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Dintre brigăzile de mecanizatori ale S.M.T. Lehliu, cele mai mari reali
zări le-a obținut brigada nr. 6, care lucrează permanent la G.A.C. din co
muna Lupșanu. Executînd lucrări de cea mai bună calitate și la timpul op
tim, ea a terminat semănatul griului. în fotografie: (de la stingă la dreapta, 
rîndul din față) mecanizatorii Iancu Tudor, Marin Vișan, Tudor Coman, 
Gheorghe Niculae și Ion Angliei, șeful brigăzii. (Rîndul din spate) Hara- 
lambie Coman, Dumitru Tudor, Nicolae Onicică și Ștefan Grădescu.

(Foto : R. COSTIN)

Cit sprijinul mecanizatorilor din 
S.M.T., colectiviștii din 13 gos
podării colective din raionul Ca
lafat, printre care cele din Obîrșia 
de Cîmp, Girla Mare, Tunarii Vechi, 
Ghidiciu au terminat însămînțările 
de toamnă. In stadiu avansat se a- 
flă executarea acestor lucrări în gos
podăriile colective din Salcia, Do-

ș. a. Pînă acum, 
de hectare pla- 
însămînțate 22 241

bridor, Calafat 
din cele 27 460 
nificate, au fost 
de hectare, raionul Calafat si-
tuîndu-se printre raioanele fruntașe 
la semănat din regiunea Oltenia. (De 
la Sebastian Stanciu, coresp. vo
luntar).
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Ritm intens, dar și calitate

Foi volante in sprijinul campaniei agricole
IAȘI (coresp. „Scîn

teii“). — Pentru a veni 
în sprijinul campaniei 
agricole de toamnă, zia
rul local „Flacăra lașu
lui", la indicația co
mitetului regional de 
partid, a editat în cursul

săptămînU trecute foi 
volante pentru fiecare 
raion din regiune și pen
tru comunele care apar
țin orașului Iași. In a- 
ceste foi volante s-a 
scos în evidență expe-

riența bună a unor uni
tăți agricole, criticîn- 
du-se totodată lipsurile 
existente în unele gos
podării în ce privește 
organizarea muncii și 
calitatea semănatului.

In aceste ultime zile ale timpului 
optim pentru semănatul griului, în 
regiunea Suceava se lucrează intens. 
Pînă la data de 19 octombrie în gos
podăriile colective se și însămînța- 
seră cu cereale de toamnă 88,1 la 
sută din suprafețele prevăzute. în 
multe gospodării colective, printre 
care cele din Ripiceni, raionul Să- 
veni, Păltiniș, Ivăncăuți și Teioasa, 
raionul Dorohoi, Romînești, Rînghi- 
lești și Bobulești, raionul Botoșani, 
semănatul griului s-a terminat.

în această campanie, în majorita
tea gospodăriilor colective s-a ținut 
seama de experiența anului trecut, 
care a arătat că recolte bune se ob
țin cînd griul se însămînțează la 
timpul optim și la un nivel agroteh
nic superior. Trecînd în aceste zile 
pe ogoarele regiunii poți vedea 
că pe mari suprafețe griul, semănat 
din vreme și în bune condiții, a ră
sărit și se dezvoltă bine. Din păcate 
și în toamna aceasta, în unele gospo
dării nu s-au 
cesare pentru ca 
se execute la timp și de bună cali
tate — condiție de cea mai mare în
semnătate pentru obținerea de re
colte bogate. La 19 octombrie, în ra
ionul Gura Humorului și în gospo
dăriile colective din comunele care 
aparțin de orașul Suceava mai erau 
de semănat între 23—25 la sută din 
suprafață. La G.A.C. Popeni, de 
exemplu, din cauza slabei organi
zări a muncii, nu se folosesc din plin 
atelajele și camioanele pentru trans
portul recoltei, din care cauză întîr- 
zie eliberarea terenului pentru se
mănatul griului. Nici calitatea se
mănatului nu este urmărită cu a- 
tenție. Tractoriștii care lucrau 
ziua de 15 octombrie la semănat nu 
cunoșteau condițiile tehnice în. care 
să execute lucrarea. La multe pa
tine de la semănători lipseau greu
tățile necesare, iar mînuitorii nu au 
fost instruiți.

Controlul permanent și exigent al 
calității lucrărilor de pregătire a te
renului și de semănat este o sarcină 
principală a inginerului agronom din 
gospodăria colectivă. Dar, în vreme 
ce inginerii din majoritatea gospo
dăriilor colective își îndeplinesc cu 
simț de răspundere această sarcină, 
inginerii de la G.A.C. Rotopănești, 
Boroaia, Dumbrăvița, Mileanca, Cor- 
doieni, Probota și altele nu se ocupă 
cu grija cuvenită de calitatea semă
natului. Din această cauză se însă
mînțează în terenuri bolovănoase, se

luat măsurile ne
semănatul să

în

Be ce an lucru atît de important

zw pas a 
cu berîptsîe
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de felul cum se toarnă și, mai ales, 
de ritmicitatea cu care se asigură 
piesele celorlalte secții depinde 
în mare măsură îndeplinirea în bu
ne condiții a planului pe întreaga 
uzină. Contează însă mult și calita
tea semifabricatelor și reperelor 
produse de turnătorie. Și aceasta e 
legată de priceperea și îndemîna- 
rea oamenilor — de la formatorul- 
turnător, pînă la șeful de echipă și 
maistrul de brigadă. Intr-un cuvînt, 
de nivelul lor de calificare.

în această secție a Uzinei de 
pompe București lucrează mulți 
muncitori cu o înaltă calificare. 
Experiența lor în muncă influen
țează direct rezultatele producției. 
Dar pe lîngă aceștia, sînt forma- 
tori-turnători care au nevoie să-și 
ridice continuu pregătirea profesio
nală în pas cu noile procedee teh
nologice, cu gradul de complexitate 
a pieselor ce le produc. Nu se poate 
spune că în secție nu s-a făcut 
nimic pentru ridicarea calificării 
Din cei 100 de formatori-turnători, 
cîți are secția, 58 de muncitori s-au 
înscris la începutul acestui an la 
cursul de ridicare a calificării. Dar 
cum a funcționat el ?

Din capul locului, arătăm că a- 
cest curs nu a mers cum trebuie. 
Nici conducerea secției și nici co
mitetul sindical de secție nu au 
urmărit sistematic cum funcțio
nează. Și, de aceea, nu-i de mirare 
că frecvența a fost nesatisfăcă
toare. Nu în puține cazuri, lecțiile 
ținute ca și modul lor de predare 
nu au trezit interesul muncitorilor 
pentru însușirea de noi cunoștințe 
profesionale. Lecțiile de tehnologie 
a meseriei era necesar să ocupe o 
pondere mai mare în totalul lecții
lor. Lucru firesc, pentru că în 
secție se introduc pe scară largă o

Turnătoria este 
numită pe 
drept cuvînt 
„inima“ uzinei. 
De munca oa
menilor care 
lucrează aici,

serie de procedee tehnologice mo
derne și eficacitatea aplicării lor în 
producție depinde, în primul rînd, 
de cunoașterea și însușirea lor de 
către muncitori. De mare folos ar 
fi fost și dacă toate lecțiile erau 
urmate de demonstrații practice. 
Ar mai fi de adăugat un lucru : 
deși conducerea uzinei a stabilit o 
anumită zi pe săptămînă (joia) în 
care să funcționeze cursurile de ri
dicare a calificării, totuși în această 
zi au fost programate de comitetul 
sindicatului diferite alte acțiuni 
care au împiedicat uneori pe mun
citori să vină la lecții.

Fapt este că pînă la urmă numai 
12 muncitori, care au frecventat a- 
cest curs, au reușit să-și ridice ca
tegoria de încadrare. Dintre aceș
tia, doi muncitori au trecut de la 
categoria a IV-a la a V-a, restul de 
zece obținînd categorii superioare 
de încadrare.

Ne întrebăm : de ce un lucru atît 
de important cum e ridicarea ca
lificării e lăsat pe planul doi în a- 
ceastă secție ? O explicație ar 
exista. La turnătorie stăruie pă
rerea că principalul e să îndepli
nești planul. Nimic rău în asta. 
Dar nu se socotește cum, în ce mod 
trebuie îndeplinit planul, cu ce 
cheltuieli de producție. Ne vine 
greu să credem că conducerea 
secției nu înțelege că ridicarea ca
lificării muncitorilor este o pro
blemă nemijlocit legată de plan, de 
realizarea lui în cît mai bune con
diții. Cu toate acestea, puțini 
dintre muncitorii cu o calificare in
ferioară sînt atrași în acțiunea de 
ridicare a calificării.

Dacă ținem seama de faptul că în 
turnătorie există 20 de formatori- 
turnători, cu categoria de încadrare 
a III-a, care nu dau întotdeauna 
lucru de calitate, vedem că în ce 
privește ridicarea calificării mal sînt

Ing. CONSTANTIN CRIȘTOCEA 
Uzina de pompe București 

PETRE NEDELCU

(Contlnuare în pag. îll-a)

Cinematograful „Flamura“

Pe 500 de km

Traversele din baton precomprimat
Pe traseele feroviare continuă acțiunea de înlo

cuire a traverselor din lemn cu traverse din beton 
precomprimat. în ultima vreme, astfel de lucrări s-au 
făcut pe porțiunile de cale ferată Lugoj-Timișoara, 
Pașcani-Iași, Tecuci-Bîrlad și altele. Traversele din 
beton prezintă o serie de avantaje : au o durabi
litate de 3 ori mai mare decît cele din lemn, permit 
o stabilitate mai bună a șinei, micșorează cheltuie
lile de întreținere a liniei etc. înlocuirea traverselor 
se face după metoda instalării panourilor cu linii 
gata montate, productivitatea acestor operații cres- 
cînd cu 20 la sută.

înapoierea din Uniunea 
Sovietică a colectivului 
Teatrului de Comedie

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în București colectivul Teatrului 
de Comedie condus de artistul po
porului Radu Beligan, directorul 
teatrului, care, timp de trei săptă- 
mîni, a întreprins un turneu în U- 
niunea Sovietică. Actorii romîni au 
prezentat pe scena Teatrului 
Kremlinului și Teatrului de Co
medie din Leningrad o serie 
de spectacole cu piesele „Prietena 
mea Pix“ de V. Em. Galan, „Svejk 
în al doilea război mondial“ de B. 
Brecht și „Umbra“ de Evghenii 
Svarț.

La sosire ei au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai A- 
sociației oamenilor de teatru din 
instituțiile teatrale și muzicale — 
A.T.M., oameni de teatru, ziariști.

Au fost de față I. 
ambasadorul Uniunii 
R. P. Romînă, și alți 
ambasadei.

K. Jegalin, 
Sovietice în 
membri ai 
(Agerpres) I

Construcții noi 
la Strehaia

STREHAIA (coresp. „Scînteii“).
La Strehaia a fost dat în folosință 
un nou bloc de locuințe. In ultimii 3 
ani în acest orășel din regiunea Ol
tenia au fost construite 7 blocuri de 
locuințe însumînd aproape 150 de a- 
partamente, o școală medie cu 12 
săli de clasă, o fabrică de pîine și 
alte obiective social-culturale și de 
deservire a populației.

folosesc semințe de calitate necores
punzătoare, cu multe impurități. La 
G.A.C. Dumbrăvița, raionul Dorohoi, 
de exemplu, s-au însămînțat însem
nate suprafețe cu grîu care nu a- 
vea decît 74 la sută energie germi
nativă, iar< lș. gospodăriile colective 
Probota și Rotopănești, raionul Făl
ticeni, o parte din grîul de sămînță 
conținea multe impurități.

Există condiții ca în toate gospo
dăriile colective din regiunea Sucea
va semănatul griului să fie făcut în 
bune condiții agrotehnice. Pentru a- 
ceasta însă trebuie ca specialiștii 
care lucrează în gospodăriile colecti
ve să urmărească, cu cea mai mare 
atenție, modul cum este pregătit te
renul, cum lucrează fiecare semănă
toare. Este necesar totodată ca în u- 
nitățile și raioanele rămase în urmă 
să se urgenteze lucrările de pregăti
re a terenului și semănatul.

R. ATANASESCU 
N. ȚUICU

Diferențiat, pe meserii
In uzina noastră, acțiunea de ridi

care a calificării are un caracter per
manent ; căutăm să perfecționăm 
continuu activitatea cursurilor de cali
ficare, în raport cu cerințele crescînde 
în ce privește cunoștințele tehnico- 
profesionale ale muncitorilor.

Organizarea acestor cursuri s-a fă
cut ținîndu-se seama de locul de 
muncă al oamenilor, în mod diferen
țiat, pe meserii și ____________
grad de calificare,
că SLt<abunM, »in scrisorile sosite la redacție 
funcționează 4 ______________
cursuri pentru 
strungari : unul pentru cei încadrați 
în categoria a lll-a, două pentru cei 
din categoriile IV și V și unul pentru 
muncitorii din categoriile VI și VIL

Tematica cercurilor a fost stabilită 
cu multă grijă. Primele lecții au cu
prins cîteva noțiuni de aritmetică. In 
continuare se studiază desenul tehnic. 
La cursul de tehnologia materialelor, 
muncitorii vor face cunoștință 
racteristicile fizico-mecanice 
clasificarea fontelor, oțelurilor 
terialelor neferoase. Cum este

cu ca- 
și cu 
și ma- 
și nor-

Pe șoseaua Giurgiului 150 din 
Capitală s-a deschis o nouă sală de 
cinematograf — „Flamura“. Sala, 
cu o capacitate de 900 locuri, este 
dotată cu ecran lat, instalații de 
aer condiționat. Proiecțiile sînt a- 
sigurate de trei aparate de ultimul 
tip fabricate de I.O.R., prevăzute 
cu dispozitive pentru sunet stereo
fonic.

De In începutul anului pînă acum, 
în masivele păduroase ale țării s-au 
construit și dat în folosință aproape 
500 km de drumuri-auto forestiere noi. 
In ultimul timp, lucrările de finisare 
s-au intensificat. Numai în luna sep
tembrie și în primele 10 zile din oc
tombrie s-au terminat 170 km de dru
muri, care urmează să fie recepțio
nate.

Al 24-lea vas
TR. SEVERIN (coresp. „Scînteii“). 

— Constructorii navali din Tr. Seve
rin au lansat zilele acestea la apă un 
nou vas — un șlep de 1 000 tone, a- 
menajat pentru sistemul de remorca- 
re prin împingere. Acesta este cel 
de-al 24-lea vas lansat la apă de la 
începutul anului de către constructorii 
navali de la Uzinele mecanice din Tr. 
Severin.

»iei

Parcul copiilor, 
deschis de curînd 
în spatele blocu
rilor do la Depo
zitul sanitar din 
Capitală.

O nouă arteră 
de apă

fiZilele acestea va 
dat în funcțiune ultimul 
tronson al noii artere de 
apă de pe bulevardul 
Armata Poporului. Ar
tera are în total o lun
gime de 4 230 metri și 
străbate orașul de la 
statuia Leu pînă în str. 
Lucernei. Prin construi
rea ei se îmbunătățește

alimentarea cu apă a 
noului cartier de locuin
țe Drumul Taberei și a 
cartierelor Armata Po
porului, Păcii și Liber
tății. Tot în vederea 
unei mai bune alimen
tări cu apă a mai mul
tor cartiere din Capita
lă s-a luat măsura ca 
8 puțuri industriale, de 
mare adîncime, să fie 
racordate la rețeaua pu
blică a orașului, unde

vor pompa disponibilul 
de debit.

Pentru întreținerea 
lacurilor

In prezent se efec
tuează golirea lacurilor 
Tei și Floreasca, urmînd 
ca în curînd să se dea 
drumul și apei din He
răstrău și Băneasa. A- 
ceastă operațiune este 
necesară pentru execu
tarea unor lucrări de re
parații și modernizări.

« *

întreprinderea forestieră Reghin. 
După ce sînt sortați la fierăstrăul e- 
lectric, buștenii sînt expediați pe 
bandă la rampa do încărcare.

șî grad de calificare
mal, cel mai mare volum de ore a fost 
rezervat tehnologiei meseriei. Se vor 
preda lecții despre așchierea metale
lor, aparate de măsură și control, mă
surători de precizie și diferite piese, 
toleranțe, ajustaje si altele.

Pentru însușirea temeinică a cunoș
tințelor, la fiecare lecție se fac discu
ții și se folosesc planșe, desene și schi
țe. Comitetul sindicatului și conduce

rea uzinei și-au 
propus totodată să 
organizeze demon
strații practice sus
ținute de muncito
rii evidențiați în 

întrecerea socialistă. Lecțiile sînt pre
date de cadre tehnice din uzină — in
ginerii Petre Popa și Gheorghe Lupu, 
maiștrii Gheorghe Marin, Anatolie 
Plămădeală, Gheorghe Bănescu ș. a.

Întreaga activitate de ridicare a ca
lificării cadrelor din uzină va con
tribui, fără îndoială, la realizarea 
în condiții tot mai bune a sar
cinilor de plan.

Cursuri cu mii
de muncitori

AUREL CERCEL 
maistru principal

Uzina mecanîcă-Cîmpina

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — 
în majoritatea întreprinderilor in
dustriale din orașul Brăila au fost 
organizate cursuri de ridicare a ca
lificării muncitorilor. La uzina de 
utilaj greu „Progresul“, de exem
plu, participă la aceste cursuri mii 
de muncitori din secțiile producti
ve. Sînt organizate cursuri speciale 
pentru strungari, oțelari, forjori și 
pentru alte meserii. Cursurile de 
ridicare a calificării de la Combi
natul de celuloză și hîrtie sînt 
frecventate de peste 1 000 de mun
citori din fabricile de cartoane, ce
luloză, electroliză și prepararea 
apei. Asemenea cursuri au fost or
ganizate și la șantierul naval „1 
Mai“, fabrica de confecții și uzina 
„Laminorul“.

Cadrele de specialiști care pre
dau lecții la aceste cursuri — ingi
neri și tehnicieni — pun un mare 
accent pe noile metode tehnologice 
aplicate în întreprinderi, pe folosi
rea cu randament înalt a mașinilor 
noi și a dispozitivelor cu care sînt 
echipate acestea.

0-

(Foto I M. CIOC)

Șeful de echipă 
Gheorghe Sasu, 
de la secția de 
mecanică ușoară a 
uzinelor „Inde
pendența" din Si
biu, explică tineri
lor muncitori Eu
gen Raț și Gheor
ghe Babeș ordinea 
montării pieselor 
la ciocanul dc 
perforat. 4 -- W

ipînd îți vorbesc 
^despre farmecul 

și poezia toamnei în o- 
rașul lor, arădenii te 
invită pentru a te con
vinge parcă, la o plim
bare pe frumoasa fa
leză ce străjuie unda 
domoală a Mureșului. 
Ascultîndu-le sfatul 
pășești pe nebăgate 
de seamă, odată cu lo
calnicii, pragul ceasu
rilor de odihnă pe 
care oamenii le pe
trec după preferințe 
ori orientîndu-se după 
afișele manifestărilor 
cultural-educative.

O după amiază
bișnuită a orașului 
de pe Mureș. E soa
re și, prin frunzi
șul castanilor înșirați 
de-a lungul falezei, oc
tombrie și-a risipit cu 
dărnicie culorile. Băn
cile sînt toate ocupate 
și te aștepți ca primul 
trecător să-ți adreseze 
poate întrebarea... 
„n-aveți un loc în 
plus ?“. La cîțiva pași 
doar se văd bazele 
sportive „Constructo
rul“ și C.F.R., aflate 
pe malul rîului. Sute 
de tineri și-au dat în- 
tîlnire cu atleții frun
tași ai orașului. In 
vecinătate, ambarcații 
ușoare aburesc cu lo
vituri de vîsle oglinda 
apei. Cobori de pe fa
leză cîteva trepte și 
iată că parcul îți oferă 
surpriza unui club un
de locul tavanului l-a 
luat seninul cerului de 
toamnă. Căci timpul 
atît de plăcut îmbie 
la activitate în aer li
ber. în jurul meselor 
de piatră, partidele 
sînt în toi, respectînd 
cu strictețe ordinea... 
generațiilor. Pensiona
rii joacă domino, iar 
tinerii își dispută cu 
înflăcărare șansele la 
șah într-un final de 
turnuri și cai. Și unii 
și ceilalți se întrerup 
din cînd în cînd, as- 
cultînd acordurile ce 
răzbat prin ferestrele 
larg deschise ale Pala
tului Culturii. Filar
monica repetă pentru 
apropiatul concert 
(mai tîrziu am văzut 
un anunț la casă : nu 
mai sînt bilete I) și 
sunetele grave ale vio
loncelului aduc și la

„clubul“ din parc fru
musețea melodiei lui 
Boccherini.

In aceeași clădire a 
Palatului Culturii e 
găzduită și Biblioteca 
Centrală. Cele peste 
120 000 de volume a- 
trag cu forța unui 
magnet pe iubitorii 
cărții. Cîțiva își aș
teaptă în tăcere rîndul 
la secția de împrumut, 
în vreme ce alții s-au 
cufundat în liniștea 
sălii de lectură, în to
vărășia eroilor îndră
giți. Pînă la ora cînd 
vizităm biblioteca, mai 
bine de 400 de cititori 
i-au și fost oaspeți. Pe 
cîțiva ni-i prezintă to
varășa bibliotecară : 
Ion Gavrilă, muncitor 
la Uzinele de vagoane, 
a devenit bun prieten 
cu „Studiul metalelor" 
și cu „Desenul indus
trial”, Liviu Savin, 
elev la Școala medie 
nr. 1, se lasă purtat pe 
aripile poeziei lui Coș- 
buc, iar E. Șirian, tex- 
tilistă, pornește într-o 
imaginară drumeție pe 
meridianele lumii. Și 
astăzi, ca și în restul 
zilelor săptămînU, sute 
de oameni ai muncii 
și-au pus la inimă în
demnul ce le este a- 
dresat de pe panoul 
aflat la intrarea în bi
bliotecă : „Iubiți car
tea. Ea înaripează 
mintea și inima“...

W ecin cu Biblio- 
’ t.eca Centrală 

este muzeul regio
nal Arad. Ca de 
obicei, grupuri de vi
zitatori se perindă prin 
fața exponatelor ce-i 
poartă în trecutul în
depărtat, ori admiră 
picturile și sculpturile, 
ascultînd explicațiile 
ghizilor. într-o clădire 
din inima orașului se 
află un adevărat „la
borator" al artei — 
Școala populară de 
artă. Din cele patru 
secții, în după-amiaza 
aceasta sînt în plină 
activitate cele de mu
zică și plastică. Elevii? 
Muncitori, 
medici, 
funcționari, 
care își
timpul liber studiului 
muzicii, picturii, sculp
turii, artei dramatice 
sau coregrafiei. Dacă

tehnicieni, 
învățători, 

oameni 
consacră

l-am fi căutat în 
timpul dimineții pe 
Gheorghe Volosciuc, 
cel care interpretează 
acum cu atîta căldură 
o melodie, l-am fi gă
sit într-una din sec
țiile uzinei de vagoa
ne lucrînd ca munci
tor. Iar pe Iudith 
Takaci n-am fi aflat-o 
nicidecum în fața șe
valetului, ci la U.T.A., 
alături de tovarășele 
sale textiliste. Și sînt 
doar două exemple din 
cele peste 600.

In ceasurile acestei 
obișnuite după-amieze 
arădane, sute de oa
meni ai muncii fac cea 
dinții cunoștință cu 
prelegerile Universită
ților Populare.

â'1 e se mai pe- 
trece la Arad 

într-o astfel de după- 
amiază ? Amatorii de 
film au la dispo
ziție cele opt cine
matografe (mai multă 
ordine și curățenie 
n-ar strica aci), la 
ștrandul de la păduri
ce se dispută un meci 
de polo, iar zilele pline 
de soare ale acestei 
toamne Urzii îi îmbie 
pe cetățeni la lucrări 
gospodărești, la plan
tarea florilor de sezon. 
Se spune' că la Arad 
s-au plantat, acum 
toamna, cîteva sute de 
mii de flori. Nu știm 
cît de exactă este ci
fra, dar mai exact e- 
ste numărul „grădina
rilor“ : aproape 60 000. 
De unde știm ? Foarte 
simplu. Fiecare al doi
lea locuitor își aduce 
contribuția la înfru
musețarea orașului.

Cînd coboară seara 
și pe bulevard se a- 
prind luminile neonu
lui, sute și sute de 
spectatori se îndreaptă 
spre sala Teatrului de 
Stat. Pe străzi e ani
mație. Unii tineri, a- 
depți ai „tranzistoru
lui“, fac parcă concu
rență mașinilor care 
semnalizează încă stri
dent. Pe cînd și la 
Arad claxonatul inter
zis ?

O după-amiază o- 
bișnuită. Cu fapte o- 
bișnuite în oricare din 
zilele săptămînU,

ION MÄRGINEANU
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Pornind de la 
o scrisoare

du-și carnețelele din buzunar, fie
care a arătat cum stau lucrurile în 
brigada sa. Vorbind despre îndepli
nirea planului de producție ia lină, 
lapte, ei au arătat totodată care este 
prețul de cost al acestor produse. în 
brigada a 3-a. din care fac parte Ște
fan Neagu, Alexandru Cojan, și 
Gheorghe Stupu, membri de partid, 
s-au obținut cîte 200 grame mai 
multă lînă de Ia fiecare oaie și 584 
miei față de 550 cît a fost planifi
cat. Brigada a 4-a, cu care 
întrecere, a obținut rezultate 
nătoare.

— Dacă facem socoteala 
două brigăzi au peste 1 000 de oi și 
de la fiecare s-au obținut în plus 
cîte 200 grame de lînă, gîndiți-vă 
cîte costume de stofă înseamnă asta! 
— chibzui repede unul din cei de 
față.

Ascultîndu-i pe fiecare, îți dai 
seama cît de mult s-a schimbat

ește în 
asemă-

că cele

comună situată la 
Bîrlad, există o 

de stat puter- 
de tractoare lu- 

pînă-n noapte,

Din numeroasele corespondențe 
Bosite la redacția noastră, una ne-a 
atras atenția în mod deosebit. O re
producem mai jos. „Tovarășe redac
tor. Știu că primiți zilnic multe scri
sori. de la oameni care lucrează în 
fabrici și uzine, pe ogoare sau în 
instituții. Eu fac parte dintre cei 
care vă scriu mai rar. Sînt păstor 
la gospodăria de stat. împreună cu 
tovarășii mei, îngrijim turmele de 
oi ale gospodăriei, străbătind cu ele 
de dimineața pînă seara plaiurile 
țntinse al Fălciului.

Organizația noastră de bază nu
mără 10 membri și 4 candidați de 
partid ; ea îndrumă tot timpul mun
ca noastră, a ciobanilor, ne ajută să 
ne îndeplinim sarcinile. Noi ne stră
duim să creștem și să îngrijim oile 
bine, ca să obținem miei, lapte și 
lînă mai multă și mai ieftină. Eu aș 
avea multe de scris, dar mai degrabă 
vi le-aș putea povesti. Mihai Pancu, 
din Fălciu".

Răspunzînd îndemnului corespon
dentului, am pornit pe urmele scri
sorii.

...La Fălciu,
marginea raionului 
gospodărie agricolă 
nică. Cele peste 60 
crează, din zori și 
cîteva mii de hectare de teren arabil, 
de pe care scot roade bogate. La în- 
grășătoria de animale, de asemenea 
se desfășoară o activitate intensă. 
Conducerea gospodăriei, secretarul 
comitetului de partid, tov. Gh. Mah- 
novet, au ținut să ne povestească 
despre munca oamenilor care 
jesc peste 8 000 de oi.

Ciobanii spun că păstoritul 
îndeletnicire care cere nu 
multă pricepere, dar și pasiune pen
tru a cunoaște bine fiecare oaie din 
turma pe care o îngrijesc. Ținînd 
seama de aceasta, organizația de 
bază din sectorul creșterii oilor s-a 
ocupat îndeaproape de educarea 
păstorilor pentru ca aceștia să în
țeleagă rolul mare pe care îl au în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid în ce privește dezvoltarea a- 
cestui important sector al zootehniei; 
a dezbătut o serie de probleme im
portante. ca folosirea unor metode 
înaintate de creștere și furajare a 
oilor, îngrijirea pășunilor și altele.

Pe Valea Copăceni, la punctul nu
mit „Saivane" l-am întîlnit pe 
Gheorghe Gîrgîză, secretarul organi
zației de bază șef de turmă, unul 
dintre ciobanii cu experiență. Mai 
erau acolo membrii de partid Gh. 
Stupu și Alex. Cojan, candidatul de 
partid Toader Țîrîian și alți păstori 
din activul fără de partid.

Cine n-a avut prilejul să vor
bească cu acești oameni, ar putea 
crede că o discuție cu ei s-ar reduce 
doar la preocupările lor profesio
nale. Dar lucrurile stau cu totul alt
fel. Ei au vorbit de pe poziția omu
lui înaintat, mîndru de munca pe 
care o face, conștient de aportul pe 
care-1 poate aduce la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid privind a- 
provizionarea populației și asigura
rea industriei ușoare cu produse 
provenite din sectorul ovin. Scoțîn-

însemnări din activitaïea or
ganizației de bază a crescăto
rilor de oî de la G.A.S. Fălciu

îngri-

este o 
numai

ciobanul, a cărui profesie era soco
tită altădată ca o muncă necalificată, 
înjositoare ; el este azi puțin veteri
nar, puțin economist, om cu o gîn- 
dire politică matură, care-și dă 
foarte bine seama de importanța 
sporirii și ieftinirii producției ani
maliere pentru economia naționala. 
In această privință comuniștii s-au 
aflat întotdeauna la înălțimea sarci
nilor, manifestînd inițiativă pentru 
îmbunătățirea muncii.
mult, oile erau spălate într-o balie. 
Treaba era destul de anevoioasă și, 
pe deasupra, 
propunerea 
ghescu, anul

o 
litri, 
Prin simpla 
care se află 

oile

Uzinele „Grivița Roșie". în hala 
construcției de utilaj chimic, plăcile 
mari de metal se taie cu aparatul 
de sudură montat pe un dispozitiv. 

(Foto : GH. VINȚILA)

Două generații 
de dansatori

— Apoi nu așa se dansează „bu- 
geacul“, măi flăcăi.

Moș Oprea Geică urcă pe scenă și 
joacă cu măiestrie acest dans vechi, 
de prin partea locului.

Tinerii din formațiile artistice de 
amatori din Mihăiești, raionul Dră- 
gănești-Olt, au apelat la cei vîrstnici 
să-i învețe dansurile populare vechi. 
Peste puțin timp s-a format o echi
pă în care cel mai „tînăr“ dansator 
are 55 de ani, iar cel mai în vîrstă 
a— 65. Această formație a prezentat 
multe dansuri locale — Sîrba Mihă- 
ieștilor, Simianca, Sîrba Nuții etc. 
Echipa tinerilor și cea a vîrstnicilor 
s-au luat la întrecere și la recenta 
fază interraională a celui de-al Vil
len, Concurs al formațiilor artistice 
de amatori, care a avut loc la Slati
na. Echipa dansatorilor cu păr că
runt a fost premiată.

Pînă nu de

nu dădea rezultate. La 
Iui Constantin Gher- 
acesta s-a amenajat un 
capacitate de aproape 

de formă dreptun- 
trecere prin 
apă cu sub- 
sînt
cu

spălate 
urmări

bazin cu 
2 000 de 
ghiul ară. 
bazin, în 
stanțe chimice,
mult mai repede și 
eficace.

Demn de menționat 
zația de bază își 
cepere dreptul ei de control. Recent, 
organizația de bază a ținut o adu
nare generală. în raportul prezentat 
de ing. Vladimir Budeanu, șeful fer
mei zootehnice, s-a făcut o analiză 
a îndeplinirii sarcinilor din acest an, 
stabilindu-se măsurile ce urmează să 
fie luate pentru iarnă și 
gurarea unei producții 
1984.

Problemele dezbătute 
au fost deosebit de interesante. După 
ce s-a arătat că planul la natalitate 
a fost îndeplinit, obținîndu-se aproa
pe 2 900 de miei, încadrîndu-se în 
prețul de cost, iar la lînă semifină 
s-au realizat 14 458 kg, au fost scoase 
în evidență unele metode bune apli
cate în furajarea și creșterea oilor 
și îngrijirea pășunilor. A fost apre
ciată ca bună măsura luată de a 
depozita furajele pe locuri de con
sum, redueîndu-se astfel cheltuielile. 
Hrănirea ovinelor cu porumb siloz a 
dat cele mai bune rezultate. De ase
menea, pe lîngă fînurile de calitate, 
borceag și lucernă, li s-au dat furaje 
grosiere.

Metoda care s-a dovedit a fi cea 
mai eficace în creșterea oilor este 
selecția. Principalul obiectiv urmărit 
în această direcție este obținerea 
unei producții sporite de lînă, lapte 
și a unui număr mai mare de miei. 
Totodată, prin însămînțări artifi-

e că 
exercită

organi- 
cu pri

pentru asi- 
sporite în

în adunare

ciale s-a obținut ameliorarea rasei 
Țigaie cu rasa merinos de Stavropol. 
Aceasta a contribuit la creșterea 
continuă a producției de lînă.

O problemă importantă este îngri
jirea pășunilor, asigurarea cu masă 
verde pe perioada de vară. Prin 
exemplul lor personal și prin munca 
politică dusă, comuniștii au antrenat 
pe toți păstorii la curățirea terenului 
de plante care depreciază calitatea 
lînei și de plante toxice, la tîrlirea 
pășunii, împrăștierea unei părți din 
gunoiul rezultat de la curățirea sai
vanelor pe locurile sărăturoase.

După cum s-a arătat în adunare, 
pregătirile pentru iernat s-au făcut 
din timp. în curînd se va termina 
construirea a încă două saivane, iar 
la alte trei se execută reparații 
capitale.

Rezultatele rodnice ale activității 
din acest sector al gospodăriei de 
stat se explică prin aceea că organi
zația de bază desfășoară o muncă 
susținută de educație, că aici se tră
iește o intensă viață de partid. Din 
consultarea planului de muncă al 
biroului organizației de bază, întoc
mit cu ajutorul comitetului de partid 
pe gospodărie, se poate constata că 
în centrul preocupărilor sale se gă
sesc problemele cele mai actuale 
care se pun în prezent în fața cres
cătorilor de oi. Membrilor și candi- 
daților de partid li s-au încredințat 
sarcini concrete legate de sprijinirea 
brigăzilor în amenajarea saivanelor, 
asigurarea furajelor pentru iarna lui 
1964 la locurile de consum, furajarea 
rațională a oilor ; biroul s-a îngrijit 
de asigurarea funcționării în bune 
condiții a învățămîntului agrozoo
tehnic. Preocupîndu-se de ridicarea 
nivelului politic și ideologic al cres
cătorilor de oi, biroul organizației 
de bază a prevăzut măsuri pentru 
deschiderea la timp și desfășurarea 
în bune condiții a cercului de stu
diere a statutului P.M.R., din care 
fac parte toți membrii și candidații 
de partid : asigurarea difuzării pre
sei în fiecare brigadă și dezbaterea 
în colectiv a unor articole impor
tante ; îmbunătățirea activității co
lectivului de redacție al gazetei de 
perete pentru a oglindi cît mai bine 
preocupările crescătorilor de oi ; re
partizarea pe lîngă membrii de 
partid cu experiență a unor ciobani 
din activul fără partid, care și-au 
exprimat dorința de a fi primiți în 
rîndurile candidaților etc.

Cum se asigură controlul îndepli
nirii acestor sarcini ? La adunările 
generale, care se țin cu regularitate, 
se fac informări asupra realizării 
sarcinilor ; secretarul organizației de 
bază vizitează stînele, stă de vorbă 
cu membrii și candidații de partid, 
controlează activitatea și îi ajută să 
înfăptuiască fiecare părticică ce i-a 
revenit din sarcinile organizației.

*

La plecare, unul dintre ciobani 
m-a însoțit pînă la sediul gospodă
riei. El și-a exprimat părerea că to
varășii din conducerea gospodăriei, 
secretarul comitetului de partid ar 
trebui să dea mai des pe la ei, să-i 
ajute în procurarea unor aparate de 
radio, a cărților, revistelor, care să 
se găsească la fiecare brigadă. El 

’ mai spunea că păstorii ar. dori să-i 
vadă mai des 
tovarășii de la comitetul raional de 
partid, care să le împărtășească din 
experiența altora, să-i sfătuiască ce 
mai au de făcut. într-adevăr, sînt 
cerințe îndreptățite, care merită 
toată atenția.

NICOLAE ROȘCA

în mijlocul lor și pe

muncă ți de trai. Echipe speciale lu
crează la verificarea instalației de în
călzire a căminelor muncitorești și a 
clubului, la repararea acoperișurilor și 
burlanelor, înlocuirea geamurilor 
sparte etc. Amenajări speciale s-au fă
cut la baia minerilor. Din planul pre
gătirilor pentru iarnă nu lipsește nici 
preocuparea pentru buna aprovizio
nare a cantinei. Respectarea termene
lor stabilite este urmărită zilnic de 
către conducerea minei“.

...departe ajunge — glăsuiește un 
cunoscut proverb. Tîlcul lui este va
labil și în domeniul pregătirilor pentru 
sezonul de toamnă — iarnă. Bunul 
gospodar — din întreprinderi indus
triale, comerț, ca și din orice alt sector 
de activitate — le face din timp, nu 
se lasă surprins de împrejurări. Iată 
un exemplu : „Colectivul de conducere 
al Uzinelor de produse sodice Govora 
(director ing. Bujor Roșea), cu spriji
nul comitetului de partid (secretar 
loan Cernea) și al sindicatului (pre
ședinte loan Ancuța) au luat din timp 
importante măsuri pentru a asigura 
bune condiții producției și în pe- A
noada de iarna — ne scrie corespon- Wkqcu 
dentul voluntar Gh. Ispășoiu, electri- 
cian. în toate secțiile uzinei s-au ve- ‘
rificat și completat instalațiile de în- I
călzire și caloriferele, se izolează con- 
duetele de evacuare a apei, vanele de 
apă de la coloane etc.; s-au desfun
dat și reparat conductele de ape plu
viale de la secția var, instalațiile 
hidrofuge de deasupra calcinatoarelor 
etc.“ Corespondentul voluntar enu- 
meră apoi o serie întreagă de măsuri 
gospodărești menite să asigure rezer
vele de calcar, buna funcționare a 
parcului de vagoane și a liniei în
guste Govora—Bistrița pentru trans
portarea calcarului, prevenirea blocă
rii cu ghețuri a stației pentru pompa
rea apei industriale etc.

Pentru desfășurarea în condiții bune 
a producției pe timpul iernii s-au în
treprins lucrări gospodărești și la mina 
Petrila. Despre aceasta ne relatează 
corespondentul voluntar D. Ionașcu. 
„S-au izolat conductele termice împo
triva înghețului, ne informează el. 
Dar îndeplinirea planului în anotimpul 
rece este legată și de alte probleme. 
De aceea, s-a trecut la verificarea 
instalației electrice și extinderea ilumi
natului fluorescent în incinta minei, 
cît și în hala circuitului automat al 
puțului central și al depozitului de 
lemne. N-au fost neglijate nici insta
lațiile de semnalizare și de telefon 
din subteran etc. S-a pregătit din 
timp echipamentul de protecție nece
sar minerilor. De asemenea, se acordă 
atenția cuvenită și condițiilor lor de

o

z zî

cM
In pragul sezonului rece, o am

plă activitate se desfășoară și în 
vederea pregătirii sălilor de specta
cole, a căminelor culturale. „Recent 
s-ău terminat reparațiile la căminul 
cultural din comuna Cîlnic, regiunea 
Banat — ne scrie corespondentul vo
luntar Constantin Ibraș. S-au pus la 
punct sobele de teracotă, clanțele uși
lor, s-au înlocuit geamurile sparte. A 
fost confecționat un panou-vitrină 
pentru afișarea programelor de activi
tate a clubului. Intre timp, formațiile 
artistice de amatori locale — corul al
cătuit din 113 persoane (bărbați și 
femei), brigada artistică de agitație, 
soliștii vocali, instrumentiști, recitato
rii, echipa de dansuri populare bănă
țene — se pregătesc pentru noua 
„stagiune".

Toamna și iarna sosesc și pentru cei 
ce se ocupă de aprovizionarea cu 
mărfuri de sezon a populației. „Co
lectivul de muncă de la I.C.R.A. Tr. 
Severin, ne scrie corespondentul vo
luntar Alexandru Roată, se ocupă în
deaproape de pregătirea spațiilor de 
depozitare a mărfurilor : se văruiesc 
interioarele, se revizuiesc acoperișu
rile, se verifică utilajele etc. In cadrul

Agenda muxicală

stat 
„Gh.

interpreta 
Cornelia 

Alexandru

Luni, 21 octombrie, ora 20 va nvoa loc în sala mică a Pa
latului R. P. Romîne un recital de clavecin susținut de Mi- 
hail Radulescu. în program lucrări de Telemann, I. S. Bach, 
Mozart, Haydn. , i . » »

Joi, 24 octombrie, ora 20 în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne va avea loc un concert „Mozartu prezentat de Filar- 
monica do stat „George Enescu“. In program, piese instru
mentale, arii și duete din opere interpretate do Corneliu 
Gheorghiu, Daniel Podlovschi, Magda Ianculescu, Marius 
Rintzler și Ladislau Konya.

La ora 19,50 orchestra simfonică a Radioteloviziunll va pre
zenta în studioul do concerto din str. Al. Popov nr. 62 un 
concert simfonic sub conducerea dirijorului Ole Schmidt (Da
nemarca). în program : Muzica de balet „Feber“ de O. 
Schmidt (primă audiție) ; Concertul în Re major pentru 
vioară și orchestră de Brahms. Solist : Ștefan Ruha ; Simfo
nia a V-a în ro minor do Dmitri Șostakovici.

Vineri, 25 octombrie, ora 19,30 Filarmonica de 
„George Enescu“ va prezenta Ia școala medie nr. 22 
Lazăr“ conceriul „Muzica în Italia secolelor XVII—XVIII' 
din ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor“. Vor 
Magda Ianculescu, Sofia Cosma, Martha Kessler, 
Bronzetti și orchestra de cameră dirijată de 
Șumski.

Sîmbătă, 26 octombrie, ora 20 și Duminică, 27

In fata televizorului

In fiecare vineri, tele
viziunea a început să 
prezinte o emisiune con
cepută ca un mozaic al 
actualității interne, me
nită să dea o imagine a 
preocupărilor și eveni
mentelor la ordinea zilei 
din diferite domenii ale 
vieții noastre. Intitulată 
„Săptămîna“, această e- 
misiune a început să se 
impună telespectatorilor 
datorită diversității și 
conținutului interesant 
al multord dintre su
biectele pe care le în
mănunchează ; de mul
te ori, convorbirile sau 
interviurile transmise di
rect, din studio, ca și 
cele filmate — realiza
te în Capitală și în di
ferite localități din țară, 
vin în întîmpinarea do
rinței publicului de a 
cunoaște ce e nou și 
semnificativ în cele mai 
importante sectoare ale 
construcției socialiste —• 
ale economiei, culturii 
etc.

De la o „Săptămînă" 
la alta, am reținut, de 
pildă, interviul acordat 
de dirijorul George 
Georgescu, în pauza 
unei repetiții a filarmo
nicii „George Enescu" 
din ajunul recentului 
turneu peste hotare, o 
discuție cu edilii brașo
veni despre noua tine
rețe a orașului de la 
poalele Tîmpei, convor
birea realizată în stu
dioul televiziunii pe te
ma respectării de către 
întreprinderi a obligații, 
lor contractuale (cu par
ticiparea unor reprezen
tanți ai uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești și ai Uzine
lor de mașini electrice 
din Capitală) interviul 
dat de scriitorul Titus 
Popovici, prezentarea u- 
nor instrumente muzica
le românești ș. a. Uneori, 
ca în cazul convorbirii 
cu Ion Popescu-Gopo

(cînd a fost prezentată și 
o secvență din filmul 
„Pași spre lună" iar în
tregul interviu s-a des
fășurat pe fondul muzi
cii din acest film), ori 
cu prilejul înapoierii 
din Italia a balerinilor 
Ileana Iliescu și George 
Cotovelea, distinși cu 
premiul I pentru dans 
la festivalul internațio
nal de la Vercelll (ei au 
vorbit pe scurt despre 
festivalul la care au 
participat și au dansat 
apoi pentru telespecta
tori), — realizatorii emi
siunii își manifestă efi
cient inventivitatea, pre
ocuparea de a asigura o 
varietate nu numai te
matică, ci și din punc
tul de vedere al formei 
de prezentare a subiec
telor din cadrul „Săp- 
tămînii".

lată, pe scurt, cîteva 
reușite ale acestei emi
siuni, la care au adus o 
contribuție substanțială 
comentatorii televiziunii. 
Fără îndoială însă că 
niai sînt multe de făcut 
pentru ca „'Săptămîna" 
să răspundă și mai de
plin așteptărilor cercu
rilor largi de telespec
tatori. Astfel, însuși pro
filul emisiunii îndeam
nă la o preocupare 
și mai susținută pen
tru oglindirea faptu
lui imediat, a evenimen
telor săptămînii, asigu- 
rînd preponderența lor 
în raport cu subiectele 
cu caracter general „de 
actualitate". Au fost 
transmise convorbiri sau 
interviuri de o lungime 
nejustificată prin conți
nutul lor și în desfășu
rarea cărora ar fi fost 
necesară participarea 
mai vie, intervenția o- 
rientativă, în discuție, a 
comentatorilor televi
ziunii. Semnalînd mo
notonia unor progra
me în care nu sînt puse

în valoare resursele ge
nului (ultimele două e- 
misiuni, de exemplu, au 
fost alcătuite aproape 
exclusiv din interviuri, 
fără nici o variație în 
factura realizării lor), 
sugerăm Studioului de 
televiziune să promove- 

mai stăruitor u- 
modalități ca- 

sînt cu deose-

ze 
nele 
re-i 
hire proprii, cum ar ii, 
bunăoară, confruntarea, 
punerea față în față a 
factorilor interesați în 
rezolvarea unor proble
me la ordinea zilei. A 
fost izbutită și, fără în
doială, folositoare întîl- 
nirea dintre constructo
rii cartierului de locuin
țe Balta Albă și benefi
ciarii lor, locatarii. La 
fel, a fost binevenită 
invitarea în studio a 
unei gospodine, care a 
făcut să se audă păre
rea consumatorilor în
tr-o convorbire pe tema 
aprovizionărilor de toam
nă. Sînt două exemple 
de emisiuni care — dînd 
cuvîntul unor reprezen
tanți ai opiniei publice 
— au avut un ecou 
real. Organizarea unor 
discuții în contradicto
riu, luarea unor inter
viuri pe teme de inte
res actual și confrunta
rea — cu ajutorul caru
lui de reportaj — a opi
niilor' exprimate în stu
dio cu realitatea de pe 
teren, iată alte posibili
tăți care ar merita 
fie larg folosite.

Prin caracterul 
emisiunea la care ne 
ferim oferă un vast 
ren de afirmare a inven
tivității reporterilor, co
mentatorilor, operatori
lor și regizorilor Stu- 

, diöului de televiziune, 
pusă 
unor 
toare 
vieții

Convorbiro cu 
reprezentanți ai 
întreprinderii do 
instrumente mu
zicale Doina, în 
cadrul „Săptă- 
mînii“ (fotogra
fie din studioul 
de televiziune).

Filme

_____ _,_ __________ __ ....... . .... octombrie, 
ora II, Filarmonica de stat „George Eneseu“ va prezenta în 
studioul din str. Al. Popov nr. 62 un concert simfonic. In 
program : Partita de Dan Constantinescu, Concertul pentru 
vioară și orchestră do Beethoven. Solist : Ion Voicu, Simfo
nia a V-a do Ceaikovski. Va dirija Mircea Basarab.

Duminică, 27 octombrie, ora 20, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne va avea Ioc un concert „Beethoven“ din ciclul 
„Muzica de-a lungul veacurilor“, organizat de Filarmonica de 
stat „Gcorgo Enescu“ pentru studenții Institutului politehnic 
din București. își vor da concursul Vladimir Orlov, Elena 
Andrei, Corneliu Gheorghiu, Daniel Podlovski, Marius Rintz- 
lcr și alții.

noi pe ecranele Capitalei
La vîrsta dragostei — producție a 

studioului cinematografic „Bucu
rești“. Scenariul și regia : Francise 
Munteanu. Imaginea : Grigore Iones
cu. Muzica : Temistocle Popa. Cu : 
Ana Széles, Barbu Baranga, Ștefan 
Ciobotărașu, Sandina Stan, Septimiu 
Sever, Dem Rădulescu, Réka Nagy.

Trei plus două — producție a stu
dioului „Maxim Gorki“ din Moscova. 
Scenariul : Serghei Mihalkov. Regia : 
H. Oganisian. Filmul este ecranizarea 
comediei „Sălbaticii“ de S. Mihalkov. 
în rolurile principale : Natalia Fa
teeva, Natalia Kustinskaia, Andrei Mi
ronov, Evgheni Jarikov, Ghenadi Ni
lov.

Cucerirea Everestului — producție

a studiourilor engleze. Filmul, reali
zat de Thomas Stobart, este un do
cumentar de lung metraj închinat ex
pediției care a realizat prima ascen
siune pînă în vîrful acestui munte.

„Electra" — producție a studiouri
lor din Grecia, este transpunerea pe 
ecran a tragediei cu același titlu a 
lui Euripide. Scenariul și regia : M. 
Kakoiani, Interpretează Irina Papă, 
Ianni Aleka, Fertes Katseli, Th. Ioa- 
nidis, N. Perghiadis, T. Emmanoil, 
F. Razis, Manos Katrakis. La Festi
valul de la Cannes din 1962, filmul a 
obținut Premiul pentru cea mai bună 
transpunere cinematografică. 
mai jos o scenă din „Electra".

Seară de teatru și poezie
în slujba realizării 
tablouri cuprinză- 
și concludente ale 
de azi.

D. COSTIN

Ieri Ia Casa ziariștilor din Capi
tală a avut loc o seară de teatru și 
poezie Shakespeare. A vorbit scriito
rul Ion Marin Sadoveanu. Și-au dat 
concursul Septimiu Sever, artist eme
rit, Marietta Rareș, Ion Punea, Virgil

Popovici, Elena Sereda, Tina Ionescu, 
Mitzura Arghezi, Catița Ispas, Lucia 
Mureșan, Adela Mărculescu, Lidia Io. 
nescu, G. Dănciulescu, D. Iancules- 
cu, S. Radovici, Alex. Repan, Regia a 
aparținut lui Miron Niculescu.

unei consfătuiri cu lucrătorii din co
merț, acestora li s-a atras din nou a- 
tenția asupra sarcinii pe care o au de 
a asigura ca toate mărfurile existente 
în depozite să apară și în rafturile 
magazinelor, astfel îneît aprovizionarea 
populației în anotimpul rece să se 
desfășoare cît mai bine“.

Dar oare în valea Mureșului, a Gur- 
ghiului nu vine iarna ? S-ar părea că 
U.R.C.C. Reghin și conducerea unită
ților forestiere de pe aceste meleaguri 
ale țării nădăjduiesc o păsuire. E drept, 
ele au luat o serie întreagă de măsuri 
pentru aprovizionarea de sezon. „Pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie, ne scrie 
corespondentul voluntar Vasile Benea, 
s-au desfăcut aici, pentru muncito
rii forestieri, cantități îndestulătoare de 
cartofi, roșii, varză, ceapă, ardei grași, 
fructe etc. Magazinele de desfacere 
de la gurile de exploatare sînt aprovi
zionate cu produse alimentare într-un 
sortiment variat. S-au organizat stocuri 
pentru eventuale cazuri de izolare în 
timp de iarnă etc. Dar — încheie co
respondentul — cu tot ce s-a făcut 
pînă în prezent, aprovizionarea de 
iarnă a muncitorilor forestieri este în 
întîrziere. Urmează ca U.R.C.C. și I.F. 
Reghin să ia operativ măsuri pentru 
însilozafea în cel mai scurt timp a 
cantităților de fructe, legume și zar
zavaturi necesare populației în pe
rioada friguroasă".

Alte scrisori, ca aceea a corespon
dentului voluntar Iordache Judele, 
semnalează lipsa din magazine ale co
operației de consum a unor articole 
mult căutate acum. „Nu putem spune 
că magazinele cooperativei de consum 
din comuna Stolniceni-Prăjescu, ra
ionul Pașcani, nu sînt pregătite pen
tru anotimpul rece. Lipsesc totuși 
unele mărfuri pe care cooperatorii le 
solicită pregătindu-se- pentru iarnă — 
căciuli, pantaloni vătuiți, jachete pen
tru femei, unele sortimente de încăl
țăminte".

După cum se vede, pe alocuri unii 
nu se scoală chiar așa de dimineață. 
Dar nici prea departe nu ajung...

EM. MIHÄILESCU

Montorii Marin Dumitru și Ion Costache, de la I.O.R. din Capitală, fac ultimele verificări la un lot dq 
aparate de proiecție cu ecran lat.

c

3 TEATRE* (§3 do® mo 3) •
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Aida — (orele 19). Fi
larmonica de Stat „George Enescu“ 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
Recital de clavecin — (orele 20). Tea
trul satiric muzical ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Electra : Patria 
(bd. Magheru 12—14). Valsul nemuritor : 
Republica (bd. Magheru 2), Festival 
6 Martie 14), Aurora (bd. Dimitrov 
Libertății (str. 11 Iunie 75). Trei 
două — cinemascop : Carpațl (bd. 
gheru 29), Excelsior (bd. 1 Mal 322), Fe
roviar (cal. Grlvițel 80), Flamura (șos. 
Giurgiului 155), București (bd. 6 Martie 
6). Taxiul morții : Capitol (bd. 6 Martie 
16), înfrățirea între popoare (bd. Bucu- 
reștli-Noi), Tomis (cal. Văcărești 21), 
Grivița (calea Griviței — podul Basa- 
rab), Melodia (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu str. Lizeanu), Modern (piața G. 
Coșbuc 1). Vară și fum — cinemascop : 
Victoria (bd. 6 Martie 7), Giulești (cal. Giu- 
lești 56), Miorița (cal. Moșilor 127). Cain al 
XVIII-lea : Central (bd. 6 Martie 2). Cu
cerirea Everestului : Lumina (bd. 6 
Martie 12), Bucegi (bd, 1 Mal 57)'. Cel 
mal mare spectacol : Union (str. 13 De
cembrie 5—7), Program special pentru

(bd. 
118), 
plus
Ma-

copii — dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9). Ultimul tren 
din Gun Hill : Doina — după-amlază 
(str. Doamnei 9). Program de filme do
cumentare la cinematograful Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Gangsteri și fi
lantropi : Cultural (piața I. Piritilie 
2). Codin : Dacia (cal. Griviței 137), Pa
cea (bd. Libertății 70—72). Strict secret 
— cinemascop : Buzești (str. Buzeștl 
9—11), Floreasca (str. I. S. Bach 2), Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89). Dintele de 
aur : Crîngașl (str. Crîngașl 42). Car
touche — cinemascop : Unirea (bd. 1 
Mai 143). Fortăreața pe Rin : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Tintin și misterul „Li
nei de aur“ : Vitan (cal. Dudești 97). Pe 
Donul liniștit — seria I-a ; Munca (șos. 
Mihai Bravu 221). Oameni de afaceri : 
Popular (str. Mătăsarl 31). Ipocriții : 
Arta (cal. Călărași 153). Povestea panto- 
fiorului de aur : Moșilor (cal. Moșilor 
221). Voi fi mamă : Viitorul (str. M. E- 
minescu 127). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Colentina (șos. Colentina 
84), Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
Podul rupt — cinemascop : Volga (șos. 
Iile Pintllls 81). Vaporul lui Emil — ci
nemascop : Tineretului (cal. Victo
riei 48), Luceafărul (cal. Rahovel 
118). Rovlsta de La miezul nopții. — ci-

nemascop : Progresul (șos. Giurgiului 
3). Fecioara : Lira (cal. 13 Septembrie 
196). Raidul vărgat : Ferentari (cal. Fe
rentari 86). Fantomele din Spessart : 
Cotroceni (șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar. 19,30 — O istorioară veselă...
19,40 — Intîlnire pe... Șiret. 19,50 — Vii 
trina literară. 20,35 — Tinere talente. 
21,30 — Telesport. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 

șl 24 octombrie a.c. In țară : Vreme căl
duroasă, cu cerul variabil, mal mult se- 
nln la începutul intervalului. Ploi izo-< 
late vor cădea în nordul țării. Vînt slabi 
Temperatura va scădea ușor în nord! 
estul țării, rămînînd staționară în rest] 
Minimele vor fi cuprinse între 1 șl 11 
grade, iar maximele între 14 șl 24 gradei 
Dimineața ceață slabă locală. In Bucu‘ 
rești : Vreme frumoasă șl călduroasăi 
Cerul va ä mai mult senin. Vînt slabi 
Temperatura staționară.
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PLOIEȘTI (prin telefon). — Pe 
Stadionul Petrolul s-a desfășurat ieri 
în fața unui mare număr de specta
tori derbiul etapei a 8-a a campio
natului republican de fotbal, dintre 
echipa locală Petrolul și Steaua. A 
învins, la capătul unui meci dinamic 
și spectaculos, echipa Petrolul care 
a avut inițiativa în ambele reprize 
ale întîlnirii. în prima parte a me
ciului atacurile se succed de la o 
poartă la alta, dar ele rămîn nefruc
tificate deși situațiile de gol sînt 
destul de numeroase. Astfel, Crăini- 
ceanu, în minutele 5 și 15, Iordache 
în minutele 17 și 23 și Mocanu în 
minutul 42 ratează ocazii din cele 
mai favorabile.

în repriza a doua ploieștenii 
joacă mult mai decis la înaintare și 
deschid scorul în minutul 60 prin 
extremul stînga Mocanu, care reia 
cu capul în plasă o centrare a lui 
Badea. încurajați de înscrierea pri
mului gol. înaintașii ploieșteni atacă 
mai insistent. în min. 67 Dridea ri
dică scorul printr-un șut din apro
piere. Bucureștenii contraatacă, dar 
acțiunile lor sînt destrămate cu des
tulă ușurință de apărarea echipei 
ploieștene. Scorul suferă totuși o ul
timă modificare în minutul 90, cînd 
Constantin transformă o lovitură de 
la 11 metri acordată la un henț în 
careu comis de Marin Marcel.

M. POPESCU

Campioni și recordmani 
republicani

ATLETISM. — La Constanța, cu ocazia 
campionatului republican pe reprezentative 
de regiuni, s-au înregistrat o serie de re
zultate deosebit de valoroase. C. Drăgulescu 
(București) a stabilit un nou record al ță
rii la aruncarea ciocanului (65,55 m), ca și 
Valeriu Jurcă (București) la 110 m garduri 
(14,3 sec.). La 100 m plat, Al. Stamatescu 
și juniorul I. Isbășescu au înregistrat timpul 
do 10,5 sec. și respectiv 10,7 seo.

CICLISM. — Numeroși spectatori au ur
mărit duminică dimineața pe traseul din 
str. Maior Coravu finala campionatului ci
clist do semifond pe circuit. Cei 43 de par
ticipant! au avut de acoperit un traseu în 
lungime do 50,400 km împărțit în 36 do 
ture.

Titlul do campion a revenit dinamovis- 
tului Gheorghe Calcișcă cu 32 puncte, ur
mat de Ion Ardeleanu (Steaua) — 31 punc
te, I. Cosma (Dinamo) — 23 puncte, C. Du
mitrescu (Olimpia) — 19 puncte, W. Zieg
ler (Dinamo) — 15 puncte și Gh. Rădules- 
cu (Olimpia) — 12 puncte etc.

Ieri seară la ștrandul Tineretului din 
Capitală s-au încheiat întrecerile Dina- 
moviadei de notație, competiție interna
țională de înot, polo și sărituri care a 
reunit sportivi fruntași din 6 țări. Deși 
ne aflăm în cea de-a doua jumătate a 
lunii octombrie și vremea este rece pen
tru concursuri în aer liber, în cadrul 
probelor de înot s-au obținut unele re
zultate de certă valoare. Trebuie men
ționat în primul rînd recordul european 
realizat de sovieticul Prokopenko la 
100 m bras cu timpul de 1.09,2 (vechiul 
record 1.09,6 deținut de Paramanov). 
Dintre celelalte rezultate — menționăm 
recordul republican al R.P.R. reali
zat de Zoe Reznicenco la 100 metri bras 
(T2T’3). Performanța înotătoarei noas
tre, care n-are decît 15 ani, este deose
bit de valoroasă, fiind doar la 3 se
cunde și o zecime de recordul mondial 
al probei.

La sărituri — unde a concurat un 
număr mic de sportivi — s-au remarcat 
Tania Ețjeeneva și Serioja Kaciarian (Di- 
namo-U .R.S.S.), ambii în vîrstă de 17 
ani.

In întrecerea rezervată echipelor de 
polo s-au detașat formațiile Dinamo

Un nou record european la 1100 m bras bărbafl
(U.R.S.S.), Dinamo (R. D. Germană) fi 
Dinamo (R. P. Romînă). Poloiștii so
vietici, buni tehnicieni, cu o rezistență 
remarcabilă și cu șuturi puternice pe 
poartă, au reușit să domine turneul. De 
altfel, majoritatea sportivilor care au 
evoluat la București fac parte din lo
tul echipei olimpice a U.R.S.S.

In ultima zi de concurs s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Polo : 
Spartak (R. P. Bulgaria) — Ruda llvez- 
da (R. S. Cehoslovacă) 5—2 ; Dinamo 
(R.D.G.) — Dozsa (R.P.U.) 8-A ; Di
namo (U.R.S.S.) — Dinamo (R. P. Po
mină) 5—2.

Rezultate înregistrate la înot :
100 m delfin (F) Tatiana Deviatova 

(U.R.S.S.) — 1.13,2; 400 m liber (B) 
Evghenii Novikov (U.R.S.S.) — 4.39,5 ; 
400 liber (F) Katalin Takacs (R.P.U.) — 
5.15,3; 100 m delfin (B) I. Gulrich 
(R. P. U.) — 1.02,0 ; 100 spate (B) Iurii 
Gromîk (U.R.S.S.) — 1.05,8 ; 100 mbras 
(B) Gheorghi Prokopenko 1.09,2 (nou 
record european) ; 4 x 100 m liber (B) 
Dozsa (R. P. U.) — 3.53,6; 4 x 100 
mixt (F) Dozsa (R.P.U.) — 5.03,6 ;
Echipa Dinamo (R.P.R.) — 5.05,6 (Nou 
record R.P.R.).

tfești din cooperația 
meșteșugărească

Pentru o mai bti* 
nă deservire a 
populației, coope
rativele din regiu
nea Ploiești au 
luat o serie de

măsuri pentru extinderea rețelei dc de
servire și mărirea capacității de pro
ducție a unităților existente. De la în
ceputul anului au fost deschise aproa
pe 70 de unități noi, cuprinzînd acti
vități ca : reparații de radio și televi
zoare, mașini electro-casnice, ateliere de 
confecții la comandă și reparații con
fecții, coafură și frizerie, precum șl 
centre pentru închirieri de obiecte tu
ristice, spălătorie expres etc. Pînă la 
sfîrșitul anului în regiune vor mai lua 
ființă, în cadrul cooperativelor, peste 
50 noi unități de deservire.

Rapid — Dinamo Pitești 2—0 !
Au dreptate giuleștenii cînd afir

mă că „amară-i viața de suporter“. 
Mai cu seamă cînd 
leriei răsună în van, 
să dea decît aripi de 
chipei favorite. Ieri, Rapidul a cîști
gat cu 2:0 partida cu Dinamo Pi
tești, dar mult s-a chinuit să des
curce ghemul atît de încîlcit al pro
priilor acțiuni. Nu-i mai puțin ade
vărat că și partenerul de joc a prac
ticat același fotbal de calitate me
diocră. nemulțumind pe bună drep
tate zecile de mii de spectatori aflați 
în tribunele stadionului „23 August“. 
Oricît ne-am strădui să scoatem la 
lumină măcar unele faze mai spec
taculoase care să amintească de fru
musețea fotbalului, nu am izbuti. De 
aceea, ne rezumăm a relata doai- 
că cele două goluri ale bucureșteniior 
au fost înscrise de Ion Ionescu în 
min. 26 și de Kraus cu șase minute 
înainte de sfîrșitul partidei. Lăsăm 
pe seama antrenorilor respectivi să 
tragă concluziile care se impun și 
vom trece la meciul vedetă al cu
plajului.

Mărturisim de la bun început că 
echipa ieșeană a constitqit o plăcută 
surpriză. Cu toate că a pierdut cu 
5—3, ea nu a fost cu nimic mai prè- 
jos decît învingătorul, ci dimpotrivă, 
o bună parte din timp a dat tonul 
acțiunilor ofensive, creînd multe ac
țiuni la poarta lui Mîndru. Desfășu- 
rînd la înaintare un joc simplu, cu 
treceri rapide de balon, cu incursiuni 
pe extreme, C.S.M.S. a făcut multe 
momente grele apărării Progresului. 
Surprinși, se pare, de replica neaș
teptată a oaspeților, bucureștenii iz
butesc, cu greu în prima repriză, să 
dea. cursivitate jocului, toate .pasele 
căutîndu-1 mai mult pe Oaidă, sever

Pîoțjiesîii C.S.m.S. 5—3 
marcat și nu prea inspirat de altfel 
în finalizarea acțiunilor. Nici mijlo
cașii n-au fost în măsură să asigure 
coeziunea echipei, astfel că pînă la 
pauză 
(2—1). 
unui 
ajuns pentru a avea certitudinea vic
toriei. Pe semne că oaspeții s-au lă
sat amăgiți de acest minim avantaj, 
deoarece la reluare au încetinit rit
mul, iar apărarea nu a mai reușit 
să rezolve cu bine situațiile critice 
în care s-a aflat. Progresul a intrat 
decis să schimbe rezultatul în favoa
rea sa și are marele merit că spre 
final, cînd a rămas numai în 10 oa
meni, ca urmare a faptului că arbi
trul l-a eliminat cu temei pe Maf- 
teuță pentru repetate proteste, nu a 
pus stop ritmului viu de joc. Și 
schimbările efectuate în formație au 
avut un cuvînt de spus.

Evoluția scorului a ținut mereu vie 
atenția spectatorilor. Nu trec decît 
trei minute de la începerea partidei 
și Mafteuță reia puternic în gol. E- 
galarea o aduce Vornicu, ■ transfor- 
mînd o lovitură de la 11 m. în ulti
mele secunde ale reprizei. Pop în
scrie spectaculos cu capul, în ciuda 
plonjonului lui Mîndru. La reluare 
este rîndul Progresului să egaleze 
prin Mafteuță. Acesta profită de în
vălmășeala din fața porții oaspeților 
și șutind puternic marchează. Numai 
după două minute, Voinea, scăpat de 
apărătorii ieșeni, face ca tabela de 
marcaj să se modifice iar. Apoi ega
lează C.S.M.S. tot dintr-o lovitură de 
la 11 m., prin același Vornicu. Ulti
mele două goluri sînt realizate de 
Stoicescu și de Oaidă.

Atac al Progresului la poarta echipei 
ieșene.

La sfirșitul săptămânii 
trecute, în sala Institutu
lui politehnic din Capitală, 
s-au desfășurat finalele 
campionatului republican 
masculin de floretă și sa
bie. Prima probă, cea de 
floretă (individual), a pri
lejuit o dispută interesan
tă. Titlul a revenit lui Tă- 
nase Mureșanu (Știința- 
București). In întrecerea 
de floretă pe echipe au 
cîștigat scrimerii de la 
Steaua.

în

M. ION

Farul—Știința Cluj 1—0
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— Pînă în minutul 80 cînd Farul 
deschide scorul prin golul înscris de 
Tîlvescu ca urmare a unui corner 
bine executat, se părea că meciul 
dintre Farul și Știința-Cluj se va 
termina la egalitate. Constănțenii 
cu toate că au presat destul de mult 
în prima repriză (aceasta se vede 
și din raportul de cornere : 8—1 în 
favoarea Farului), n-au putut să 
fructifice, datorită pe de o parte 
ineficacității înaintării lor, dar și a- 
părării supra-numerice a studen
ților.
U.T.A.—Știința Timișoara 2—1

ARAD (prin telefon). — Miile de 
spectatori prezenți ieri pe stadionul 
U.T.A. au avut prilejul să asiste la 
un joc de factură tehnică ridicată. 
Meritul revine în primul rînd echi
pei gazdă care, chiar din primele 
minute, imprimă partidei un ritm 
susținut.

înaintarea arădană, ajutată de 
linia de mijloc, construiește faze 
după faze, punînd la grea încercare 
apărarea studenților. După mai

multe ocazii ratate, mingea ajunge 
la Tomeș, care trece de Răcelescu 
și trage puternic în colțul din dreap
ta porții : 1—0 pentru U.T.A.

Și cea de a doua repriză se ca
racterizează prin dominarea arăda- 
nilor. Aceștia înscriu din nou în mi
nutul 55. Studenții reduc scorul în 
ultimul minut.
Crișul—Dinamo București 1—1

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Spectatorii care au umplut pînă la 
refuz stadionul Crișana din Oradea 
au asistat ieri la un meci frumos. 
Cele două formații — Crișul 
și Dinamo București —• au practicat

&
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un joc deosebit de spectaculos și de 
zin nivel tehnic superior. Din pri
mele minute de joc atît gazdele cît 
și oaspeții inițiază numeroase 
atacuri. în minutul 11 Nunveiler 
III comite un henț în careu. Arbi
trul acordă lovitură de la 11 metri 
ve care Donciu o transformă.

Oaspeții, superiori din punct de 
vedere tehnic, acționează tot mai 
bine și în minutul 16 Frățilă șutea- 
ză puternic de la distanță, egalând.

După pauză formația locală Cri
șul domină. Donciu, Szakacs III, 
Vlad ratează numeroase ocazii de 
gol. La rîndul lor, dinamoviștii, deși 

hotărîți să învingă, nu reușesc
fața dîrzei apărări a orădenilor, să 

schimbe rezultatul meciului.
Steagul roșu—Siderurgisîul 5-0

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
în mare vervă de joc, Steagul Roșu 
a izbutit să realizeze 
Brașovenii au dominat copios, ca ur
mare a unor acțiuni dinamice. în 
deosebi înaintarea a dat cursi
vitate fazelor, hărțuind în per
manență poarta gălățenilor. Oaspe
ții au încercat în prima repri-

- ză să stăvilească atacurile Stea
gului Roșu dar după pauză nu au 
mai izbutit să facă față ritmului viu 
de joc care le-a fost impus de brașo
veni. Cele cinci goluri au fost înscri
se de Năftănăilă în minutele 21 
65, Gane în minutul 51, Selimeși 
minutul 58 și Seredai în minutul 85.

scorul etapei.

CLASAMENT

-

în

Petrolul 8 4 3 1 15: 5 11
Dinamo 8 5 1 2 24:10 11
Progresul 8 4 3 1 19:15 11
Steaua 8 5 0 3 25:15 10
Farul 8 5 0 3 13:13 10
Steagul Roșu 8 4 1 3 15:10 9
C.S.M.S. 8 4 0 4 16:15 8
U.T.A. 8 3 2 3 9:10 8
Rapid 8 3 2 3 14:18 8
Siderurglătul 8 3 1 4 8:15 7
Crișul 8 2 3 3 7:16 7
Dinamo Pitești 8 3 0 5 8:14 6
Știința Tim. 8 2 0 6 9:16 4
Știința Cluj 8 10 7 5:15 2
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La finalele campionatului mas
culin de scrimă, de pe planșele de 
concurs au lipsit doi dintre protago
niștii probei de floretă : I. Drîmbă 
și 1. Zilahi (ambii de la Steaua). 
Absența acestora nu se datoreștc 
vreunor motive serioase, ci indisci
plinei manifestate de respectivii 
sportivi cu ocazia fazei orășenești a 
campionatului. In mod nepermis, ei 
au întârziat de la programul fixat. E- 
liminarea din concurs este o sanc
țiune severă, însă meritată.

Desfășurarea campionatelor de 
scrimă — acum la finale ca și la fa
zele anterioare — a prilejuit cons
tatarea că arbitrii nu se prezintă la 
concurs într-o ținută corespunzătoa
re. Există probabil un regulament al 
federației și în privința aceasta. De 
ce nu se respectă ?

MAI MULTĂ ÎNCREDERE 
TINEREȚII

Rugbiștii de la Progresul, în ciuda 
experienței ce o au, continuă să se 
comporte nesatisfăcător. Faptul n-ar 
trebui să surprindă prea mult. Echi
pa, cu o vîrstă medie destul de res
pectabilă, plătește tribut tocmai lip
sei de condiție fizică. Ieri, în meciul 
cu Știința Cluj, Progresul n-a rezis
tat decît o repriză, timp în care de 
fapt adversarii n-au acționat prea 
decis. Înaintarea are în componența 
ei jucători greoi, care aleargă pe te
ren cu... încetinitorul. Clubul Pro
gresul, cu veche tradiție în rugbi, 
ar trebui să intervină pentru a 
schimba orientarea „conservatoare” 
din oadrul secției de rugbi.

sM W’:

Pe scurî, despre Real

Real Madrid, viitorul 
adversar al lui Dinamo 
București în „Cupa cam
pionilor europeni“, are cel 
mai bogat palmares inter
național dintre toate echi- 
pclo de fotbal din lume. 
Formația spaniolă, în care 
a jucat cîndva și celebrul 
Zamora, a cîștigat peste 
100 de meciuri internațio
nale, de 5 ori „Cupa cam- 
pionilor europeni", de 
două ori „Cupa latină“ și 
o dată „Cupa interconti
nentală“ (0—0 și 5—1 cu 
Penarol Montevideo, în 
I9Ö0). Printre învinsele sale 
figurează : Milano, Fioren
tina. Reims, Benfica, Tot
tenham etc. Cel mai va
loros jucător al echipei 
este centrul atacant Di 
Stefano, argentinean de o- 
riginc, cumpărat în 1953 
de Ia clubul columbian 
Millionarios din Bogota.

De două ori — în 1957 și 
1959 — Di Stefano a fost 
ales „cel mai bun fotbalist 
din Europa“. Portarul Vi
cente, stoperul Santamaria, 
mijlocașul Pachin, 
șii Atnancio, Ruiz, 
Gento sînt alți ași 
pei antrenate de 
Munoz. Media de 
echipei este în jurul a 30 
do -
s-ar spune, o echipă bătrî- 
nă.
bilă. Foarte recent a fost 
învinsă în campionatul 
spaniol de o echipă nou 
promovată — Espanol din 
Barcelona. Totuși, Real 
Madrid rămîne o echipă 
extrem de redutabilă în 
meciurile internaționale. 
Dovadă scorul de 6—0 cu 
care a învins pe Glasgow 
Rangers în primul tur a! 
„C.C.E.“.

înainta- 
Mateos, 
ai cclii- 
Migucl 

vîrstă a

ani. Real este, cum

Ea nu mai c invinei-

■St *

localitate 
altitudinea 
m, a fost 

do 
perma- 

O instalație spe-

într-o mică 
din Scoția, Ia 
de numai 335 
inaugurată o stațiune 
schi cu „zăpadă 
nentă“. .
cială produce la comandă 
zăpadă printr-un amestec 
de apă și aer comprimat. 
La temperaturi sub 0 gra
de se formează zăpadă pră
fuită, cu crustă sau moa
le, după dorința schiorilor.

Atletul australian An
thony Sneazwell, care a să
rit recent 2,20 m Ia înăl
țime, este în vîrstă de 21 
ani, are înălțimea de 1.80 
m și cîntărește 80 kg. Sti
lul său este aproape iden
tic cu cel al recordmanu
lui mondial Valeri Brumei.

★
Ziariștii prezență la în

trecerile „Săptămînii spo«-

live internaționale” de Ia 
Tokio au putut urmări 
cursa de maraton de la 
primul pînă la ultimul ki
lometru fără să se 
din loja presei, i 
mulțumită atenției 
z.atorilor care au 
pe fiecare pupitru 
levizor.

*
La 23 octombrie 1863, 

în localul „Taverne Frec- 
masson“ din Londra, cîți- 
va sportivi entuziaști au 
înființat „Football Asocia- 
tion“, strămoșul federațiilor 
do fotbal din întreaga 
lume. Așadar, miercuri se 
împlinesc 100 de ani de Ia 
acest eveniment. în patria 
fotbalului, el va fi sărbă
torit prin disputarea mult 
așteptatului meci dintre se
lecționata mondială și e- 
chipa Angliei. Meciuri a- 
semănătoare au mai avut 
Ioc în 1938, cu prilejul ce
lei de-a 75-a aniversări, 
cînd Anglia a învins echi
pa Europei cu 3—0, și a- 
cum 10 ani, cînd meciul 
s-a terminat la egalitate 
(4—4).

Miercuri Ia Wembley, 
selecționata mondială va 
apărea insă fără cîțiva ti
tulari : Garincha, Euse
bio. Maldini, Schnelinger, 
Fele. Vor fi însă Iașin, Di 
Stefano, Gento, Masopoust, 
D. Santos șl alții.»

! miște 
Aceasta, 
organi- 
instalat

I un te-

Pe lingă unitățile 
de închiriere a 
diverselor obiecte, 
înființate în se

mestrul I, cooperativa „Deservirea" din 
Capitală a deschis recent o nouă uni
tate de închiriat obiecte casnice, elec
tro-casnice, aparate foto, aparate radio 
cu tranzistori în str. Viilor nr. 12. Con
form planului de dezvoltare a coope
rativei, în curtnd vor fi organizate ase
menea centre pe șoseaua Mihai Bravii 
(Obor) și pe Calea Griviței.

din gala disputată

(Foto : A. CARTOJAN)

ÎN CORZI ! (fază 
ieri dimineață).

Foarte interesantă a fost 
proba individuală de sa
bie. Aproape de sfîrșitul 
probei, Dumitru Mustață, 
campionul țării, și Tănase 
Mureșanu se aflau la ega
litate, cu 6 victorii. Meciu
rile de baraj i-au revenit 
lui Mureșanu, care a cu
cerit astfel cel de-al doi
lea titlu de campion.

In finala de sabie-echi- 
pe, formația clubului 
Steaua s-a impus net, de
venind campioană a țării.

în centrul mun
citoresc, Roznov. 
raionul Piatra 
Neamț, a fost dat 
în folosință de

curved un complex de deservire, în ca
drul căruia funcționează unități de con
fecții pentru bărbați și femei, frizerie 
și coafură, încălțăminte, reparații radio 
și televizoare etc.

Conferințe tehnice 
pentru ingineri

Rezult ate, categoria B
Seria I. C.F.R. Pașcani — Chimia Făgăraș (amînat) ; 

Metalul București — Dinamo Bacău 1—1 ; Metalul 
Tirgoviște — Tractorul Brașov 1—0 ; Flacăra Moreni — 
Unirea Rm. Vîlcea 3—0 ; Știința Galați — Știința 
București 1—2 ; Poiana Cîmpina — Foresta Fălticeni 
2—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — Știința Craiova 2—2.

Seria a H-a. Gaz Metan Mediaș — Mureșul Tg. 
Mureș 1—1 ; Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — Fla
mura Roșie Oradea 3—1 ; Minerul Lupeni — Arieșul 
Turda 4—0 ; C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. Satu Mare 
2—1 ; C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 2—0 ; C.S.M. 
Reșița — A. S. Cugir 5—1 ; C.S.M. Cluj — Jiul Pe- 
trila 0—0.

prelucrarea țițeiului și 
asu- 

probleme ale tehnicii

Primele două clasate în actualul 
campionat de rugbi — e vorba de 
cunoscutele formații bucureștene 
Steaua și Dinamo — au susținut ieri 
meciul lor direct din returul compe
tiției. Faptul n-a fost trecuț cu ve
derea de iubitorii rugbiului ; la ora 
începerii jocului, în tribunele stadio
nului Progresul se aflau numeroși 
spectatori. Meciul a pasionat 
mare măsură. Ambele echipe 
căutat să-și apere șansa, pînă 
sfirșitul partidei. în această direc
ție, meritul revine tuturor jucătorilor, 
dar mai ales dinamoviștilor care, 
deși conduși la diferențe mari de 
puncte (la pauză scorul era 14—3 
pentru Steaua), n-au renunțat deloc 
la luptă. în ultimele zece minute 
chiar, ei au dominat net și numai 
apărarea organizată a adversarului 
a putut împiedica schimbarea rezul
tatului. Pînă la urmă, Steaua a ter
minat învingătoare cu 17—9.

La proporțiile acestea, rezultatul 
nu exprimă poate situația de pe te
ren. învinșii au dominat mai mult. 
Ceea ce însă a decis nu numai vie-

în 
au 
la

mai des balonul spre acesta. Tac
tica a reușit. Urmare a două greșeli 
consecutive ale lui Dăiciulescu (dar 
vinovați sînt și colegii lui care nu 
l-au ajutat să rezolve faze critice), 
Steaua a reușit să înscrie încă 8 
puncte, prin două încercări ale lui 
Bărbălău și Ionescu, dintre care una 
transformată de Penciu. în continua
re, dominarea dinamoviștilor se 
dovedește la fel de sterilă. Ei în
scriu cu greu 3 puncte (dintr-o lo
vitură de pedeapsă), după ce îna
inte Nica și Giugiuc, rataseră chiar 
din pozițiile cele mai optime. în ul
timul minut al primei reprize, Pen
ciu înscrie tot dintr-o lovitură de pe
deapsă.

Repriza secundă s-a caracterizat 
printr-o dispută acerbă pentru ba
lon, dar și printr-o mai mică efica
citate (Steaua a înscris 3 puncte, iar 
Dinamo 6).

înaintea meciului Steaua-Dinamo, 
s-au întîlnit echipele Progresul și 
Știința Cluj. Scorul final (6—6) re
flectă cum nu se poate mai bine e- 
chilibrul existent în acest joc. Pro- 

. greșul și-a impus jocul în prima re
priză, cînd a și înscris 6 puncte, iar 
clujenii — cu o 

•— au dominat 
priza a doua.

condiție fizică bună 
și au egalat în re-

I. DUMITRIU 
aspect din meciul

“L I'-

torla actualilor lideri, ci și scorul 
net în favoarea lor au fost tocmai 
calmul și atenția cu care au acțio
nat. Steaua a știut să profite de nu
meroasele greșeli tehnice și de o- 
rientaie ale dinamoviștilor. Condu- 
cînd cu 3—0, chiar din primele mi
nute, jucătorii de la Steaua au se
sizat nesiguranța fundașului dina- 
movist Dăiciulescu și au trimis cît

Agențiile de
Au luat sfîrșit campionatele de tenis ale 

Australiei. Titlul în proba de simplu mas
culin a revenit lui Neale Fraser, care în fi
nală l-a învins cu 6—2 ; 6—2 ; 6—4 pe 
compatriotul său Owen Davidson.

4:
în meci retur, contînd pentru competi

ția de fotbal „Cupa cupelor", Slovan Bra
tislava a învins cu scorul de 8—1 (1—0) e- 
chipa finlandeză Pallosuera Helsinki. în pri
mul meci, cehoslovacii cîștigaseră cu 4—1, 
și, în felul acesta, s-au calificat pentru op
timile de finală ale competiției.

A
Continuîndu-și turneul în Europa, echi

pa do hochei pe iarbă a Pakistanului a ju
cat la Bruxelles cu reprezentativa Belgiei. 
Oaspeții au terminat învingători cu scorul 
de 4—0 (3—0).

A
Pe stadionul din orașul Yalta s-a desfășu

rat sîmbătă și duminică meciul dintre echi
pele de atletism ale R.S.S. Ucrainene și 
R. P Ungare. Gazdele au cîștigat cu 108— 
105 puncte la bărbați și cu 56—51 puncte 
la femei Iată cîteva rezultate : masculin — 
400 m Arhipciuk (R.S.S. Ucraineană) 
47”6/10 ; greutate Varju (R.P.U.) 18,70 m ; 
disc Kompaneț (R.S.S. Ucraineană) 55,55 
m ; suliță Kulesar (R.P.U.) 80,26 m ; triplu 
salt Aliabiev (R.S.S. Ucraineană) 15,98 m ; 
înălțime Slabciuk (R.S.S. Ucraineană) 2,03 
m ; ștafeta 4x100 m R. P. Ungară 41",

în fotografie : 
Steaua-Dinamo.

Celelalte rezultate : Grivița Roșie- 
Gloria 22—3 (6—3) ; Rulmentul Bîr- 
lad-Știința Petroșeni 3—0 (3—0) ; Fa
rul Constanța-C.S.M.S. 3—0 (3—0), 
Știința Timișoara-Unirea 0—5 (0—0).

★
Mîine, pe stadionul „Progresul" 

va avea loc un cuplaj internațional 
de rugbi. La ora 14,30 lotul repre
zentativ al R. P. Romîne va întîlni 
într-un meci de verificare echipele 
Progresul și Steaua, iar la ora 16, 
selecționata de juniori a țării noas
tre joacă în compania echipei Loko
motiv Leipzig. Rugbiștii germani, 
sosiți sîmbătă în Capitală, au jucat 
ieri pe stadionul „23 August" cu 
Rapid București. Meciul s-a încheiat 
cu victoria rapidiștilor. Scor : 16—0.

presă transmît
Feminin — 100 m Marko (R.P.U.)

Il”5/10 ; 800 m Razi (R.P.U.) 2'07”7/10 ; 
înălțime Komleva (R.S.S. Ucraineană) 1,66 
m ; greutate Bognar (R.P.U.) 15,94 m ; disc 
Elkina (R.S.S. Ucraineană) 51,15

•fc
Selecționatele do fotbal ale 

Belgiei au făcut ioc egal 1—1
partida amicală disputată ieri la Amsterdam 
în fața a peste 80 000 do spectatori. Au 
marcat Piet Keizer (60’) pentru gazde și 
Van den Bergh (82’) pentru oaspeți.

m.

Olandei și 
(0—0) în

PRONOSPORT
Concursul nr. 42 din 20 octombrie

Steagul Roșu-Siderurglstul 
Pet.rolul-Steaua 
C'rișul-Dlnamo București 
U.T.A.-Știința Timișoara 
ProgresuI-C.S.M.S. Iași 
Știința Galați-Știlnța’ Buc. 
C.S.M. Siblu-Minerul B. Mare 
Gaz Metan-Mureșul Tg. Mureș 
Bologna-Milan 
Juventus-Roma 
Catania-Torlno 
Mantova-Atalanta

1 
1 
x

1
1
2
I

X 
X
1 
1 

X

Ieri dimineață, pe ringul stadionului 
Republicii, în cea de-a doua reuniune 
a finalelor campionatelor republicane 
de box, tînărul constănțean A. Iliescu 
a reușit să-l învingă la puncte pe fostul 
campion al țării L. Ambruș. Întîlnirea 
a cuprins multe momente interesante, 
Iliescu cucerind victoria în ultimul mi
nut al partidei, cînd a profitat de scă
derea fizică a dinamovistului și a pla
sat cu adresă- cîteva „un-doi“-uri la fi
gură. La cat. semiușoară. Stan Bîrsu a 
conclus clar la puncte o repriză și ju
mătate, în meciul cu D. Minea. Sur
prins însă de cîteva lovituri dure Bîrsu 
nu a maj fost energic în riposte, pier- 
zînd la limită (decizia a fost pronunțată 
cu 3—2). Dintre tinerii pugiliști o evo
luție satisfăcătoare a avut Szabo Nagy 
(Baia Mare), învingător în fața lui Tra
ian Nicolae. Nu au corespuns așteptă- 

1 — I. Covaci 
Primul

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). —> 
Comisia inginerilor și tehnicienilor 
de pe lîngă Consiliul regional al sin
dicatelor Ploiești a organizat noi ci
cluri de conferințe pentru informa
rea inginerilor din ramurile foraj- 
extracție,
construcții utilaj petrolier, 
pra unor 
noi. Expunerile se țin lunar. Ele 
sînt prezentate de specialiști din 
schele, întreprinderi de foraj, u- 
zine, institute de proiectări și 
cercetări și sînt de obicei însoțite de 
schițe, grafice și proiecții. Prima 
prelegere pentru cadrele din uzinele 
constructoare de utilaj petrolier a 
fost prezentată ieri la Palatul cultu
rii din Ploiești de către ing. Stefan 
Teodor eseu de la Institutul de poiec- 
tări de instalații petroliere din loca
litate și a avut, tema „Considerații 
noi asupra materialelor folosite la 
construcția aparatajului din rafinării 
și uzine chimice", 
zentate 
noi de 
canice, 
etc.

Vor mai fi pre- 
expuneri despre procedeele 

turnare sau prelucrări me- 
mecanizare și automatizare

IsîMGĂZI ȘTIINȚIFICE FA SATE

rilor întîlnirile C. Bogdan — 1 
și Gh. Neagu — I. Păunoiu. 
campion care a urcat treptele ringului 
în cadrul reuniunilor finale a 
„greul“ Vasile Mariuțan. El l-a învins 
clar la puncte pe T. Basarab.

Celelalte rezultate : cocoș : A. Simion 
b. p. N. Băleanu ; semimijlocie : I. 
Covaci b. p. C. Bogdan ; M. Rusu b. p. 
I. Enache ; mijlocie-mică : I. Păunoiu 
b. des. Gh. Neagu ; grea : M. Ghior- 
ghioni b. ab. Dan Filip ; N. Motoc 
b. ko. St. Szentenay ; O. Cioloca cîști- 
gă prin neprezentarea (fără motiv) a 
craioveanului Ilie Enache.

Astă seară de la orele 18 are loc a 
treia reuniune, programul fiind domi
nat de întîlnirile : D. Davidescu — St. 
Constantin ; D. Minea — Gh. Anton ; 
P. Mircescu — V. Badea și I. 01- 
teanu — H. Loew.

fost

IAȘI (coresp. „Scînteii"). —• De la 
începutul anului și pînă acum, brigă
zile științifice organizate de comitetul 
de cultură și artă al regiunii Iași, au 
făcut circa 700 deplasări la sate. La în
tîlnirile care au avut loc au participat 
peste 100 000 persoane. Brigăzile știin
țifice — formate din ingineri agronomi, 
medici, juriști, profesori etc. — au răs
puns la numeroase întrebări privind 
dezvoltarea agriculturii, diferite feno
mene ale naturii, probleme cetățenești 
etc.

70 000 de excursioniști
In ultimii ani, turismul a luat o mare 

amploare și în regiunea Bacău. De la 
începutul anului și pînă în prezent nu
mai prin agenția O.N.T. Carpați din 
orașul Bacău au plecat în excursie în 
București, pe litoral sau la Brașov 63 000 
de oameni ai muncii. Alți 6 650 au 
plecat în stațiuni pentru odihnă și tra
tament. (De la Ion Arhire, funcțio
nar).e ce un lucru atît de important e lăsat pe planul doi ?

(Urmare din pag. I-a)

multe de făcut în această secție. în 
plus, la turnătorie numaj două bri
găzi au calificarea medie corespun
zătoare lucrărilor executate. Aceste 
brigăzi sînt conduse de maiștrii Va
sile Vișan și Iancu Căpraru. La 
prima vedere s-ar părea că lucrurile 
stau bine în aceste brigăzi. Dar nu-i 
așa. Dacă brigada lui Vasile Vișan 
este totdeauna evidențiată, cea con
dusă de Iancu Căpraru mai are 
unele deficiențe în muncă, mai ales 
în ce privește rebuturile. Și aceasta 
datorită modului diferit în care 
muncitorii sînt repartizați pe lucrări, 
atenției și controlului executat de 
către șefii de echipă și maiștri.

Se știe că în cazul turnării în 
forme ușor fuzibile, de felul cum 
sînt vopsite formele depinde în mare 
măsură calitatea produselor turnate. 
Și fiindcă veni vorba de operația de 
vopsire — și aici se cere o califi
care superioară celei existente în 
prezent, deoarece nu toți vopsitorii 
execută lucrări de bună calitate. Era 
nimerit ca și pentru aceștia să se 
organizeze în mod temeinic ridicarea 
calificării După părerea noastră, nu 
sînt suficiente numai instrucțiunile. 
Este timpul ca toți vopsitorii să fie 
atrași în cursul de ridicare a califi
cării, să li se arate concret, pe pro
dus, modul de executare a operației 
respective pînă cînd toți vor realiza 
numai lucrări' de calitate.

Cite ceva s-ar putea spune și 
despre activitatea comisiei de înca
drare pe uzină. Deși de nenumărate 
ori s-au făcut demersuri pentru ur
gentarea examinării muncitorilor ce 
corespundeau unei încadrări su
perioare, comisia hu a acordat întot
deauna importanță cererilor și reco
mandărilor făcute. între altele la 
sfîrșitul trimestrului I al anului în 
curs, s-a recomandat ca trei vopsi
tori, care au rezultate bune în pro
ducție, dau lucru de calitate, să fie 
examinați, pentru a li se ridica ca
tegoria de încadrare. Dar nici pînă 
în prezent problema lor nu a fost 
rezolvată.

în majoritatea uzinelor bucu
reștene, la începutul lunii octombrie 
s-au redeschis cursurile de ridicare 
a calificării. La turnătorie, ca de 
altfel în întreaga Uzină de pompe, 
pînă acum nu s-a făcut acest lucru. 
Aceste cursuri trebuie deschise neîn- 
tîrziaț și ar fi bine dacă conducerea 
uzinei _ și comitetul sindicatului 
s-ar interesa mai îndeaproape de 
întocmirea C ___
legată de necesitățile actuale ale 
producției, ' ' ‘
tervenite 
pe parcurs în tehnologia de fa
bricație în afară de aceasta, se im
pune o recrutare judicioasă a lecto
rilor ce conduc cursurile de ridicare 
a. calificării, dintre inginerii și teh
nicienii cu o bună pregătire teoretică 
și experiență în producție.

unei tematici strîns

de îmbunătățirile in
și care vor interveni
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Spațiul cosmic

Componența noului guvern englez

spațiu denuclearizat
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 

doptat, în ședința ei plenară din ziua 
de 17 octombrie, o rezoluție prin care 
salută cu satisfacție intenția expri
mată de Uniunea Sovietică și Statele 
Unite de a nu amplasa în spațiul cos
mic nici un fel de obiecte cu arme 
nucleare sau altfel de arme de dis
trugere în masă și cheamă toate sta
tele să se abțină la rîndul lor de a 
plasa pe orbită obiecte avînd la bord 
astfel de arme. Rezoluția cheamă de 
asemenea toate statele să se abțină 
de a instala arme de distrugere în 
masă pe corpurile cerești sau de a le 
amplasa în spațiul cosmic prin orica
re alte mijloace.

Propunerea de a se ajunge la un 
acord americano-sovietic în această 
privință a fost menționată în cuvîn- 
tarea rostită în Adunarea Generală, 
la 19 septembrie, de ministrul de 
externe al U.R.S.S., A. Gromîko, și a 
fost acceptată în principiu în cuvîn- 
tarea rostită a doua zi, la a- 
ceeași tribună, de președintele 
S. U. A., J. Kennedy. înțele
gerea a fost elabo- ___==——————— 
rată în cursul “ 
convorbirilor pur
tate pe marginea 
sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., 
la New York de miniștrii de externe 
ai U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, iar la 
Washington de J. Kennedy și A. 
Gromîko. Odată realizată, ea a luat 
forma unui proiect de rezoluție 
a 17 țări membre ale Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
printre care și țara noastră, și a fost 
prezentată de delegatul Mexicului 
Comitetului Politic. Atît în acest co
mitet, cît și în ședința plenară a A- 
dunării Generale, rezoluția respec
tivă a fost adoptată în unanimitate 
prin aclamații.

însemnătatea pozitivă a rezoluției 
a fost relevată de numeroși delegați. 
Vorbind în Comitetul politic, re
prezentantul R. P. Romîne, Mircea 
Malița, a declarat că „interzicerea 
plasării în spațiul cosmic a armelor 
nucleare se înscrie printre măsurile 
îndreptate în direcția îmbunătățirii 
atmosferei internaționale, spre crea
rea unui climat mai favorabil“. „A- 
ceasta demonstrează o dată mai mult, 
a arătat apoi reprezentantul țării noa
stre, posibilitatea soluționării pro
blemelor internaționale pe calea tra
tativelor. atunci cînd aceste proble
me sînt abordate în spirit realist, 
cînd părțile manifestă răbdare și 
perseverență".

Reprezentantul U.R.S.S., N. Fedo
renko. vorbind în Adunarea Gene
rală, a caracterizat acordul 
venit între S.U.A. și U.R.S.S. ca un 
nou progres pe calea spre destinde
rea încordării internaționale. De ase
menea, reprezentantul S.U.A., A. Ste
venson, a relevat și el însemnătatea 
acestui acord. Delegatul Mexicului, 
Padilla Nervo, a subliniat, la rîndul 
său, importanța acordului reali
zat la scurtă vreme 
ierea 
El a 
duri 
deschid calea spre înțelegere". Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a salutat adoptarea rezoluției ca 
„o contribuție la eforturile pentru a 
împiedica răspîndirea armelor nu
cleare, pentru dezarmare și pace“.

COMENTARIUL ZILEI

inter-

reali- 
după înche
ia Moscova, 

două acor- 
reciproc și

Tratatului de 
spus că „cele 

se completează

O declarație a 
de externe

OTTAWA 20 (Agerpres). — „Hotă- 
rîrea de a se abține de la plasarea 
pe orbită a unor obiecte prevăzute 
cu arme nucleare constituie un al 
doilea pas după Tratatul de la Mos
cova, pe calea salvării omenirii de 
primejdia izbucnirii unui război nu
clear — scrie în coloanele ziarului 
„Ottawa Journal“ fostul ministru al 
afacerilor externe al Canadei, Green. 
Firește, arată el în continuare, că a- 
ceste două măsuri nu înseamnă încă 
dezarmare. Dar dacă actuala tendin
ță va continua, ele vor duce la un 
acord cu privire la alte aspecte im-

Lucrările conferinței 
„Mișcarea pentru 

dezarmarea nucleară
LONDRA 20 (Agerpres). — Dele

gații la conferința „Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară“ ce se desfă
șoară în fiecare an la Londra, au 
salutat încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare. 
Delegații au cerut ca Anglia să se 
pronunțe împotriva răspîndirii ar
mei nucleare. Ei s-au pronunțat și 
împotriva creării-forței or nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

Delegații la conferință au adop
tat o rezoluție în care au confirmat 
că țelul final al mișcării pentru de
zarmarea nucleară este lichidarea 
tuturor bazelor nucleare de pe te
ritoriul Angliei, renunțarea unilate
rală a Angliei la arma nucleară și 
ieșirea ei din blocurile militare, pro
movarea de către Anglia a unei po
litici de neutralitate pozitivă, crea
rea de zone denuclearizate în Eu
ropa și în alte regiuni ale lumii, 
interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare și dezarmarea generală și 
totală.

Conferința s-a pronunțat în spri
jinul conferinței internaționale pen
tru problemele comerțului și ale 
dezvoltării, convocată din inițiativa 
O.N.U. în martie anul viitor, consl- 
derînd-o ca „un pas pe calea slă
birii încordării internaționale“.

Canonicul John Collins a fo3t din 
nou ales președinte al „Mișcării 
pentru dezarmarea nucleară“,

mod practic el previne 
de extindere a cursei 
nucleare în spațiul 
aci rezultă că ex-

la „i
cosmic dovedește încă- 
singura metodă de so- 
a problemelor interna- 
metoda tratativelor și

Aprecierile citate, precum și co
mentariile făcute în presa interna
țională subliniază caracterul con
structiv al înțelegerii privitoare la 
denuclearizarea spațiului extraatmo- 
sferic. După încheierea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
în trei medii, a cărui însemnătate 
deosebită și-a găsit expresia în larga 
adeziune a popoarelor, în semnarea 
lui de peste 100 de state, în faptul 
că a constituit un pas în direcția 
destinderii, noul acord reprezintă, de 
asemenea, o măsură pozitivă, în
dreptată în aceeași direcție. Deși nu 
constituie o măsură efectivă de de
zarmare ci numai „o măsură de ne- 
înarmare“, acordul are o însemnăta
te reală. în 
posibilitățile 
înarmărilor 
cosmic. De 
plorarea Cosmosului, această minu
nată cucerire a geniului uman, nu va 
sluji pregătirilor militare, ci va fi 
destinată scopurilor pașnice, va servi 

cunoașterii taine
lor naturii și pu
nerii rezultatelor 
obținute în slujba 
progresului și civi
lizației. Inspirînd 

oamenilor un sentiment de securitate 
— legat de faptul că, în Cosmos, 
deasupra capetelor lor, nu vor zbu
ra vehicule purtătoare de arme 
nucleare — acordul constituie un 
nou element pozitiv intervenit în 
climatul Internațional. înțelegerea 
cu privire la „denuclearizarea“ 
spațiului 
odată că 
luționare 
ționale e 
că numai pe această cale se poate 
ajunge la acorduri reale, în intere
sul tuturor părților și al tuturor po
poarelor.

în lumina Tratatului de la Mos
cova, destinat să pună capăt otră
virii atmosferei cu radiații atomice, 
a înțelegerii privind „denucleariza
rea“ spațiului extraatmosferic, apare 
cu atît mai legitimă cerința popoare
lor — obiectiv de luptă al forțelor 
păcii — a se promova denucleariza
rea și pe pămînt, a se realiza pas cu 
pas progrese pe calea dezarmării, 
prin încetarea experiențelor nuclea. 
re în toate mediile, crearea de zone 
denuclearizate, măsuri pentru îm
piedicarea răspîndirii armelor ato
mice și alte măsuri menite să pre
gătească și să ușureze înfăptuirea 
dezarmării generale.

Alături de celelalte țări și forțe 
iubitoare de pace, poporul romîn 
salută noul acord util 
internaționale adoptat la O.N.U., și 
se pronunță pentru a se merge mai 
departe pe această cale, spre asigu
rarea conviețuirii pașnice a statelor. 
Republica Populară Romînă militea
ză consecvent pentru statornicirea 
coexistenței pașnice, pentru realiza
rea dezarmării generale, pentru în
făptuirea oricăror măsuri parțiale de 
natură să contribuie la lărgirea des
tinderii, la întărirea păcii în lume.

destinderii

A. CERNEA

fostului ministru 
canadian

portante ale problemei dezarmării. 
Unul din ele este preîntîmpinarea 
răspîndirii armei nucleare asupra 
țărilor care nu o dețin“.

Green consideră cu totul inexpli
cabile acțiunile guvernului canadian 
care a încheiat recent cu S.U.A. un 
acord cu privire la livrarea de arme 
nucleare către Canada.

„în actualele condiții internaționa
le, scrie Green, guvernul canadian 
ar trebui să revină asupra hotărîrii 
sale și să stăruie ca toate țările să ia 
măsuri în vederea slăbirii încordării 
internaționale“.

iili :

Incercînd să stăvilească extinderea luptei populației sud-vietnameze împo
triva regimului de la Saigon, trupele diemiste se răfuiesc cu populația pașnică 
a satelor. Fotografia de mai sus înfățișează represiunile care au avut loc în 
catul Gocony.

In sprijinul luptei 
oamenilor muncii 

din Spania
PARIS 20 (Agerpres). — Federația 

sindicatelor din departamentul Sena, 
afiliată la C.G.T., a dat publicității o 
declarație în care arată că se solida
rizează cu oamenii muncii din Spa
nia care duc o luptă grea „împotriva 
regimului franchist“.

Federația sindicatelor a chemat 
toate organizațiile locale să desfă
șoare o mișcare activă de solidarita
te cu oamenii muncii din Spania, să 
continue strîngerea de mijloace ma
teriale în ajutorul greviștilor din As- 
turia.

„Comment“, trebuie să pro-

minerilor greviști din As-

★
LONDRA 20 (Agerpres). — Săptă- 

mînalul britanic „Comment“ publică 
un articol în care se pronunță în 
sprijinul luptei poporului spaniol 
pentru libertate. Mișcarea laburistă 
și sindicală din Anglia, subliniază 
revista ...... _
testeze cu energie, împotriva perse
cutării 
turia.

în continuarea articolului său, re
vista „Comment“ subliniază că gu
vernul spaniol recurge la represiuni 
sîngeroase împotriva mișcării grevis
te și a tuturor forțelor democrate 
din țară.

comitetului american pentru o Spanie democratică au orga-Membri ai
nizat Ia New York o demonstrație împotriva prelungirii acordului referitor la 
amplasarea bazelor militare americane din Spania. în fotografie: Un aspect din 
timpul demonstrației.

Obiective ale politicii Yemenului expuse 
de președintele Sallal

SANAA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță radio Sanaa, președin
tele Yemenului, Sallal, luînd cuvîn- 
tul la Hodeida s-a referit la princi
palele sarcini care stau în fața po
porului Yemenului.

Revoluția yemenită, a declarat Sal
lal, are sarcina de a zdrobi definitiv

Conferință ßc solidaritate
cu populația Vietnamului de sud

HANOI 20 (Agerpres). — Confe
rința constitutivă a Comitetului sin
dical internațional de solidaritate cu 
oamenii muncii și populația Vietna
mului de sud s-a deschis duminică 
la Hanoi. La Conferință, convocată 
din inițiativa Federației Sindicale 
Mondiale, participă 35 de delegații 
din cele cinci continente. In cuvîntul 
de deschidere Renato Bitossi, pre
ședintele F.S.M., a subliniat că Fede
rația Sindicală Mondială, clasa mun
citoare internațională au sprijinit și 
vor sprijini întotdeauna mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor.

Sugiri, secretar al F.S.M., a pre
zentat un raport cu privire la solida
ritatea internațională a oamenilor 
muncii și a sindicatelor din întreaga 
lume cu lupta oamenilor muncii și 
a populației din Vietnamul de sud.

încercări de reglementarea ero - marocan
ALGER 20 (Agerpres). — Abdela

ziz Bouteflika, ministrul afacerilor 
externe algerian, luînd cuvîntul in 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la sediul Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națională, a 
arătat sîmbătă seara că, în legătură 
cu conflictul algero-marocan, „guver
nul algerian cere organizarea unei 
întîlniri extraordinare a miniștrilor 
afacerilor externe ai Organizației U- 
nității Africane“, creată la conferin
ța șefilor de state și guverne africa
ne de la Addis Abeba. Algeria, a 
subliniat el, „nu exclude nici o pro
cedură menită să ducă la reglemen
tarea conflictului de frontieră alge
ro-marocan“, cu condiția „să fie ba- 

,zat pe respectarea integrității terito
riale a Algeriei“.

în aceeași seară, regele Hassan al 
II-lea al Marocului a rostit un dis
curs în care, referindu-se la conflict 
a exprimat „hotărîrea fermă a Ma
rocului de a-și apăra teritoriul și 
demnitatea“. în același timp el s-a 
declarat gata să primească orice bune 
oficii pentru rezolvarea acestui con
flict.

din țară și de a 
în drepturi pen- 
popuiației, de a

forțele monarhiste 
instaura egalitatea 
tru toate păturile 
dezvolta agricultura și a extinde su
prafețele însămînțate. în afară de a- 
ceasta, poporul Yemenului trehuie 
să creeze o industrie națională și să 
lărgească extracția de minereuri. 
Președintele a adăugat că această 
ramură a industriei trebuie să se 
dezvolte în special pe baza capitalu
lui național și de stat, cu eventuala 
atragere a capitalului străin în con
diții reciproc avantajoase.

Yemenul are de asemenea sarcina 
de a crea o armată națională puter
nică a Republicii Arabe Yemen, pre
cum și de a garanta libertăți politice 
pentru întregul popor. Guvernul 
Yemenului va depune toate eforturi
le pentru crearea în. țară a unei or
ganizații naționale politice arabe u- 
nice, care va conduce întreaga viață 
politică a țării.

în domeniul politicii externe, a spus 
în continuare președintele, Republica 
Yemen va sprijini politica de pace 
și de coexistență pașnică. Țara nu va 
adera la nici unul din blocurile exis
tente.

$

MILANO. în cadrai zilelor filmului 
romînesc, în sala „Pontremoli“ din 
Milano a avut loc prezentarea fil
mului „Cod in“, în prezența unui 
numeros public printre care regizori 
de cinema, actori, critici de artă, per
sonalități ale vieții culturale italiene- 
Era prezentă, de asemenea, o delega
ție de cineaști romîni. Filmul s-a 
bucurat de un deosebit succes. Dumi
nică au fost prezentate în aceeași sală 
alte două filme. Președintele Societății 
cinematografice „Mifed“, dr. Gezzi, a 
oferit un cocteil în cinstea oaspeților 
romîni.

RANGOON. Generalul Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar din 
Birmania, a dat un decret prin care 
guvernul este împuternicit să națio
nalizeze orice companie, organizație 
sau întreprindere industrială sau co
mercială, aflată în proprietate parti
culară. Anunțînd noua lege, generalul 
Ne Win a arătat că ea a fost luată în 
scopul transpunerii în viață a politicii 
economice a guvernului.

LUANDA. In nordul Angolei se 
semnalează o intensificare a luptelor 
de partizani. Principalele acțiuni ale 
partizanilor au fost concentrate în 
zona Monteiro și Dembos, situate la 
360 km de Luanda, unde patrioții an
golezi au dus lupte de hărțuire împo
triva trapelor portugheze. De aseme
nea, în apropierea fluviului Bengo, 
precum și în Cabinda au avut loc cioo- 
niri serioase între partizani și trapele 
colonialiste portugheze. După cum 
transmite agenția Associated Press,

Totodată se anunță că în ședința 
din 20 octombrie a Consiliului Ligii 
Arabe care are loc la Cairo a fost 
adoptată o rezoluție în care se cere 
guvernelor algerian și marocan să-și 
retragă trupele din regiunea de fron
tieră în care au loc operațiunile mi
litare, pe pozițiile deținute înainte 
de izbucnirea conflictului. Consiliul 
a hotărît, de asemenea, crearea unei 
comisii care va pleca miercuri în Al
geria și apoi în Maroc.

Agenția France Presse anunță că 
trimisul special al președintelui Ben 
Bella la New York, Yazid, a cerut 
secretarului general al Ô.N.U., U 
Thant, să-1 primească pentru a dis
cuta „situația periculoasă creată la 
frontiera cu Marocul“. Aceeași agen
ție anunță că și reprezentantul Ma
rocului la O.N.U. a cerut secretarului 
general, U Thant, o întrevedere în a- 
ceeași problemă.

Știrile transmise de agențiile de 
presă în dimineața zilei de 20 octom
brie anunță că în localitățile de 
frontieră Hassi Beida și Tindjoub 
luptele continuă. Este semnalată de 
asemenea o concentrare de forțe mi
litare pe linia Oujda—Colomb Be- 
char. Din localitatea Figuig, situată 
pe linia de frontieră din nord-est, se 
anunță de asemenea că atmosfera 
continuă să fie încordată.

Prima constituție 
în vigoare la

20 (Agerpres). — La 20 
întors la Nairobi

NAIROBI
octombrie s-a
Jomo Kenyatta, primul ministru al 
Kenyei, șeful delegației guvernamen
tale a acestei țări la Conferința de

De ce a încetat apariția 

ziarului „New York Mirror"

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Thomas Murphy, vicepreședintele A- 
sociației ziariștilor din New York, a 
cerut ministrului justiției al S.U.A., 
Robert Kennedy, să deschidă o an
chetă cu privire la încetarea apariției 
ziarului „New York Mirror“. Potrivit 
declarațiilor lui Murphy, „New York 
Mirror“ a fost „înghițit“ de concu
rentul său „Daily News“. In scrisoa
rea adresată lui Kennedy, Murphy 
subliniază că instituirea unei anchete 
este necesară deoarece este evident 
că dispariția ziarului „New York 
Mirror“ și absorbirea lui de către 
„Daily News“ „constituie o violare a 
legilor antitrust“.

La rîndul său, președintele Asocia
ției presei americane, Arthur Rosen
stock, a declarat că intenționează și 
el să ceară ministrului justiției și al 
finanțelor să procedeze la o anchetă 
similară.

A 19-a aniversare 
a eliberării Belgradului

BELGRAD 20 (Agerpres). — La 20 
octombrie popoarele iugoslave au 
sărbătorit în mod festiv cea de-a 
19-a aniversare a eliberării Belgra
dului de sub ocupația fascistă. Cu a- 
cest prilej la cimitirul ostașilor so
vietici și iugoslavi, care, în octom
brie 1944, au căzut în luptele pentru 
eliberarea capitalei iugoslave, au fost 
depuse coroane de flori.

Ziua eliberării Belgradului a 
cis anul acesta cu terminarea 
strucției unei automagistrale 
de 1096 km. Cu acest prilej a
loc un miting la care a rostit o cu- 
vîntare vicepreședintele R.S.F. Iugo
slavia, A. Rankovici.

forțele portugheze au înregistrat nu
meroase pierderi în oameni și mate
riale de război.

ROMA. In Italia s-a încheiat cu 
succes campania de strîngere de fon
duri pentru presa comunistă, reali- 
zîndu-se peste așteptări suma de 
1 043 915149 lire. Relevînd semnifica
ția acestui succes, ziarul „Unita" scrie 
că el a dovedit încă o dată sprijinul 
de care se bucură presa comunistă în 
rîndul maselor populare.

DAR ES SALAM. Intr-o declarație 
făcută la Dar Es Salam, Joseph Vi- 
lakato, reprezentantul partidului Con
gresul de eliberare națională — Ngwa- 
ne, a subliniat că poporal din Swa
ziland nu va renunța la lupta pentru 
eliberare și cere să i se acorde ime
diat independența. în Swaziland, se 
arată în declarație, este aplicată legea 
reacționară sud-africană care, după 
cum se știe, dă dreptul autorităților 
de a menține în stare de arest, fără 
judecată, timp de 90 zile, orice per
soană acuzată de sabotaj.

WASHINGTON. în capitala S-U.A. 
a sosit o delegație a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., condusă de V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Academiei 
care va participa la sărbătorirea cen
tenarului Academiei de Științe a 
S.U.A.

BUENOS AIRES. Comitetul argen- 
tinean de solidaritate cu Cuba a anun. 
țat că în Argentina s-a organizat o 
campanie pentru ajutorarea poporului 
cuban care a suferit de pe urma ura-

LONDRA 20 (Agerpres). — Primul 
ministru, lord Home, a anunțat du
minică lista noului guvern al Marii 
Britanii. Din guvern fac parte : R. 
A. Butler — ministru de externe, 
lordul Hailsham — ministru pentru 
problemele științei, Reginald Maud- 
ling — ministru de finanțe, Edward 
Heath — secretar de stat pentru in
dustrie, comerț și dezvoltare regio
nală și ministru al comerțului, Peter 
Thorneycroft — ministru de război, 
Henry Brooke — ministru de in
terne, Selwyn Lloyd — lord al si
giliului privat, lordul Dilhorne — 
lord cancelar, Duncan Sandys — mi-

Acțiuni aie separatiștilor katanghezi
ELISABETHVILLE 20 (Agerpres). 

Joseph Ileo, ministrul congolez în
sărcinat cu problemele Katangăi, a 
chemat populația din această pro
vincie să sprijine acțiunea de lichi
dare a bandelor de mercenari care 
continuă să se dedea la atacuri îm
potriva autorităților guvernului cen
tral și populației pașnice. într-o 
conferință de presă organizată la 
Elisabethville, Ileo a arătat că nu
meroase grupuri de mercenari, ve
nind de pe teritoriul Rhodesiei, con
tinuă să atace în mod frecvent 
populația din Katanga.

a Kenyei va intra
12 decembrie
la Londra pentru acordarea indepen
denței Kenyei, care și-a încheiat lu
crările la 19 octombrie.

După cum s-a mai anunțat, confe
rința a luat sfîrșit cu victoria dele
gației partidului Uniunea Națională 
Africană, condusă de Kenyatta, care 
se pronunță pentru crearea unui stat 
independent, unit.

în declarația făcută la sosirea la 
Nairobi, unde a fost întîmpinat de 
zeci de mii de locuitori din Nairobi 
și alte localități, Kenyatta a subli
niat că în urma acordului încheiat la 
Londra, noua constituție a Kenyei va 
intra în vigoare după proclamarea 
independenței, la 12 decembrie. 
„Constituția, a declarat Kenyatta, nu 
este însă o victorie numai a partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Kenya, ci a întregului popor al aces
tui teritoriu“. El i-a invitat apoi pe 
toți liderii opoziției, îndeosebi pe cei 
ai principalului partid african de o- 
poziție — Uniunea democratică afri
cană — să renunțe la activitatea 
secesionistă și să se alăture frontului 
comun de luptă împotriva foametei, 
sărăciei, bolilor și ignoranței, rămă
șițe ale jugului colonialist.

coin- 
con- 

lungi 
avut

In capitala Bo
livie!, La Paz, a 
avut loc, recent, 
o manifestație 
a muncitorilor și 
studenților pen
tru revendicări 
democratice.

ganului „Flora“. Acest comitet a che
mat toate organizațiile din Argentina 
și persoanele particulare să sprijine 
această campanie. Comitetul a hotărît, 
de asemenea, să ia contact cu mai mul
te organizații din alte țări ale Ame
rică Latine în vederea ajutorării po
porului cuban.

BEIRUT. în seara zilei de 19 oc
tombrie, la Beirut s-a deschis cel de-al 
treilea festival internațional al filmu
lui. Au fost prezentate filmul de scurt 
metraj marocan „Nopțile Andaluziei“ 
și filmul italian al lui Federico Fel
lini „Opt și jumătate“. Duminică au 
fost prezentate : filmul de scurt me
traj pakistanez „Handicrafts“ și filmul 
romîneso „Vacanță la mare“, precum 
și producția egipteană „Ușa deschisă"-

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță că 
Tribunalul din Karlsruhe (R.F.G.) a 
refuzat să pună în libertate din închi
soare pe Günter' Hofe. După cum s-a 
anunțat, conducătorul editurii „Verlag 
der Nation“ (R.D.G.), membru al Or
ganizației Internaționale a Scriitorilor, 
a fost arestat de autoritățile vest-ger- 
mane acum două săptămîni cu prile
jul plecării acestuia la Tîrgul interna
țional al cărții de la Frankfurt pe 
Main. Pînă acum lui Hofe nu i s-a co
municat nici o acuzație oficială, iar lo
cul detențiunii sale este ținut în secret.

TEHERAN. După o vizită oficia
lă de cinci zile în Iran, președintele 
Franței, de Gaulle, a părăsit la 20 oc
tombrie Teheranul îndreptîndu-se 
»pre Pari». 

nistru pentru relațiile cu Common- 
wealth-ul și ministru al coloniilor, 
Christopher Soames — ministru al 
agriculturii, John Hare — cancelar 
al ducatului Lancaster, Ernst Mar
ples — ministru al transporturilor, 
Frederick Erroll — ministru al ener
giei, Joseph Keith — ministru al 
construcțiilor de locuințe și al or
ganelor locale de stat, Joseph God- 
ber — ministru al muncii, Edward 
Boyle — ministru al educației, An
thony Barber — ministru al sănă
tății, John Boyd-Carpenter, secretar 
principal al trezoreriei.

Agenția Reuter relatează că, pa
ralel cu incursiunile grupurilor de 
mercenari, în provincia Katanga își 
reiau activitatea secesionistă șefii 
unor districte, cunoscuți ca spriji
nitori ai fostului președinte katan- 
ghez, Chombe. Astfel, șeful provin
ciei Lualaba, împreună cu șefii dis
trictelor Katanga de est și Katanga 
de nord au hotărît să se întîlnească 
în cursul săptămînii viitoare pentru 
a hotărî „unificarea“ provinciilor 
lor. Ei intenționează astfel să iasă 
de sub autoritatea guvernului cen
tral congolez.

Alegeri 
in R. D. Germană

BERLIN 20 (Agerpres). — într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
duminică locuitorii R. D. Germane 
s-au prezentat în fața urnelor pentru 
a alege pe cei 434 deputați în Came
ra Populară și pe deputății organe
lor populare locale — candidați ai 
Consiliului Național al Frontului 
Național al Germaniei Democrate.

în primele trei ore ale dimineții, 
la cele 21 000 centre de vot s-au pre
zentat, pentru a-și da votul, peste ju
mătate din numărul alegătorilor, iar 
pînă la ora prînzului votaseră peste 
80 la sută din alegători,

în cursul dimineții, la Berlin nu 
votat Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele. Con
siliului de Stat al R. D. Germane, și 
Otto Grotewohl, președintele Consi
liului de Miniștri.

în calitate de oaspeți de onoare, 
la una din secțiile de vot din Berlin 
au fost de față cosmonauții sovietici 
Valentina Tereșkova și Iuri Gagarin. 
Cu prilejul alegerilor. în toate regiu
nile republicii au avut loc serbări 
populare.

EDINBURG. La Edinburg a fost 
dat publicității un raport alcătuit de 
deputați laburiști și de reprezentanți 
ai sindicatelor scoțiene. Raportul ca
lifică Scoția „drept o regiune slab dez
voltată“. In prezent, se spune în ra
port, pentru a se soluționa problema 
șomajului și a rămînerii în urmă a 
Scoției, este nevoie de crearea a 
150 000 de noi posturi.

TEL AVIV. Numărul accidentelor 
de muncă în întreprinderile din Izrael 
crește an de an. Potrivit datelor ofi
ciale ale comisiei guvernamentale pen
tru tehnica securității, în 1962 numă
rul muncitorilor accidentați s-a ridicat 
la 91 000, fiind de trei ori mai mare 
decît în 1955. Potrivit concluziilor co
misiei, cauza numărului mare de ac
cidente de muncă o constituie atitu
dinea de nepăsare a patronilor față de 
tehnica securității în întreprinderi, 
precum și alocațiile infime în aceste 
scopuri.

SANTIAGO DE CHILE. Muncito
rii din serviciile de sănătate publică 
din Santiago de Chile au organizat o 
puternică demonstrație de stradă în 
sprijinul revendicărilor lor de mărire 
a salariilor — problemă care a fost 
luată în dezbatere în Congresul națio
nal. Demonstranții, care se îndreptau 
spre clădirea Congresului, au fost a- 
tacați de unități ale poliției care au 
încercat să-i împrăștie. în cursul in
cidentelor care au urmat, mai multe 
persoane au fost rănite și peste 20 de 
demonstranți au fost arestați.

TEHERAN. A.F.P. anunță că în 
urma inundațiilor din Iran provocate 
de ploile torențiale care s-au abătut 
zilele acestea asupra regiunii Mării 
Caspice, aproximativ 25 de persoane 
și-au pierdut viața. Inundațiile au pri
cinuit importante pagube materiale.
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