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Cu planul pe 10 luni îndeplinit

a sarcinilor de plan pe 10 luni. Printre
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Rezultatele sportive de ieri

(Amănunte și 
rezultate sportive 
pag. IlI-a).

alte 
înVolei : în turneul 

final al campionatelor

Sectorul cazangeric de la Uzinele 
„23 August“ din Capitală. O parte 
din colectivul brigăzii conduse de 
Ilie Vasile lucrează la calibrarea vi- 
rolei pentru un vagon cisternă.

europene echipa mas
culină a R. P. Ro
mîne a învins echipa 
U.R.S.S. cu 3—2.

R.S.F. Iugoslavia. La 
Belgrad, selecționatele 
B ale celor două țări 
au terminat la egali
tate 1—1.

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Alte întreprinderi 
din orașul Galați au raportat îndeplinirea înainte 
de termen 
acestea se numără Uzina de tablă subțire, Fabrica
de plase și unelte pescărești, întreprinderea de con
strucții orășenești și întreprinderea de construcții nr. 
1 din cadrul Trustului regional de construcții locale. 
Organizîndu-și mai bine munca și iolosind din plin 
capacitatea de producție a liniilor de laminare, mun
citorii de la Uzina de tablă subțire au dat peste plan, 
de la începutul anului și pînă acum, 1 500 tone de 
tablă de bună calitate. Muncitorii din cadrul între
prinderii de construcții orășenești au terminat pînă 
în prezent peste 1 300 de apartamente.

Seminar cu activiștii 
culturali

------------ ---------------------------------------------------------

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 
Sîmbătă și duminică, în două ra
ioane ale regiunii Cluj — Aiud și 
Huedin — s-au desfășurat lucră
rile seminariilor cu activiștii cul
turali, organizate de comitetele de 
cultură și artă din cele două ra
ioane. Cu acest prilej s-a analizat 
activitatea desfășurată în ultimul 
timp de instituțiile culturale din 
raioanele respective și măsurile 
ce urmează a se lua pentru perioa
da de toamnă și iarnă.

Fotbal : în cadrul 
dublei întîlniri Romî- 
nia — Iugoslavia, e- 
chipa olimpică a țării 
noastre a învins ieri 
la București cu 2—1 
echipa olimpică a

Plantâri de pomi 
fructiferi

Dispensar 
medical 
pentru 

studenți
BRAȘOV (co

resp. „Scînteii“). 
— La Brașov a 
fost dat în folo
sință un dispen
sar pentru stu
denți, dotat cu 
aparataj medical 
modern și deser
vit de personal 
medico - sanitar 
de specialitate.

Brigăzi științifice 
la sate

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Duminică, cinci brigăzi științifice 
alcătuite din profesori, ingineri, 
medici, din orașele Beiuș și Dr. 
Petru Groza, s-au deplasat la că
minele culturale din satele Izbuc, 
Călugări, Rotărești, Ogești și Ro
goz, unde au vorbit despre diferite 
fenomene ale naturii și despre 
noutăți din domeniul științei și 
tehnicii.

ODORHEI (coresp. „Scînteii“). — 
In împrejurimile orașului Odorhei 
se găsesc unele terenuri degrada
te, slab productive. Pentru pune
rea lor în valoare au început lu
crări de plantare cu pomi fructi
feri. Un mare număr de tineri 
la întreprinderea Tehno-utilaj, 
la fabrica de confecții, elevi 
centrului școlar agricol și de 
școala medie din localitate au 
dit ieri cîteva sute din cei 10 000 
de puieți ce vor fi plantați pe a- 
ceste terenuri.

de 
de 
ai 
la 

să-

Distincții acordate 
lucratorilor P.T.T.R.
CRAIOVA (red. ziarului „înain

te“). — La Direcția regională
P.T.T.R. Oltenia a avut loc o festi
vitate în cadrul căreia s-a înmînat 
distincția: „Pentru merite în ser
viciul poștei și telecomunicațiilor" 
unui număr de 30 de lucrători. 
Printre cei care au primit această 
distincție se află Ion Predoi, 
electromecanic, Aneta Dieu, tele
fonistă, Ion Goagără, Ion Dicu- 
lescu și Gheorghe Vlad, factori 
poștali, Ștefan Banciu, diriginte 
de oficiu, și alții.

istorie naturală

Combinatele chimice de la Făgă
raș și Orașul Victoria, uzinele de la 
Copșa Mică, Rîșnov, Codlea, Zăr- 
nești, din regiunea Brașov, realizea
ză astăzi o gamă largă de produse 
— îngrășăminte chimice, insecticide, 
coloranți, mase plastice, rășini sinte
tice ș.a. în unitățile industriale chi
mice din regiunea Brașov se reali
zează un important procent din pro
dusele ramurii respective pe țară. 
Anul acesta, ca și pentru anul vii
tor, sînt prevăzute importante fon
duri pentru dezvoltarea în 
nuare a unor secții, pentru 
nizarea utilajelor și crearea 
capacități de producție.

In regiune, lucrările de investiții 
s-au realizat pînă nu de mult de că
tre o întreprindere specializată din 
cadrul ministerului tutelar — între
prinderea de construcții și montaj e- 
Cluj. în acest an, în scopul îmbună
tățirii activității șantierelor, crește
rii productivității muncii și reduce
rii termenelor de execuție, toate lu
crările de pe teritoriul regiunii au 
fost preluate de o nouă unitate de 
construcții din ca
drul aceleiași di
recții generale — 
cu sediul la Bra
șov.

Vechea între
prindere a execu
tat în bune condiții o serie de lucrări 
la combinatele din Făgăraș și Ora
șul Victoria, la Fabrica „Colo- 
rom“-Codlea și la cea de hîrtie din 
Zărnești. 
cadrul 
găraș, 
form 
funcțiune înregistrîndu-se rezultate 
deosebit de bune ; atît construcția, >vai rațional execuția obiectivelor în 
cît și instalațiile tehnologice date în 
exploatare au depășit indicii tehni- 
co-economici proiectați.

La obținerea acestor rezultate, 
ca și pentru înlăturarea operativă 
a unor deficiențe din proiect, a 
contribuit și faptul că tovarășii 
din conducerea șantierelor au ținut 
o legătură strînsă cu proiectantul, 
cu beneficiarii, precum și cu cele
lalte întreprinderi din subantrepriză.

Comitetul raional de partid Făgă
raș a dovedit o preocupare deosebită 
pentru executarea la timp a inves
tițiilor în chimie. Din inițiativa 
Comitetului raional de partid Fă
găraș s-au organizat ședințe lu
nare operative, la care au partici
pat toți factorii interesați și unde 
s-au analizat neajunsurile și greută
țile ivite pe șantiere. Asemenea 
analize, împreună cu munca politică 
concretă desfășurată pe șantiere, au 
avut ca efect îmbunătățirea activită
ții proiectantului și constructorului' 
și — în ultimă instanță — realiza
rea planului de investiții la terme
nele stabilite.

Așa cum am mai arătat, pînă anul 
trecut, o mare parte din lucrările de 
investiții din regiune au fost execu
tate de întreprinderea dé construcții 
și montaje-Cluj. La analizele de la 
sfîrșitul anului trecut s-au observat 
o serie de rămîneri în urmă în darea 
în folosință a unor obiective înscrise 
în planul de investiții. S-au căutat 
cauzele. Ele izvorau, în primul rînd, 
de acolo că întreprinderea își dis
persase prea mult forțele. Nu s-a strînse între întreprinderea de con- 
mai putut realiza peste tot un strucții-montaj și beneficiar ; la ela-
control eficace și operativ, o bună 
aprov'zlonare cu utilaje și materiale 
de construcții, nu s-au putut asigura 
toate șantierele cu cadrele necesare 
de ingineri și tehnicieni. Treburile 
nu au mers cum trebuie mai ales la 
,,Colorom“-Codlea și Copșa Mică — 
unde calitatea lucrărilor a avut de 
suferit. La aceste neajunsuri a con
tribuit, în parte, și proiectantul 
(IPROCHIM-București), între el și 
constructor neexistînd suficientă le
gătură. La rîndul său, beneficiarul 
n-a dovedit destulă exigență în ana
lizarea proiectelor și în recepționarea 
lucrărilor.

La Uzinele chimico-metalurgice 
din Copșa Mică s-a deschis în anul 
1962 un șantier pentru o serie de 
lucrări de dezvoltare a uzinei. Față 
de Importanța Investițiilor de 
aici se cerea ca, încă de la în
ceput, să existe o serioasă preo
cupare pentru buna organizare a

conti- 
moder- 
de noi

șantierului. Acest lucru a fost însă 
subapreciat. Tovarășii din conduce
rea întreprinderii au privit cu des
tulă ușurință problema dotării șan
tierului cu utilaje, a asigurării for
ței de muncă și a cadrelor tehnice 
necesare. Deși Comitetul regional de 
partid Brașov — prin comisia sa e- 
conomică — cît și Comitetul raional 
de partid Mediaș au atras atenția 
constructorului asupra necesității de 
a asigura o bună organizare a șan
tierului pe timp de iarnă, acesta a 
luat puține măsuri în această pri
vință. Așa că, în perioada rece, 
chiar în lunile de primăvară ale a- 
nului 1963, și la Copșa Mică, și la 
Codlea s-a realizat un volum des
tul de redus de lucrări. Acum lu
crurile au intrat pe un făgaș 
mai bun. Dar se pune întrebarea : 
cum de a fost posibil ca direcția ge
nerală conștrucțiiț-montaj din mi
nisterul tutelar să lase să persiste 
atîtea luni 
urmă ? Nu se poate spune 
Copșa Mică, cît și pe alte șantiere, 
nu au venit tovarăși din direcția a- 

mintită. Au venit, 
însă, din păcate, 
vizitele lor au fost 
fără prea multe

Trenuri cu tonaj sporit
Asigurînd o exploatare rațională a parcului de loco

motive, feroviarii depoului C.F.R. Adjud reușesc să 
remorcheze, lună de lună, un . număr tot mai mare de 
trenuri cu tonaj sporit. în cele peste 9 luni care s-au 
scurs de la începutul anului, feroviarii de aici au re
morcat un număr de 700 trenuri, transportînd peste 
plan o cantitate de 80 000 tone mărfuri. Printre echi
pele care au. remorcat cele mai însemnate cantități se 
numără și cele conduse de mecanicii Niculai Chelaru, 
loan Robu și altelé. (De la Matilda Teodorescu, coresp. 
voluntar).

Deeor duminical — pădurea

asemenea rămîneri în 
că la

PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI
CHIMICE DIN REGIUNEA BRAȘOV rezultate evidente. 

_______________ Destul de defec
tuoasă este meto

da de lucru practicată pe acest 
șantier — și care se mai practică și 
pe altele — de a stabili măsuri și 
termene de la o ședință la alta, fără 
a face aceasta pe baza unui grafic 
coordonator pentru proiectant, be
neficiar, constructor și subantrepri
ză. Un asemenea grafic ar fi dat po
sibilitate întreprinderii să eșaloneze

La noile obiective 
Combinatului chimic 

execuția a decurs 
proiectelor, la darea

din
Fă- 

con- 
în

prima etapă, ordinea de livrare a 
, proiectelor de execuție, necesarul de 

■ materiale, de utilaje etc.
Pe șantierele construcțiilor chi

mice din regiunea Brașov, odată 
preluate de către noua întreprindere 
de construcție, lucrările au început 
să se îndrepte. Cu sprijinul Comi
tetului regional de partid Brașov 
s-au analizat cauzele care făceau să 
existe rămîneri în urmă pe unele 
șantiere, stabilindu-se măsuri con
crete. Pe baza unui plan, șantierele 
au fost dotate cu utilaje, pentru con
strucții, s-au asigurat locurile de 
muncă cu oamenii necesari, precum 
și cu cadre tehnice suficiente. ,S-a 
reușit ca lună de lună, să se recupe- 

. reze rămînerile în urmă. Rezul
tate fără îndoială, bune, promiță
toare. Totuși, mai rămîn multe.de 
făcut pentru ca . toate’investițiile din 
industria chimică din regiunea. Bra
șov să fie realizate la timp și în cele 
niai bune condiții.

&
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 

plan pe ramura industriei chimice 
au fost purta.te multe discuții pe 
marginea eficacității investițiilor. 
S-a subliniat, totodată, de mulți vor
bitori necesitatea intensificării rit
mului lucrărilor pe șantiere. Cu a- 
cest prilej s-au propus o serie de 
măsuri menite- să asigure un front 
larg de lucru, încă din primele zile 
ale anului 1964. Aceste măsuri se 
referă la asigurarea proiectelor de 
execuție și a documentației necesa
re ; la stabilirea unei conlucrări mai

borarea și aplicarea celei mai adec
vate tehnologii în funcție de dotarea 
șantierelor și de condițiile practice 
de pe teren etc. In prezent se rea
lizează practic măsurile privitoare 
la asigurarea lucrului pe timp de 
iarnă.

Pe șantierele din regiune lucrea
ză numeroși constructori buni, oa
meni entuziaști. Ei își dau silința de 
a munci cît mai cu spor pentru re
ducerea termenului de execuție și 
îmbunătățirea calității lucrărilor.

Luîndu-se măsuri eficiente, există 
garanția realizării la timp a inves
tițiilor din ramura industriei chimice 
a regiunii Brașov și posibilitatea de 
a se scurta termenele de dare în 
funcțiune a unor importante obiec
tiva industriale.

Ing. TEODOR ȘUTEU 
CONST. CÄPRARU 

coresp. „Scînteii“ f

Brăila. Noul bloc-turn cu 8 etaje. La parter s-au deschis 
două magazine. (Foto : M. ANDREESCU)

TELEGRAMĂ

Un cîntec de acordeon și 
pe „scenă“ apar artiștii. 
Spectatorii îi primesc cu 
bucurie, fluturînd pălăriile 
vînătorești. Estrada — o 
frumoasă cabană, iar de
corul — pădurea imensă și 
multicoloră din jur. La o- 
rizont se profilează cres
tele Făgărașilor.

Ne aflăm în mijlocul 
muncitorilor forestieri de la 
parchetul Valea Satului. 
Ziua de duminică este pe
trecută aici într-un mod 
plăcut și instructiv. Dar... 
să urmărim spectacolul 
prezentat de brigada artis- 

. tică de agitație a 
prinderii forestiere 
de Argeș.

înainte de a sosi 
ma pădurii, brigada 
interesat de succesele 
muncitorilor, de cei care 
s-au evidențiat în muncă. 
Cîte unul își aude numele. 
Muncitori ca Ion Gh. Bez
na, Vasile Dineț, Ion Pă- 
iru, Ion Constantinoaia șl 
alții sînt citați cu aprecieri 
frumoase în programul ar
tistic. într-adevăr brigada 
complexă de aici a reali
zat peste plan, în această 
lună, peste 50 m c lemn de 
fag pentru gater, iar indicii 
de utilizare a masei lem
noase au crescut cu 10 
procente față de angaja
mentul luat.

! !

.țntre- 
Curtea

în ini- 
s-a

„Cît privești pădurea 
Nu mai vezi securea“ 
spune o melodie. Da, acum 
oamenii de aici nu mai 
trag la joagăr și nu se mai 
spetesc lovind cu securea. 
Treaba aceasta o fac fe- 
răstraiele mecanice. Cît 
despre condițiile de trai — 
să-l ascultăm pe bătrînul 
muncitor forestier Ion C. 
Ciolovan. „Pe vremuri — 
spune el — petreceam du
minica pe sub Negoiul, a- 
ciuindu-ne pe vreme rea 
sub cîte o piatră. Azi, pri
viți ! Avem spectacol aici, 
în cabana asta“.

Programul brigăzii, pre
zentat în premieră munci
torilor de aici, se termină. 
Artiștii dansează o peri- 
niță împreună cu specta
torii, apoi urcă în autobuz 
și pornesc spre Curtea de 
Argeș. Ce fac mai departe 
cei care rămîn ? Le 
dispoziție clubul : 
preferă șahul, alții 
așteaptă să asculte
dio transmisia meciului de 
fotbal, Gheorghe Mihai 
și-a luat o carte și s-a 
adîncit în lectura ei. O dată 
cu brigada a sosit aici și 
bibliotecara Aurica Ol- 
teanu, care a adus ulti
mele noutăți editoriale.

V. TINCU

Ieri, duminică 21 octombrie, peste 
1 300 elevi, studenfi, militari, colectiviști, 
turiști din alte orașe au vizitat muzeul 
de istorie naturală „Grigore Antipa“ din 
Capitală. Trecînd prin cele 39 de săli, vi
zitatorii au posibilitatea să facă cunoștin
ță cu interesantele piese expuse : specii 
de animale și păsări de pe toate conti
nentele, piese deosebit de rare.

Pentru a asigura o informare cît mai 
bogată a vizitatorilor, conducerea muzeu
lui a luat o serie de noi măsuri. A fost 
organizată o expoziție temporară cu piese 
din colecția științifică a institutului, cu- 
prinzînd specii rare de păsări. In 
altă parte a muzeului au fost instalate 
acvarium-uri cu pești exotici. Intr-o vi
trină special amenajată, 
poate fi văzută o mică co
lecție de pești aduși din 
Oceanul Indian de acad. 
Pora care a luat parte la 
expediția științifică cu 
nava sovietică „Viteaz". 
De remarcat peștele-balon, 
două specii de pești zbu
rători, peștele Mole-Mola, 
de mare adîncime, șarpele 
de mare și alte varietăți.

S-au făcut modificări și 
în sistemul de expunere a 
pieselor în sălile în care 
se prezintă evoluția vieții 
pe pămînt și originea 
omului. Au fost alcătuite 
microdiorame, în care vor 
fi expuse animale din 
toate perioadele ; alături se 
află pupitre cu fosile ori
ginale ale acestor animale. 
Se poate vedea, de pildă, 
diorama reprezentînd mai- 
muța-om din paleoliticul in
ferior, descoperită în Africa 
de sud. Tabloul în relief 
dă o imagine concretă asu-

pra originii primitive a omului pe pi- 
mînt. Alte diorame asemănătoare, repre- 
zentîrul diferite animale și reptile, sini in 
curs de execuție în atelierul muzeului.

Printre alte preocupări ale specialiști- ; 
lor muzeului este și aceea a efectuării 
schimburilor de animale, păsări și fluturi 
cu alte țări. Sînt oferite, în schimb, ani
male carpatine, reptile, pești. Schimburile 
de păsări și reptile se fac cu 15 țări ; din 
Maroc și America au fost primite colecții 
de reptile și amfibii ; clin Guineea ur
mează să sosească un mic insectar, iar 
din Franfa o colecție interesantă de echi- 
noderme.

Interesul pentru acest muzeu este oglin
dit și de această cifră : anual sînt înregis
trați circa 230 000 vizitatori.

de pionieri în vizită IaUn grup muzeu.

Din scrisorile sosite la redacfie

stă la 
unii 

abia 
la ra-

Experiența anilor din urmă a do
vedit 
o au 
zarea 
torul 
unități agricole socialiste din raio
nul Gherla acordă atenția cuvenită 
însilozării furajelor. într-o seamă 
de gospodării colective s-au făcut 
însilozări timpurii de diferite ier
buri. în momentul de față o atenție 
deosebită se acordă însilozării coce
nilor de porumb în amestec cu vrej 
de dovleci, foi de varză, frunze și 
colete de sfeclă, tăiței de sfeclă, me
lasă etc.

în gospodăria agricolă colectivă 
din Borșa s-au însilozat peste 1 600 
tone furaje. Colectiviștii din Iclod 
au însilozat 1 500 tone rogoz, dife
rite ierburi și porumb. Cantități în
semnate de nutrețuri s-au însilozat 
și în gospodăriile Mintiul Gherlei, 
Șoimeni, Geaca, Dăbica și altele. Pe 
raion s-au însilozat pînă acum peste 
26 000 tone nutrețuri.

importanța deosebită pe care 
nutrețurile însilozate în reali- 
unor producții sporite în sec- 
zootehnic. Membrii multor

In cîteva unități, însă, treburile 
nu stau bine în această privință. La 
gospodăria agricolă colectivă din 
.Sucutard s-a stabilit în balanța fu
rajeră că sînt necesare pentru ani
malele proprietate obștească 2 880 
tone de nutrețuri murate. Conduce
rea gospodăriei colective nu s-a în
grijit însă ca plantele destinate în
silozării să fie recoltate la tirnp. 
Pînă în prezent s-au însilozat prea 
puține furaje față de necesar. Ô 
situație asemănătoare este și în gos
podăriile colective din Gădălin, 
Tiocu de Sus. Cubleșu, Bonț. Este 
necesar ca în aceste zile să se însi- 
lozeze toate resursele de furaje și 
îndeosebi cocenii de porumb în a- 
mestec cu nutrețuri suculente, tăi
ței de sfeclă sau cu saramură, pen
tru a se asigura .o bună hrănire a 
animalelor.

L. SOREANU
Consiliul agricol raional 

Gherla

Cum să
Unitățile de pro

ducție ale Minis
terului Econo
miei Forestiere 
au primit în fo
losință încă 300 
de ferăstraie me
canice. O mare 
parte din aces
tea au fost re
partizate direc
țiilor regionale 
de economie fo
restieră Hune- 
dpara, Banat, Ol
tenia, Cluj etc. 
Noile utilaje vor 
contribui la creș
terea gradului 
de mecanizare a 
lucrărilor de do- 
borît și secționat 
lemnul. în ulti
ma vreme, un 
număr de între
prinderi foresti
ere au fost do
tate cu 60 de 
tractoare rutiere.

Să pornim de la un fapt 
petrecut zilele acestea în- 
tr-un magazin cu autoservi
re din Capitală. O gospodi
nă căuta „Alba super“. Vă- 
zînd că acest articol nu se 
află în ștand, s-a adresat 
cuiva din 
zinului.

— Nu, 
răspuns.

— Dar

personalul maga-

nu avem, i s-a

carealt produs 
să-l înlocuiască ?

Și iată că astfel a 
mit o informație : da, se 
poate folosi la fel de bine 
„Perlanul“ albastru...

Intr-adevăr, deși mai pu
țin cunoscut decît „Alba", 
..Perlanul“ are aceleași ca
lități. Dar de ce asemenea 
relații despre un produs sau 
altul să fie obținute din în
tîmplare ? Pentru a ajunge 
la consumatori, articolele 
noi trebuie să fie cunoscu
te. Este nevoie de o preocu
pare sistematică din partea 
întreprinderilor producătoa
re, a comerțului de a le 
populariza de îndată ce

pri-

apar pe piață și chiar ceva 
mai devreme. După cum se 
știe, pentru unele se face 
publicitate prin panouri 
sau în vitrine, prin presă, 
radio, televiziune 
multe ies pe 
poarta fabricilor 
și intră pe a- 
ceea a magazi
nelor... incogni
to ! Amintim, de 
pildă, un produs atît
de necesar în gospodă
rie ca „De-ve" — deter
gent pentru curățarea vese
lei. Nu prea se caută pen
tru că gospodinele nici nu 
știu măcar că el există pe 
piață, sau chiar dacă l-au 
zărit în treacăt, nu-i cunosc 
calitățile. La fel și cu „Vi
tro“ — lichid pentru spăla
rea geamurilor, cristalelor, 
oglinzilor. Nu atrage aten
ția din aceleași motive 
„Apretin", un articol nou 
pentru apretarea lenjeriei 
de pat și de corp, a rochi
ilor etc. La impregnarea 
hainelor din balon, a haine-

etc., dai

E /Insfantancß/

lor de ploaie se poate folosi 
cu succes un alt produs re
cent apărut în magazine — 
„Permai“. Dar în jurul a- 
cestor noutăți nu se face 
deloc publicitate.

Descoperi, tot 
din întîmplare, 
că sfera din 
material plastic 
pe care o vezi în 
magazin sau în

vitrină nu este o jucărie —• 
cum ar putea apărea după 
aspect — ci un obiect prac
tic, folositor. în ea se păs
trează ghemul de lină sau 
de ață în timpul croșe
tatului. Dar cine știe a~ 
cest lucru ? Prin n'ci o 
reclamă nu i se arată ut - 
litatea. La fel se întîmplă 
și cu alte articole din mate
rial plastic.

Adesea publicitatea este 
plată, neconvingătoare. Au
zim mereu la radio, de 
pildă, reclama pentru 
fulgarine, raglane, balon- 
seide : „Dacă, dacă, dacă,

dacă plouă“ — glăsuiește 
un vers, ca o placă. Me
lodia sprintenă nu reu
șește să acopere textul 
searbăd. Lipsită de inventi
vitate este și reclama pen
tru articole sportive desti
nate excursiilor.

In afară de mijloacele va
riate pe care le poate folosi 
o reclamă izbutită pentru a 
atrage atenția cumpărători
lor, popularizatori ai noilor 
articole trebuie să fie și vîn- 
zătorii — recomandările, 
sfaturile lor competente — 
cît și vitrinele cu o decora
ție ingenioasă, atrăgătoare, 
care să sublinieze noutatea, 
calitățile mărfurilor. De ase
menea, este bine ca denu
mirea unui produs să nu se 
schimbe de la un an sau de 
la un anotimp la altul (din 
păcate unele întreprinderi 
mai procedează încă astfel), 
ci ea să fie pentru cumpă
rător o bună cunoștință, pe 
ale cărei servicii să se poată 
bizui orieînd.

EM. MIHAILESCU

al
sonal, vă felicit din toată inima cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a 
zilei dv. de naștere și vă transmit un salut cordial și frățesc. Vă dorim 
multă sănătate și noi succese în activitatea dv. consacrată fericirii 
poporului bulgar, dezvoltării relațiilor frățești între cele două popoare 
ale noastre, triumfului cauzei socialismului și a păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Dragă tovarășe Ganev,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al meu per-

Tovarășului DIMITAR GANEV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

In fața Șantierului naval Oltenița.

Prin aplicarea 
tehnologiei avansate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Petroliștii din cadrul trustului de 
extracție Tîrgoviște se preocupă 
permanent de îmbunătățirea re
gimului de lucru la sondele în pro
ducție, de extinderea procedeelor a- 
vansate de extracție a țițeiului. De 
la începutul anului în schelele Mo- 
reni, Gura Ocniței și Tîrgoviște au 
fost executate peste 2 700 operații 
tehnologice — schimbări de sisteme, 
reparații, înlocuirea pompelor de a- 
dîneime etc. — precum și 56 trata
mente cu substanțe tensioactive și 
acidizări. în primele 9 luni ale anu
lui productivitatea muncii a crescut 
pe întregul trust cu 2,89 la sută față 
de plan ; au fost realizate economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 3 171 000 lei.

multe.de
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Inițiativă și exemplu personalIn faptul serii 
poposim la Tia 
Mare, comună, ma
re și frumoasă* de
pe malul drept' al Oltului. Discutăm 
cu Ilie Urzicana, secretarul comite
tului de partid. Nuri deloc, ușor să 
găsești un om în sat. într-o gospo
dărie al cărei perimetru delimitează 
o suprafață de peste 3 000 ha sînt 
multe treburi acum, toamna. La 
cîmp se fac lucrările din acest se
zon, iar în sectorul zootehnic se. 
grăbește terminarea ultimelor con
tracții, se asigură furaje pentru 
iarnă. Nu mai puțin de lucru este 
în grădina de legume și în oreză- 
rie, ramuri noi de producții, care- 
aduc colectiviștilor venituri mari- 
Ilie Urzicana ne informează că or
ganizațiile de bază din gospodărie 
pregătesc, în prezent, adunările de 
dări de seamă și alegeri. Ele vor 
prilejui o temeinică analiză a mun
cii desfășurate de comuniști pentru 
mobilizarea colectiviștilor la întări
rea economico-organizatorică a gos
podăriei. Se vor stabili măsuri care 
să contribuie la ridicarea rolului or
ganizației de partid, la înflorirea 
continuă a gospodăriei colective.

Organizația de partid de aici este 
puternică. Ea numără 16.1 de membri, 
și candidați de partid, care își 
desfășoară activitatea în 8 organi
zații de bază. Dar autoritatea, pres
tigiul organizației au crescut nu nu
mai prin numărul membrilor, ci și 
datorită stilului ei de muncă, exem
plului personal al comuniștilor. în 
planul său de muncă, comitetul de 
partid a avut permanent în vedere 
sarcina trasată de partid privind 
sporirea producției vegetale și ani
male. Cursurile agrozootehnice, mun
ca agitatorilor, conferințele, specta
colele artiștilor amatori au consti
tuit pîrghiile folosite pentru realiza
rea acestui obiectiv. în primăvară, 
pe terenul dinainte bine pregătit, 
s-a semănat cu grijă, asigurîndu-se 
o densitate optimă a plantelor la 
hectar. în primele săptămîni de dez
voltare a culturilor totul părea nor
mal. Răsăriseră și se dezvoltau bine. 
Dar la mijlocul lunii iunie, seceta 
a început să-și arate colții. Altădată, 
oamenii ar fî așteptat cu brațele în
crucișate ploaia. într-o seară, în bi
roul brigadierilor discutau mai mulți 
membri de partid din brigada de 
cîmp nr. 10. Erau de față inginerul

și tehnicianul gospodăriei. S-a vorbit 
și despre soarta recoltei. Cei mai 
mulți erau de părere că o prașilă, 
două în plus, chiar dacă nu sînt pre
văzute în plan, pot înlătura efectele 
lipsei de umezeală. A doua zi, aceas
tă problemă a făcut obiectul discu
ției la comitetul de partid, în pre
zența tuturor membrilor comitetului, 
a celor 8 secretari ai organizațiilor 
de bază pe brigăzi și a membrilor 
consiliului de conducere.

în acele zile hotărîtoare pentru 
recoltă, fiecare comunist a fost un 
exemplu personal în muncă și un 
agitator activ.

Deși anul acesta n-au fost condi
ții favorabile pentru cultura griu
lui, totuși colec
tiviștii din Tia 
Mare au scos re
colte bune. S-au e- 
vidențiat brigăzi
le conduse de Flo- 
rea Miu și Marin
bune realizate, de porumb, sfeclă de 
zahăr și orez, constituie rodul stră
daniei tuturor colectiviștilor.

Munca organizației de partid este 
însă mult mai complexă în condițiile 
unei gospodării cu sectoare multiple 
de activitate. La Tia Mare cultura 
orezului ocupă suprafețe din ce în 
ce mai mari. De la 100 ha în 1962, 
suprafața cultivată cU orez a ajuns, 
anul acesta, la 120 ha. E o cultură 
pretențioasă, care cere un mare vo
lum de muncă și pricepere. La a- 
cestea s-au gîndit din vreme comu
niștii. Organizațiile de bază pe bri
găzi au discutat, la indicația comi
tetului de partid, problema însămîn- 
țării la timp a acestei culturi. Timp 
de mai multe zile toate brigăzile 
de cîmp au repartizat,
mandarea organizațiilor de 
cîteva zeci de colectiviști 
lucrat la orezărie. Printre 
flat,

In preajma adunărilor 
de partid la sate

tința organizației 
de bază din secto
rul zootehnic, a 
comitetului de 
Izvorul a fost a- 
toate vacile sînt

Culcea. Recoltele

la reco- 
bază, 

care au 
ei s-au a- 

în primul rînd, membrii de 
partid. Munca lor a dat roade bo
gate.

Multe din succesele muncii politi
ce desfășurate de organizația de 
partid de aici se datoresc faptului 
că comitetul de partid ține seama 
de propunerile și sugestiile colecti
viștilor, susține inițiativele prețioa
se. Iată un caz. Anul acesta co-

lectiviștii au hotărît să dezvolte sec
torul avicol, îndeplinind astfel sarci
na trasată de partid de a crește 500- 
600 de păsări la suta de hecta
re cultivate cu cereale. Au con
struit un incubator și au pregă
tit toate cele necesare. întîrziau să 
sosească însă cele 8 000 de ouă care 
trebuiau trimise de cîteva gospodă
rii de stat din Caracal. Timpul tre
cea. Numărul mic de păsări de care 
dispunea gospodăria nu putea asi
gura cantitatea de ouă pentru incu
bație. într-o adunare generală a co
lectiviștilor, Ion F. Stoenică, colec
tivist fără de partid cunoscut 
ca un bun gospodar, a propus 
ca fiecare colectivist să vîndă gos

podăriei ouă pen
tru incubator. Pri
mii care și-au dat 
seama de impor
tanța acestei pro
puneri au fost co

muniștii. Comitetul de partid a in
dicat birourilor organizațiilor de 
bază să facă cunoscută inițiativa și 
colectiviștilor care n-au fost pre- 
zenți la adunare. Și iată că gospodă
ria are acum aproape 
sări. Din acestea, 2 000 
pentru matcă.

Altădată, un fapt în 
însemnat a dat mult de gîndit con
ducerii gospodăriei. Gospodăria are 
un șeptel în plină dezvoltare : 739 
de taurine, din care 150 de vaci cu 
lapte, majoritatea din rasă brună ; 
1 500 de oi ; 800 de porci etc. La 
un moment dat, după scoaterea va
cilor în tabăra de vară, producția de 
lapte a început să scadă. Iarbă era 
destulă. La unele vaci cu producție 
mare se dădeau și concentrate. Și, 
totuși, producția scădea fără să se 
știe de ce. într-o zi, îngrijitoarele 
Paulina Culcea și Anica Sîrbu, a- 
vînd repartizată o tarla de pășunat 
mai îndepărtată de Olt, unde de o- 
bicei erau adăpate animalele, au a- 
dăpat vacile la un izvor. Aceasta 
s-a repetat timp de cîteva zile. Pro
ducția a început să crească. S-a vă
zut că vacile adăpate cu apă stătu
tă, murdară, dădeau producții mai 
mici de lapte, pe cînd apa de izvor 
le plăcea. Faptul a ajuns la cunoș-

9 000 de pă- 
vor fi oprite

aparență ne-

partid. Urmarea ? 
menajat și acum 
adăpate acolo. Producția de lapte a 
crescut. De pe acum, planul anual 
de lapte pe cap de vacă este aproa
pe îndeplinit.

Reaminteam
Mare este una 
moașe așezări 
în afara construcțiilor noi — școală, 
cămin cultural, case de locuit — a- 
trage atenția înfățișarea îngrijită a 
satu’ui. Gardurile, curțile, podețele și 
dn- urile bine întreținute, ziua sau 
seara, la lumina becurilor electrice 
(comuna este electrificată), 
cesc de curățenie. Florile din fața 
oaselor, cele de pe marginea drumu
lui, puieții plantați și îngrijiți cu a- 
tenție dovedesc că aici locuiesc oa
meni gospodari. Inițiatorii acțiunilor 
de interes obștesc, de bună gospodă
rire a comunei, sînt tot comuniștii. 
Mulți dintre ei, printre care și Ilie 
Urzicana, secretarul comitetului de 
partid, Ilie Dincă, președintele gos
podăriei, sînt deputați activi în sfa
tul popular comunal. Repararea dru
murilor, terminarea unor construcții 
de interes obștesc au făcut obiectul 
discuțiilor în adunările de partid pe 
brigăzi. în 1962, în întrecerea „pen
tru cea mai frumoasă și mai bine 
gospodărită comună“, Tia Mare a o- 
cupat locul întîi pe raion. Și anul 
acesta, gospodarii comunei luptă 
pentru menținerea locului fruntaș.

în fața gospodăriei, a organizației 
sale de partid, se ridică în perma
nență, cu fiecare campanie, multe 
probleme. Merită subliniat că comi
tetul de partid își concentrează efor
turile spre rezolvarea problemei care 
e cea mai importantă și orientează 
activitatea comuniștilor, a tuturor 
colectiviștilor în direcția respectivă. 
Nu de mult, comuniștii au analizat 
cu seriozitate problemele campaniei 
agricole de toamnă. S-ar putea 
spune că aici, la Tia Mare, în ulti
mii ani, totdeauna a fost așa. Și 
asta, datorită faptului că consiliul 
de conducere, brigăzile acționează ca 
un organism bine dotat. Inima aces
tui organism este organizația de 
partid.

la început că Tia 
dintre cele mai fru- 

de pe Valea Oltului.

strălu-

Nr. M
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SĂPTĂMÎNA ACEASTA PE ECR ANE

O scenă din filmul „Tragedia optimistă

Săptăanîna aceasta, pe ecranele 
cinematografelor din Capitală în
cepe Festivalul filmului sovietic, 
(30 octombrie — 5 noiembrie). 
Deschiderea festivalului va avea 
loc miercuri, la cinematograful 
„Patria”, cu filmul „Tragedia opti
mistă” (regia : Samson Samsonov), 
care va rula în continuare la acest 
cinematograf. Producție a studiou
lui „Mosfilm”, filmul este realizat 
după cunoscuta piesă cu ac-elași 
titlu a dramaturgului Vsevolod 
Vișnevski. în rolurile principale : 
Margarita Volodina, Viaceslav Ti
honov, Boris Andreev, Vsevolod 
Safanov, Vsevolod Sdnaev' Filmul 
a fost distins la cea de-a XVI-a 
ediție a Festivalului internațional 
al filmului de la Cannes cu Pre
miul pentru cea mai bună evocare 
a unei epopei revoluționare.

• Începînd de joi, festivalul se va 
desfășura la cinematograful „Re
publica“ și va cuprinde urmă
toarele creații ale cineaștilor din 
U.R.S.S. : „Printre oameni buni” (re
gia : Evgheni Briunciughin, Ana
toli Bukovski), „Mi-am cumpărat 
un tată” (regia : I. Frez), „Trei zile 
după nemurire” (regia : Vladimir 
Dovgai), „Să ne trăiești Gnat” (re
gia : Viktor Ivcenko), „Bate toba“ 
(regia Aleksei Saltîkov), „Primul 
reportaj“ (regia : Vladimir Venghe- 
rov). Aceste filme vor intra, în 
săptămînile viitoare, în programe
le obișnuite ale cinematografelor 
noastre.

Pe ecranele cinematografelor din 
Capitală vor mai fi prezentate în 
premieră filmele :

La răspântie, producție a stu
dioului „Kazah-film”. Scenariul : 
O. Bodnarenko, N. Bodnarenko, re
gia : Saken Aitnanov. Acțiunea fil
mului se petrece în zilele noastre. 
In distribuție : T. Saripova, A. Asi
mov, L. Ciubarov, V. Sosălski, K. 
Habarova, L. Tastanova, G. Elvein, 
S. Musin, E. Diordiev.

Ancheta — producție a studiou
rilor din R. P. Bulgaria. Scenariul : 
Kiril Ilincev, Gheorghi Markov. Re
gia : Kiril Ilincev- în rolurile prin
cipale : Ivan Andonov, Asen Mila- 
nov, Rumiana Karabelova, Violeta 
Doneva, Ștefan Petrov, Deda Ta- 
seva.

Agenda muzicală

Cronica
cinematografică

corespondentului
Să fie vorba de o greșea

lă ? După ce ne informează 
că 405 oameni de la „Steagul 
Roșu“ s-au înscris la cursu
rile universității muncito
rești, un corespondent brașo
vean scrie, în aceeași știre, 
despre instalarea unui nou 
conveier de transport în ca
drul uzinelor. La prima ve
dere s-ar părea că în co
respondența tovarășului Ni
colae Nichitoaia a fost in
clusă din nebăgare de sea
mă o problemă de producție 
în mijlocul informației cul
turale. A.m recitit însă cu a- 
tenție scrisoarea și iată ce se 
poate constata :

Atît disciplinele predate — 
tehnologie, biologie, econo
mie, geologie etc. — cît și 
componența celor ce le pre
dau, în mare măsură cerce
tători științifici, și mai ales 
afluxul muncitorilor și ingi
nerilor spre studiu indică un 
nivel înalt de preocupări al 
oamenilor industriei. Or, scri
soarea corespondentului ara
tă că „acest conveier de 
transportat rama șasiului. 
care pleacă din secția presaj 
pînă la montarea pe mașină 
— realizat de echipa de lăcă
tuși din secția 960 — repre
zintă un nivel mai înalt de 
organizare și economisește e- 
fortul fizic al muncitorilor“.

Cu alte cuvinte, tov. Nichi
toaia n-a mai stat să explice 
de ce pune știrea despre con
veier în mijlocul corespon
denței culturale, legătura pă- 
rîndu-i-se evidentă : e vorba 
de un stil mai înalt și mai 
calificat în munca oameni
lor, accentul se deplasează de 
la efortul fizic spre mecani
zare și învățătură.

Am citat mica „întîmplare" 
de mai sus pentru că nu este 
izolată. Corespondenții sînt 
oameni ai muncii, ai faptelor, 
și scriu despre fapte. Se în- 
tîmplă însă tot mai des ca 
ochiul exersat al corespon
dentului să vadă fapte care 
par nelegate una de alta, 
să le pună împreună într-un 
tablou unitar care face ca 
îndărătul faptelor să se vadă 
concepția care a stat la baza 
lor, un anumit stil de muncă 
și de viață al oamenilor noș
tri.

Iată, de pildă, o scrisoare 
a sudorului Ion Marinescu 
de la uzinele mecanice Tr.

Severin. Informația pe care 
ne-o trimite el nu este deloc 
nouă : e vorba de faptul că a 
început practica în producție 
a elevilor ucenici din anul II 
și III. Am mai scris și altă 
dată despre această proble
mă. Ceea ce ne-a plăcut însă 
în rîndurile tovarășului Ma
rinescu este grija cu care el 
reflectă stilul în care a lucrat 
colectivul uzinelor pentru a 
organiza practica, un stil de 
muncă minuțios, nelăsînd ni
mic la voia întîmplării și to
tuși făcînd toate „în mare“, 
fără a se fărîmița în lucruri 
mărunte. „S-a stat de vorbă 
cu fiecare clasă de ucenici, 
explicîndu-li-se avantajele 
practicii în producție și indi-

cîndu-se precis ce se așteaptă 
de la ei și care este modul de 
comportare la locul de mun
că. Pînă în cele mai mici 
amănunte, ca nimeni să nu 
rămînă neinformat, li s-a co
municat programul de lucru, 
repartizarea lor în ture, ți- 
niita la locul de muncă, re
gulile de protecție a muncii, 
cum să-și întocmească mai 
bine caietele de practică, în 
ce constă atitudinea tovără
șească față de cei cu care lu
crezi laolaltă și ce sfaturi le 
dau muncitorii evidențiați 
pentru însușirea tainelor 
meseriei“.

Ne-a plăcut această preci
zie și prevedere, pentru că 
uneori, s-o mărturisim, se 
pierde un timp prețios nu
mai pentru că un om trebu
ie să întrebe în stingă și în 
dreapta, neștiind precis tot 
ce trebuie să știe. Ochiul co
respondentului a surprins 
bine munca bine gîndită a u- 
nor maiștri ca Ion Nădăban, 
Marin Dragomir și N. Cioabă, 
redînd-o cu fidelitate.

La fel de atent, ochiul me
canicului de locomotivă din 
Lonea, Ștefan Nagy, a prins 
un tablou foarte clar al pre
gătirilor pe care le-a făcut 
exploatarea minieră respecti-

vă pentru a face față orică
ror greutăți pe care le-ar a- 
duce iarna, un tablou care 
înfățișează pe patru pagini 
un ansamblu de măsuri bine 
concepute. De multe ori co
respondenții surprind lucruri 
în aparență mici, dar care 
reflectă aceeași concepție e- 
xigentă față de muncă și de 
condițiile de viață. Modelo- 
rul Ion Popa, de la între
prinderea de construcții de 
poduri metalice, din Pitești, 
trimițîndu-ne reportajul 
complet al unei excursii or
ganizate la București, nu ui
tă să menționeze, alături de 
importanța educativă a ex
cursiei, „confortul autocare
lor O.N.T., muzica ce răsună 
la bordul autobuzelor“ și 
alte amănunte care au con
tribuit la buna .dispoziție și 
la efectele rodnice ale plim
bării făcute de cei 94 de evi
dențiați ai întreprinderii pi- 
teștene. Un alt corespondent, 
C. Mihăilescu, de pe terito
riul vinurilor renumite, in- 
formîndu-ne despre mecani
zările introduse la G.A.S. 
Pançiu, despre construcțiile 
de apartamente și de așeză
minte sociale, își intitulează 
corespondența „Pentru con
fort în agricultură“.

E vizibil, în toate aceste 
corespondențe, că cei ce scriu 
au exigențe mai înalte și sa
tisfacții mai înalte. Cîteodată 
ochiul corespondentului ob
servă inițiative inedite, ca în 
cazul lui Nicolae C. ~~ 
care ne scrie despre 
împotriva... toamnei : 
devăr, după cum ne 
mează corespondentul, depu
tății și cetățenii din Tr. Se
verin sînt supărați pe toam
nă, care răpește orașului ve
getația lui frumoasă, și au 
întreprins o serie de acțiuni 
speciale pentru „a împinge“, 
a prelungi spre iarnă viața 
florilor și a verdeței. Ca 
rezultat, „în aceste zile de 
toamnă mai vezi în multe 
locuri verdeață și flori.“

E un fapt : ochiul cores
pondentului de astăzi este 
mai atent și mai exigent. Și 
e firesc să fie așa, pentru că 
ochii și gîndirea corespon
denților reflectă modul de a 
vedea și judeca al oamenilor 
de azi ai țării noastre.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“ 
CONST. JALBĂ

Funicularul de la Petroșeni
(Foto : GH. VINȚILĂ)

In urmă cu un an, 
spectacolele date de tea
trul din Pireu au adus 
pe scenele noastre tradi
ția teatrului antic grec. 
Critica dramatică a con
semnat jocul modern, 
profunzimea trăirii acto
rilor oaspeți, care au 
făcut ca sentimentele și 
pasiunile eroilor să emo
ționeze publicul de azi, 
Prezentînd pe ecran tra
gedia ,,Electra“ de Euri
pide, cineastul Michael 
Kakoiani realizează în
tr-o altă manieră aceas
tă comunicare cu spec
tatorul contemporan. El 
nu filmează piesa tragi
cului zrec, ci recreează 
întîmplările imaginate 
de Euripide, folosind 
drept fundal peisajul na
tural.

’Contemporan cu So- 
focle, Euripide se deo
sebește de predecesorii 
săi prin faptul că a cre
at personaje 
mod-de a se 
de a simți și 
bi se apropie 
al oamenilor 
al căror destin este de
terminat de jocul unor 
pasiuni extreme și nu de 
o fatalitate inexorabilă, 
de voința zeilor. E- 
lectra, de pildă, fiica lui 
Agamemnon, trăiește 
doar pentru a-și răzbuna 
tatăl, ucis mișelește de 
uzurpatorul Egist și de 
mama ei, Clitemnestra.

al căror 
comporta, 
de a vor- 
de acela 
objșnuiți,

Marin, 
lupta 

într-a- 
infor-

SERGIU FĂRCĂȘAN

Noua casă de cultură din orașul Victoria

Electra așteaptă îna
poierea lui Orest — 
care o va ajuta să-și ducă 
la îndeplinire hotărîrea 

coloanele 
fastul palatului 

în bor- 
să-

nu între 
în 

părintesc, ci 
deiul unui țăran 
rac, devenit soțul ei, 
și a cărui existență 
amară o împarte încon
jurată de înțelegerea și 
de compătimirea celor 
din popor. Vorbind des
pre demnitate, despre 
forța morală a oameni
lor, Euripide surprin
de, în eroii săi, con
tradicții profunde, expri- 
mîndu-și implicit poziția 
față de pasiunile oarbe 
și — pe un plan mai 
larg — față de rînduie- 
lile din epoca sa.

Filmul păstrează di
mensiunile tragediei an
tice, redîndu-le într-o 
interpretare de un tul
burător realism. Umani- 
zîndu-și eroii, cineastul 
creează totodată un 
tablou evocator al vie
ții grele pe care o 
ducea poporul de ță
rani, subliniind — prin 
chipul veridic realizat al 
soțului Ëlectrei — că 
noblețea nu era deloc a- 
panajul celor deprinși să 
trăiască în onoruri și în 
avuție ; corul — menit 
să sugereze, în tragedia 
antică, participarea co
lectivității la întîmplă
rile înfățișate pe scenă

Șl

— se animă în film, fi
ind personificat de fe
meile cernite și grave 
care o însoțesc pe Elec
tra, solidare cu ea pînă 
în momentul cumplitei 
răzbunări. Electra, în
truchipată magistral de 
tragediana Irina Papa, a- 
pare sublimă în momen
tele de maximă durere, 
dîrză și înverșunată.

Plastica filmului, ex
presivitatea imaginilor 
contribuie la ținuta artis
tică înaltă a acestei rea
lizări. Cu puține excep
ții (de pildă accentul 
pus pe efectele formale 
la reacția grupului de 
femei cînd este ucisă 
Clitemnestra, momente 
ce contrastează, credem, 
cu sobrietatea întregului 
film), cineastul s-a ară
tat preocupat să asigure 
nivelul oreației sale. 
E drept că regizo
rul a beneficiat de o 
distribuție valoroasă și 
de un operator talentat. 
Dar actori și operatori 
buni au f igurat și pe ge
nericul altor filme inspi
rate din opera scriitori
lor Greciei antice. De 
pildă „Elena din Troia“. 
Dacă filmele acestea ar 
•fi. rulat simultan, spec
tatorul ar fi putut mai 
bine să facă comparația 
între o operă de artă 
cum este „Electra“ și o 
producție comercială.

D. COSTIN

Miercuri, 30 octombrie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
Iov un recital dc arii și lieduri susținut 
de Elena Dima-Poroiman și Nicolae Gdf- 
ton.

Joi, 31 octombrie, ora 19,50, orchestra 
de studio a Radioteleviziunii, dirijată de 
Ludovic Baci, va prezenta tui concert în 
studioul din str. Al. Popoo nr. 62. In pro
gram : Rapsodia I-a („Moldovenească“) de 
Aohim Stoia (primă audiție) ; Două arii 
din opera „Orfeu" și aria lui Agamemnon 
din opera „Ifigenla în Aulida“ de Gluck. 
Soliști : Iulia Buciuceanu și Octav Eni- 
gărescu ; Concertul în Do major pentru 
orgă și orchestră de Haydn. Solist : 
Helmut Plattner ; Divertisment nr. 17, în 
Re maior de Mozart.

Vineri, 1 noiembrie, ora 20, Filarmo
nica de Stat „George Enescu" va prezen
ta în sala mică a Palatului R. P. Roțnîne 
primul concert educativ „Poeții Renaște
rii italiene și muzica inspirată de. ei“ din 
ciclul „Muzica-poezia-pictura“. Vor vorbi 
Alexandru Bălăci, prorectorul Universității 
din București, și Zeno Vancea, maestru 
emerit al artei. Vor interpreta : Magda 
lanculescu și Valentin Teodorian, artiști 
emerifi, Martha Kessler, Milca Nistor, 
Sofia Cosma, Magda Nicolau, Cornel Fî- 
nățeanu, Marius Rintzler și corul de ca
meră al Filarmonicii condus de Marin 
Constantin, artist emerit. Concertul se va 
repeta duminică, 3 noiembrie, la orele 10, 
în aula universității.

Sîmbătă, 2 noiembrie, ora 20, și du
minică, 3 noiembrie, ora 11, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, condusă de Paul Popescu, va 
prezenta două concerte în studioul din 
str. Al. Popov nr. 62. In program : Parti
ta de Dan Constantinescu ; Concertul 
pentru violoncel și orchestră de Bocche
rini. Solist : Vladimir Orlov, artist emerit ; 
Simfonia nr. 4 de Haydn ; „Pasărea de 
foc" de Stravinski.

Duminică, 3 noiembrie, la ora 20. or. 
chestra „Barbu Lăutarii" condusă de lonel 
Budișteanu, artist al poporului, va prezen
ta în sala Palatului R. P. Rpmîne: Un~ con
cert de muzică populară romînească.

Concert Verdi
BOTOȘANI (coresp. „Scînteii“). 

— Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui compo
zitor Verdi, în sala Teatrului „Mi
hail Eminescu“ din localitate, a a- 
vut loc un concert dat de 
Filarmonica de stat din Botoșani, 
cu concursul Zenaidei Pally, ar
tistă a poporului, și a tenorului 
Garbis Zobian, artist emerit. Con
certul a fost dirijat de Max Weber.

CENTENARUL GHEORGHE MARINESCU

Senmilicaiia unei comemorări 0 înaltă prețuire internațională
Prof. univ. O. SAGER 

membru al Academiei R. P. Romîne
acad. S. A. SARKISOV 

director al Institutului de cercetare a creierului 
de pe lingă Academia de Științe Medicale a U.R.S.S.

MONOGRAFIA HIDROBIOLOGICĂ A DONĂRII
Anul acesta, între 15 și 25 

septembrie, a acut loc în 
țara noastră Consfătuirea co
lectivului internațional pen
tru studiul hidrobiologic al 
Dunării. Au participat spe-

cialiști din toate țările rive
rane. Rezultatele cercetări
lor științifice vor fi concre
tizate într-o mare monogra
fie hidrobiologică a întregu- . 
lui bazin al Dunării.

Sărbătorirea în țara 
noastră a centenarului lui 
Gheorghe Marinescu, fon
datorul școlii romînești de 
neurologie, se desfășoară 
paralel cu manifestările 
organizate în diferite țări 
ale lumii sub egida Con
siliului Mondial al Păcii, 
ca o înaltă prețuire a ope
rei marelui savant.

Creația sa științifică, 
concretizată în peste 1 000 
de studii și lucrări, l-a si
tuat pe Gh. Marinescu în 
rîndul marilor savanți ai 
lumii. Remarcabila impor
tanță a operei sale științi
fice creatoare constă în 
faptul că ea cuprinde nu
meroase descoperiri de cea 
mai mare însemnătate 
pentru întreaga dezvoltare 
a științelor neurologice. 
Numele și lucrările lui ști
ințifice sînt și astăzi ci
tate de specialiștii din lu
mea întreagă. Pentru ac
tivitatea sa prodigioasă a 
fost ales membru a 36 de 
Academii și Societăți Ști
ințifice din diferite țări, 
primind înalte distincții.

Călăuzit în toată activi
tatea sa creatoare științi
fică, ca și în cea pe tărîm 
obștesc, de concepții mate
rialiste, Gh. Marinescu, 
care a aplicat cu consec
vență determinismul în 
știința biologică, a luat în 
repetate rînduri atitudine 
împotriva curentelor 
concepțiilor 
împotriva 
Personalitatea progresistă 
a savantului s-a manifes
tat și pe tărîm social, el 
fiind conștient de înalta 
răspundere ce revine o- 
mului de știință față de 
poporul său.

Opera lui Gh. Marinescu 
își găsește astăzi o amplă 
continuare, cercetarea ști
ințifică bucurîndu-se și în 
acest domeniu de tot spri-

Și
neștiințifice, 
idealismului.

jinul necesar. A fost în
ființat Institutul de neuro
logie al Academiei R. P. 
Romîne. Au fost create 
clinici neurologice în noi
le centre medicale din 
țară ; clinica de neurolo
gie de la spitalul Co- 
lentina
unde a lucrat 20 de ani 
Gh. Marinescu, mult mă
rită, a fost modernizată și 
dotată cu o valoroasă a- 
paratură de cercetare ști- 

organizat 
servicii de 
secții de 
spitale; la 

număr 
cadre tinere de 

______„ . '____ " i cea 
mai mare parte în acești 
ani.

Comemorarea de acum 
constituie un prilej de 
mîndrie justificată pentru 
fiecare dintre noi. Iar ac
tuala manifestare științi
fică, la care, alături de 
specialiștii mai în vîrstă, 
unii dintre ei elevi ai lui 
Gh. Marinescu, și alături 
de oaspeți cu renume de 
peste hotare au expus co
municări originale și va
loroase cercetători tineri, 
demonstrează din plin fe
cunditatea școlii romînești 
de neurologie.

Participarea unor repre
zentanți de seamă ai știin
ței medicale de peste ho
tare ca : Etofl (Austria), 
Yan I (R. P. Chineză), He
nner (R. S. Cehoslovacă), 
Pierre Castaigne (Franța), 
Hermann și soții Jus (R.P. 
Polonă), Sarkisov, Smidt, 
Narikașvili (U.R.S.S.), Ju- 
hasz (R. P. Ungară) și 
mulți alții este ea însăși o 
apreciere a științei neuro
logice romînești care se 
dezvoltă cu succes în con
dițiile noi, favorabile, crea
te în anii puterii populare.

din Capitală,

ințifică. S-au 
zeci și zeci de 
consultare și 
neurologie în 
care lucrează un 
mare de 
neurologi, formați în

»

Centenarul lui Gh. Ma
rinescu are o adîncă sem
nificație : ca savant stră
lucit și gînditor înaintat, 
acest fiu al poporului ro- 
mîn este cunoscut și 
prețuit și dincolo de 
hotarele patriei saie ; de 
aceea Consiliul Mondial 
al Păcii a hotărît ca, prin
tre marile personalități 
ale lumii a căror come
morare se face în cursul 
acestui an, să figureze și 
prof. Gh.

Opera 
a adus o 
tribuție 
științei neurologice mon
diale. Ocupîndu-se multi
lateral de celula nervoasă, 
analizînd-o nu numai sta
tic, ci dinamic, cercetînd 
schimbarea continuă a 
structurii, funcțiilor și 
formei acesteia, în raport 
cu mediul, studiindu-i pa
tologia, Gh. Marinescu a 
elaborat un tratat clasic, 
calitativ nou, despre ce
lula nervoasă.

Chiar și această singură 
lucrare ar fi fost suficien
tă pentru a-i stabili meri
tele și prestigiul de mare 
savant. Dar el s-a ocupat 
multilateral de numeroase 
ramuri ale științei neuro
logice, din care unele au 
devenit ulterior domenii 
de cercetare independentă. 
A studiat și a descoperit 
cauzele și originile unor 
îmbolnăviri ale sistemului 
nervos, a fost și un pio
nier în știința endocrino- 
logică, unul din elevii săi 
devenind întemeiétorul 
școlii romînești de endo
crinologie. Este vorba de 
savantul romîn C. I. 
Parhon, cunoscut și el în
tregii lumi medicale. Ca
pacitatea sa de savant

Marinescu, 
acestui savant 
însemnată con- 
la patrimoniul

creator i-a permis să a- 
bordeze o multitudine de 
domenii ale neurologiei și 
specialităților înrudite și 
să le dea o justă funda
mentare teoretică.

Cu deosebită satisfacție 
remarc că știința neuro
logică romînească a fost 
continuată și dezvolta
tă de elevii săi.

Mă folosesc de această 
ocazie pentru a sublinia 
strînsa legătură a savan
tului romîn Gh. Marines
cu cu savanții ruși și so
vietici Behterev, Osipov, 
Vedenski și în special cu 
I. P. Pavlov. Asemenea le
gături, foarte rodnice re
ciproc, nu țin doar de do
meniul trecutului, ci au 
devenit deosebit de strîn- 
se. Ca exemplu concret 
voi aminti organizarea u- 
nui simpozion comun cu 
oameni de știință romîni, 
acum un an și jumătate, 
la Institutul de cercetare 
a creierului de pe lîngă 
Academia de Științe Medi
cale a U.R.S.S. Lucrările 
prezentate la acest simpo
zion au fost tipărite. Fără 
îndoială schimbul de idei 
dintre diferitele școli me
dicale va contribui la re
zolvarea unor probleme 
noi ale științei, dezvoltînd 
astfel tot mai departe o- 
pera lui Gh. Marinescu.

Nu pot să închei fără a 
sublinia înalta ținută ști
ințifică și valoarea comu
nicărilor prezentate la șe
dința solemnă consacrată 
comemorării a 100 de ani 
de la nașterea lui Gh. Ma
rinescu. Urez, totodată, 
neurologilor romîni, în 
numele Academiei de 
Științe Medicale a U.R.S.S., 
noi și importante succese 
în rodnica lor muncă.

CfjBrte* Cinematografe)
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne : M-ine 

Butterfly — (orele 19,30). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Concert extraordinar dat de formația de cameră „So
liștii din Zagreb" dirijor Antonio Janigro (orele 20). Tea
trul satiric muzical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă 
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE 
12—14), Capitol (bd. 6- 
Grivițel — lingă Podul 
fan cel Mare — colț cu __  _____ x_,.................. ...
gostci : Republica (bd. Magheru 2), București (bd. 6 Martie 6). 
Ancheta : Carpați (bd. Magheru 29), Excelsior- (bd. 1 Mai 
322), Flamura (șos. Giurgiului 155). Dinastia neagră : Victoria 
(bd, 6 Martie 7), Feroviar (cal. Grivițel 80). Valsul nemuritor : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), Flacăra (calea Dudeșți 22), 
Volga (șos. I. Pintilie 61). Cucerirea Everestului : Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Dacia (cal. Griviței 137). Taxiul morții : 
Central (bd. 6 Martie 2), Giulești (cal. Giuleștl 56), Miorița 
(cal. Moșilor 127). Povestea pantoliorului de aur : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18), vitan (cal. Dudești 97), Turneul vese
liei : Union (str. 13 Decembrie 5.-7). Program special pentru 
copii — dimineața la cinematograful Doina (str. Doamnei 9). 
Frumoasa Lurette — după-amlază la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). La răspîntie : înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Libertății (str. 11 Iunie 75), Festival (bd. 6 
Martie 14). Tăunul : Cultural (piața Ilie Pintilie 2). Cel mal 
mare spectacol : Buzești (str. Buzești 9-11). Strict secret — 
cinemascop : Crîngași (str. C’rîngași 42), Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Imperiul Soarelui — cinemascop : Bucegi 
(bd. 1 Mai 57). Ipocriții : Unirea (bd. 1 Mai 143), Lira (cal. 13 
Septembrie 196). Trei plus două — cinemascop : Tomis (cal. 
Văcărești 21), Aurora (bd. Dimitrov 118), Modern (piața G. 
Coșbuc 1). Bunica Sabella : Munca (șos. Mihal Bravu 221). 
Elena din Troia — cinemascop : Popular (str. Mătăsari 31). 
Vară și fum — cinemascop : Arta (cal. Călărași 153), Flore4;ca 
(str. I. S. Bach 2). Misterele Parisului — cinemascop : COs. 'os 
(bd. 30 Decembrie 89). Codin : Viitorul (str. M. Eminescu 127), 
Ferentari (cal. Ferentari 86). Cain al XVIII-lea : C’olentina 
(șos. Colentina 84). Luna de miere fără bărbat : Luceafărul 
(cal. Rahovei 118). Umbre albe : Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Voi fi mamă : Cotroceni (șos. Cotroceni 9). Escondida : Pacea 
(bd. Libertății 70-72).

Electra : Patria (bd. Magheru 
Martie “ ...................

Basarab),
str. Lizearçu). La virsta <ir,c-

16), Grivița (calea 
Melodia (șos. Ște-

TELEVIZIUNE, orele 19,00 — Jurnalul televiziunii 19,10 
— Emisiunea pentru pionieri și școlari. 19,35 — transmisiune 
din sala sporturilor Floreasca: aspecte de la întîlnirea de volei 
dintre echipele masculine ale R. P. Romîne șl R. P. Ungare, 
din cadrul turneului final al campionatelor europene. In jurul 
orei 20,30 — Filmul artistic „Marile familii“. 22,00 — Tele- 
sport. In încheiere : Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 octombrie. In 

țară ; Vremea se menține schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe locale în sud și sud-vestjii țării. 
Vînt slab pînă Ia potrivit din sectorul nordic. Temperatura 
în scădere ușoară în nordul țării și staționară în rest. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 șl plus 7 grade, iar maxi
mele între 6 șl 16 grade. Dimineața ceață locală. In Bucu
rești: Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în general staționară.
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Campionatele europene de volei
Pasionanta dispută din 

cadrul turneului final al 
„europenelor“ de volei 
continuă. In ambele săli 
de sport care găzduiesc 
echipele finaliste, la 
București ca și la Con
stanta, jocurile au durat 
mult peste programul 
stabilit de organiza

tori. Sala Floreasca, de pildă, a în
ceput să primească primii spectatori că
tre orele 5 după amiază și s-a golit de-abia 
tîrziu, spre miezul nopții. Tribunele au fremă- 
tat de entuziasm, de aplauze, mai bine de 6 
ore. în ambele partide care au avut loc aci, 
Întrecerea a durat cîte cinci seturi. Echipa 
R. P. Polone a cîștigat un meci de mare luptă, 
epuizant în fața formației R. S. Cehoslovace. 
Voleibaliștii cehoslovaci deși au condus la 
seturi cu 2—1, n-au putut rezista finișului 
echipei poloneze care a învins cu 3—2.

Mult așteptata partidă dintre formația țării

noastre si cea a Uniunii Sovietice a domi
nat programul serii, avînd o desfășurare și 
un dramatism rar întîlnite. Victoria — după 
cum probabil mulți dintre cititori au aflat 
încă de aseară, din emisiunile radioteleviziu- 
nii — a fost de partea voleibaliștilor romînl. 
Scor final 3—2 (8-15, 15-7, 15-13, 13-15, 15-8).

La Constanța, este de remarcat insuccesul 
formației romîne care a pierdut cu 3—0 parti- 
data cu R. P. Polonă, ca și victoria volei

balistelor bulgare : 3—2 cu Cehoslovacia.
Alte rezultate : Constanța — fem. U.R.S.S.— 

Iugoslavia 3—0 (15—5, 15—5, 15—6) ; R. D. 
Germană — Ungaria 3—0 (15—7, 15—3, 
15—13). București — mase. : Ungaria—Franța 
3—0 (15—11, 15—3, 13—5) ; Bulgaria —• Iugo
slavia 3—0 (15—7, 15—6, 15—13). Pentru locu
rile 9—13 feminin (Brașov) ; Turcia — R. F. 
Germană 3—1 (19—17; 12—15, 15—7, 15—12) ; 
pentru locurile 9—17, masculin (Cluj) : Belgia 
— R. F. Germană 3—0 (15—10, 15—5, 15—8) ; 
Finlanda — Austria 3—0 (15—3, 15—7, 15—6); 
R.D. Germană—Italia 3—0 (17—15, 15-4, 15-6).

M U

Aspect din sala Floreasca în timpul meciului R. P. 
Romînă — U.R.S.S.

Declarațiile lui N. S. Hrușciov în cadrul 
întîlnirii cu participanți la a III-a 
Reuniune Mondială a Ziariștilor

Două partide disputate cu 
îndîrjire, din prima pînă în 
ultima secundă, două cioc
niri dramatice ai căror în
vingători nu au putut fi cu- 
noscuți decît după 5 seturi, 
— în sfîrșit, două rezultate 
care pot avea o mare impor
tanță în configurația defini
tivă a clasamentului — iată 
ce spectacol de gală ne-a o- 
ferit cea de-a doua zi a „Eu
ropenelor“ de volei.

Răsturnînd toate prono
sticurile, formația poloneză 
a reușit să obțină prima sa 
victorie în cadrul turneului 
final, dispunînd de puter
nica reprezentativă a Ceho
slovaciei. De remarcat că 
învinșii au condus cu 1-0 și
2- 1 la seturi, fiind însă de
pășiți categoric în ultima 
parte a întîlnirii. Scor final :
3- 2 pentru Polonia.

Meciul dintre echipa țării 
noastre și cea a Uniunii So
vietice a prilejuit o confrun
tare presărată cu faze ex
cepționale, ambele, formații 
dovedind că-și merită pe 
deplin pozițiile fruntașe în 
ierarhia mondială. Au cîști
gat, după 2 ore și mai bine 
de luptă încordată, purtăto

rii culorilor R. P. Romîne. 
Coechipierii lui Horațiu Ni
colau își iau astfel o revan
șă binemeritată pentru în
frângerea suferită anul tre
cut, la „mondiale“. Totodată, 
succesul de ieri îndreptățește 
cele mai optimiste speranțe 
—în primul rînd, pe acelea 
ale unor confirmări ime
diate.

Meciul n-a început sub 
auspicii fericite pentru echi
pa gazdă. Cu o defensivă 
bine organizată și cu un atac 
în care Voskoboinikov a stră
lucit — ca, de altfel, pe toa
tă durata partidei — jucăto
rii sovietici iau un start 
furtunos, conduc cu 4—1 și 
14—6 și își adjudecă setul la 
8. Replica nu întîrzie : Dra
gau și Fieraru întăresc jocul 
liniei de fund, trăgătorii in
tră în mînă și tabela elec
trică arată curînd 1—1 la se
turi. Tensiunea crește, dis
puta devine tot mai pasio
nantă. Deși conduși cu 7—3 
și 10—6, băieții noștri 
găsesc resurse să revină 
de fiecare dată și să cîș- 
tige la 13 cel de-al treilea 
set, care părea pierdut. Se va 
confirma oare tradiția ? Vom 
întrece din nou cu 3—1 for

mația U.R.S.S., în cadrul 
campionatelor europene ? Nu, 
căci de astă dată adversarii 
remontează hotărît și setul 5 
rămîne, să decidă. Susținuți 
frenetic de public, reprezen
tanții țării noastre pornesc 
în trombă și acumulează un 
avans de 9 puncte, care se 
va dovedi nerecuperabil. 
Drăgan „scoate“ tot, bom
bele lui Grigorovici, Nicolau 
și Derzei greșesc rareori țin
ta, tinerii Szöcs, Schreiber, 
și Coste — judicios introduși 
pe teren de conducătorul e- 
chipei — se dovedesc a fi la 
înălțime.

Si iată că în jurul orei 
22,30, fluierul arbitrului Ca- 
tanzarro consfințește cel 
de-al 15-lea punct al echipei 
romîne — punctul victoriei ! 
O victorie de mare presti
giu care, desigur, răsplătește 
din plin atît așteptările noas
tre, cît și îndelunga răbdare 
a telespectatorilor, prezenți 
pînă la ore tîrzii în fața mi
cilor ecrane...

Să sperăm că zilele ce ur
mează vor prilejui spectacole 
de aceeași valoare și, mai 
ales, epiloguri la fel de feri- 
OÎf.P

DAN DEȘLIU

Surpriză la Constanța
CONSTANȚA (prin te

lefon). — O surpriză de 
proporții a marcat cea 
de-a doua zi a turneului 
final al echipelor femini
ne. După un meci pasio
nant, care a durat două 
ore și 15 minute, echipa 
R. P. Bulgaria a obținut o 
frumoasă și aplaudată 
victorie în fața redutabi
lei echipe a R. S. Ceho
slovace, scor 3-2.

Echipa țării noastre a 
întîlnit echipa Poloniei, 
una din favoritele turneu
lui. Jucînd foarte bine în 
atac, luptînd pentru fie
care minge, echipa polo

neză a obținut victoria în 
trei seturi : 15-12, 15-11,
15-5. Jucătoarele noastre 
au manifestat și în me
ciul de ieri, ca și în cel cu 
echipa R. P. Bulgaria, 
slăbiciuni în atac.

In celelalte meciuri ale 
zilei, echipa Uniunii So
vietice a întrecut echipa 
R. S. F, Iugoslavia cu sco
rul de 3-0 — același scor 
fiind realizat și de forma
ția R. D. Germane în me
ciul cu echipa R. P. Un
gare.

M.POPESCU

PROGRAMUL DE AZI
BUCUREȘTI — (turneul masculin) — de In ora 17,30, în sala 

Floreasca : U.R.S.S. — R. P. Bulgaria, R. P. Ungară — R. P. 
Romînă ; în sala Dinamo : R.S.F. Iugoslavia — R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă — Franța.

CONSTANȚA — (turneul feminin) : R.S.F. Iugoslavia — R. P.
Bulgaria, R. P. Ungară — U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă •— R. P. 
Polonă.

FOTBAL Dubla intilnire Romînia-Iugoslavia
Loturile de fotbal ale R. P. Ro

mîne au susținut ieri la București și 
Belgrad întîlniri amicale cu selecțio
nate ale Iugoslaviei. „Olimpicii“ ro
mâni au primit vizita formației co
respunzătoare a țării vecine. Meciul, 
care a avut loc pe stadionul „23 Au
gust“, s-a încheiat cu victoria fot
baliștilor noștri. Scor: 2—1 (2—1).
In echipa olimpică a Iugoslaviei au 
figurat ieri jucători de talie interna
țională, cu multă experiență. Prin
tre aceștia se cuvine să-i menționăm 
pe Zambata, Belin, Smajlovici și al
ții, selecționați sau în curs de selec
ționare în lotul reprezentativ iugo
slav.

Partida de ieri a fost presărată cu 
numeroase faze spectaculoase, de 
bun nivel tehnic. Oaspeții își au me
ritele lor în această privință. Ei au 
atacat chiar de la început, impri
mând jocului un permanent stil o- 
fensiv, cu atacuri continue ale între
gii echipe. In fața unei astfel de 
presiuni, compartimentul cel mai 
solicitat a fost desigur apărarea. In 
general fotbaliștii noștri au reușit 
să se descurce cu succes, (dovadă 
e de altfel scorul final). înainta
rea, mai cu seamă în prima repriză, 
a fost ofensivă întreprinzînd o serie 
de atacuri și contraatacuri destul 
de periculoase. Aripa dreaptă, Con
stantin — Pîrcălab, a funcționat ca 
de obicei în ultima vreme : cu pă
trunderi de mare efect și deosebit 
de incisive spre poarta apărată de 
Ciurkovici.

Primii care înscriu sînt iugoslavii. 
In minutul 7, Smailovici, aflat în a- 
propierea porțți lui Datcu, primește 

■mingea pe sus și cu capul o intro
duce în plasă. Zece minute mai tîr-

• Victorie romînească la 
București ® Scor egal 

la Belgrad

ziu, echipa noastră egalează, în 
urma unei centrări a lui Pîrcălab. 
Autorul golului este Țîrcovnicu, 
care nu și-a dezmințit nici de aceas
tă dată specialitatea de a înscrie in
tervenind la minge cu capul. Golul 
victoriei survine în minutul 31. După 
ce, în prealabil, atacaseră de cîteva 
ori foarte periculos, obligînd adver
sarul să trimită mingea în corner, 
sportivii romîni execută o lovitură 
de pedeapsă de la circa 25 de metri 
de poarta oaspeților. Bine șutată, 
mingea „cade“ chiar în fața porții. 
In învălmășeala produsă aci, balo
nul își găsește drum spre plasă în 
urma șutului lui Haidu.

Formația iugoslavă forțează ega- 
larea în repriza secundă. Atacurile 
acesteia, destul de insistente și pe
riculoase, nu au însă finalitatea 
scontată. Deși mai nesiguri decît în 
alte ocazii, apărătorii noștri Popa, 
Nunweiller III, Greavu, Kozka au 
intervenții de ultim moment care în
lătură pericolul. Nu-i vorbă că 
Datcu a „păzit“ cu strășnicie poarta, 
salvînd de cîteva ori prin plonjonuri 
temerare goluri ca și sigure.

In ciuda victoriei obținute, trebuie 
spus că în meciul de ieri echipa „o- 
limpicilor“ noștri nu s-a comportat 
mulțumitor. Compartimentul apără
rii — de obicei atît de redutabil — a 
făcut față cu prea mare greutate 
ofensivei adversarilor. Lipsa de or
ganizare și de calm în apărare a

Duel aerian la poarta iugoslavă (fază din meciul de pe stadionul „23 
Angus;“) (Foto : R. COSTIN)

avut efectele ei negative și asupra 
jocului în ansamblu. Atacurile și 
contraatacurile echipei noastre n-au 
putut fi organizate corespunzător, 
pasele au întîrziat sau n-au avut a- 
dresă. înaintării — în alcătuirea că
reia antrenorii se pare n-au găsit 
formula potrivită — i-a lipsit e- 
ficiența tocmai în fazele de fina
lizare. Pe lîngă reținerea de a 
șuta direct la poartă, înaintașii 
noștri au greșit și prin aceea că la 
numeroase cornere, în loc să exe
cute lovitura clasic, printr-un șut 
puternic, bine plasat în fața porții, 
au preferat tot felul de pase ino
portune.

După cum se știe, meciul de ieri a 
fost programat și pentru a verifica 
potențialul echipei noastre olimpice 
în vederea partidei retur de dumi
nică 3 noiembrie cu echipa Da
nemarcei. Fără îndoială că și din 
deficiențele fotbaliștilor noștri, spe
cialiștii trebuie să tragă concluziile 
care se impun.

I. DUMITRIU
★

BELGRAD 27 (Agerpres). — Des
fășurat la Belgrad, meciul interna
țional de fotbal dintre echipele se
cunde ale R. P. Romîne și Iugosla
viei s-a terminat la egalitate (1-1), 
după ce la pauză fotbaliștii romîni 
au condus cu 1-0, prin golul marcat 
de Voinea în minutul 23. Echipa ro
mînă a jucat mai bine în prima re
priză, atacînd insistent poarta apă
rată de Poklepovici. Numai forma 
bună a celor doi fundași, Fazlagic și 
Skrîbici, a făcut ca scorul să nu fie 
mărit. A doua repriză s-a disputat 
în nota de dominare a gazdelor care 
au egalat în minutul 65 destul de în- 
tîmplător. Fazlagic a degajat balo
nul de la 50 m și mingea s-a îndrep
tat spre poartă, Marin Marcel a ezi
tat să intervină și portarul Ionescu, 
surprins, nu a putut să rețină 
balonul. Spre sfîrșitul meciului echi
pa noastră a trecut din nou la ofen
sivă și a fost pe punctul de a înscrie 
al doilea punct, însă Năftănăilă de la 
cîțiva metri a tras peste poartă.

Comentatorul agenției „Taniug" a- 
preciază jocul frumos practicat de 
fotbaliștii romîni dintre care remar
că pe Voinea, D. Nicolae și Frățilă.

IERI LA BOX
De ieri dimineață, paslonații boxu

lui cunosc numele celor 10 noi cam
pioni ai țării. Finalele tradiționalei 
competiții nu au corespuns însă de
cît în parte așteptărilor, deoarece 
protagoniștii au înlocuit procedeele 
tehnice cu „stilul“... bătăios. Din a- 
ceastă cauză, în multe întîlniri spec
tacolul sportiv a avut de suferit, 
finaliștii oferind meciuri anoste. 
Respectînd ordinea protocolară a

MOSCOVA (Agerpreg). — După 
cum s-a mai anunțat, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S:, a primit la 25 octom
brie la Kremlin un mare grup de 
participanți la cea de-a III-a Re
uniune Mondială a Ziariștilor. Șe
ful guvernului sovietic a avut cu 
grupul de ziariști o convorbire, în 
cadrul căreia a răspuns la numeroa
se întrebări.

Scoțînd în evidență rolul impor
tant al ziariștilor în viața publică, 
marea lor răspundere ca oameni 
care mînuiesc o armă puternică — 
arma cuvîntului — misiunea ziariș
tilor democrați de a-și aduce o con
tribuție demnă la cauza progresului 
social al omenirii, la lupta pentru 
pace și pentru eliberarea popoare
lor de sub jugul colonial, șeful gu
vernului sovietic s-a ocupat de re
zultatele recentei reuniuni, arătînd 
că ziariștii de diferite orientări pot 
găsi un punct de vedere comun în 
primul rînd în problemele luptei 
pentru pace și coexistență pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale diferite.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al .U.R.S.S. a subliniat marea 
importanță pozitivă a Tratatului 
privitor la interzicerea experiențe
lor nucleare în trei medii. Deși in
terzicerea experiențelor nucleare nu I înseamnă încă dezarmare, nu influ
ențează asupra cursei înarmărilor, 
mai ales că experiențele nucleare 
subterane continuă, — acordul în
cheiat contribuie incontestabil la o 
anumită destindere a. încordării in
ternaționale, la normalizarea rela
țiilor dintre state și într-o anumită 
măsură la temperarea pasiunilor pe 
plan internațional. Aprecierea în
semnătății acestui acord nu trebuie 
să ducă la o demobilizare a forțelor 
care militează pentru dezarmare, nu 
trebuie să slăbească hotărîrea lor vi 
lupta pentru preîntîmpinarea răz
boiului. Pentru a exclude războiul 
ca mijloc de. soluționare a proble
melor litigioase între state trebuie 
realizată dezarmarea generală și to
tală. In actuala situație care s-a 
creat după încheierea Tratatului re
feritor la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare și după reali
zarea înțelegerii potrivit căreia arma 
nucleară nu va fi plasată pe orbită 
în Cosmos, există condiții mai priel
nice în vederea luptei pentru 
dezarmarea generală și totală.

în cadrul conferinței de presă, șe
ful guvernului sovietic a relevat în
semnătatea unor propuneri, cum 
ar fi retragerea în limitele fron
tierelor propriilor lor state a trupelor 
amplasate pe teritorii străine. Fi
rește, realizarea acestor propuneri 
nu înseamnă încă dezarmare, dar 
ar constitui un bun început pentru 
tratativele de dezarmare. Insă par
tenerii noștri la tratative nu sînt 
de acord cu aceasta. Arătînd că tre- 

Ibuie să apreciem realist toate con
secințele unui eventual război mon
dial în condițiile actuale de dezvol
tare a științei și tehnicii militare, 
șeful guvernului sovietic a sub
liniat că încheierea unui pact de 
neagresiune între statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via și țările membre ale N.A.T.O. 
ar corespunde intereselor ambe
lor părți și, mai mult, intere- I selon tuturor celorlalte țări ale lu
mii.

Răspunzînd la o întrebare, șeful 
guvernului sovietic a declarat că 
cercurile conducătoare din R.F.G, 
duc o politică de intensificare a mi
litarizării țării și și-a exprimat spe
ranța că în R.F.G. se vor găsi forțe 
care vor ști să îndrepte țara pe o cale 
pașnică, democrată, pe calea priete
niei și colaborării cu alte state și în 
primul rînd cu Republica Democra
tă Germană. Referindu-se la nece

sitatea reglementării pașnice a pro
blemei germane, vorbitorul a arătat 
că Uniunea Sovietică o consideră ca 
o problemă-cheie a relațiilor inter
naționale. Propunerea guvernului so
vietic de a se încheia Tratatul de 
pace german și a se normaliza pe a- 
ceastă bază situația din Berlinul oc
cidental ține seama de faptul real al 
existenței a două state germane in
dependente, suverane, și a unei for
mații politice separate — Berlinul 
occidental. Dacă puterile occidentale 
sînt într-adevăr interesate în des
tinderea încordării internaționale, 
ele trebuie să se situeze pe o poziție 
mai realistă în modul de abordare a 
problemelor reglementării pașnice 
germane.

Vorbitorul a apreciat că înființarea 
forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O., prin care s-ar oferi părții 
vest-germane accesul la arma nu
cleară, implică sporirea primejdiei 
de război termonuclear.

N. S. Hrușciov a exprimat îngri
jorarea guvernului sovietic în legă
tură cu conflictul armat marocano- 
algerian. Continuarea acestui con
flict, a spus el, nu poate fi decît în 
favoarea imperialiștilor, care în
cearcă să profite de situația creată 
pentru a se amesteca în treburile in
terne ale acestor state. Guvernul so
vietic se pronunță pentru reglemen
tarea prin tratative pașnice nemij
locite între părțile interesate a tu
turor problemelor litigioase, inclu
siv conflictele de frontieră. De a- 
ceea el salută inițiativa oamenilor 
de stat din unele state africane și 
arabe care și-au oferit bunele oficii 
în scopul reglementării pașnice a 
conflictului marocano-algerian.

Răspunzînd unei întrebări privind 
legătura dintre lupta de eliberare a 
popoarelor și coexistența pașnică, 
șeful guvernului sovietic a arătat că 
lupta de eliberare a popoarelor care 
se află sub jugul colonial sau a oa
menilor muncii din țările unde do
mină capitalul monopolist și coexis
tența pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite sînt noțiuni complet 
diferite, care nu pot fi confundate. 
Coexistența pașnică între state cu o- 
rînduiri sociale diferite este necesară 
și posibilă. Dar aceasta nu înseamnă 
nicidecum o coexistență pașnică în
tre popoarele asuprite și asupritorii 
lor străini sau între oamenii muncii 
și exploatatorii lor. între aceștia 
nu poate fi împăciuire. Ne pronun
țăm pentru coexistența pașnică a 
statelor cu sisteme social-politice di
ferite, dar acordăm sprijin popoare
lor care luptă pentru eliberarea lor. 
în aceasta nu există nici o contra
dicție.

în cadrul întîlnirii, vorbitorul a 
exprimat sentimentele de prietenie 
frățească ale poporului sovietic față 
de ^eroicul popor cuban, care con
struiește societatea socialistă și își 
apără libertatea și independența. 
Poporul sovietic adresează tuturor 
popoarelor lumii chemarea de a-și 
intensifica lupta pentru încetarea 
provocărilor împotriva Cubei revo
luționare.

Răspunzînd la cîteva întrebări în 
legătură cu divergențele ivite în 
mișcarea comunistă internațională. 
N. S. Hrușciov a declarat : Am con
siderat și considerăm că lucrul cel 
mai rezonabil pentru țările socia
liste, pentru partidele comuniste și 
muncitorești ar fi ca, în interesul 
întăririi unității tuturor țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste inter
naționale, polemica dintre partidele 
comuniste să înceteze. P.C.U.S. și 
alte partide marxist-leniniste se si
tuează în mod ferm pe pozițiile 
principiale exprimate în Declarații
le din 1957 și 1960 — documente-

program ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale elabo
rate în colectiv. Conducătorii chi
nezi declară că și ei se situează pe 
pozițiile acestor documente. Dar 
dacă așa stau lucrurile, nu ar fi oare 
mai bine să înceteze atacurile re
ciproce ? Chiar dacă există diver
gențe în ceea ce privește înțelegerea 
și interpretarea unor teze cuprinse 
în aceste declarații să lăsăm timpul 
să-și spună cuvîntul care ahürnè 
punct de vedere este cel mai just. ' ‘

Divergențele existente în mișcarea 
comunistă, în relațiile dintre țările 
socialiste reprezintă un fel- -de 
balsam pentru dușmanii comunis
mului, pentru dușmanii cauzei 
păcii. De ce să le oferim această'sa
tisfacție și să-i mîhnim pe prietenii 
păcii și socialismului? Partidul nos
tru leninist a făcut și va face totul 
pentru a lichida divergențele, a în
tări unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste internaționale, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui.

în încheierea convorbirii, . N. S. 
Hrușciov s-a referit pe larg la 
unele probleme interne ale Uniunii 
Sovietice, îndeosebi ale creării ..ba
zei tehnice-materiale a comunismu
lui, El a arătat că în ceea ce pri
vește prevederile în domeniul in
dustriei, se realizează importante 
depășiri ale planului septenal, în 
cursul septenalului economia națio
nală a U. R. S. S. va obține nu
mai din depășirea planului o 
producție de aproximativ 40 mi
liarde ruble. Dezvoltarea științei și 
tehnicii, a arătat el, oferă posibili
tatea perfecționării continue a pro
ducției, aplicării unor metode tot 
mai noi, folosirii tot mai raționale a 
mijloacelor. In ce privește griul, a- 
nul acesta la noi condițiile climate
rice au fost extrem de nefavorabile. 
U.R.S.S. ar fi putut face față cu re
zervele de grîu de care dispune, 
dacă ar fi trecut la reglementarea 
Pe cale administrativă a consumu
lui de cereale dar, pentru a evita 
dificultăți inutile pentru populație, 
am hotărît să pășim pe altă cale. 
Am hotărît să achiziționăm grîu, 
am cumpărat 6 800 000 tone grîu din 
Canada, apoi din Australia și din 
alte cîteva țări. Tovarășii romîni 
ne-au acordat sub formă de împru
mut 400 000 tone grîu. Dacă ameri
canii vor ridica vreo condiție dis
criminatorie în legătură cu vînza- 
rea de grîu, nu vom cumpăra grîu 
din S.U.A.

Pentru a dezvolta agricultura, gu
vernul sovietic pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea producției 
de îngrășăminte minerale. Anul a- 
cesta, a declarat vorbitorul, țara 
noastră va produce 20 000 000 tone 
de îngrășăminte minerale și tot a- 
nul acesta vom spori capacitatea fa
bricilor noastre cu aproximativ 
8 000 000 tone anual, iar în anul vii
tor cu încă 9 000 000 tone. Paralel 
cu sporirea producției de îngră
șăminte minerale, se prevede o lar
gă dezvoltare a irigațiilor.

Pentru țările socialiste, proble
mele dezvoltării economiei sînt 
probleme de importanță primordia
lă. Depunem toate eforturile pentru 
ca sistemul socialist să se întărească 
și să se dezvolte cu succes, să de
monstreze oamenilor marea lui su
perioritate. Programul partidului 
nostru comunist, preconizat în do
meniul dezvoltării economiei pe o 
perioadă de 20 de ani, reprezintă 
credo-ul nostru în lupta pentru 
construirr a comunismului. Și acest 
măreț piugiam al construcției co
muniste va fi îndeplinit, a spus N. S. 
Hrușciov în î\ \eiere.

Rezultate, categoria B
Seria I. Dinamo Bacău — Metalul 

Tîrgoviște 2—2 ; Poiana Cîmpina — 
Unirea Rm. Vîlcea 1—1 ; Știința 
București — Ceahlăul Piatra Neamț 
4—1 ; Știința Craiova — C.F.R. Paș
cani 1—0 ; Tractorul Brașov — Fla
căra Moreni 1—0 ; Chimia Făgăraș
— Știința Galați 2—1 ; Foresta Făl
ticeni — Metalul București 1—0.

Seria a II-a. Arieșul Turda — 
C.S.M. Reșița 1—0 ; Mureșul Tg. Mu
reș — C.F.R. Timișoara 1—1 ; 
A.S.M.D. Satu Mare — Gaz Metan 
Mediaș 2—0 ; Jiul Petrila — C.S.M. 
Sibiu 2—1 ; Flamura Roșie Oradea
— C.S.M. Cluj 1—0 ; Minerul Baia 
Mare — Minerul Lupeni 3—0 ; A. S. 
Cugir — Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii 1—1.

categoriilor trebuie să subliniem 
mai întîi succesul tînărului forjor 
din Reșița, C. Buzuliuc, în vîrstă de 
18 ani, care a devenit campion al 
categoriei muscă, învingîndu-1 la 
puncte pe D. Davidescu. N. Puiu 
a cîștigat mai greu decît ne aștep
tam în fața tînărului C. Crudu. A- 
cesta din urmă i-a făcut campionu
lui multe clipe grele de-a lungul 
unei reprize și jumătate. N. Moldo- 
veanu (pană) l-a depășit foarte greu 
pe clujeanul P. Vanea, în timp ce M. 
Băioiu (semiușoară) s-a detașat si
gur în rundul trei al întîlnirii cu 
Gh. Stăncuț. Șt. Popoacă (ușoară) nu 
a rezistat în repriza a treia, serii
lor la plex ale lui I. Mihalik și a 
abandonat. C. Niculescu (semimijlo- 
cie) a primit pe drept decizia în 
partida cu V. Mîrza. Noul campion 
a lovit variat și cu adresă, acumu- 
lînd puncte prin directele de stingă. 
Mircescu (mijlocie mică) nu a ratat 
ocazia de a pleca la Buhuși cu tit
lul de campion. El l-a învins clar la 
puncte pe I. Olteanu. La cat. mijlo
cie, I. Monea a obținut cel de al 
patrulea titlu consecutiv cîștigînd 
înainte de limită meciul cu M. Ma- 
riuțan. M. Nicolau și-a păstrat titlul 
la „semigrea“ prin descalificarea 
adversarului său Șt. Cojan. In me
ciul „greilor“, după două runduri 
egale, Ghiorghioni s-a regăsit și a 
punctat mai mult. Spre surpriza tu
turor, juriul l-a preferat însă învin
gător pe V. Mariuțan.

Plecarea unei delegații a C. C. S. 
la Moscova

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, con
dusă de Elena Lascu, vicepreședin
te al C.C.S., pentru a participa la 
lucrările. celui de-al XlII-lea Con
gres al sindicatelor din U.R.S.S., 
care se va deschide la 28 octom
brie a.c.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de Vasile 
Mușat, vicepreședinte al C.C.S., Ion 
Cotoț și Ludovic CsupOr, secretari 
ai C.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și activiști 
ai sindicatelor.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

PREGĂTIRI DE 
IARNĂ. In vederea 
iernii, la întreprinde
rea de accesorii me
canice pentru indus
tria textilă a început 
revizuirea instalațiilor 
de încălzire, aprovi
zionarea cu uleiuri 
minerale, dotarea ma
gaziei cu materiale și 
utilaje de rezervă. De 
asemenea, s-a trecut 
la revizuirea cazone
lor de aburi la toate 
unitățile și la procu
rarea echipamentului 
de iarnă. Măsurile lua
te vor permite desfă
șurarea procesului de 
producție în bune con
diții. (De la Ștefan 
Marinescu, coresp. vo
luntar).

DÏN TOA
CONSTRUCȚII SO

CIAL - CULTURALE 
LA SATE. în raionul , 
Mizil au fost date în . 
folosință, în această 
toamnă, 5 școli noi și 
16 săli de clasă. Copiii 
din comunele Movila 
Banului, Fulga, Tom- 
șani, Clondiru și La- 
poș beneficiază de 
școli noi, spațioase și 
bine utilate. Totodată, 
zontinuă construcția 
ie cămine culturale. 
Un cămin a fost dat 
în folosință de curînd 
în comuna Ceptura. 
Căminul cuprinde nu
meroase săli (de lec
tură, de manifestări 
pentru copii, o biblio
tecă, un club cu jocuri 
distractive, o sală de

r

■ ■t <?„ %
-y % -

ccs Ia 
^Constănța, 

,, ■% și în altè lo'r 
.A.-și. In prezent,’ încav.

orașele și satele regiu
nii funcționează 48 de
farmacii și 245 de 
puncte farmaceutice. 
In Delta Dunării, pen
tru pescarii și munci
torii stuficoli funcțio
nează 16 farmacii și 
ouncte farmaceutice.

PRONOSPORT
Romînia — Iugoslavia (sel. olimp.) 1
Iugoslavia B — Romînia B x
Ungaria — Austria 1
Foresta Fălticeni — Metalul Buc. 1
Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 1
Mureșul — C.F.R. Timișoara x
A.S. Cugir — Industria Sîrmei x
Bari — Catania x
Juventus — Torino 1
Messina — Lazio 2
Roma — Internazionale 2
Spal — Bologna x

In eîfteva rînduvf

Amatorii sportului cu balonul o- 
val din Capitală au avut sîmbătă și 
duminică un bogat program. In a- 
ceastă etapă — a 20-a — pe diferi
te terenuri bucureștene, au evoluat 
nu mai puțin de 8 echipe, printre 
care și fruntașele clasamentului: 
Steaua, Dinamo și Grivița Roșie.

Sîmbătă după amiază, Steaua, pe 
teren propriu, a primit replica rug- 
biștilor de la Progresul. La în
ceput, jocul a fost echilibrat, reflec
tat de altfel și de rezultatul de ega
litate de la pauză (3—3). In conti
nuare însă, după o scurtă perioadă 
de dominare a oaspeților, timp în 
care ei iau și conducerea cu 6—3, 
militarii încep să combine cu mai 
multă siguranță, punînd în valoare 
calitățile jucătorilor din linia de 
trei-sferturi. Meciul se încheie cu 
victoria echipei Steaua : 14—9.

Intîlnindu-i pe rugbiștii din Bîr- 
lad, dinamoviștii au realizat scorul 
etapei : 31—0. Pe stadionul din Par
cul Copilului s-a disputat meciul 
Grivița Roșie-C.S.M.S. Iași. Ieșenii

s-au prezentat pe teren cu o nouă 
concepție, cu totul schimbată în 
bine, și au opus o dîrză rezistență 
bucureștenilor. Rugbiștii de la Gri
vița au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a-și adjudeca victoria, 
care a stat sub semnul incertitudinii 
majoritatea timpului de joc. Rezul
tatul strîns (11—9) în favoarea lor 
este elocvent în acest sens.

C. COSTIN

Dinamo —campioană 
republicană la polo

In meciul decisiv pentru cîști- 
garea titlului de campioană repu
blicană pe anul 1963, echipa de polo 
pe apă Dinamo București a termi
nat la egalitate (3—3) cu formația 
Steaua.

Cu acest rezultat, echipa Dinamo 
a reeditat performanța de anul 
trecut, cîștigînd titlul de campioa
nă republicană.

Ieri s-au desfășurat în țară două 
meciuri internaționale de fotbal. La Galați 
Lokomotiv Sofia a învins cu scorii! de 
2—1 (1—1) pe Siderurgistul, iar la Oradea 
Crișul a dispus cu 2—1 (1—0) de echipa 
bulgară Goma Oreahovita.

★
Pe „Nepstadion“ din Budapesta s-a dis

putat duminică jocul internațional de fot
bal dintre reprezentativele R. P. Ungare și 
Austriei. Au cîștigat cu 2—1 (2—0) fotba
liștii maghiari. în deschidere juniorii ma
ghiari au învins cu 2—1 pe cei austrieci.

★

în meci retur pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, echipele Suediei 
și R. P Ungare au terminat la egalitate : 
2—2 (2—2). în primul ioc, disputat la 
Budapesta fotbaliștii maghiari cîștigaseră 
cu 4 0. Echipa Suediei a fost eliminatăi

★

A luat sfîrșit meciul internațional da 
tenis dintre echipele Akademik Sofia și 
Știința București. Tenismanii romîni au 
cîștigat cu scorul final de 8—6. In ultimelfl 
meciuri de simplu Burciu (Știința) l-a în» 
vins cu 6—1 ; 6—1 pe Todorov (Akademie), 
iar Beiberian (Akademik) a întrecut-o cu 
6—4; 1—6; 6—3 pe Horșia (Știința).

(Agerpres)



• DIZOLVAREA GUVERNULUI 9 GREVE ȘI DEMONSTRAȚII 
• INTERVENȚIA ARMATEI

Criză politică în Dahomey

COTONOU 27 (Agerpres). — La 
27 octombrie, șeful statului major 
al forțelor armate din Dahomey, co
lonelul Soglo, a anunțat prin radio 
că în urma unei ședințe extraordi
nare a Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Republicii Dahomey, Hu
bert Maga, a hotărît să dizolve gu
vernul său.

Această măsură este o urmare a 
grevelor și demonstrațiilor care con
tinuă de trei zile în Republica Da
homey. în același timp, colonelul 
Soglo a făcut cunoscut că cei trei 
principali lideri politici din țară, 
președintele Hubert Maga, vicepre
ședintele Sourou Migan Apithy și 
conducătorul partidului Uniunea de
mocratică din Dahomey, Justin Aho- 
madegbey, au căzut de acord să for
meze un nou guvern „de interes na
țional, care să reflecte imaginea 
țării".

După cum transmite coresponden
tul din Cotonou al agenției France 
Presse, criza politică din Dahomey 
a izbucnit ca urmare a punerii în 
libertate provizorie a unui deputat 
implicat în asasinarea unui fruntaș 
al partidului Uniunea democratică 
din Dahomey. Această măsură a 
provocat indignare în regiunea Porto 
Novo de unde era originară victima, 
semnalîndu-se incidente serioase

care au fost urmate de intervenția 
armatei. La aceste incidente, subli
niază France Presse, s-a adăugat ne
mulțumirea muncitorilor din Daho
mey față de încetineala cu care gu
vernul a tratat problema satisface
rii revendicărilor lor, muncitorii 
plîngîndu-se că sînt singurele vic
time ale politicii de austeritate a 
guvernului.

Duminică dimineața demonstra
țiile au reînceput, după ce la Co
tonou au circulat zvonuri cu pri
vire la sosirea în Dahomey a unor 
trupe din Nigeria și Togo pentru a 
ajuta la menținerea ordinei. în fața 
acestei situații, președintele Maga a 
dizolvat guvernul, la insistențele co
mandanților armatei, dezmințind în 
același timp prezența unor trupe 
străine pe teritoriul țării.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, după-amiază s-au produs in
cidente într-un cartier din Cotonou 
între elemente originare din regiu
nea Nititingou, de unde este origi
nar Hübet Maga, și militari. Trupele 
au deschis focul împotriva demon
stranților și au distrus o clădire în 
care aceștia s-au refugiat. Două per
soane au fost ucise.

Neutralitatea corespunde intereselor 
țărilor nordice"

Declarațiile ministrului de externe al Finlandei
HELSINKI 27 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la Congresul studen
ților liberali, care se desfășoară la 
Helsinki, V. Merikoski, ministrul

0 cuvîntare a vicepreședintelui 
Bundestagului

BONN 27 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită duminică la Colo
nia (R.F.G.), la o ședință a Secțiunii 
locale a Partidului liber-democrat, 
Thomas Dehler, vicepreședinte al 
Bundestagului, și-a exprimat păre
rea că „U.R.S.S. nu are intenții a- 
gresive împotriva Occidentului“.

După ce a declarat că, după pă
rerea sa, trebuie să se întrețină un 
contact permanent în toate dome
niile cu Uniunea Sovietică, Dehler 
s-a pronunțat împotriva politicii de 
forță. O asemenea politică, a adău
gat el, „a eșuat pînă în prezent“.

afacerilor externe al Finlandei, a 
declarat că politica de neutralitate a 
Finlandei nu este o politică de con
junctură, ci o politică stabilă. El a 
subliniat că politica de neutralitate 
promovată actualmente servește cel 
mai bine intereselor naționale și că 
ea corespunde, de asemenea, intere
selor tuturor țărilor nordice.

RIO DE JANEIRO 27 (Ager
pres). — Reprezentanții științei șl 
culturii din Brazilia au constituit 
Asociația intelectualității munci
toare.

Prima adunare a cercurilor de
mocratice ale intelectualității brazi
liene s-a desfășurat sub lozinca 
necesității unei participări mai 
largi a oamenilor de știință și cul
tură la crearea, împreună cu cele
lalte forțe ale poporului, a unui 
front democratic și național unit, în 
scopul apărării libertăților demo
cratice și înfăptuirii unor transfor
mări democratice în

BAMAKO 27 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
la Bamako au început pregătirile în 
vederea conferinței care urmează să 
înceapă marți în acest oraș pentru 
reglementarea pașnică a conflictu
lui algeriano-marocan. Surse oficiale 
au arătat că la această conferință 
vor participa președintele Algeriei, 
Ben Bella, regele Marocului, Hassan 
al II-lea, împăratul Etiopiei, Haille 
Selassie, și președintele Republicii 
Mali, Modibo Keita. Președintele 
Republicii Mali a invitat oficial, du
minică, pe împăratul Etiopiei, să 
participe la această conferință. In 
același timp, ministrul afacerilor' 
externe al Republicii Mali, Baroma 
Bocoum, a sosit la Paris pentru a 
stabili contactul cu ministrul etio-

pian al afacerilor externe, Ketema 
Yifrou care se află în capitala Fran
ței. Cei doi oameni de stat vor pune 
la punct osdinea de zi a lucrărilor 
conferinței.

După cum transmite coresponden
tul din Alger al agenției Reuter, fos
tul secretar .general al Biroului Po
litic al F.L.N., Mohammed Khider, a 
declarat duminică, după o întreve
dere cu președintele Ben Bella, că 
șeful statului algerian va pleca luni 
spre Bamako. Khider s-a pronunțat 
în favoarea soluționării pașnice a 
conflictului de frontieră algeriano- 
marocan.

La frontiera algero-marocană s-au 
semnalat în ultimele 24 de ore noi 
ciocniri armate.

Situația din Hondur
TEGUCIGALPA 27 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, junta militară din Hon
duras a exilat, la 26 octombrie, din 
țară 21 de persoane care și-au ma
nifestat opoziția față de recenta lo
vitură de stat. Majoritatea celor 
exilați sînt profesori universitari și 
studenți. Drept justificare a acestei 
măsuri, autoritățile au pretins că

Dahomeyul este republica in
dependentă de la 1 august 1960. 
Situată în Africa apuseană 
țara are o suprafață de 115 762 
kmp; capitala — Porto Novo. 
Copulația numără 1 934 000 de 

cuitori (1960), de naționalitate 
gri sudanezi. Ocupația princi- 
ă a populației o constituie a- 
jjltura, creșterea vitelor și 

'.itul. Industria este repre- 
'ă de mici întreprinderi de 
t bumbac și de fabricare a 
or.

Un apel al Consiliului pentru apărarea păcii
S. A.din R

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
a fost dat publicității mesajul adre
sat Consiliului Mondial al Păcii de 
către Consiliul pentru apărarea pă
cii din Republica Sud-Africană în 
legătură cu represiunile dezlănțuite 
de guvernul Verwoerd împotriva 
mișcării de opoziție din țară.

în mesaj se relevă că, în luna iu
lie a.c., în Africa de sud au fost 
arestați o serie de lideri ai diferite
lor mișcări politice care urmează să 
compară la 29 octombrie în fața tri
bunalului.

Subliniind primejdia care planează 
asupra acestor patrioți, mesajul 
cheamă Consiliul Mondial al Păcii 
să mobilizeze partizanii păcii din lu
mea întreagă la mișcarea de protest 
împotriva represiunilor judiciare din 
Republica Sud-Africană.

A
Nelson Mandela, unul din liderii 

mișcării de eliberare a populației a- 
fricane și principalul acuzat în pro
cesul intentat de autoritățile rasiste 
unui grup de conducători ai popu
lației africane, este ținut izolat în- 
tr-o celulă extrem de îngustă. Paz
nicii îi permit să iasă la aer cel mult 
de două ori pe zi cite o jumătate de 
oră ; i se interzice să vorbească cu 
ceilalți deținuți și nu primește nici 
un fel de cărți sau ziare. Soția îl 
poate vizita o dată la șase luni și 
pentru foarte scurtă vreme, el nu 
are voie să scrie sau să primească 
scrisori decît de două ori pe an. 
Mandela este nevoit să doarmă pe 
ciment.

Aceste vești sînt conținute într-o

Răsfoind presa străinăA
o“p condamnări ia Madrid
s^rnnăoarizian „FRANCE 
sentinți. comentează, sub 
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cu 15 ani :~rid. Aceste con- 
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bunale excepție 
această perioadt 
dintre care 5 cai 
și 30 ani de tem-, 
1959, un student 
la 23 de ani închiso 
pândă în favoarea i ,iei greve... care 
n-a avut loc. Departe de a slăbi a- 
ceastă acțiune represivă, trecerea a- 
nilor are mai degrabă tendința de 
a o accentua“.

Unii, scrie mai departe autoarea, 
s-au lăsat înșelați de spusele oficia
lităților franchiste că Julian Gri- 
mau va fi „ultima victimă a repre
siunilor". „în fapt, însă, victimele au 
fost, și mai numeroase anul acesta 
decît anul trecut. După tînărul ro
mancier Manuel Moreno Barranco, 
mort în urma torturilor la comisa
riatul de poliție din Jerez de la 
Frontera, doi alți tineri au fost exe
cutați prin strangulare, la 16 august, 
pentru un atentat pe care nu l-au 
è'omis. Iar în recenta grevă din As- 
turii represiunea s-a asemuit cu zi
lele sîngeroase din octombrie 1934.

Peste 500 mineri au fost arestați sau 
deportați. Unul dintre ei, Rafael 
Gonzales, a murit la 3 septembrie în 
urma torturii. Unul din tovarășii lui, 
și el victimă a torturilor aplicate de 
garda civilă, și-a pierdut mințile și 
a trebuit să fie internat la spitalul 
de psihiatrie din Cadellada, lîngă 
Oviedo".

Subliniind o „recrudescență a re
presiunii", autoarea remarcă „o ne
liniște reală" a autorităților : „Dez
voltarea mișcării greviste constituie 
pentru aceste autorități o preocu
pare serioasă“...

scrisoare — trimisă de un deținut 
oolitic dintr-o închisoare din R.S.A. 
— și publicată de ziarul englez „The 
Guardian". Scrisoarea, redactată pe 
o foiță subțire a fost scoasă în secret 
din închisoare și trimisă, pe căi oco
lite, în Marea Britanie.

Numeroase arestări 
la Nazăreth

TEL-AVIV 27 (Agerpres). — La 26 
octombrie la Nazareth a avut loc un 
mare miting de protest împotriva 
discriminării practicate de autorită
țile izraeliene față de populația ara
bă din Izrael. S. Mikunis, secretarul 
general al P.C. din Izrael, a demas
cat la miting politica antiarabă a 
guvernului. în cuvîntarea sa, el a 
cerut guvernului izraelian aplicarea 
unei politici de egalitate națională, 
prietenie între popoare, de democra
ție și pace. Și alți vorbitori au con
damnat acțiunile îndreptate împo
triva populației arabe.

Autoritățile locale au mobilizat 
importante subunități de poliție. 
Peste 50 de persoane au fost ares
tate.

HERRENALB- în orașul Herrenalb 
(R.F.G.) s-a deschis Congresul parti
dului vest-german „Uniunea germa
nilor care luptă pentru unitate, pace 
și libertate“. Congresul se desfășoară 
sub lozinca „Pentru o strategie a 
păcii, pentru destinderea încordării în 
Germania, pentru democrație și pro
gres social, pentru unitate și indepen
dență națională“. în raportul său, pre- 

. ședințele partidului, Wilhelm Elfes, a 
cerut schimbarea politicii R. F. Ger
mane în scopul rezolvării pe cale paș
nică a problemei germane și a pro
blemei Berlinului occidental.

Solidaritate cu deținuții 
politici spanioli

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
în Argentina se desfășoară o cam
panie de solidaritate cu deținuții po
litici din Spania. în cadrul campa
niei, la Universitatea din Buenos Ai
res a avut loc un mare miting. La 
miting au luat cuvîntul Ariei Seoa- 
ne, președintele Federației universi
tare a studenților din Argentina, 
Herman Dichman, prodecanul Facul
tății de medicină, precum și cunos
cutul poet spaniol Marcos Ana, care 
a fost deținut 23 de ani în închiso
rile franchiste. Trebuie să obținem 
punerea în libertate a deținuților po
litici spanioli, a declarat Marcos 
Ana.

TEGUCIGALPA. După instalarea 
juntei militare, soldații au pus stăpî- 
nire pe străzile capitalei Hondurasu
lui. Ei supraveghează zi și noapte 
mișcarea mulțimii.

•s?

SOFIA. După cum anunță agenția
B.T.A., Dimițăr Ganev, membru al

■Si»

O anchetă oficială este în curs în Marea Britanie pentru a se determina cauzele 
recentului accident aerian care a distrus unicul prototip al avionului de transport 
cu reacție B.A.C.-lll. Avionul s-a prăbușit la 30 km de Bocombe Down, în Wilt
shire, și a fost tn mare parte distrus de incendiu. „Pe plan material accidentul este 
cu atît mai grav — scrie ziarul „Le Monde“ — cu cît în avionul B.A.C.-lll se 
pune o mare parte din speranțele industriei aeronautice britanice In domeniul 
exportului. Opt companii, dintre care 
totală de 50 milioane lire“.

B.A.C.-lll, construit de British 
experimental ; el urma să înlocuiască 
francez „Caravelle“.

■SHB

una americană, au făcut comenzi în valoare

Aircraft Corporation, efectua al 54-lea zbor 
aparatul „Viscount“ și să concureze avionul

Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, a fost dis
tins cu ordinul „Gheorghi Dimitrov“, 
cu prilejul împlinirii a 65 de ani de 
la naștere și pentru merite deosebite 
în opera de organizare a mișcării re
voluționare bulgare, în lupta dusă îm
potriva fascismului și capitalismului 
și în construirea socialismului în Bul
garia.

HAGA. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al Olandei a 
anunțat că guvernul olandez a insti
tuit un embargo asupra livrărilor de 
arme către Portugalia.

WASHINGTON. Agențiile de pre
să relatează că Statele Unite au efec
tuat sîmbătă o nouă experiență ato
mică subterană în deșertul Nevada.

' TEHERAN. Cu 181 de voturi, 
și 2 abțineri, la 27 octombrie, Came
ra Deputaților a Iranului a acordat 

. votul de încredere noului guvern 
prezentat de primul ministru, Assa- 
dollah Alam. Votul Senatului în a- 
ceastă problemă urmează să aibă loc 
în cursul zilei de 28 octombrie.

TRENTON. La 26 octombrie, în 
orașul Trenton, capitala statului New 
Jersey, a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva discriminării rasiale, 
la care au participat 4 000 de albi și 
negri. Demonstranții au cerut să se 
acorde negrilor drepturi egale cu albii.

OTTAWA. în Canada, prețul zahă
rului a atins cel mai înalt nivel din 
ultimii trei ani. în ultima săptămîna, 
trei principale fabrici de zahăr din 
țară au majorat prețul zahărului cu 
35 la sută.

TEHERAN. La 27 octombrie, după 
încheierea vizitei oficiale de 5 zile, 
Heinrich Lübke, președintele R. F. 
Germane, a părăsit Iranul.

PARIS. Ziarul „Les Echos“ rela
tează că-în timpul demolării unei clă
diri vechi din districtul Yorkshire 
(Anglia) a fost descoperit un sac cu 
bancnote false fabricate de naziști în 

■timpul celui de-al doilea război mon
dial, cu care urmăreau să provoace 
inflație în 
pune că 
ascunși 
cetări, cu
nice de acest tip au fost retrase din 
circulație încă cu mulți ani în urmă.

WASHINGTON. La 26 octombrie, 
Casa Albă a anunțat că Antonio Seg-
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astfel de bani mai 
și ' poliția face 
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presu- 
există 

cer- 
brita-

tară.

a s
al partidului

Aspect din centrul orașului Bamako, care va găzdui începînd de mîine 
conferința la nivel înalt pentru reglementarea pașnică a conflictului maro- 
cano-algerian.

exilații sînt membri 
comunist.

Pe de altă parte, potrivit relată
rilor aceleiași agenții, guvernul Re
publicii Nicaragua a recunoscut re
gimul militar instaurat în Hondu
ras. Pînă în prezent, acest regim a 
fost recunoscut numai de Spania, 
Guatemala, Nicaragua și de cian- 
kaișiștl.

Duminică 
la Saigon.

SAIGON. Agenția France Presse 
transmite știrea că duminică dimineață, 
în apropierea catedralei din Saigon 
încă un bonz (preot budist) și-a luat 
viața dîndu-și foc. Rămășițele lui au 
fost depuse la morgă. în momentul cînd 
s-a produs sinuciderea prin locul res
pectiv treceau mai multe persoane.

„Acest sacrificiu — relatează agen
ția — trebuia să coincidă, se pare, cu 
trecerea misiunii de informare a O.N.U. 
(care se află de mai multe zile în Viet
namul de Sud n.r.). Fără îndoială, ca 
urmare a știrii despre acest nou sacri
ficiu, plecarea misiunii de la hotel a 
fost întîrziată cu un sfert de oră“.

Sinuciderea de duminică ridică la 
șapte numărul bonzilor care și-au dat 
foc în Vietnamul de Sud, după inci
dentele din 8 mai de la Hue, și care au 
marcat începutul a ceea ce se numește 
„chestiunea budistă“.

Tot duminică dimineață, misiunea 
O.N.U. a vizitat o pagodă ; în timpul 
vizitei accesul publicului în împrejurimi 
a fost interzis de importante forțe ale 
siguranței, conduse personal de șeful 
poliției din Saigon.

ni, președintele Italiei, va face o vi
zită oficială la Washington, la 14 ia
nuarie 1964.

SEUL. Guvernul sud-corcean a a- 
nunțat oficial că alegerile pentru A- 
dunarea Națională vor avea loc la 26 
noiembrie. înscrierile candidaților pe 
listele electorale se vor încheia la 2 
noiembrie. După- cum se știe, la 15 
octombrie, în Coreea de sud au avut 
loc. alegeri prezidențiale, în urma că
rora Pak Cijan Hi a fost ales pre
ședinte al Coreei de sud.

ROMA. Danilo Doici, cunoscut pu
blicist și activist pe tărîm social, 
a început o nouă grevă a foamei 
de 10 zile în semn de protest împo
triva neîndeplinirii de către autori
tăți a făgăduielilor de a începe con
struirea barajului de la Bruccoli, care 
ar permite să fie irigate 15 000 ha de 
pămînt în Sicilia.

GENEVA. După cum informează 
ziarul elvețian „La Tribune de Ge
neve“, doi tineri înotători vest-ger- 
mani, Walter Niggl și Alfred Egner, 
s-au înecat recent în apele lacului 
Alat din apropierea localității Fuessen 
(R.F.G.). Potrivit ziarului, accidentul 
a fost provocat ca urmare a scufun
dării acestora în apele lacului în 
scopul căutării unei misterioase co
mori care se bănuiește că a fost scu
fundată în acest lac la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial de către 
naziști. Se presupune că această co
moară, cuprinzînd cîteva sute de kilo
grame de aur în lingouri, aparține fos
tei bănci „Reichsbank“.

CLEVELAND. O uriașă explozie 
provocată de un incendiu a distrus 
sîmbătă seara la Bellaire (statul Ohio) 
o mare uzină de focuri de artificii. O 
persoană a fost grav rănită. Limbi de 
flăcări de toate culorile au luminat 
în mod brusc orașul, în timp ce pe
tarde erau azvîrlite pînă la 25 kilo
metri distanță de locul exploziei, iar 
o ploaie de cenușă s-a abătut asupra 
orașului.

REYKJAVIK. Agenția France Presse 
relatează că un alt pescador britanic 
a fost interceptat sîmbătă de către o 
navă de inspecție islandeză, în timp 
ce pescuia în mod ilegal în apele te
ritoriale ale Islandei. Agenția preci
zează că, de la începutul anului, a- 
cesta este cel de-al zecelea pescador 
britanic care a fost surprins pescuind 
ilegal în apele teritoriale islandeze.

După incidentele de la frontiera 
dintre Liban și Siria

BEIRUT 27 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că Parla
mentul libanez a dezbătut problema 
incidentelor care au avut loc la fron
tiera dintre Liban și Siria. Primul 
ministru libanez, Rașid Karami, a 
adus la cunoștința deputaților texte
le notelor schimbate de guvernele 
celor două țări în legătură cu acest 
incident. Nota libaneză protestează 
împotriva „violării recente a terito
riului libanez de către forțele arma
te siriene“ și a incidentelor cărora 
le dă naștere. Nota subliniază în 
special gravitatea incidentului care 
a avut loc, recent, la granița dintre 
cele două țări și în urma căruia 
și-au pierdut viața patru militari li
banezi. în această notă, Libanul 
cere deschiderea unei anchete și pla-

NEW YORK. Potrivit datelor pu
blicate recent în S.U-A., în primele 
nouă luni ale anului în urma acciden
telor de circulație și-au pierdut viața 
31170 de oameni. Aceasta reprezintă 
o creștere de 6 la sută față de perioa
da corespunzătoare a anului trecut.

CIUDAD DE MEXICO. Autorită
țile mexicane au eliberat din închi
soare, sub cauțiune, pe cunoscutul zi
arist Filomeno Mata, care a fost în
temnițat împreună cu celebrul pictor 
David Alfaro Siqueiros. Cele două 
personalități ale vieții culturale din 
Mexic au fost condamnate la cîte 8 
ani închisoare, pentru că au participat 
la demonstrațiile populare care au a- 
vut loc în urmă cu 3 ani la Ciudad 
de Mexico.

DAR ES SALAM. La Dar es Sa
lam s-a anunțat crearea unui nou 
partid al patrioților din Mozambic, 
denumit Frontul unit antiimperialist 
al populației africane din Mozambic. 
Președinți ai noului partid au fost 
aleși Mathew Mmole și Hlomulo 
Gwambe. Noul partid a fost format 
prin unirea partidelor Uniunea Națio
nală Africană a Mozambicului, Uniu
nea național-democrată din Mozambic 
și a altor două organizații.

BONN. In urma' catastrofei de la 
mina de minereu de fier din așezarea 
de mineri Lengede (R.F.G.) și-au 
pierdut viața 39 de persoane. Există 
slabe speranțe că alți patru mineri, 
care se mai află în subteran, ar mai 
putea fi salvați. Mina a fost inundată 
subit de mase uriașe de apă, care au 
rupt peretele despărțitor ce separă 
mina de lacul de acumulare situat în 
apropiere.

ta unor despăgubiri către familiile 
victimelor.

Nota siriană se referă la „infiltra
rea anumitor elemente sabotoare" 
în Siria, de pe teritoriul Libanului. 
Autoritățile siriene afirmă că nu sînt 
la curent cu incidentul care a provo
cat moartea a patru militari libanezi. 
Nota arată că guvernul Siriei este 
de acord cu deschiderea anchetei ce
rute de guvernul libanez.

După numeroase Intervenții ale 
deputaților, primul ministru libanez 
a încheiat dezbaterile. Parlamentul 
a adoptat o moțiune care sprijină 
poziția guvernului.

Presa libaneză relatează că o dele
gație siriană urmează să sosească 
săptămîna viitoare la Beirut pentru 
a avea convorbiri cu autoritățile li
baneze asupra incidentelor de fron
tieră, cu scopul de a lua măsuri pen
tru a împiedica repetarea acestora.

Ciclon asupra 
Birmaniei

RANGOON 27 (Agerpres). — Ci
clonul care a apărut în golful Ben
galului s-a abătut asupra litoralului 
sudic al Birmaniei.

Potrivit datelor furnizate de ser
viciul meteorologic, viteza vîntului 
a atins 100 km pe oră. într-o serie 
de regiuni ale Birmaniei au căzut 
ploi torențiale, însoțite de vîntul 
care sufla cu forța unui uragan.

La Rangoon vîntul a doborît copacj 
seculari, a avariat liniile de trans
port de energie electrică, a smuls a- 
coperișurile mai multor case. Ziarele 
informează că din cauza uraganului 
în oraș patru persoane și-au pier
dut viața, iar șase au fost rănite.

★
MIAMI 27 (Agerpres). — Biroul 

meteorologic din Miami a anunțat 
la 27 octombrie că pericolul creat de 
uraganul „Ginny“ asupra regiunilor 
de pe coasta atlantică a Statelor U- 
nite a slăbit, întrucît uraganul se 
îndreaptă din nou spre ocean.

Totodată, Biroul meteorologic din 
Miami a făcut cunoscută apariția 
unui nou uragan tropical, „Helena“, 
care a bîntuit în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică asupra insulei 
Dominica din răsăritul Mării Carai
bilor.

Populația din I' 
lucrările de deblocare a drumurilor.

Martinica, greu încercată de recentul ciclon, participă la
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