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Pregătiri pentru iarnă

în curînd vor începe cursurile 
învățămîntului agrozootehnic. Din 
toamnă și pînă la începutul primă
verii, timp de patru- luni, într-o pe- 

hrio'adă cînd lucrările-agricole sînt 
|.mai reduse, zeci și sute de oameni 
’’ din fiecare imitate agricolă socia
listă se'vor aduna la un loc, pe 
specialități, pentru a-și însuși noi 
cunoștințe profesionale.

în actualele condiții de dezvol
tare a agriculturii noastre socialis- 

. te,, cînd tractoarele și mașinile, a- 
gricole moderne, îngrășămintele și 
alte substanțe chimice, semințele 
din soiuri productive sînt folosite 
pe scară tot mai largă, cînd se ex
tind cuceririle științei agricole, 
este necesar nu numai să se asi
gure cadre de specialiști de înaltă 
calificare, dar și însușirea de către 
masa largă a oamenilor muncii din 
agricultură a cît mai multe cu
noștințe agrozootehnice de speciali
tate. în Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, consacrată în- 
cheterii colectivizării agriculturii, 
subliniindu-se căspentru valorifica
rea uriașelor posibilități oferite de 
agricultura socialistă în vederea 
creșterii producției agricole trebuie 
muncit într-un mod nou, mai pro
ductiv, corespunzător cu îndrumări
le științei agricole, se arată: „Fiecare 
țăran colectivist, întreaga masă a ță
rănimii colectiviste trebuie să fie pe 
deplin pregătită pentru a munci în 
felul : acesta nou, să-și însușească 
temeinice cunoștințe agrotehnice 
privind diferite ramuri ale produc
ției agricole“. Iată de ce partidul 
consideră ca o acțiune de cea mai 
mare însemnătate organizarea te
meinică a învățămîntului agrozoo
tehnic de masă cu durata de trei 
ani. Aceasta răspunde dorinței ex
primate de masele largi ale țărăni
mii colectiviste de a-și ridica nive
lul de cunoștințe agrozootehnice, 
setei lor de a-și 
înaintate care să-i ajute în munca 
pentru . sporirea producției agricole 
vegetalè și animate, creșterii nive
lului lor de cultură. în primul an 
de învățămînt — 1962—1963 — la 
cete 17 200 cercuri s-au înscris peste 
F00 000 cursanți, din care aproape 
700 000 colectiviști.

Organizate în perioada 1—15 
noiembrie — 1—15 martie, cursu
rile învățămîntului agrozooteh
nic s-au desfășurat în cercuri 
pentru cultura plantelor de cîmp, 
creșterea animalelor, legumicul
tura, pomicultură, viticultură și 
mecanizarea agriculturii — potrivit 
profilului producției din fiecare 
unitate. în cadrul cercurilor, pe 
baza unui plan dinainte stabilit, 
sau ținut săptămînal lecții, semina- 
rii și demonstrații practice. La 
sfîrșitul cursurilor au avut loc se- 
minarii recapitulative. Faptul că 
din cei peste 800 000 înscriși la 
cursuri peste 665 000, adică 82 la 
sută, au promovat în anul al doi
lea, dovedește seriozitatea și exi
gența cu care s-au organizat și 
s-au desfășurat cursurile învățămîn
tului agrozootehnic în marea majo
ritate a unităților agricole socia
liste.

Rezultatele obținute în primul ah 
al învățămîntului agrozootehnic, 
care a căpătat cu adevărat un ca
racter de masă, constituie un mare 
succes al politicii partidului nostim 
de ridicare a nivelului de cunoștințe 
tehnice și economice ale oamenilor 
muncii din agricultură și de apli
care pe scară largă a acestor cuno
ștințe, ca unul din factorii deter
minant ai creșterii producției agri
cole.

în învățămîntul agrozootehnic cu 
durata de trei ani n-a putut fi cu
prinsă întreaga țărănime colectivi
stă dornică de învățătură. Pentru 
cei care n-au urmat cursurile învă
țămîntului agrozootehnic s-au orga
nizat cicluri de 10—12 conferințe 
tratînd cete mai importante pro
bleme ale producției agricole. Con-

însuși metodele

siliul Superior al Agriculturii a e- 
ditat 30 de conferințe, care au .fost 
trimise Ia fiecare cămin cultural. Și 
la această formă de popularizare a 
științei agricole au participat zeci 
de mii de oameni.

Odată cu aceasta, s-a organizat 
pregătirea agrozootehnică a elevilor 
din școlile de cultură generală de 
la sate, prin predarea, pe baza unor 
manuale bine întocmite, în ultimele 
clase ale acestor școli, a o- 
biectului „Agricultura“, căruia i 
s-a rezervat un loc de sea
mă în cadrul procesului de învă- 
țămînt. Această măsură, primită cu 
deosebit interes de către elevi și 
părinți face parte, alături de învă- 
țămîntul agrozootehnic de 3 ani și 
de ciclurile de conferințe ținute la 
căminele culturale, dintr-un întreg 
sistem de răspîndire a cunoștințe
lor agricole în rîndul maselor largi 
ale oamenilor muncii de la sate. 
Este neîndoios că toate acestea vor 
avea o mare influență 
deplinirii cu succes a 
care o pune conducerea partidului 
nostru în etapa actuală de a dez
volta intensiv și multilateral agri
cultura, de a crește continuu pro
ductivitatea muncii și a spori pro
ducția vegetală și animală în ve
derea asigurării unei abundențe tot 
mai mari de produse agricole.

Organizarea temeinică — 
chezășia reușitei cursurilor
Datele preliminare de care dispu

nem arată că și în acest an ma
sele țărănimii colectiviste manifes
tă un deosebit interes pentru învă- 
țămîntul agrozootehnic. în afară de 

■ cei peste 665 000 de absolvenți din 
anul trecut, care acum urmează în 
anul al doilea, peste 300 000 de oa
meni ai muncii din agricultură vor 
urma anul întîi. Și în acest, an se 
vor organiza cercuri de specialitate, 
profilate pe diferite ramuri, după 
specificul de producție al fiecărei 
unități. în gospodăriile de stat și 
stațiunile experimentale agricole se 
organizează cercuri pentru mecani
zatori și pentru lucrătorii perma
nent din sectorul zootehnic și din 
producția vegetală, iar în stațiunile 
de mașini și tractoare — cercuri 
pentru mecanizatori.

Buna desfășurare a învățămîntu. 
lui agrozootehnic necesită înscrierea 
cu discernămînt a cursanților la di
ferite cercuri. Experiența a arătat 
cît este de important ca la aceste 
cursuri să participe brigadieri, șefi 
de echipă, colectiviști și colectiviste, 
fruntași din echipele de cîmp, de la 
fermele de animale și păsări, din 
sectoarele legumicol, pomicol și vi
ticol. Un lucru de maximă, impor
tanță este cuprinderea la cursurile 
învățămîntului agrotehnic a tinere
tului dornic de învățătură, stăpînit 
de o mare sete de a-și însuși cuno
ștințe înaintate, științifice, luptător 
entuziast pentru aplicarea largă a 
acestor cunoștințe. De aceea este 
necesar să se manifeste o vie acti
vitate a organizațiilor U.T.M. în or
ganizarea și desfășurarea învăță
mîntului agrozootehnic în toate 
unitățile agricole socialiste.

Una din problemele _ cele mai 
însemnate este stabilirea dife
rențiată a programului fiecărui 
cerc în așa fel încît acestea 
să corespundă cerințelor și si
tuației concrete din. fiecare uni
tate agricolă. Colective lărgi de 
specialiști din Consiliul Superior al 
Agriculturii, din institutele de cer
cetări, învățămîntul superior și me
diu și din unitățile de producție au 
elaborat programele analitice pen
tru toți anii de învățămînt, pe pro
filul cercurilor. Pe baza acestor pro
grame au fost elaborate manuale 
într-un tiraj de 
anul trecut, iar 
248 000 manuale 
367 000 pentru 
sînt 12 titluri

asupra în- 
sarcinii pe

650 000 exemplare, 
anul acesta încă 
pentru anul I și 

anul II. în total 
de manuale. Pro-'

(Continuare în pag. II-a)

Ac ti un i
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Tinerii din regiunea Ploiești au în
treprins anul acesta o serie de ac
țiuni pentru mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor și satelor, 
refacerea patrimoniului silvic, reda
rea de noi suprafețe agriculturii etc. 
De la începutul anului, tinerii din 
gospodăriile agricole colective au 
transportat și împrăștiat pe cîmp a- 
proape 125 000 tone de îngrășăminte 
organice și au reparat și întreținut 
460 km de drumuri comunale șj raio
nale. Ei au executat lucrări în pe-

Arături de toamnă
pe țoale suprafețele

Gospodăriile colective din. raionul 
Slobozia au de însămânțat în pri
măvara anului viitor aproape 50 000 
ha cu porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, plante furajere și 
alte culturi. Din practica anilor 
trecuți, colectiviștii și mecanizato
rii s-au convins că terenurile arate 
în vară și toamnă acumulează în
semnate cantități de apă și asigură 
recolte mai mari la hectar decît 
cele arate primăvara. Pentru a se 
executa arături pe toate suprafe
țele, colectiviștii au grăbit elibera
rea terenului de resturi vegetale, 
iar brigăzile de mecanizatori au or
ganizat lucrul în două schimburi pe 
un număr însemnat de tractoare. 
Datorită acestor măsuri, pînă la a- 
ceastă dată arăturile au fost execu
tate • pe 73,7 ■ la sută din suprafața 
planificată. în gospodării colective 
cum sînt cele din . comunele Gh. 
Doja, Albești, Smirna, Perieți, Po
iana și altele această lucrare se 

' apropie - de sfîrșit. Unele unități 
agricole au rămas însă în urmă cu 
executarea arăturilor. Printre, a- 
cèstéa se află și. gospodăriile 
colective din comunele Colelia, 
Reviga, Mărculești, Scihteia, Ciochi
na. Aici- este necesar să se organi
zeze mai bine munca și să se 
trimită tractoare de la gospodăriile 
unde arăturile sînt pe terminate.

Mecanizatorii de la G.A.S. Șandia, regiunea Banat, lucrînd în schimburi prelungite, au reușit să facă arături de 
toamnă pe 1 950 ha din cele 2 320 ha prevăzute în plan. (Foto : A. CARTOJAN)

La I. T. B. s-au făcut pregă
tiri din timp pentru ca vehi
culele transportului în comun să 
circule în bune condiții și în timpul 
iernii. Pentru întreținerea și a- 
dăpostirea autovehiculelor au fost 
amenajate încă două garaje — unul 
pentru gararea autobuzelor, celălalt 
pentru autocamioane — cu o capa
citate totală de 600 de mașini. Pînă 
la 15 decembrie va fi revizuit în
tregul parc de autobuze, troleibuze 
și tramvaie. La depouri și autobaze 
se termină ultimele lucrări pentru 
punerea la punct a instalațiilor de 
încălzire.

AI 120-lea
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

în comuna Trei Sate, din raionul Tg. 
Mureș, s-a terminat construcția unui 
cărriin cultural care cuprinde o sală de 
spectacole cu peste 300 de locuri, săli 
pentru club și bibliotecă. Numărul 
căminelor culturale din raion se ridică 
acum la 120. Se află pe sfîrșite și cons
trucția altor 7 cămine culturale.

ECONOMII ȘI BENEFICII 
PESTE PLAN

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In primele 
trei trimestre ale anului, întreprinderile și 
unitățile economice din Cluj au realizat 
48 186 000 lei economii suplimentare la 
prețul de cost și 37 197 000 lei beneficii 
peste plan. Cele mai însemnate economii și 
beneficii peste plan au obținut colectivele 
de la Uzina „Carbochim“, întreprinderea 
regionala de electricitate și Uzina metalur
gică „Unirea“.

INDICI ÎNALȚI DE UTILIZARE
A FURNALELOR

DEVA (redacția ziarului „Drumul socia
lismului“). — La furnalele din Călan se ur
mărește sistematic creșterea indicilor de 
utilizare a agregatelor siderurgice, pe a- 
ceastă bază putîndu-se obține un impor
tant spor de producție de fontă. Procesul 
de producție a fost continuu perfecționat. 
Prin mărirea volumului oalelor de încăr
care a cocsului a crescut capacitatea ma
caralelor de șarjare cu circa 30 la sută, 
ceea ce a dus la îmbunătățirea procesului 
de încărcare a furnalelor. Inginerul loan 
Stoicoi și tehnicianul Nicolae Pilly au re
alizat mersul în paralel al tuturor suflan- 
telor, perfecționare care a dus la mărirea 
intensității de ardere a cocsului în furna
le. Un colectiv de ingineri și tehnicieni a 
pus la punct o nouă metodă de pornire a 
furnalelor după reparațiile capitale, care 
cu ocazia reparării furnalului nr. 2 a asi
gurat un spor de producție de 1 600 tone 
fontă. Datorită bunei organizări a repara
țiilor și întreținerii agregatelor a fost re
dusă cu 15 la sută durata opririlor. în pri
mele 10 luni din anul în curs s-a realizat 
un indice de utilizare a furnalelor cu 56 
la sută mai mare decît în 1959 și s-au 
produs peste plan 5 500 tone fontă.

CU PRODUCTIVITATE SPORITA

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — Colec
tivul Fabricii „Azbociment" din Oradea se 
preocupă de îndeplinirea planului la toți

indicatorii. Prin extinderea mecanizării la 
tăierea azbocimentului, la transporturile 
interne etc., productivitatea muncii a 
crescut în acest an cu circa 7 la sută față 
de sarcina planificată. Datorită folosirii 
judicioase a materiei prime — azbestul și 
cimentul — și prin micșorarea cheltuieli
lor de producție, prețul de cost planificat 
a fost redus cu 6,81 la sută. Economiile 
realizate peste plan la prețul de cost se 
ridică la 850 000 lei, iar beneficiile supli
mentare la 551 000 lei.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII PRODUSELOR

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Recent, 
în secția de finisaj a Fabricii de postav din 
Buhuși a fost pus în funcțiune un agregat 
de uscat și termofixat. Agregatul are o ca
pacitate de uscare de pînă la 48—50 metri 
liniari pe minut, pe cînd mașinile vechi 
puteau usca cel mult 10 metri pe minut. 
Termofixarea se realizează la stofele din 
tergal. Prin aceasta stofele cîștigă noi ca
racteristici, însușiri superioare, cum ar fi 
rezistența la șifonare, îmbunătățirea tușeu- 
lui, elasticitatea etc.

REZERVE NEVALORIFICATE

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în ca
drul D.R.E.F. Argeș, productivitatea mun
cii planificată în primele trei trimestre 
care au trecut nu a fost realizată decît în 
proporție de 98,5 la sută. Rămînerea în 
urmă se datorește în primul rînd faptului 
că, într-un șir de întreprinderi forestiere, 
mecanismele nu au fost folosite la întrea
ga lor capacitate de producție. In 
mică măsură au fost folosite automa
caralele și fierăstraiele electrice cu care 
sînt dotate întreprinderile forestiere Dră- 
gășani, Stîlpeni și Brezoi. în scopul creș
terii productivității muncii este necesar ca 
D.R.E.F. Argeș să pună un accent deosebit 
pe folosirea mecanismelor din exploatări 
la întreaga lor capacitate.

Micul „parc al 
copiilor“ amenajat 
în spatele blocului 
tum din Piața Spla
iului.

tinerești
piniere silvice și plantări de puieți în 
valoare de 1 500 000 lei și au amena
jat 48 baze sportive sătești. Tineretul 
a strîns, de asemenea, cantități în
semnate de fier vechi, pe care l-au 
expediat centrelor siderurgice ale ță
rii. Prin acțiunile tinerilor din regiu
nea Ploiești s-au obținut anul acesta 
economii în valoare de aproape 
22 000 000 lei.

Electrificări rurale
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în 

cursul acestui an, în regiunea Iași 
s-au construit, pe lîngă liniile elec
trice ' existente, încă 4 noi linii de 15 
kilovolți pentru electrificări rurale 
pe traseele Huși — Berezeni; Huși— 
Șozga; Murgeni—Vutcani și Epureni 
— Gura Idrici. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent au fost ra
cordate la aceste linii 41 de sate.

In curînd vor începe lucrările de 
construcție a încă două linii: Huși— 
Averești și Bîrlad—Dragalina. Pînă 
la sfîrșitul anului vor mai fi electri
ficate încă 30 de sate, numărul a- 
cestora ajungînd în întreaga re
giune la peste 200.

Cînd a terminat școala profesională, acum 2 ani, 
Mihaela Grigore a fost repartizată Ia atelierul de croit 
piele de la fabrica „Flacăra roșie“ din Capitală. In 
prezent ea se numără printre muncitorii care obțin cele 
mai bune rezultate în producție ; în ultimele trei luni 
a economisit peste 9660 dm p piele.

Ajustorul Ion Borșa, din atelierul aparataj de la uzi
nele „23 August“, șef al unei brigăzi de montori, se 
menține lună de lună în rîndul evidențiaților în între
cere. Prin buna organizare a muncii și aplicarea unor 
dispozitive, brigada sa' lucrează cu o înaltă producti
vitate. . (Foto : M. CIOC)

D U M I N I C A
C1MPIA TURZII. Se cu- 

' vine să începem scurta 
noastră corespondență des
pre duminica oțelarilor de 
la Cîmpia Turzii cu 
care ieri au lucrat, 
oțelărie — secție

cei 
La 
cu 

foc continuu — schimbul 
maistrului Cornel Bența a 
elaborat duminică oțeluri 
aliate și de arc de cea mai 
bună calitate. Depășind 
planul cu 20 la sută, oțe- 
larii au adăugat o impor
tantă cantitate de oțel la 
cele peste 2 200 tone date 
peste plan de la începutul 
anului și pînă în prezent.

Duminică și-a inaugurat 
activitatea de maistru fos
tul prim topitor Pavel Ju
cau, demoristrînd că stăpî- 
nește bine mes.eria. Și tot 
duminică, schimbul mais
trului Ion Hiriza a execu
tat reparații la cuptorul 
Siemens-Martin, care a a- 
tins un timp de funcționare 
record între două reparații : 
751 șarje.

Și-acum, cîteva cuvinte 
despre duminica celorlalți... 
Amatorii de sport au avut 
un program bogat : meciuri 
de handbal disputate de e- 
levii școlilor din Turda și 
Cîmpia Turzii, iar pe sta
dion — ' întreceri între 
atleții din Baia Mare și cei 
din localitate, precum și un 
meci de fotbal oarecum 
neobișnuit : pe teren și-au 
disputat victoria echipele 
alcătuite din membri ai for
mației de dansuri populare 
și ai orchestrei de muzică

ușoară (ambele formații ar
tistice au fost premiate la 
concursurile regionale). In- 
cercîndu-și talentul și la 
fotbal, ei au lăsat spectato
rilor prezenți pe stadion o 
impresie plăcută.

Seara, în sala spor
turilor a avut loc o intere
santă gală de box, la care 
au participat 28 de pugi- 
liști din Cluj și Cîmpia 
Turzii, iar arena de popice

și Mureșului, 
întors cu ceva' 
după pescuit, 

numai ei...

a găzduit și ea o întrecere 
viu disputată. In același 
timp, la club mesele de 
șah au fost ocupate pînă 
seara târziu. Cît privește 
pe pescarii amatori, ei și-au 
început duminica încă de... 
sîmbătă noaptea încercîn- 
du-și norocul în apele 
Arieșului 
Dacă s-au 
în traistă 
asta o știu

Biblioteca și-a îmbogățit 
numărul de cititori, specta
colele de cinematograf au 
cunoscut o mare afluență, 
iar tineretul — și nu nu
mai el — a petrecut dumi
nica la club.

Și mai sînt de semnalat 
cîteva evenimente specific 
duminicale : nunțile. Ieri 
s-au căsătorit laminoriștii 
Vasile Oaidă și Vasile 
Graur. Împreună cu tova
rășii lor de muncă, partici- 
panți în număr mare la

ä

cele două .nunți, să le urăm 
multă fericire l

*
CRAIOVA. Duminică di

mineață, în sala Filarmoni
cii de stat Oltenia, a avut 
loc deschiderea cursurilor 
universității populare din 
Craiova. Anul acesta, în ca
drul universității populare 
vor fi predate cursuri de li
teratură romînă, artă plas
tică, istoria muzicii romî-

nești și universale, medici
nă, astronomie etc.*

CONSTANȚA. Sîmbătă 
și duminică din orașele și 
satele regiunii au plecat în 
excursii de sfîrșit de săp- 
tămînă numeroși oameni ai 
muncii. Aproape 100 de 
ingineri și tehnicieni cons- 
tănțeni au vizitat Delta, 200 
de muncitori de la șantie
rul naval și de la între
prinderile de construcții au 
fost oaspeții Capitalei. Prin
tre ei, mulți suporteri ai 
„Farului" au asistat la me
ciul de fotbal Steaua — 
Farul. Casa pionierilor din 
Constanța a organizat o 
excursie la străvechea ce
tate Tomis cu elevii frun
tași la învățătură.

*
BACĂU. Duminică, la 

galeria de artă a muzeului 
regional, a avut loc deschi
derea expoziției de filatelie

„Construirea socialismului 
în R. P. Romînă oglindită 
în mărcile poștale“. Expo
ziția conține numeroase pa
nouri cu mărci poștale ro
mânești, colecții complete 
etc. In zilele următoare, în 
cadrul expoziției, vor fi pre
zentate mai multe comu
nicări printre care : „Isto
ricul mărcii poștale romî- 
nești", „Grafica și pictura 
oglindite în mărcile romî- 
nești“ etc.

Tot ieri, la Bibliotecă re
gională, a avut loc o întâl
nire a copiilor cu perso
naje din basme — o nouă 
formă de popularizare a 
cărților pentru copii. Copiii 
au făcut cunoștință cu Scu
fița roșie, Cenușereasa, Făt 
Frumos, Ileana Cosînzeana. 
Această interesantă mani
festare culturală pentru co
pii a fost organizată de 
secția de copiii a bibliotecii 
regionale cu concursul pio
nierilor școlii de 4 ani 
nr. 5. *

ORADEA. La Oradea a 
început duminică un semi
nar raional cu. directorii 
căminelor culturale și cu 
bibliotecarii de la sate. S-au 
ținut referate despre plani
ficarea și organizarea acti
vității la căminele cultura
le, organizarea ciclurilor de 
conferințe agrozootehnice 
etc. In cadrul schimbului 
de experiență care a urmat, 
în comuna Tărian, în fața 
activiștilor culturali a fost 
prezentată o seară închina
tă colectiviștilor fruntași.

PINT SCRISORILE SOSITE 
LA REDACȚIE 

De ce nu 
ca in alte gări?

. Zeci de trenuri sosesc și pleacă 
zilnic din Gara de Nord a orașului 
Timișoara. în scurtul lor popas, că
lătorii încearcă să-și procure un ziar, 
o revistă sau o carte, care să le facă 
drumul mai plăcut. Dar chioșcul cu 
ziare și librăria sînt situate în par
tea dinspre oraș, unde nu se poate 
ajunge decît înconjurînd clădirea 
gării. Făcînd acest ocol, riști să 
pierzi trenul. încă un aspect. Călă
torii grăbiți nu găsesc un chioșc cu 
dulciuri, fructe sau o unitate ali
mentara.

într-o gară socotesc că un punct 
farmaceutic e absolut necesar. La 
noi există, dar esté imposibil de 
descoperit, întrucît nu se vede ni
căieri o tăbliță indicatoare.

Acestea sînt cîteva neajunsuri de 
care ar trebui să țină seama atît Di
recția regională C.F.R.-Timișoara 
cît și conducerea Gării de Nord.

Prof. L. DUNAJECZ 
coresp. voluntar

CU CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR
în ultimii - ani, în raionul Panciu 

au -fost construite și date în folo
sință, prin contribuția cetățenilor, 
87 săli de clasă, dintre care numai 
în acest an 42, precum și localul 
Casei raionale de cultură din Pan
ciu, căminele culturale din comu
nele Găuri și Diocheți.. Pentru reali, 
zarea obiectivelor propuse, comisiile 
permanente de pe lingă sfaturile 
populare au studiat posibilitatea 
folosirii unor soluții cit mai econo
mice, a materialelor din surse lo
cale etc. Prin munca patriotică a 
cetățenilor s-au realizat lucrări în 
valoare de 380 000 lei.

CORNELIU MIHÄILESCU 
coresp. voluntar
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Un nou an în învățămîntul
agrozootehnic de masă

(Urmare din pag. I-a)

Pe ecranele Capitalei

și comitetul sindicatului ar 
cred eu, să ia măsuri, să e- 
un control și o îndrumare a-

uzinei „Republica".

Miercuri, 13 noiembrie, ora 20, în sala mică a Palatului 
R. P. Romînc, Arta Florescu, artistă emerită, va susține un 
recital de lieduri de Purceii, Olivier Maessien, Maurice Ravel, 
T. Ciortea. La pian : Hilda lerèa. ' '

Joi, 14 noiembrie, ora 19,30, orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii va prezenta în studioul din str. Al. Popov un concert 
simfonic sub conducerea lui Iosif Conta. In program : Concertul 
pentru orchestră de coarde de Tudor Ciortea ; Concertul în ■ 
la major pentru pian șl orchestră K. V. 488 de W. A. Mozart. 
Solistă : Yaeco Yamane (Japonia) ; Suita do balet „Sărbătoa
rea primăverii" de I. Strawinski.

Sîmbătă, 16 noiembrie, ora 20, în studioul de concerte'' al 
Radiotcleviziunii va avea loc un concert simfonic dirijat de 
Mircea Cristescu. In program : Intermezzo de M. Istrate (pri
mă audiție) ; Concertul pentru pian și orchestră nr. 5 de Be
ethoven (Solistă î Maria Cherogcorgou — Grecia) ; Simfonia 
în si bemol de Mozart ; „Joc de cărți“ de Strawinski. Concer
tul se va repeta și duminică, 17 noiembrie, ora 11, în aceeași . 
sală.

Duminică, 17 noiembrie, ora 10, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne va avea loc un concert-lecție pe tema „Formele 
muzicii vocale și corale (epoca preclasică)“ din ciclul orga
nizat do Filarmonica de stat „George Enescu“ pentru elevii 
unor școli medii din Capitală, l.a ora 20, în sala mică a Pala
tului R. P. Romîne va avea loc un concert „Schubert* în ca
drul ciclului „Muzica de-a lungul veacurilor“ organizat de 
Filarmonica de stat „George Enescu“ pentru studenții Institu
tului politehnic din București.

CONCERTE ÎN CLUBURI MUNCITOREȘTI

Orchestra „Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" va susține săptămina aceasta două concerte de muzică 
populară în cluburi muncitorești din Capitală. Concertele vöi 
nvea loo vineri, 15 noiembrie, ora 16 la clubul uzinelor „Se
mănătoarea și sîmbătă, 16 noiembrie, la aceeași oră, la clu
bul —:—= ”—

„ Ne înscriem și noi la discuție“ 
— citim în scrisoarea coresponden
tului nostru Ioan Zamfira, care înfă
țișează aspecte din acțiunea de cali
ficare .și propagandă tehnică desfă
șurată la Filatura și țesătoria .,Uni
rea" din Capitală. Și alte numeroa
se scrisori din poșta acestéi săptă- 
mîni „se înscriu", direct sau indirect, 
la discuția desfășurată de la o vre
me în coloanele „Scînteii" ■: „Califi
carea în pas cu cerințele tehnicii 
noi“. Parcurgînd rlndurile corespon
denților noștri,' âm avut la un mo
ment dat impresia unui veritabil 
schimb de experiență desfășurat în
tre oameni depărtați între ei geogra- 
ficește, dar foarte apropiați prin in
teresul comun 
față de proble
ma pusă în dis-r 
rație. Ce-ar fi
— ne-am spus
— dacă i-am re
uni la o discuție 
în jurul mesei 
rotunde k Lucru 
pr deplin posi
bil: folosindu-ne 
de scrisorile lor
de pe masa redacțională. Să le dăm, 
așadar, cuvîntul :

Ștefan Ignat (D.R.N.C. Galați) : 
Vă este probabil cunoscut că portul 
nostru a fost în ultimul timp înzes
trat cu utilaje moderne de înaltă 
productivitate, printre care automa
carale, macarale plutitoare precum 
și nave de mare viteză „Săgeata“. 
Pentru a asigura randamentul cores
punzător, toate aceste utilaje cer o 
bună pregătire din partea muncito
rilor, la nivelul tehnicii modeme. 
Astfel că la noi, din inițiativa co
mitetului de partid, s-au organizat 
cursuri de calificare și de ridicare a 
calificării atît în sectorul mecaniza
te, ateliere, cît și în sectorul de navi
gație. Frecventează aceste cursuri, 
în prezent, un număr de peste 330 
de tovarăși.

Ioan Hasașiu (Combinatul chimic 
Tîrnăveni) : Una din preocupările de 
seamă ale colectivului nostru esté 
promovarea pe scară largă a tehnicii 
noi. Aș folosi cîteva cifre ca să în
țelegeți cum se desfășoară la noi 
propaganda tehnică în rîndul chi- 
miștilor. Anul acesta au avut loc 
173 de acțiuni la care au participat 
12 875 de tovarăși, ceea ce în medie 
înseamnă că fiecare inginer, tehni
cian, maistru și muncitor a partici
pat cel puțin la 4—5 acțiuni. Amin
tesc cele 79 conferințe tehnice . le
gate de specificul tehnologiilor din 
combinat, 73 prezentări și recenzii 
de cărți tehnice, la care se adaugă 
peste 35 alte acțiuni — dintre care 
fac parte convorbirile la locurile de 
muncă înregistrate pe bandă de 
magnetofon, cu specialiștii, eviden
țiată în întrecere și inovatorii. în 
cadrul acțiunilor de propaganda 
tehnică se înscrie și sesiunea dé co
municări tehnico-științifice care à a- 
vut recent loc în combinat.

Ion Moroianu (Șantierul Naval 
Maritim Constanța) : Noi avem o 
bună bibliotecă tehnică, care ne a- 
jută la ridicarea nivelului profesio
nal. Mulți dintre cej aproape 806 de 
cititori ai bibliotecii sînt evidențiați 
în producție, inovatori.

loan Rotărescu (Lăcătuș la Uzi
nele de construcții metalice și ma
șini agricole din Bocșa) : După 
cum au subliniat și alți tova
răși, ridicarea calificării este direct

gramele și manualele au fost 
întocmite in așa fel îneît să poată 
fi adaptate condițiilor din fiecare 
gospodărie, ținîndu-se asemenea 
lecții care răspund cel mai bine 
profilului unității respective.

Rezultatele obținute 
în producție — criteriu 

de apreciere a eficacității 
învățămîntului

Criteriul de apreciere a reușitei 
învățămîntului, a eficacității cursu
rilor’ nu poate fi altul decît rezul
tatele obținute în creșterea recolte
lor de cereale, plante tehnice, legu
me, fructe și struguri, în sporirea 
producției de lapte, carne, ouă, lină, 
în fiecare unitate agricolă în parte. 
Faptele arată că în numeroa
se gospodării colective se aplică 
rodnic cele învățate. în regiunea 
Argeș unde se desfășoară o largă 
acțiune pentru punerea în valoare a 
terenurilor degradate, situate în 
pantă, cunoștințele căpătate la 
cercurile de viticultură și pomicul-- 
tura i-au ajutat pe colectiviști să 
execute mai bine lucrările de ame
najare a teraselor, de plantare a 
pomilor și viței de vie și de îngri
jire a acestora. în multe gospo
dării colective din regiunile Bucu
rești și Galați, ca rezultat al reco
mandărilor făcute în cadrul cercu
rilor de zootehnie, s-au organizat 
grupe de animale în vederea hrăni- 
rii lor raționale. însușindu-și temei
nice cunoștințe, colectiviștii de la 
G.A.C. Bîrghiș, raionul Agnita, au 
aplicat o serie de metode avansate 
de îngrijire și furajare a vacilor și 
au obținut și pe timp de iarnă 
o producție ridicată de lapte. în 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective din Vîrteju, regiunea 
București, se risipeau cantități 
mari de furaje, vacile erau neîngri
jite, iar producția de lapte era mică. 
Cunoștințele căpătate de colectiviști 
la cercul de creștere a animalelor 
i-au ajutat să întocmească rații co
respunzătoare, să furajeze vacile 
după producția de lapte. Drept re
zultat, producția de lapte a crescut.

Rezultatele bune obținute în pri
mul an al învățămîntului agrozoo7 
tehnic se datoresc, într-o măsură 
hotărîtoare, activității neobosite a

legată de cerințele în creștere ale 
tehnicii noi. în uzina noastră se fo
losesc variate forme
dicare a calificării în toate secțiile 
(unul din rezultatele directe este 
faptul că în acest an ne-am „îmbo
gățit“ cu aproape 40 de sudori de 
înaltă calificare) ; cicluri de confe
rințe tehnice organizate pe profesii ; 
Universitatea muncitorească — unde 
se studiază desen tehnic, economie 
industrială și construcția de mașini. 
Interesant a fost recentul jurnal vor
bit, pe tema calității produselor,'în
soțit de un film documentar tehnic. 
Din păcate, însă, participarea a lăsat 
de dorit; datorită slabei preocupări 
atît a comitetului sindicatului cît și 

a comitetului 
U.T.M. Aceeași 
greșită concepție 
de a lăsa lucru
rile să meargă 
„de la sine" se 
observă și în ac
tivitatea cursuri
lor de ridicare a 
calificării orga
nizate pentru e- 
lectricienri și lă

cătușii de la secția Mecanicul Șef.
Ion Bratu (Uzina mecanică din 

Cîmpina) : Lipsuri asemănătoare se 
manifestă și la noi, în secția a Il-a 
mecanică. Aici s-au organizat 6 
cercuri de ridicare a calificării. S-a 
alcătuit planul de lecții, programul, 
s-a stabilit cine predă, cine răspun
de etc, totul pînă la ultimul punct. 
Câre este însă realitatea de pe te
ren ? Cursurile nu se țin pe cercuri, 
în funcție de gradul diferențiat de 
pregătire a participanților. Se adu
nă toți la un loc. La atelierul de 
finisaj mari greutăți provoacă faptul 
că cercurile n-au fost organizate pe 
schimburi. Conducerea administrati
vă cît 
trebui, 
xercite 
tentă.

Ion C. Marin (maistru la Filatura 
romînească de bumbac) : De bună 
seamă, succesele obținute de colec
tivul nostru în 1963, atît la produc
ția de fire peste plan cît și la econo
mii do materii prime, oglindesc o 
preocupare statornică față de califi
care. Să dau exemple : cursul de ca
lificare pe care l-au absolvit 44 de 
ajutori de maiștri, precum și nume
roase alte cercuri care funcționează 
în diferite secții. De asemenea, pen
tru ajutorii de maiștri și brigadieri, 
cabinetul tehnic a organizat un lec
torat pe tema : „Tehnica și tehnolo
gia filaturii de bumbac“.

Ion Mărgescu (tehnician miner la 
Schitu Golești) ! Iar eu aș adăuga u- 
nele exemple de oameni. Dacă pînă 
la începerea cursurilor de ridicare a 
calificării aveam tineri ea Bucur 
Herțea, Ștelian Ganea de la BereVo- 
ești, Mihai Tănâse, Longin Tolbaș 
de la Godeni, Viorel Popescu, Ion 
Tița de la Atelierele Centrale și alții 
care nu-și îndeplineau sarcinile de 
plan și dădeau lucrări de slabă cali
tate, astăzi acești tineri, frecventând 
cu regularitate cursurile, se numără 
printre evidențiații în producție.

Firește, discuțiile în jurul acestei 
mese rotunde nu se încheie aici. Aici 
se încheie doar spațiul rubricii...

VICTOR VÎNTU

lectorilor. în total, la cele 17 200 
cercuri au predat peste 14 000 spe
cialiști și 3 000 cadre didactice.

Specialiștii și ceilalți lectori, con- 
siderînd această muncă drept o înal
tă datorie' patriotică și profesiona
lă, s-au străduit să dea colectiviștilor 
participanți la învățămîntul agro
zootehnic cunoștințe cît mai boga
te, să-i înarmeze cu metodele cele 
mai eficace de sporire a producției 
agricole. Pe baza experienței cîști- 
gate, în noul an de învățămînt 
lectorii vor trebui să desfășoa
re o activitate și ' mai rodnică. Ca 
și în anul trecut, această sarcină 
trebuie încredințată în primul rînd 
inginerilor agronomi și zootehniști, 
medicilor veterinari din unitățile a- 
gricole de producție, statiüni expe
rimentale, școli agricole, circum
scripții veterinare etc. Cu bune re
zultate pot îndeplini această sar
cină tehnicienii agricoli și cadrele 
didactice care predau obiectul „A- 
gricuitura“. Zilele și orele stabilite 
pentru ținerea lecțiilor, seminarii- 
lor și a demonstrațiilor practice 
trebuie respectate cu strictețe atît 
de lector cît și de conducerile uni
tăților agricole. Este necesar să se 
asigure ca, în această perioadă, lec
torii să nu aibe alte sarcini cu 
racter obștesc.

Princâpaîa ateuțîe — 
caîîîățâl predării

Pentru ca învățămîntul agrozoo
tehnic să aibă o eficacitate cît mai 
mare, este necesar să se acorde 
principală atenție calității predării. 
Caracterul atrăgător și bogat , al 
lecțiilor, expunerea vie, cu lucruri 
concrete bazate pe condițiile și ne
cesitățile gospodăriei respective 
constituie elementul hotărîtor al 
însușirii de către cursanți a mate
rialului predat. Aceasta cere din 
partea lectorilor o temeinică cu
noaștere a situației din gospodăria 
respectivă, înarmarea lor cu exem
ple concrete care să ajute la o în
țelegere mai bună a celor predate. 
O grijă asemănătoare pentru asi
gurarea unui nivel corespunzător 
cunoștințelor predate trebuie să se 
acorde și la expunerea conferințe
lor ce se țin la căminele culturale 
pentru colectiviștii necuprinși la îri- 
vățămîntul agrozootehnic. Confe
rențiarii trebuie să fie oameni com-

ca-

„Cea mai frumoasă 
stradă“

în cartierul Galata din Iași a avut 
loc un schimb de experiență organi
zat de comitetul orășenesc al femei
lor cu tema : „Cea mai frumoasă 
stradă“. Au participat președinte și 
membre ale comisiilor de feme/ din 
alte Cartiere ale orașului, precum și 
depuțați, președinți de comitete de 
stradă. Peste 650 din femeile din 
cartierul Galata au fost antrenate la 
munca de înfrumusețare a cartieru
lui. Ș-au prestat peste 18000 ore 
muncă patriotică. Au fost amenajate 
3 parcuri, s-au plantat 1 500 pomi și 
s-au făcut reparații la un număr de 
străzi. Schimbul de experiență a.fost 
precedat de vizitarea obiectivelor 
principale realizate prin munca pa
triotică a femeilor. (De la Maria 
Ciornei, membră a biroului Comite
tului orășenesc al femeilor-Iași)

petenți, buni cunoscători ai proble
melor expuse, care să poată da 
completări și lămuriri suplimenta
re, corespunzător profilului produc
ției din gospodăriile respective.

în cele mai multe locuri, lectorii 
au ținut seama în activitatea lor 
de aceste cerințe. Lecțiile și semi- 
nariile interesante ținute de ei la 
învățămîntul agrozootehnic au fost 
ascultate cu atenție nu numai de 
cei înscriși la cursuri, ci și de nu
meroși alți colectiviști, pentru că 
ele dădeau răspuns la problemele 
ce-i frămîntau în legătură cu creș
terea producției și dezvoltarea gos
podăriei lor colective. Au fost însă 
și unele cazuri cînd predarea lecții
lor s-a făcut mecanic, numai pe 
baza manualelor, fără să se țină 
seama de specificul gospodăriei’.

O mare importanță are organiza- 
reâ de instructaje cu lectorii înairi- 

“ te de deschiderea anului școlar. 
Aceste instructaje pot constitui 
un valoros schimb de experien
ță între lectori — specialiștii a- 
gricoli însușindu-și metodica de 
predare de la lectorii din rîndul 
cadrelor didactice. Cadrele didactice 
pot învăța de la inginerii agronomi 
și de la ceilalți specialiști din agri
cultură asupra căror cunoștințe a- 
grozootehnice și economice să in
siste la lecții și cum să. lege aceste 
cunoștințe de activitatea practică.

Foarte’ bune rezultate a dat anul 
trecut folosirea materialului didac
tic ajutător : planșe, hărți, mulaje, 
exponate de diferite produse etc. 
Pentru a veni în- sprijinul lectorilor, 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
luat măsuri de tipărire a 100 de 
planșe, înfățișînd cele mai înaintate 
metode agrozootehnice, soiuri de 
plante agricole, rase de animale etc. 

. O puternică armă în răspîndirea 
cunoștințelor agrozootehnice sînt 

' filmele documentare și diafilmele pe 
teme agricole. în rețeaua cinema
tografică au fost asigurate cea 80 
de filme de documentare agricolă 
multiplicate în peste 2 000 de copii 
la care se adaugă un mare număr 
de diafilme. Pentru anul 1964 se 
impune ca elaborarea -filmelor, și a 

■ diafilmelor, ca. și planșelor și a ce
lorlalte materiale didactice, să,sè 
facă pe baza unui program bine 
chibzuit. în vederea asigurării din 
timp și la nivelul corespunzător

Avem ceva important de discutat...
(Foto : GII. VINȚILĂ)

Ieri, Casa de cultură n tineretului și 
studenților din Iași a cunoscut o mare 
afluență do public., Dimineața, Teatrul 
do păpuși din localitate a prezentat 
pentru pionieri și școlari un spectacol 
cu piesa „Băiatul și gheata". Seara co
lectivul Operei de Stat a prezenta! 
„Nunta lui Figaro“ de Mozart.

în fotografie : un interior al Casei de 
cultură.

cerințelor a acestor materiale, or
ganele de resort trebuie să facă o 
largă consultare cu cadrele de spe
cialiști. Totodată, este necesar să se 
organizeze o bună circulație a fil
melor documentare agricole de la 
o unitate la alta. Asigurarea ma
terialului didactic trebuie să preo
cupe pe fiecare specialist din 
gospodăriile colective. Din timp, ei 
să facă colecții de diferite soiuri de 
plante agricole, profile de soluri și 
altele. Acestea vor fi de mare folos 
pentru exemplificarea lecțiilor.

Casele laborator din gospodăriile 
colective vor trebui folosite pentru 
aprofundarea și aplicarea în prac
tică a cunoștințelor însușite. în ca
drul demonstrațiilor practice, co
lectiviștii pot lua cunoștință despre 
modul cum să se facă unele lucrări 
agricole, modul de îngrijire a ani
malelor, funcționarea unor mașini 
etc.

Pînă acum toate forțele din agri
cultură au fost concentrate asupra 
executării lucrărilor de toamnă. A- 
cestea fiind în mare parte termina
te, trebuie să se dea cea mai mare 
atenție terminării pregătirilor pen
tru buna desfășurare a învățămîn
tului agrozootehnic — definitivarea 
cercurilor și ä tematicii, înscrierea 
cursanților, instruirea lectorilor, a- 
sigurarea condițiilor materiale ne
cesare — ca și deschiderii și ține
rii Ia timp a cursurilor.

Răspunderea pentru buna orga
nizare și desfășurare a învățămîn
tului agrozootehnic de masă revine 
consiliilor agricole, care au sarcina 
de a îndruma și controla perma
nent cum și ce se predă la cursuri, 
în ce măsură sînt însușite 
cunoștințele de către colectiviști și 
lucrătorii din G.A.S. și S.M.T., ce e- 
ficacitate practică au ele.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, comitetele de partid și 
organizațiile de bază din unitățile 
agricole socialiste trebuie să pri
vească problema bunei organizări 
și desfășurări a învățămîntului a- 
grozootehnic ca o parte integrantă 
a muncii politice și Organizatorice 
pe care o desfășoară pentru crește
rea producției vegetale și animale, 
întărirea economică a unităților 
agricole socialiste.

Colectiviști, mecanizatori și lu
crători din G.A.S. și S.M.T. ! Parti- 
cipînd cu regularitate la cursurile 
cercurilor unde v-ați înscris, învă- 
țînd cu sîrguință pentru a pătrunde 
tainele științei agricole și aplicînd 
în practică cele mai bune metode 
agrozootehnice, veți reuși să obți
neți succese tot mai mari în spori
rea producției agricole.

HENRIK IBSEN

r* in
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LA TEATRUL .C. NOTTARA

Epopeea dramatică a lui Peer Gynt, 
legendarul erou norvegian, vede pen
tru a doua oară la noi, în anii de după 
eliberare, luminile rampei.

Aventuroasa și plina de neprevăzut 
călătorie prin viață a lui Peer Gynt, cu 
multiple semnificații, ne lasă să între
vedem limpede ținta marelui drama
turg norvegian. Ibsen denunță o sea
mă de tare burgheze ca impostura, 
minciuna, lipsa idealurilor morale. De 
altfel, într-un articol publicat în acea 
perioadă, dramaturgul nota răspicat : 
„Ce se ascunde sub aparentele atît de 
strălucitoare și de fardate de care so
cietatea noastră se arată atît de mîn- 
dră ? Putregai și neant. Orice morali
tate îi lipsește“. în aceste cuvinte tre
buie să căutăm și rădăcinile poemului 
său dramatic Peer Gynt.

Flăcăul cu înclinații romantice la în
ceput, pus veșnic pe șotii, pornește în 
lumea largă și, curînd, se îmbogățește 
de pe urma comerțului lipsit de 
scrupule cu sclavi. Ajunge profet la un 
trib arab, încearcă să descifreze taine
le sfinxului, nimerește într-un ospiciu, 
își reface averea, naufragiază cu vasul 
care îl aducea înapoi spre patrie, tre
ce — spre sfârșitul vieții — dramatica 
încercare la care îl supune sim
bolicul Topitor de nasturi („destinat să 
strălucești ca un nasture pe vesta u- 
niversului, tu ai venit pe lume fără 
toartă“ — îi spune acesta), pentru a-și 
regăsi în cele din urmă umbrele cu
rate ale tinereții prin întâlnirea cu cre
dincioasa Solveig care l-a așteptat a- 
proape 50 de ani. Acest final este în 
fond o dureroasă recunoaștere a eșe
cului modului de viață pe care și l-a 
ales.

Satira la adresa neisprăvitului și in
consecventului Peer se îmbină în pie
să cu tragedia individului care, în 
luptă cu societatea potrivnică, își cau
tă soluția într-o auto-afirmare egoistă, 
deșartă. Satira foarte indulgentă une
ori ne îndreptățește, însă, să nu consi
derăm Peer Gynt-uï lui Ibsen printre 
cele mai acute luări de poziție din an
samblul operei sale. Critica aspecte
lor sociale este, pe alocuri, îndulcită și 
înveșmînțată într-o haină feerică, nu 
totdeauna grăitoare.

Realizatorilor acestui spectacol le-au 
revenit, desigur, îndatoriri dificile. As
tăzi, la aproape o sută de ani de la a-

Mi-am cumpărat un tată 
— producție a studioului 
„Maxim Gorki". Scenariul : 
V. Dolghi. Regia : I. Frez. 
In rolurile principale : Ali- 
oșa Zagorski, O. Lisenko, 
V. Treșcialov. Eroul princi
pal al filmului este un 
copil de 5 ani.

Bate toba — producție a 
studioului „Mosfilm“. Sce
nariul Serghei Ermolinski, 
Aleksandr Hmelik. Regia : 
Aleksei Saltîkov. In distri
buție : A. Krîcenkov, L. 
Slepneva, A. Demianenko,
S. Kramarov, V. Ovanesov,
T. Koniuhova,'I. Rîjov, G. 
Dunț, V. Pokrovski. Filmul 
tratează aspecte ale educării 
tinerei generații.

Harakiri — producție a 
studiourilor japoneze. Sce
nariul Shinobu Hashimoto

■ T1EÆT1R.1E 8 (Samonaoai «1■

Glu

TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (bd. Schitu Măgureanu tir. 1) : 
Comedia erorilor — (orele 19.30). Teatrul 
de comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30)

CINEMATOGRAFE : Harakiri 
mascop : Patria (bd. Magheru . _ 
București (bd. 6 Martie 6) Grlvița (ca
lea Grivițel — podul Basarab). A dispă
rut o navă : Republica (bd. Magheru 2) 
Ucigașul plătit — cinemascop •: Carpati 
(bd. Magheru 23), Ciulești (Calea 
Iești 56), Excelsior (bd. i Mal 174). Me
lodia (șos. Ștefan cel Mare - colț cu 
str Lizeanu). Printre oameni buni : Ca 
pitol (bd. 6 Martie 10). Feroviar (cal 
Grivițel 80) Aurora (bd Dimitrov 118) 
Bate toba — cinemascop : Tineretului 
(cal. Victoriei 48). înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștll-Nol). La vlrsta 
dragostei : Victoria (bd 6 Martie 7) Fla
mura (șos. Giurgiului 155). Electră: Cen 
trai (bd. 6 Martie 2) Tomis (cal. Väcä 
vești 21). Miorița ceai. Moșilor 127) 
Modern (piața G Coșbuc 1). Misterele 
Parisului — cinemascop : Lumina (bd 
6 Martie 12). Ultimul tren din Gun Hill -. 
Union (str. 13 Decembrie 5—7). Program 
special pentru copii — dimineața la ci
nematograful Doina (str. Doamnei 9). O 
viață — duoă-amtază: Doina (str. Doam
nei 9). Cucerirea Everestului : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18), Flacăra (cal. Du- 

pariția piesei, spectacolul trebuie să 
poarte pecetea unei atitudini contem
porane fată de opera ibseniană, atitu
dine menită să evidențieze cît mai 
pregnant adevărurile pe care le cu
prinde. Regizorul George Rafael se 
dovedește preocupat de aflarea unei 
soluții scenice corespunzătoare cu ce
rințele interpretării actuale a piesei. 
Denunțarea individualismului — spre 
exemplu — se face convingător, mai 
ales atunci cînd vizează acțiunile am
bițioase, nesăbuite ale eroului. Mesa
jul poetic al dramaturgului este rele

vat și în momentele de avînt roman
tic ale lucrării, cîteva din tablourile 
nordice impunîndu-se atît prin cadrul 
plastic cît și prin tipologia realizată 
pe scenă. Și totuși, după părerea 
mea, mizînd uneori excesiv pe as
pecte pitorești, regizorul nu a pus 
totdeauna într-o puternică lumi
nă semnificațiile filozofice ale lu
crării. Ne oprim la un singur aspect : 
Ibsen (în 1867) lua atitudine, prin ta
bloul care se petrece în lumea nebu
nilor, împotriva unor concepții filozo
fice și estetice care începeau să fie la 
modă : plasînd pe reprezentanții aces
tor curente idealiste într-o casă de a- 
lienați mintali, Ibsen sublinia că ei 
exprimă decadența, marasmul ideolo
giei și artei burgheze. Spectacolul nu 
face însă, explicit, această apropiere 
și astfel pierde unul din sensurile cri
tice ale piesei.

Cadrul plastic al montării este inte
resant gîndit — pe ansamblu — de 
Mircea Marosin ca o imensă și rece 
peșteră de gheață, în care lucirile cris
talului cu sute de fațete sugerează 
peisajul nordic. Gîndit ca un cadru 
unitar al spectacolului, decorul rămî- 
ne totuși — în unele tablouri ale pe
regrinării lui Peer prin lume — exte
rior acțiunii propriu-zise care se des
fășoară pe scenă.

Versul ibsenian sună pe scenă fi
resc, are o cadență interioară care de
notă remarcabile preocupări regizorale 

după romanul lui "îasuhiko 
Takiguchi. Regia : Masaki 
Kobayashi. Cu: Tatsuya Na- 
kadai, Shima Twashita, A- 
kira Ishihama, Joshio Inaba, 
Rentaro Mikuni. Este un 
film de evocare istorică, a 
cărui acțiune se petrece în 
anul 1630. A fost distins cu 
Premiul special al juriului 
Festivalului internațional al 
filmului de Iq Cannes 1963.

A dispărut o navă — 
producție a studiourilor a- 
mericane. Un ofițer de ma
rină primește misiunea de a 
descoperi o navă dispărută 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial yi pentru 
care el semnase de primire. 
Acesta e punctul de plecare 
al comediei realizate de re
gizorul Norman Taurog,

*
„Punctul culminant“ de 

Gheorghe Vlad este cea 
de-a treia premieră pe țara 
prezentată în această sta
giune de ' Teatrul de Stat

Premiere teatrale
Teatrul Național din 

Craiova a prezentat în pre
mieră piesa „Hagi Tudo- 
se“ de Barbu Ștefănescu- 
Delavrancea. Regia specta
colului este semnată de 
Georgeta Tomescu, iar sce
nografia aparține lui V. 
Penișoară-Stegaru. Rolul 
titular este interpretat de 
artistul emerit Ovidiu Ro- 
coș.

deșt! 22). Raze pe gheață : Cultural (pia
ța I. Pintilie 2). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop ; Pacia (cal Grivițel 137).
Trei plus două — cinemascop : Buzeștl 
(str. BUzești 9—11), Drumul Serii (str.

■ cine- Drumul Serii 30). codin ; Crîngașl (șos. 
12-14) Crîngași 42). Vitan (cal. Dudeștl 97) Ta

xiul morții : Bucegl (bd. 1 Mai 57), Arta 
(calea Călărași 153). Umbre albe — cine
mascop : Unirea (bd. 1 Mai 143), Escon
dida : Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Valsul nemuritor : Popular (str. Mată- 
sari 31). Floreasca (str I S. Bach 2). 
Scrisoare de la o necunoscută : Moșilor 
(cal. Moșilor 221). ßunica Sabella : Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89) Idiotul : Vii
torul (sir. M Emlnescu 127). strict secret 
- cinemascop : Colentina (șos Colen- 
tina 84). Vară șl fum — cinemascop : 
Volga (șos 1. Pintilie 61). Cînd Comedia 
era rege : Luceafărul (cal Rahovel 118). 
Cércomuski : progresul (șos. Giurgiului 
3). Dintele de aur : Lira (cal. 13 Septem
brie 196) Rîul și moartea : Ferentari 
(cal. Ferentari 86) Povestea pantofioru- 
lût de atlr : GOtroceni (șos. Cotrocenl 9). 
Elena din Troia — cinemascop : Pacea 
(bd Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii 19,10 — Pentru școlari : ..La
boratorul*  lui Așchiuță. 19,35 — O plim
bare prin grădina zoologică. 20.00 — 
Transmisiune din Studioul de concerte

în îndrumarea jocului actoricesc. Din 
distribuția numeroasă, meritul princi
pal în crearea unor momente artistice 
cu rezonanță la public se datorește 
protagonistului Cristea Avram. Inter
pretul rolului complex și copleșitor al 
lui Peer Gynt a dovedit maturitatea 
artistică necesară, un registru inter
pretativ amplu, care-i permite carac
terizarea nuanțată a eroului în dife
ritele ipostaze ale rolului : tînărul a- 
fectuos de 18 ani, cu elanuri roman-, 
tice, apoi capitalistul modem, cu por
niri de aventurier, și bătrînul înfrînt, 
resemnat după o viață nechibzuit 
trăită. Acestea ne apar în interpreta
rea lui Cristea Avram ca niște , 
tipuri solid portretizate artistic, care 
exprimă, de fiecare dată, alt stadiu, 
uneori diametral opus celorlalte, în e- 
voluția eroului. Ținem să relevăm în 
mod deosebit compoziția de vîrstă a 
interpretului ; portretul bătrânului 
Peer nu este redat prin trăsături ex
terioare, ci, dimpotrivă, are adîncimea 
unei trăiri bogate, expresive.

Dintre celelalte roluri se impun în
deosebi Aase (mama lui Peer) și To- 
pitorul de nasturi. Sandina Stan (Aase) 
redă în trăsături energice caracterul 
decis al acestei femei din popor, colo- 
rîndu-1 spiritual și creînd, totodată, 
bune momente de duioșie ; artista ex
celează în scena morții, pe care o 
joacă cu o emoție reținută ce se trans
mite, întreagă, sălii. Dan Nicolae rea
lizează, de asemenea, în persoana To- 
pitorului de nasturi o apariție deose
bit de viguroasă, bogată în sensuri — 
deși episodică, — printr-un joc sobru, 
lipsit de orice urmă de retorism. Sol
veig are în piesă o prezență mai pu
țin pregnantă decît a păstrat-o în lite
ratura muzicală. Magdalena Buznea, 
atît cît îi permite rolul, reușește să 
transmită puritatea simbolică a. per
sonajului. Multi alți interpret (din 
cei 40) au contribuții meritorii. Amin
tim pe Mihai Herovianu (Begriffen
feld), Lucian Dinu (Husein), Gh. 
Trestian (unchiașul Dovrei), Nelly - 
Cutava (Femeia în verde), Victoria 
Dobre (Helga). în ansamblu, distribu
ția contribuie la împlinirea actori
cească a acestui spectacol al Teatru
lui „C. Nottara“.

CĂLIN CÄLIMAN

teatral 
turneu 
satele

din Valea Jiului. DupS 
spectacolul de ieri de la 
Petroșeni, colectivul 
va întreprinde un 
de 25 de zile prin 

. regiunii Hunedoara.
*

ORADEA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Un colectiv al 
Teatrului de Stat din Ora
dea a prezentat vineri sea- . 
ra o nouă premieră cu co-' 
media „Mirele furat“ de 
Ștefan I-Iaralamb și Stela 
Neagu. Regia artistică a- 
parține lui Valeriu Gramaj 
iar scenografia lui Romu
lus Feneș. /'■7

al Radiotelevizlunll r Recital Instrumen
tal. 20.51) - Harpagon și ceilalți... de 
V. MoglesCu. 21.39 - Telèsport. în În
cheiere : BUletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA
IerJ în țară ; vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
poros în nord-vestul țării, vîntul a su
flat slab, numai lôca) potrivit, din sec
torul sudic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 20 
grade la Urziceni șl Buzău și 9 grade 
la Gheorghlénl

în București < vremea a fost frumoa
să. cu cerul variabil. Vint slab tem
peratura aerului maximă 3 fost de 19 
grade.

Pentru următoarele trei zile : vremea 
se menține Călduroasă, du cerul mal 
mult senin în Sudul tării șl temporar 
noros în rest, yhde vor cădea ploi izo
late în a doua parte a Intervalului vînt 
slab pînă la. potrivit din vest Tempera
tura se menține ridicată : minimele vor 
fi cuprinse între O și 10 grade Iar ma
ximele între 13—23 grade. Dimineața 
ceață locală

în București : vremea se rhențlne căl
duroasă. cu cerul mai mult senin vînt 
slab. Temperatura se menține ridicată.
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înscrie din nou Lereter de
Știința Timișoara reduce rezultatulIeri s-au disputat șase partide din 

cadrul celei de-a IX-a etape a ca
tegoriei A de fotbal. După cum se 
știe, sîmbătă a avut loc meciul 
Dinamo București — Petrolul în
cheiat cu victoria, dinamovișților cu, 
scorul de 1—0. La această oră 
echipele au susținut același număr 
de jocuri. Primul loc — datorită 
unui golaveraj mai bun — este ' 
ocupat de echipa Dinatno Bucu
rești la egalitate de puncte cu o 
altă echipă bucureșteană, Progresul, 
în urma victoriei de ieri asupra ■> - ■ ■ ■■ f

formației Steaua, echipa constän- 
țeană Farul a urcat pe locul trei în 
clasament și poate fi socotită pe 
drept performera etapei. De aseme
nea, trebuie menționat rezultatul 
obținut de Steagul, roșu în deplasare 
— victorie la. IdșiA- și fapțyl,că, 
cele două „Științe“,.echipe cu'v'ech\.. 
stagii .în prișna categorie a . țării, nu 
reușesc să se smulgă din, coada, cla-. 
samentului. ..... -•

lată pe-scurt relatări de la jocu
rile disputate ieri.

punct de vedere tactic. Din esaverajul 
final se poate vedea că echipa campioa
nă a manifestat o deosebită eficacitate 
înscriind cele mai multe puncte (309) 
și primind cele mai puține (70) dintre 
toate formațiile. Ieri la amiază, după 
ce au terminat partida cu C.S.M.S., 
componenților echipei Steaua li s-au 
înmînat cupa și tricourile de campioni 
pe anul 1963.

Situate mult timp în apropierea pri
mului loc, echipele Dinamo și Grivița 
Roșie s-au numărat, ca și în alți ani, 

lideră de mai multe etape printre cele mai valoroase formații din 
(ară. Dinamoviștii au ocupat în final 
locul doi. Ei au vădit o serioasă predi
lecție către jocul modern — deschis, cu 
pase la mină. Chiar dacă prin jocul lor, 
dinamoviștii n-au avut întotdeauna sa
tisfacția victoriei, ei au fost răsplătiți 
de fiecare dată cu aplauze pentru fru
musețea acțiunilor inițiate de linia de 
trei sferturi. Pe drept, Dinamo poate 
primi calificativul de „echipa cu cel mai 
spectaculos joc“. Grivița Roșie a terminat 
campionatul pe locul 3. Fluctuațiile de 
formă ale jucătorilor, manifestate mai 
cu seamă în returul campionatului, au 
împiedicat formația ceferistă să aibă un 
cuvînt mai greu de spus în campionatul 
din acest an.

O schimbare de ultim moment s-a

Rugbiștli și-au încheiat campionatul 
pe anul în curs. Sîmbătă și duminică 
cele 12 echipe angajate în lupta pentru 
titlul de campioană republicană aù sus
ținut ultimele lor meciuri oficiale. Iată 
rezultatele acestora : Gloria—Progresul 
6—3; Dinamo—Știință Timișoara.12—3; 
Steaua—C.S.M.S. Iași 20—0; Știința
Petroșeni—Grivița Roșie 3—5 ; Rulmen
tul Bîrlad — Farul Constanța 3—0 ; 
Știința Cluj—Unirea 11—0. Partidele 
amintite h-ati fost de prea mare im
portanță pentr.u soarta . clasamentului. 
Steaua, V' "' 
totodată .. virtuală Campioană încă de 
acum cîteva săptămîni, nu-și vedea pe
riclitată ■ situația chiar și în cazul, unui 
eșec în fața ieșenilor, Rugbiștii militari 
însă au ținut să încheie campionatul cu 
o frumoasă Și categorică victorie, în- 
scriindu-și în palmares cucerirea pentru 
a doua oară consecutiv a titlului de 
campioni fără a pierde nici unul din 
cele 122 de partide -susținute. O astfel 
de performanță este aproape unică. Fără 
îndoială, Steaua ■— antrenată cu deose- 
bită'competență de fostul internațronal 
P. Cosmănescu — are meritul de a se 
fi comportat remarcabil în campionatul 
încheiat ieri, dovedind în mare majori
tate cl meciurilor o temeinică pregătire 
telin'bă, coeziune ji concepție clară din

produs prin victoria Gloriei asupra cu
noscutei formații Progresul. Gloria a 
terminat campionatul pe locul 4, înain
tea Progresului, clasat al cincilea. îri 
continuare s-au clasat: Știința Cluj, 
C.S.M.S. Iași (formații al căror joc s-a 
îmbunătățit mult în ultima vreme), 
Știința Petroșeni, Rulmentul Bîrlad, 
Unirea București, Știința Timișoara și 
Farul Constanța. Conform regulamentu
lui, ultimele două echipe vor participa 
la un baraj alături de cîștigătoarele Se
riilor campionatului de calificare, învin
gătoarele urmînd a promova în rîndul 
echipelor de primă categorie.

Activitatea rugbiștilor noștri fruntași 
nu s-a terminat. Luna viitoare — la 1 
și 15 — reprezentativa R. P. Romîne 
urmează să susțină în deplasare, în Ita
lia și Franța, două meciuri internațio
nale. Primul joc va,avea loc la Rooigo 
cu o puternică formație de club italiană. 
Întîlnirea constituie de fapt o ultimă 
verificare a selecționatei romîne înain
tea tradiționalei întreceri rugbistice, ce 
se dispută an de an, între echipele Ro
mâniei și Franței. In acest an partida 
dintre cei nrai buni rugbiști francezi și 
romîni are loc, după cum am mai anun
țat, la 15 decembrie la Toulouse.

I. DUMITRIU

în meciul de ieri de >pe stadionul 
Republicii din Capitală, formația 
Steaua pornea ca favorită. în întîl
nirea cu Farul Constanța. .Oaspeții 
au răsturnat însă calculele hîrtiei,. 
au intrat pe teren hotărîți să dea 
echipei militare o replică viguroasă 
și să-și apere — în deplasare — 
șansele de. la egal la egal. Și au reu
șit, căci după 90 de minute, ei au 
terminat partida învingători cu.sco-.. timp au( ratat 
rul de. 2-1. Fără să fi fost de un 
nivel tehnic.ridicat, întîlnirea a plă
cut publicului pentru ardoarea.cu 
care fotbaliștii și-au disputait cele 
două puncte, mai cu seamă că pînă 
ieri erau la egalitate. Astăzi Farul 
ocupă locul 3 în clasament, în timp 
ce Steaua a trecut .pe locul 6. Jocul 
a început în nota de dominare a _ _ ------
bucureștenilor. Acțiunile inițiate de inte de final, Pavlovici ^singur la 2 
ei la poarta echipei din Constanța ' A ~
rămîn însă nefructificate, căci 
apărarea oaspeților (Neacșu, Stanciu 
și Buzea) reușesc să clarifice toate 
situațiile din careul lor. Jucătorii de 
la Farul contraatacă în același timp 
periculos. Ei desfășoară un joc des
chis, folosind mult cele două ex
treme. Astfel ei reușesc ca aproape 
pe tot parcursul meciului să se

la 
în !

minutul 72, printr-un golțîrțscris dintr-o 
lovitură de la' 11 m. Pînă la sfîrșitul J 
meciului același Codreanu mai înscrie i 
încă un gol șl astfel partida se termină \ 
cu rezultatul de 4—2 pentru Rapid | 
București.
DiNAMO-PITEȘTI—U.T.A. 3—0

PITEȘTI;'(coresp. „Scînteii“) —I 
’Jocul de ia Pițeștl a dat satisfacție 
specțatorilor locali deoarece' echipa 
lor. în rëvènïre de formă, a cîș
tigat pe'merit cu 3—0 în fața fotba
liștilor din Arad. Repriza I este 
echilibrată, se creează faze frumoase 
la ambele porți. : Primul gol este 
marcat în minutul 21 de către Do- 
brih, un junior talentat, promovat 
în prima garnitură piteșteană.

Repriza secundă se caracterizează 
prin dominarea teritorială a echi
pei gazde și prin cîteva contra
atacuri ale oaspeților.. Superiorita
tea echipei locale se concretizează

scăpat nepermis din mîini balonul 
în plasă (!) Cu toate eforturile îna- ’ 

. intașilor . bucufdșteni, care îfitțe 
_ J nenumărate'■ ocazii,'• 

egaîarea a survenit abiarin repriza 
a doua, în minutul 65,'cînd Voinea' 
a înscris plasat peste portă'rul Man- 
ciu. Pînă la urmă’Victoria o Obțin 
jucătorii' din Confetarița. • în minutul' 
83 ei reușesc să străpungă apărarea 
echipei Steaua '(ieri foărte' peh'etră’-' 
bilă) și să- înscrie' prin' ' DihulesCu : 
2—1 pentru Farul. Cu 2 minute îna-

metri de poartă ratează o situație 
care ar- fi putut egala situația ..pe 
tabela de marcaj.

Victoria echipei 
ritată, jucătorii 
luptat tot tim'pul 
pentru a obține 
rabil.

F-arul ■ este:-- me- 
constănțeni au 

cu multă vigoare 
un rezultat • favo-

c.Mantu

apropie destul' de dés dé -poarta 
echipei bucufeștene. îri minutul' 8 
constănțenii conduceau'cu 1—0 prin- 
golul înscris dé-'Neâcșu care a tri-' 
mis uri șut de la aproximativ 25 de 
metri. La această surpriză și-a dat __ ___ _
concursul și ' portarul Suciu, care a ' ;n minutele 66 și 89 prin punctele 

înscrise de David.

PROGRESUL—SWERURGISTUL 
2—1

GALAȚI (coresp. „Scînteii") — 
Cele două echipe „Siderurgistul" și 

■ „Progresul", care au jucat ieri pe 
stadionul „Dunărea" din Galați; au 
prestat un joc slab. Echipa locală 
s-a prezentat sub orice critică, cu o 
apărare, ușor de trecut și cu un atac 
ineficace.,. Jucătorii din Galați au 
dovedit ieri că nu au folosit pe
rioada de întrerupere a campiona
tului 'pentru pregătire. Oaspeții'ju- 
cînd prûdeht' și folosind contra
atacurile au reușit să înscrie de 
două-ori prin Stoicescu și Voinea. 
Pentru gazde a înscris David. Re
zultat final 2—1 pentru Progresul.

Unii nu agreează 
gimnastica fiindcă' li 
se. paré lipsită de di
namism, monotonă și 
așa mai departe ! Cî
teva ore la Floreasca, 
întfțitsța. din celé trei 
zile ale „Internațio
nalelor", ar fi fost de 
ajuns să le demon
streze contrariul. A- 
devărat, la un cuplaj

ii
tații, cehoslovacele 
Sedlackova și Kreis- 
cikova (15 și respectiv 
17 ani) se anunță con
curente . redutabile 
pentru vîrfufile gim-, 
nasticii feminine, in
tr-un viitor foarte a- 
pr opiat ■— ca și Wil- 
cek (Polonia), Barth 
(R.D.G.), Tutan (R. P. 
Română) ; cum Vor

in tie...
de a renunța la lupta 
pentru întîietate ■ .
și asta, nu numai cu 
colegele sale de e- 
chipă.

Am revăzut-o înda
tă după terminarea 
ultimului : exercițiu la ■ 
liber alese, unde, ob-

Șah Turneul de la Moscova

■ •n -

««si

CLASAMENT
Dinamo București 9 6 12 25:10 13
Progresul 9 5 3 1 21:16 13
Farul 9 6 0 3 15:14 12
Petrolul 9 4 3 2 15: 6 11
Steagul Roșu 9 5 13 18:12 11
Steaua 9 5 0 4 26:17 10
Rapid 9 4 2 3 18:20 10.
C.S.M.S. 9 4 0 5 18:18 8
Dinamo Pitești 9 4 0 5 11:14 8
U.T.A. ' 9 3 2 4 9:13 8
Siderurgistul 9 3 15 9:17 7
Crișul 9 2 3 4 7:17 7
Știința Timișoara 9 2 0 7 11:20 4
Știința Cluj 9 2 0 7 6:15 4

lnapoierea in Capitala 
a tovarășului Corneliu Mănoscu

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Paris, to
varășul Corneliu Mănescu, ministrul ' 
afacerilor externe, șeful delegației 
Republicii Populare Romîne la se
siunea a XVIII-a a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost, de față Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, Ion Constant Manoliu, minis
trul justiției, adjuncții ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres).

INFORMAȚII
Acad. Ilie Murgulescu, președin

tele Academiei R. P. Romîne, s-a 
înapoiat duminică dimineață în Ca
pitală, venind de la Washington, 
unde a participat la festivitățile pri
lejuite de centenarul Academiei Na
ționale de Științe din S.U.A.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față membri ai conducerii 
Academiei și alți oameni de știință, 
precum și reprezentanți ai Legației 
S.U.A. în R. P. Romînă.

★

Duminică dimineața a sosit îrn 
Capitală Jozef Kutin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior din 
R. P. Polonă, pentru a duce tratati
ve comerciale privind schimbul dé 
mărfuri între R. P. Romînă și R. P. 
Polonă pe anul’ 1964.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest mi
nister.

Au fost prezenți Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, și membri ai am
basadei.

pe . „23 August" iți 
faci mai mulți nervi 
decît la zece con
cursuri de acest gen ; 
în plus aici ai de ales 
între diversele aparate 
— dar asta nu repre
zintă întotdeauna un 
dezavantaj...

In stingă, la inele, 
Cadar al nostru cuce
rește, odată cu ova
țiile spectatorilor, no
te excelente pentru 
precizia și eleganța 
exercițiului. Pe bîrna 
îngustă — trunchi ne
ted peste o prăpastie 
imaginară — o fată 
brună în costum ul
tramarin evoluează cu 
facilitatea unei veve
rițe. Mzia Ninașvili 
se dovedește demnă 
succesoare a Latîninei 
și a celorlalte celebri
tăți din școala sovie
tică. Veritabile reve-

replica oare „marile 
nume" în fața acestui 
asalt? în ce ne pri
vește, „Internaționa
lele“ ne-au oferit 
două răspunsuri eloc
vente. Primul — prin 
Sonia Iovan, care pare 
să se apropie de cea 
mai bună formă — 
asta, desigur, ca o e- 
tapă . în pregătirea 
pentru Tokio... Al doi
lea, așteptat cu emo
ție — prin Elena Leu- 
ștean, întoarsă în sala 
de concurs după o ab
sență de aproape doi 
ani. La sărituri și la 
paralele, dar mai ales 
la bîrnă- și la sol, 
multipla campioană 
republicană a dovedit 
că este încă departe

ținuse una: din. cele 
mai mari note acorda
te de-a lungul: întregii 
competiții.

— Chiar frică nu-mi 
era — îmi răspunde, 
cu vechiul ei zîmbet 
—dar, așa, un fel de 
grijă, să nu înșel aș
teptările publicului... 
Sînt bucuroasă că am 
reintrat, că mi-a reu
șit „bîrna" — ah, 
bîrna asta, cite neca
zuri mi-a mai făcut ! 
— și, mai ales, că fe
tele noastre merg bine. 
Ați văzut cite ele
mente noi au prezen
tat? Tineretul, îndeo
sebi, e în mare pro
gres, Va trebui să 
muncesc mult, mult. 
de tot, ca să țin pasul: 
cine știe, poate vom 
reuși la Tokio ceea ce 
am ratat la Mel
bourne...

Eu unul cred că nu 
s-ar supăra nimeni !

DAN DEȘLIU

Turneul internațional de șah de la 
Moscova a intrat în cea de-a. două, ju
mătate a sa și marele maestru sovietic 
V. Smîslov se menține ca lider al cla
samentului cu un punct avans față de 
fostul campion mondial Mihail Tal.. în 
runda a 9-a Smîslov l-a învms în 34 
de mutări pe campionul polonez Balc- 
zerowski, totalizînd 7,5 • puncte. Tal a 
făout remiză cu tînărul -șahist ceho
slovac Hort și se află pe locul doi cu 
6,5 ■ puncte. Vladimirov, care a remizat 
cu Antosin, are 6 puncte și ocupă locul 
3. Alte rezultate din runda a 9-a : 
Gligorici — Keres remiză ; Lieberson- 
Matanovici remiză ; Szabo — Küppers 
1—0; Pîdevski — Pietzsch remiză.

Finala campionatului 
feminin

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 
Ploiești se desfășoară de două zile fi
nala campionatului feminin de șah. în 
cea de-a doua rundă de ieri după-amia- 
ză, maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat la A. Teodores- 
cu, M. Teodorescu la G. Baumstark, și 
A. Nicolau la R. Manolescu. Celelalte 
rezultate : M. Ionescu—Emilia Kiss . 
1—0 ; El. Răducanu—M. Perevoznic 
Va—Va ; partidele dintre Gogîlea—V. 
Simu și R. Reicher—M. Pogorevici s-au 
întrerupt

Una din numeroasele acțiuni ineficace ale înaintașilor de la Steaua.
(Foto : M. CIOC)r. ' • '■ • • ■ '• '

fault comis'în-careu de către oaspeții 
A înscris-Popescu. Gu toate că a .cîști
gat acest mecj Știința n dovedit. încă 
lacune în joc.. Adam, Marçu și qeilalți 
înaintași- ap :ratat , multe .ocazji, dç. a 
marca. Oaspeții' au prestat_'ün joc 'sirm- , 
plü și s-ah aparat orgânfe'atrȘr eî’ aii 
ratat situații ■ claie dintre cafe •''tflîăi'prifi 
Szak'acs III care a trimis în Minutul 
6F mmgia pe. lingă poarta goală. -

RAPID—ȘTIINTA TIMIȘOARA 
4—2'

STEAGUL ROȘU—C.S.M.S. 3—2
IAȘI (coresp. „Scînteii") — întîl

nirea de'fotbal caré s-a desfășurat 
la Iași s-a terminat cu victoria oas
peților. Iată pe scurt cîteva aspecte 
din filmul, jocului. In minutul 10 
oaspeții conduceau cu 2—0 prin go
lurile marcate de Ha’șâti. Fotbaliștii. 
ieșeni atacă insistent, reușind să 
înscrie prin Constantinescù. La pu
țin timp tot el egalează. La o învăl
mășeală în fața poi'ții echipei ieșene. 
Steagul roșu urcă scorul ajutat și 
de Viorel Popeșcu (C.S.M.S.) care 

greșește nepermis.
Prima parte a jocului se încheie 

astfel cu scorul de 3—2 pentru Stea
gul roșu. In continuare fotbaliștii 
ieșeni domină, obligînd pe oaspeți 
să se apere în 9 oameni. Ocaziile 
clare de gol ale fotbaliștilor 
C.S.M.S. sînt ratate de către 
Voica, Matei, Pop.
ȘTIINȚA CLUJ—CRIȘUL

CLUJ (coresp. 
sfîrșit iată și cea

Rezultatele categoriei B

SERIA I : Metalul București—Fla
căra Moreni : 1—0 ; Poiana Cîmpi- 
na—Știința Galați : 3—1 ; Unh ■
Rm. Vîlcea—Știința Craiova : 5—' 
Dinamo—Chimia Făgăraș :
Metalul Tîrgoviște—Știința Bucu
rești : r2—-l ; Ceahlăul P. Neamț— 
Foresta Fălticeni : 4—1 ; Tractorul
Brașov—C.F.R. Pașcani : 0—0.

SERIA Il-a : Flarrțura Roșie Ora
dea—Gaz Metan. Mediaș : 0—0 ; A- 
rieșul Turda—A. S. Cugir : 1—2 ;
A.S.M.D. Satu-Mare—Jiul Petrila : 
2—1 ; C.S.M. Sibiu—Mureșul Tg.

■ Mureș -: ; 8—2 ; Minerul Lupeni— 
C,S.M. ; Cluj : 1—0; C.S.M. Reșița— 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii : 
2--0;r, Minerul Baia Mare—C.F.R. 
Timișoara (amânat).

3—1 ; Unirea
■i; 

0—0 ;

*
între 11—13 noiembrie, Universita

tea București organizează sărbă
torirea împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea primului curs de Limba
și Literatură romînă în Italia, la U- 
niversitatea din Torino. Cu acest pri
lej s-a constituit un Comitet de o- 
noare prezidat de acad. prof. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului. Dili 
comitet face parte și Alberto Paverj 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu-, 
rești. Pentru organizarea festivități
lor s-a alcătuit un Comitet executiv,- 
condus de acad. prof. Iorgu Iordap, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne. ,,

Universitatea din Torino va fi re
prezentată la aceste festivități de 
prof. Mario Allara, rectorul universi
tății, prof. Giorgio Gullini, decanul 
Facultății de Litere și Filozofie, și 
prof. Mario Ruffini. Oaspeții italieni 
au sosit duminică seara. Ei au fost 
întîmpinați de acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității București, repre-. 
zentanți ai Ministerului învățămîn-i. 
tului, Ministerului Afacerilor Exter-;, 
ne, Sfatului popular al Capitalei, ca-.; 
dre didactice universitare. A fost de; 
față V. A. Farinelli, prim-secretar al" 
legației Italiei la București

(Agerpres)

„Cupa Europei“ inter-țări U. R. S. S. - Stalia 1-1

de ta 
Milea,

1—0
„Scînteii“). — în 
de a 2-a victorie. 

Știința a învins pe Crișul Oradea cu 
1—0. Victoria a fost obținută cu multă 
greutate, abia cu cîteva minute înainte 
de sfîrșitul partidei .printr-o lovitură de 
la . 11 m, acordată de arbitru pentru un

Ultimele dueluri

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
Meciul de fotbal dintre echipa studen
ților din Timișoara și Rripid-București a 
fost mult așteptat de iubitorii acestui ■ 
sport. Partida nu a corespuns așteptă
rilor, datorită jocului slab desfășurat de 
către gazder

în minutul 27 Dumitriu ÎI, dintr-o 
acțiune personală, marchează primul 
gol pentru Rapid. Nu -trec., nici: 5 mi
nute și Codreanu înscrie -dintr-o pasă 
primită de la același Dumitriu II..

După pauză echipa i .studenților , din 
looalitate intră hotărîtă să reducă dip 
handicap și reușește acest lucru în mi
nutul 53. Din acest moment se inșistă 
mai mult la poarta oaspeților dar 
ineficacitatea înaintașilor timișoreni > 
face ca scorul să nu poată fi modificat. 
Oaspeții se apără organizat și atacă 
periculos. în minutul 62 Codreanu

ofensivă din minutul 18 și pun în 
pericol poarta apărată de Sarti. A- 
cesta apără în extremis un șut pu
ternic al lui Cislenko, apoi plon
jează în picioarele lui Ivanov. To
tuși, în minutul 32 Cislenko pătrun
de printre apărătorii italieni, pa
sează lui Gusarov și centrul atacant 
al echipei sovietice marchează im- 
parabil. Repriza a doua începe cu 
atacurile italienilor. în minutul 55

ROMA 10 (Agerpres). — Selecțio
natele .de fotbal ale Italiei și U.R.S.S. 
s-aü întîlnit ieri pe stadionul olim
pic din Roma în meciul retur din 
cadrul optimilor de finală ale „Cu
pei Europei“ inter-țări. La capătul 
unui joc viu disputat, de un remar
cabil nivel tehnic, întîlnirea s-a 
terminat, la egalitate (1—1) astfel că 
reprezentativa ■ sovietică, învingă
toare cu 2—0 în primul joc, se cali
fică pentru sferturile de finală, ur- Burgnich execută o lovitură liberă 
mînd să întîlnească echipa Suediei.

Echipa italiană, care spera într-o 
revanșă,, a fost condusă cu 1—0 în- 
cepînd din minutul 32 și n-a reu
șit să egaleze decît în ultimele se
cunde ale meciului. Unul din eroii 
meciului a fost portarul-Lev Iașin 
care a apărat și o lovitură de la 
11 m executată de Mazzola.

Gazdele au dominat în primul 
sfert de oră, dar Iașin a blocat toa
te baloanele expediate de înaintașii 
italieni. Jucătorii, sovietici trec la

în bară iar în minutul următor ar
bitrul acordă penalty pentru gazde. 
Trage Mazzola dar Iașin plonjează 
și apără. Este rîndul portarului 
Sarti să se remarce la un șut al lui 
Husainov. în final Iașin salvează 
plonjînd în picioarele lui Domen- 
ghini, reține un șut al lui Mazzola 
dar în ultimul minut, mascat de un 
apărător, nu poate opri balonul tri
mis de Riviera. Meciul a fost con
dus de arbitrul elvețian Mellet.

Ieri în sala Floreasca,

Succesele gimnaștilor 
rommi

Ieri seară, după trei zile de întreceri, 
în sala Floreasca din Capitală s-au în
cheiat Campionatele internaționale de 
gimnastică ale R. P. Romîne aflate la 
cea de-a șasea ediție. în ultima zi de 
concurs în fața spectatorilor care au 
umplut sala pînă la refuz, au evoluat 
cei mai buni gimnaști și gimnaste din 
reprezentativele celor 9 țări prezente 
în întreceri. Respectiv primii șase cla
sați — după două zile de întreceri — 
la fiecare aparat în parte, care luptau 
pentru cîștigarea titlurilor de campioni 
internaționali pe aparate. Așa după 
cum era și de așteptat, aproape la fie
care aparat am asistat la întreceri dis
putate care au entuziasmat asistența. 
Ceea ce merită remarcat însă în mod 
special este faptul că gimnastele și 
gimnaștii romîni au reușit să ne aducă 
la aceste campionate o serie de fru
moase victorii. Din cele 12 titluri puse 
în joc — două la individual compus și 
10 la aparate — sportivii romîni au 
cîștigat 7. Iată și lista completă a cam
pionilor : Individual compus : Sonia 
Iovan (R. P. Romînă) și Vladimir Kuț ; 
Sărituri : Maria Krajcirova (R.S.C.) ; 
Paralele : Sonia Iovan (R. P. Romînă) și 
Mzia Ninașvili (U.R.S.S.) ; Bîrnă : So
nia Iovan (R. P. Romînă) ; Sol : Elena 
Leuștean (R. P. Romînă) ; Sol : Eduard 
Gromov (U.R.S.S.) ; Cal cu mînere : 
Nenad Vidovici (R.S.F.I.) ; Inele : An
ton Kadar (R. P. Romînă) ; Sărituri : 
Petre Miclăuș (R. P. Romînă) ; Pa
ralele : Eduard Gromov (U.R.S.S.) ; 
Bară fixă : Frederic Orendi (R. P. Ro
mînă),
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Un asalt al Iui Constantin Stelian (Steaua), campion R.P.R. pe anul 1963, 
în duelul cu Ștefan Moldanschi (Petrolul Ploiești).

Patru zile sala Re
colta din. Capitală a 
fost gazda sportivilor 
mânuitori de florete și 
spade a Ultimelor dis
pute pentru cucerirea 
titlurilor de campioni 
republicani. Tricou
rile și diplomele de 
campioni pe acest an 
au revenit celor mai 
buni : la floretă fe
mei, lui Maria Vicol 
(Progresul - București) 
pe echipe, reprezen
tantelor aceluiași club, 
iar la spaclă bărbați, 
lui Constantin Stelian 
(Steaua) și pe echipe, 
tot spadasinilor de là 
Steaua.

de. Pentru cea de la 
Tokio, însă, nu „ve
deam“ înlocuitoarele 
celor care ne-au re
prezentat merituos ani 
de-a rîndul. La aces
te campionate însă, 
patru fete : Ecaterina 
Jencek, Suzana Tași,

N-au lipsit desigur 
surprizele : campioa
na mondială, Olga 
Szabo (Steaua) a fost 
învinsă de tinerele E- 
caterina Jencek și Sü- 
zana Olaioș (Unio- 
Satu Mare).

Finalul de scrimă
însă a fost un prilej Ileana Gyulay (Unio- 
de bun augur pentru 
acei care se ocupă 
de reprezentanții a- 
cestui sport în vede
rea marilor confrun
tări ale anului viitor.

„Am pregătit lotu
rile — ne spunea tov. 
Al. Csibler — pentru 
ultimele trei Olimpia-

Satu Mare) și Marina 
Stanca (Progresul- 
București) au confir
mat așteptările putînd 
oricînd înlocui cu suc
ces 4 din cele 8 com
ponente ale lotului 
nostru republican.

C. COSTIN

Real Madrid a sosii 
la București

Aseară a sosit în Capitală echipa 
de fotbal Real Madrid care' va în- 
tîlni miercuri pe stadionul „23 Au
gust“ echipa Dinamo București în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni“. La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa oaspeții au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai federației de 
fotbal și ai clubului sportiv Dina
mo. Din lotul echipei fab parte prin
tre alții Di Stefano, Gento, Aman- 
cio, Araquistain, Santarparia și Mul
ler.

Baschet

La Ljubljana au luat sfîrșit 
trecerile celei-, de a ■ 14-a ediții 
natelor internaționale .de tenis de masă 
ale Iugoslaviei. Maria Alexandru și Radu 
Negulescu au cucerit primul loc la proba 
de dublu niixt învingînd în finală cu 
3—I pe Ella Constahtine.s'cu, Dorin Giur- 
giucă. Proba de simplu feminin a reve
nit jucătoarei Shanon (Anglia) , învingă
toare cu 3—2 în partida cu Rudova
(U.R.S.S.). Celelalte rezultate înregistrate 
în finale ; Simplu masculin : Markovici 
II (Iugoslavia) — Scholler (R. F. Germa
nă) 3—1 ; dublu femei : Rowe, Shanon 
(Anglia) — Maria Alexandru, Ella Con- 
stantinescu 3—2 ; dublu ' masculin :
Vecko, -"'Korpa (Iugoslavia) —• Miko, Sta
nek (R. S. Cehoslovacă) 3—0

aseară în- 
a< campio-

O revanșă mult așteptată în lumea fotba
lului este meciul F. C. Santos—A. C. Mi
lano pentru Cupa intercontinentală. Prima 
întîlnire disputată luna trecută la Milano a. 
revenit formației italiene cu 4—2. Se pare 
însă că brazilienii sînt hotărîți să cîștige la 
un scor care să le permită să cucerească din 
nou această cupă. Joi, 14 noiembrie, pe sta-- 
dionul Maracana din Rio de Janeiro, 150 000 
de spectatori se vor convinge dacă Santos 
este capabilă de această performantă.

★
La Palatul sporturilor din Lyon a avut 

loc meciul de box dintre fostul campion al 
lumii al cat. mijlocie, Ray Sugar Robinson, 
si italianul Fabio Bettini. Meciul, disputat 
în 10 reprize, s-a încheiat cu un rezultat de

- r>

Italia—U.R.S.S.
°) Dinamo București—Petrolul 
Știința Timișoara—Rapid • 
C.S.M.S. Iași—Steagul Roșu 
Siderurgistul—Progresul 
Dinamo Pitești—U.T.A.
Știința Cluj—Crișul
Unirea Rm. Vîlcea—Știința Craiova 
Ceahlăul P. Neamț—Foresta Fălticeni 
A.S.M.D. Sa.tu Mare—Jiul Petrila
C.S.M. Reșița—Industria Sîrmei C. Turzii 
Minerul Lupeni—C.S.M. Cluj
. °) înțrucît me.ciul II (Dinamo Buc.—Pe

trolul) à fost anulat, toate variantele pri
mesc rezultat exact la acest meci.

PRONOSPORT
Concursul nr. 4o, din 10 noiembrie a.c.

x
anulat

CLUJ (prin telefon).
Sîmbătă seara s-a-disputat la Cluj 

întîlnirea prietenească de baschet dintre 
selecționatele feminine ale R.P. Romîne 
și R.S.F.S. Ruse. După un joc spectacu
los, de un ' bun nivel tehnic, mëcful a 
luat sfîrșit ou un rezultat de egalitate: 
58—58

y®

La clubul sportiv muncitoresc clin Reșița,, îa timpul antrenamentului echi
pei feminine de popice.
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a stației cu toate

foarte grele Răsfoind presa Stlăînă Prima oară după 
0 și respectiv 11 ani.

Plan de austeritate

k

(Agerpres). — Zia- 
publicat la 10 no-

cîteva comentarii 
aspecte ale situa-

Corespondentul 
notează că părerile 
cunoscut printr-o

întrevederea lui Â. Harriman 

cu președintele Argentinei

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

în nordul 
subliniat că 
însemnătate 
dezarmării gene-
ce privește pro

Adunării Ge- 
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după ce va 

pri-

zo- 
Eu- 
Da- 
ho-

Nu mai puțin 
seama de autor, 

care îl 
El sub: 
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Proiectul de rezoluție prezentat de reprezentanții a zece țări 
latino-americane

puterile nu- 
din plin“ la 
acestei rezo-

10
a

însemnătatea lan- 
cosmic „Poliot-1“

Imagini din viața internațională

NEW YORK 10 (Agerpres). — Re
prezentanți a zece țări latino-ameri
cane au depus sîmbătă la Biroul A- 
dunării Generale O.N.U. un proiect 
de rezoluție în care exprimă spe
ranța că Organizația Națiunilor 
Unite va sprijini un acord cu pri
vire la crearea unei zone denuclea
rizate în America Latină. Potrivit 
acestui acord, țările Americij Latine 
se obligă să renunțe la fabricarea, 
depozitarea, primirea și experimen
tarea de arme nucleare și vehicule 
de transportare a acestora.

Proiectul de rezoluție subliniază 
că Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii a creat „o 
atmosferă favorabilă“ pentru înce
tarea răspîndirii armelor nucleare. 
Semnatarii proiectului: Bolivia, Bra
zilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Salvador, Haiti, Mexic, Panama și 
Uruguay exprimă dorința lor de a 
împiedica ca America Latină să fie 
tîrîtă în cursa „periculoasă și costi
sitoare“ a armamentelor atomice și, 
totodată, speranța că 
cleare „vor colabora 
înfăptuirea scopurilor 
Iuții.

, Comitetul Politic al 
nerale O.N.U. va lua 
proiectul de rezoluție 
încheia actualele dezbateri cu

Problema coloniilor portugheze 
în dezbaterea Comitetului nr. 4

NEW YORK 10 Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Terminînd dezbaterile asupra 
problemei Africii de sud-vest, Comi
tetul nr. 4 al Adunării Generale, 
care se ocupă de teritoriile sub tu
telă și neautonome, a trecut la dis
cutarea problemei coloniilor portu
gheze.
■ Atît din raportul Comitetului ce
lor 24, însărcinat cu urmărirea 
aplicării declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, cit și din dis
cursurile petiționarilor din Mozam
bic a reieșit adevărata cauză a 
înrăutățirii situației din Ango
la, Mozambic, Guineea portu
gheză, Insulele Capului Verde, Timor, 
Principe, unde trăiesc, în condiții in
umane, peste 12 milioane de oameni. 
Uciderea a peste 50 000 de africani în 
Angola, represiunile din Mozambic, 
înființarea de rezervații pentru ne
gri, exploatarea crîncenă a acestor 
popoare — iată cîteva aspecte ale 
politicii colonialiștilor portughezi, 
denunțate cu tărie în Comitetul nr. 
4 al Adunării Generale a O.N.U.

în pauza dintre două ședințe am

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Subsecretarul' de stat al S.U.A., Ave- 
rell Harriman, care a sosit de două 
zile la Buenos Aires, a avut o între
vedere cu președintele Argentinei, 
Arturo Illia. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, în cursul în
trevederii Harriman a transmis pre
ședintelui Illia un mesaj personal 
din partea președintelui Kennedy, în 
care acesta exprimă părerea ca pro
blema anulării contractelor petro
liere încheiate cu companiile nord- 
americane să fie tratată la un mod 
care să permită menținerea relații
lor comerciale între cele două țări 
și Argentina să poată obține în con
tinuare fondurile alocate în cadrul 
programului „Alianța pentru pro
gres“.

Recent s-a încheiat la Londra 
conferința pentru acordarea unei noi 
constituții Guyanei britanice. După 
cum s-a mai anunțat, conferința nu 
și-a atins scopul anunțat, acorda
rea independenței acestei colonii a- 
mînîndu-se pînă la o dată nedefi
nită.

Această conferință se înscrie în 
lungul șir de tratative din ultimii 
ani consacrate acordării indepen
denței. acestei țări. De fiecare dată 
însă, sub diferite pretexte și în po
fida cererilor majorității populației 
guyaneze. aceste cereri au fost res
pinse. De data aceasta s-au condi
ționat viitoarele tratative pentru fi
xarea datei la care se va pune pro
blema independenței de organizarea 
unor noi alegeri în Guyana. Aceste 
alegeri ar urma să se desfășoare 
după un nou sistem electoral, con
struit în așa fel îneît partidele reac
ționare să poată trage maximum de 
avantaje. Cererea ca vîrsta alegăto
rilor să fie redusă de la 21 la 18 ani 
a fost, de asemenea, respinsă.

Toate acestea sînt legate de spe
ranța că în cadrul unor asemenea 
alegeri partidele reacționare din o- 
poziție vor reuși să răstoarne de la 
putere Partidul popular progresist 
al dr. Cheddi Jagan, care se bucu
ră de popularitate în 
lor.

Guyana britanică 
214 970 km p, 566 000 
colonie engleză pe 
mericii Latine — este 
surse economice bogate. Ea dispune 
de mari rezerve de energie hidrau
lică. de zăcăminte minerale încă ne
prospectate și de material lemnos.

rîndul mase-

(suprafața 
locuitori) — 
teritoriul A- 

o țară cu re-

vire la dezarmarea generală și to
tală. După cum transmite agenția
U.P.I., după aprobarea proiectului 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U., va fi convocată o conferință 
a tuturor țărilor latino-americane 
pentru a se pune la punct detaliile 
acestui plan.

MOSCOVA 
rul „Izvestia“ 
iembrie interviul acordat corespon
dentului său din Copenhaga de mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Per Hăkkerup.

Referindu-se la problema dezar
mării, și în special la crearea 
nei denuclearizate 
ropei, Hăkkerup a 
nemarca acordă o 
tărîtoare realizării 
rale și totale. „în 
blema zonei denuclearizate în nor
dul Europei, a spus în continuare 
ministrul danez, pot să repet ceea 
ce am mai spus în repetate rînduri : 
nu avem, și în actualele circum
stanțe nu intenționăm să amplasăm 
arma atomică pe teritoriul Dane
marcei. Celelalte țări nordice nu au 
de asemenea arma nucleară. Guver
nul danez, la fel ca și guvernele 
celorlalte țări nordice, este adversa
rul extinderii continue a sferei ță
rilor posesoare de armă atomică“.

solicitat pe Eduardo C. Mondlane, 
președintele Frontului de eliberare 
națională din Mozambic, să ne pre
zinte aspecte ale situației din acest 
teritoriu.

„Prin denumirea de „provincii por
tugheze de peste mări“, a spus Mond
lane, guvernul portughez încerca să 
acrediteze ideea că Portugalia este 
pe cale să aplice o nouă formulă, po
trivit căreia coloniile sale urmează 
să capete autonomie în cadrul unei 
„uniuni“ cu capitala la Lisabona. în 
fapt este vorba de o nouă încercare 
de centralizare a puterii politice, e- 
conomice și financiare în metropolă, 
de integrare totală a coloniilor, de 
legalizare în fapt a exploatării și a- 
nexării acestor teritorii.

Pe plan intern, aceste încercări se 
manifestă prin intensificarea repre
siunilor, asasinatelor, construirea de 
noi închisori, deportări în masă în 
R.S.A. și Rhodesia de sud, export de 
forță de muncă etc. Numai în Mo
zambic zac în închisori peste 2 000 
de deținuți politici.

Dacă O.N.U. nu va reuși să deter
mine guvernul portughez să acorde 
independența Mozambicului și celor
lalte colonii, nu vom avea altă alter
nativă decît lupta cu arma în mină 
și sîntem hotărîți s-o ducem pînă la 
capăt. A sosit timpul să fie sfărîmat 
jugul colonial portughez pe care 
l-am suportat 400 de ani“.

LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres).— 
în cadrul unei cuvîntări radiodifu
zate, primul ministru al Republicii 
Congo, Cyrille Adoula, a anunțat 
sîmbătă seara că moneda națională, 
francul congolez, a fost devalorizată 
cu aproximativ 300 la sută. Premie
rul congolez a declarat, de aseme
nea, că a fost pus la punct un plan 
de austeritate economică în sccpul 
soluționării crizei economice din 
țară.

După cum transmite coresponden
tul din Leopoldville al agenției As
sociated Press, știrea devalorizării

Principalele articole de export sînt : 
zahărul, bauxitele, manganul, orezul, 
cheresteaua, aurul și diamantele. De 
relevat că zahărul și bauxitele dau 
75 la sută din întregul venit reali
zat din export. Marea majoritate a 
plantațiilor de trestie de zahăr, ca și 
a întreprinderilor care o prelucrea
ză, aparțin unor mari monopoluri 
străine. Bauxita este, de asemenea, o 
mare bogăție a Guyanei, după 

Latină. Trebuie adăugat că acum cî
teva luni a fost înscenată, de către 
partidele reacționare, cu ajutorul fi
nanciar al unor lideri sindicali de 
dreapta din S.U.A., o „grevă“ antigu
vernamentală. Ce fel de „grevă“ a fost 
aceasta ne putem da seama din fap
tul că patronii i-au amenințat cu 
concedierea pe muncitorii care nu 
acceptă să participe la ea. Scopul tu
turor acestor mașinațiuni era de a 
se „demonstra“ că Guyana nu este 
suficient de „matură“ pentru inde
pendență și că guvernul legal al țării 
nu poate face față sarcinilor. La mij
locul lunii septembrie, organele gu- 

■ vernamentale au intrat în posesia 
unor documente din care reieșea că 
liderii Partidului forțelor reunite, 
partid denumit și „capitalist“, pre
gătesc o rebeliune. „Elemente sub
versive din afară — a declarat 
Cheddi Jagan după descoperirea 
complotului — ajută opoziția din 
Guyana britanică, o instigă să or
ganizeze o rebeliune în speranța că 
va putea înlătura guvernul“.

Știrea despre noua amînare a in
dependentei a fost primită în Guya
na britanică cu un val de proteste. 
Pe adresa guvernatorului coloniei 
au sosit în cursul săptămînii 
peste 10 000 de scrisori de pro
test. Organizațiile politice și ob
ștești, care cuprind peste jumătate 
din populația țării, au declarat că 
sprijină întru totul poziția primului 

telor rasiale, provocarea de tulburări ministru Cheddi J^-gan și Vor duce.

Comentariul zilei

cantitatea extrasă acest teritoriu si- 
tuîndu-se pe locul trei în lume. Dar 
cu toate marile bogății ale țării lor, 
locuitorii Guyanei au un nivel de 
trai extrem de scăzut.

în scopul lichidării rămînerii în 
urmă a economiei, și al ridicării ge
nerale a nivelului de trai, pro
gramul guvernului Cheddi Jagan 
a preconizat luarea unor măsuri ca : 
naționalizarea industriei și înfăptui
rea reformei agrare, îmbunătățirea 
asistenței medicale a populației, in
troducerea învățămîntului gratuit și 
altele. Dar toate aceste planuri le
zau interesele cercurilor marilor ca
pitaliști băștinași și 
de aceea, reacțiunea 
panie după alta de 
vernului Jagan cu

străini. Tocmai 
a pornit o cam- 
hărțuire a gu- 
scopul de a-1 

discredita. Ațîțarea artificială a lup-

cu ajutorul unor bande de huligani mai departe lupta pînă la dobîndirea 
în orașul Georgetown, capitala țării, 
au devenit evenimente frecvente în 
această mică ' colonie din America

independenței.

I. ALEXANDRESCU

O nouă contribuie 
la dezvoltarea cosmonauticii 

Președintele Academiei de Științe a U.R.S.S.
------ - - - - „Poliot-l"

traiectoria de zbor și în apropiere 
de planete“.

„în afară de aceasta, a declarat 
el, una din problemele zborului o- 
mului spre Lună, spre planetele 
Marte sau Venus este asamblarea 
navelor cosmice grele pe orbită de 
satelit al Pămîntului. Unele părți 
ale acestor nave cosmice trebuie să 
reprezinte aparate cosmice mane
vrabile“.

Președintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a subliniat că „lansările 
navelor interplanetare, avînd la 
bord un om, spre Lună și spre pla
netele sistemului solar pot fi consi
derabil ușurate dacă pe orbita în 
jurul Pămîntului vor fi create sta
ții orbitale grele cu permanentă 
funcționare“. Dezvoltînd această 
idee, omul de știință sovietic a re
marcat : „Asamblarea acestor stații 
pe orbită, înlocuirea echipajului și 
utilajului vor putea fi efectuate nu
mai cu ajutorul aparatelor cosmice 
manevrabile“.

Mstislav Keldîș consideră că fără 
efectuarea de către navă a mane
vrei complexe nu se va putea efec
tua „aterizarea în regiunea stabilită 
pe Pămînt a navelor cosmice, care 
se întorc din zborul spre Lună, 
Marte sau Venus“.

„Exemplele citate de folosire a 
aparatelor manevrabile, a spus el, 
nu cuprind nici pe departe întregul 
complex al sarcinilor care pot fi re
zolvate cu ajutorul lor“.

Keldîș a declarat în încheiere că 
lansarea aparatului cosmic „Po
liot-1“ este „o mare contribuție la 
dezvoltarea cosmonauticii“.

despre însemnătatea lansării aparatului cosmic
MOSCOVA 10 (Agerpres). — în

tr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., Mstis
lav Keldîș, s-a referit la însemnăta
tea lansării aparatului cosmic „Po
liot-1“.

El a declarat că lansarea apara
tului cosmic „Poliot-1“ este un pas 
substanțial „spre crearea navelor- \ 
satelit dirijate în timpul zborului“. 
„Capacitatea navelor de a fi mane
vrate, a declarat omul de știință so
vietic, îngăduie crearea stațiilor de 
cercetări științifice orbitale grele în 
Cosmos cu echipaje care pot fi în
locuite, cu utilaj științific care poa
te fi înlocuit și efectuarea aprovi
zionării continue 
cele necesare“.

Referindu-se la 
sării aparatului 
pentru călătorii cosmice îndepărta
te, M. Keldîș a menționat că. „zbo
rul aparatelor cosmice automate, 
precum și al navelor interplanetare 
spre Lună și spre planetele sistemu
lui solar, avînd la bord un om, sînt 
imposibile în mod practic fără rea
lizarea manevrei acestor aparate pe

NORVEGIA : Cereri pentru lărgirea 
comerțului cu țările socialiste

Intr-un articol apărut în revista 
„NORGES UNTENRIKSHANDEL“ 
(Oslo), Tor Stokke, conducătorul secției 
comerțului exterior din ministerul nor
vegian al comerțului și navigației, cere 
întreprinderilor de ramură norvegiene 
„să-și intensifice eforturile de export 
spre țările socialiste“. Articolul a stîr- 
nit un ecou pozitiv în cercurile inte
resate din Norvegia și din străinătate.

Autorul constată că „posibilitățile 
marii piețe est-europene cu cei peste 
300 de milioane de locuitori ai ei nu 
sînt nici pe departe bine studiate. Dez
voltarea economică a țărilor est-europe
ne a creat mari posibilități pentru ex
portul din Vest".

Analizînd situația economică a Nor
vegiei, Tor Stokke remarcă că „expor
tatorii ar comite o greșeală gravă dacă 
ar neglija piețele est-europene. Astăzi, 
unui număr de întreprinderi nor
vegiene care lucrează pentru export le 
lipsesc comenzi din străinătate“.

Otficiî ol comerțului exterior 
suedez

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Presa suedeză din aceste zile infor
mează despre sporirea deficitului 
comerțului exterior al Suédiei, ca 
urmare a reducerii exporturilor că
tre țările vest-europene. Potrivit ci
frelor publicate, în perioada ianua- 
rie-septembrie 1963 totalul deficitu
lui comerțului exterior al Suediei 
s-a ridicat la 822 milioane coroane, 
ceea ce reprezintă o creștere de 214 
milioane coroane față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

economică în Congo
monedei congoleze nu a constituit o 
surpriză, fiind așteptată încă în 
urmă cu cîteva luni. Agenția amin
tește că în Congo domnește în mo
mentul de față „o inflație puter
nică“ și că deficitul bugetar se 
așteaptă să atingă anul acesta suma 
de 17 miliarde franci. „Numeroși ob
servatori, scrie agenția, consideră că 
măsura luată de Adoula a venit 
prea tîrziu pentru a mai putea 
salva criza financiară congoleză, 
care amenință să ducă economia 
acestei țări la faliment“.

Publicăm, mai jos 
referitoare la unele , _ _ .
ției politice din Spania, apărute în. dife
rite organe de presă occidentale. In săp- 
tămînalul parizian „LA TRIBUNE DES 
NATIONS“ a apărut, sub titlul „Re
gimul franchist se înăsprește“, o cores
pondență transmisă din Madrid de un 
corespondent care — subliniind că „ob
servatorii politici sînt obligați să con
state că spiritele sînt departe de a se 
destinde, și aceasta datorită mai ales 
atitudinii organismelor oficiale“ — no
tează, printre altele :

„Procesul împotriva a trei studenți 
francezi, care a luat _
sfîrșit prin condam
nări f 
(24, 30 și respectiv 
15 ani închisoare) a _
făcut o impresie 
penibilă. Sînt iarăși aceleași consilii de 
război, aceleași rechizitorii ale locote- 
nent-colonelului Amado, aceleași ilega
lități de procedură. S-ar spune că" sîn
tem încă în 1939... Generalul Garcia 
Valino care defila pe atunci la Madrid, 
semnează astăzi condamnările pentru 
ratificare. El este cel care a contra
semnat condamnarea la moarte a lui 
Grimau, ca și grelele pedepse contra ti
nerilor francezi.

Revenind la climatul încordat din 
ultima vreme, trebuie semnalat, odată 
în plus, spectral torturilor polițiste. în 
fața tribunalului militar din Madrid, 
tînărul student Guy Batoux a spus ju
decătorilor săi : «Aș vrea să știu dacă 
torturarea unui deținut, 'cum a fost 
cazul cu mine, este o regulă generală 
a poliției madrilene. » Un alt student a 
declarat că a fost torturat de poliție la 
Valencia.

Printre intelectualii din Madrid se 
afirmă din ce în ce mai mult că mi
nistrul informațiilor, Fraga Iribăme, a 
făcut un pas greșit afirmînd inexistența 
torturilor în Asturia *).  Nu este departe 
ziua cînd, în ciuda manevrelor de.inti
midare ale poliției și ale cercurilor ofi
ciale, vor fi oferite noi probe opiniei 
publice privitoare la aceste torturi. Gu
vernul, firește, ar vrea să păstreze se
cretul, pentru salvarea aparențelor.

•) La Madrid și în restul Spaniei, ca și 
peste hotare, de altfel, a produs o pro
fundă impresie recenta scrisoare adresată 
ministrului informațiilor, semnată de 102 
reprezentanți ai intelectualității, printre care 
profesori universitari, scriitori, artiști, care 
protestau împotriva torturilor aplicate mi
nerilor greviști arestați în Asturia.

PARIS. Adunarea Națională Fran
ceză a adoptat în noaptea de sîm
bătă spre duminică cu 337 de voturi 
contra 135 bugetul pe anul 1964, care 
se ridică la suma de 92 660 000 000 
franci. Capitolul cheltuielilor milita
re se cifrează la 19 880 000 000 franci, 
dintre care 40 la sută au fost alocați 
forței nucleare de șoc franceze. Bu
getul urmează să fie trimis spre exa
minare Senatului.

LUANDA.. Autoritățile colonialiste 
portugheze din Angola au dat publi
cității un comunicat în care anunță 

' că ’în diferite regiuni-ale acestei co
lonii au continuat lupte între patrioții 
angolezi și trupele portugheze. Co
municatul relevă că patrioții au lan
sat mai multe atacuri și au organizat 
ambuscade împotriva patrulelor por
tugheze.

STOCKHOLM. 86 de reprezen
tanți ai vieții culturale din Suedia au 
dat publicității o declarație de. pro
test împotriva prigoanei și represa
liilor la care- sînt supuși de către re
gimul lui Franco intelectualii spa
nioli care au luat apărarea minerilor 

-greviști din Asturia.

In sfîrșit, demisiile lui Suances și La
badie, președinți respectiv al Inștitutu-
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Comemorarea 
lui Kemal Atatürk
ANKARA 10 (Agerpres). — La 10 

noiembrie în-Turcia s-au comemorat 
25 de ani de la moartea lui Kemal 
Atatürk, fondatorul și primul pre
ședinte al Republicii Turcia. Cu a- 
cest prilej, președintele republicii, 
generalul Cemal Gürsel, a adresat 
un mesaj poporului turc. La mor- 
mîntul lui Atatürk din Ankara a a- 
vut loc o ceremonie comemorativă, 
în școli și universități au avut, de a- 
semenea, loc manifestări consacrate 
vieții și operei lui Atatürk, iar pos
tul de radio a transmis un program 
special.

lui național al industriei și al Institu
tului de previziune, au o mare semnifi
cație politică confirmînd existența unor 
divergențe în sinul cercurilor guverna
mentale“.

Interesante sînt șî relatările ziarului 
„LE MONDE", care a publicat o 
corespondență din Madrid unde ară
ta că în capitala Spaniei ziua de 
duminică, 27 octombrie, a fost marcată 
de doua episoade semnificative : apari? 
ția unui articol al episcopului de 
Malaga, H. Odria, și retragerea candi- 
daților monarhiști, opoziționiști, în ale
gerile municipale de la Madrid, prevă- 
_ __________ zute pentru ieri, 10 

noiembrie, pentru 

prelatului catolic, 
activitate anterioară în presă, și-au gă
sit adăpost în coloanele ziarului „YA“, 
cotidian catolic la care s-a remarcat 
o anumită „evoluție“ politică' în ulti
mele luni. Articolul lui este interesant 
prin faptul că cere „să se recunoască 
poporului dreptul de a-și alege proprii 
reprezentanți" și să i se acorde unele 
libertăți democratice, 
semnificativ, ținînd 
este și avertismentul pe 
adresează cercurilor oficiale, 
lim'ază că „în istorie sînt 
care cer o evoluție rapidă, reali
zată de către autorități“ și îndeamnă 
pe cei ce dețin astăzi puterea să ope
reze o așa-zisă „revoluție de sus, inte
ligentă“, pentru a nu se găsi în fața si
tuației ca „poporul să se lanseze într-o 
revoluție sîngeroasă“.

Pe de altă parte — scrie în conti
nuare corespondentul ziarului „Le 
Monde" — „cu toate că importanța 
alegerilor este foarte relativă, primarul 
Madridului fiind numit de șeful sta
tului“ — „motivele retragerii candidați- 
lor monarhiști — (ei nu se prezintă 
sub acest titlu) — par să dea dreptate 
articolului monseniorului Odria asupra 
necesității unei «evoluții rapide » : ei 
au cerut libertatea de a face campania 
electorală fără a fi cenzurați în prea
labil și au dorit ca articolul 14 al 
Cartei, spaniolilor, care garantează li
bertatea de ședere, să fie repus în vi
goare (minerii asturieni au fost depor
tați prin suprimarea acestui articol). 
Văzînd că nu au obținut nici cea mai 
puțin importantă din revendicările lor, 
monarhiștii au hotărît să-și retragă can- 
didații".

$

DELHI. Răspunzînd invitației gu
vernului indian și a unor organizații 
obștești, la 10 noiembrie au sosit la 
Delhi pe calea aerului .prima femeie 
cosmonaut din lume Valentina Niko- 
laeva-Tereșkova și Andrian Nikolaev 
care întreprind călătoria lor de nun
tă în mai multe țări din Asia. Impreu- ■ 
nă cu ei au jsoșit cosmonautul Valeri 
Bîkovski și soția.

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția U.P.I,„la 9 noiembrie, de la baza 
forțelor militare aeriene americane 
Vandenberg (statul California), a fost 
lansat, cu ajutorul unui sistem de ra
chete- „Thor-Agena“, un nou satelit 
secret. Nu se precizează dacă sateli
tul s-a plasat pe orbită.

HAVANA. • La 7 noiembrie, Tribu
nalul revoluționar din Havana a pro
nunțat sentința în procesul unei bande 
de contrarevoluționari care au ucis 
mișelește recent în localitatea Veiba 
del Agua pe țăranul Vicente Perez 
Noua, z membru al miliției populare. 
Tribunalul revoluționar a condamnat

După cum 
mai anunțat, la 
nele de fier 
Peine (R.F.G.), 
avut loc o inunda
ție, în urma căreia 
aproape 40 de mi
neri au rămas blo- 
cați în mină. 11 
dintre ci au putut 
fi scoși la suprafa
ță după ce au stat 
închiși într-o gale
rie la o adîncime 
de 63 de metri timp 
de aproape două 
săptămîni. Pentru 
a-i salva, a fost 
săpat un puț spe
cial. în fotografie 
se vede o parte a 
instalației de fo
rare a puțului.
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în timpul unei demonstrații populare care s-a desfășurat, după răsturnarea 
lui Ngo Dinh Diem. Manifestanții distrug o statuie a fostului dictator.

Demonstrații împotriva represiunilor antidemocratice

CARACAS 10 (Agerpres). — în 
orașul Valencia a avut loc o de
monstrație' împotriva acțiunilor re
presive antidemocratice ale autori
tăților din Venezuela. Potrivit rela
tărilor agenției Associated Press, 
poliția a deschis focul împotriva 
demonstranților, un student fiind 
ucis. Numeroși manifestanți au fost 
arestați.

O; demonstrație asemănătoare s-a 
desfășurat și în centrul universitar
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cinci membri ai bandei la moarte prin 
împușcare. Sentința a fost executată.

TOKIO. Agențiile de presă anunță 
că'la 9 noiembrie au avut loc în Ja
ponia două catastrofe. După cum 
transmite agenția France Presse, la 
Ohmuta (insula Kiusiu) s-a produs o 
catastrofă minieră în urma unei pu
ternice explozii de gaze. Numărul 
victimelor se ridică, potrivit ultime
lor știri, la 452 de morți și 100 ră
niți. în seara aceleiași zile, într-o su
burbie a capitalei Japoniei, două tre
nuri de pasageri care veneau din 
sensuri, opuse s-au ciocnit cu un tren 
de marfă deraiat. Potrivit datelor pre
liminare, în această catastrofă- și-au 
pierdut viața 163 de persoane.

, TEHERAN, 
au anunțat că 
rei dintre Iran 
tat doi contrabandiști asupra cărora 
a fost găsită o cantitate de 400 kg 
opium. Potrivit noii legislații adop- 

NEW YORK. Pe un hipodrom de ’ — *“ T~- —:
lîngă New York s-au produs inci
dente grave după ce un mare număr 
din cei 23 000 de spectatori prezenți 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
desfășurarea neregulamentară a uneia 
din alergări. Spectatorii au dat foc la 
tribune și au spart geamurile clădiri
lor'învecinate. în urma incidentelor-

Havana. Pe 
roportul „José Mar 
ti" se descarcă 
articole de primă 
necesitate trimise 
pentru ajutorarea 
victimelor uraganu
lui „Flora“ de către 
organizațiile de Cru
ce Roșie din Polo
nia, Romînia, Un
garia, Italia, Ceho
slovacia, Irlanda și 
R.D.G.

Coro, situat pe coasta de est a Ve- 
nezuelei.

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
— Muncitorii de la serviciile de 
transporturi și șoferii de autobuze 
din orașul Alquiler (Republica Domi
nicană) au declarat o grevă dë 24 de 
ore, în semn de protest împotriva in
staurării la putere a juntei militare. 
De asemenea, muncitorii din diferițr 
fabrici au declarat greve, în ciuda 
interdicțiilor impuse de autorități. '

care au durat cîteva ore, 15 persoa
ne au fost rănite. La fața locului au 
sosit 150 de agenți ai poliției, pre
cum și un mare număr de ambulan
țe. Poliția a operat arestări în rîndu- 
rile spectatorilor. Se consideră că 
pierderile materiale provocate insta
lațiilor hipodromului se ridică la pes
te 100 000 de dolari.

DJAKARTA. Agenția Antara anunță 
că guvernul Indoneziei, în semn de 
protest față de crearea Federației 
Malayeze, a schimbat denumirea 
strîmtorii Singapore în
Batam, după insula indoneziană cu 
același nume 
Singaporelui..

strîmtoarea

situată în apropierea

Autoritățile iraniene 
în apropierea frontie- 
și Irak poliția a ares-

late în Iran,- cei doi contrabandiști ■ 
sînt pasibili de5pedeapsa cu moartea.

MONTEVIDEO. în urma recensa- 
mîntului care a avut loc la 16 octom
brie a.c., populația Uruguayului este 
de 2 556 020 de oameni. 46 la sută 
din întreaga populație locuiește în 
capitala țării, Montevideo.
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