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Un obiectiv important

al întrecerii

ECONOMII
PESTE PLAN

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
în fabricile și uzinele țării au în
ceput pregătirile pentru producția 
anului viitor — ultimul an al 
planului șesenal. Aceste pregătiri 
se împletesc strîns, în fiecare în
treprindere, cu preocuparea mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor, de a asigura îndeplinirea 
exemplară a planului pe anul în 
curs și a angajamentelor socia
liste luate în cadrul întrecerii.

Un obiectiv principal pe care 
majoritatea întreprinderilor l-au 
înscris în angajamentele lor lua
te la începutul anului este reali
zarea de economii și beneficii 
peste plan prin folosirea cu simț 
gospodăresc a fondurilor mate
riale și bănești. Materiile prime, 
energia, combustibilul au o pon
dere însemnată în prețul de cost 
— și spre buna lor utilizare în 
producție își concentrează atenția 
majoritatea colectivelor de între? 
prinderi.

milioane iei 
peste indicele planificat

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii“). — Angajamentele luate pe 
întregul an 1964 de către colec
tivele de întreprinderi din regiu
nea. Banat totalizează un volum 
de economii, peste sarcina plani
ficată, în valoare de 67 347 000 lei. 
Folosirea rațională a materiei 
prime, creșterea productivității 
muncii, utilizarea rațională a a- 
gregatelor au permis muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
din industria regiunii să rapor
teze zilele acestea îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor la 
prețul de cost pe-întrégul an. E- 
conomiile obținute pînă în pre
zent peste indicele planificat se 
ridică la 84 282 000 lei.

Consoiwi specifice 
reduse

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Economisirea materiei prime și a 
materialelor stă permanent în a- 
tenția muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la uzina „Elec- 
troprecizia“ din orașul Săcele. în 
acest scop, în toate sectoarele 
uzinei s-au luat măsuri pentru 
reducerea consumului specific de 
metal, îndeosebi prin reproiecta- 
rea reperelor din construcția di
feritelor tipuri de motoare elec
trice. Numai prin reproiectarea 
unor piese de la motorul de 0,6 
kW s-a redus consumul de me
tal și de tablă silicoasă cu 13-23 
la sută. Concomitent s-a îmbună
tățit și calitatea produselor res
pective. De la începutul anului și 
pînă în prezent, pe calea reduce
rii consumurilor specifice de ma
teriale, s-au realizat economii de 
aproape 400 000 lei.

Măsuri eficiente 
de gospodărire 
a metalului

SATU MARE (coresp. „Scîn
teii“).— în secțiile uzinei „Unio“- 

'Satu Mare s-au aplicat pînă acum 
numeroase măsuri privind mai 
buna gospodărire a metalului in
trat în procesul de producție.

Procedeele înaintate de lucru 
au căpătat o largă extindere. în 
uzină s-au realizat, de exemplu, 
role de transportoare cu bucșe 
din pulbere de fontă și bronz. 
Aplicarea acestui procedeu aduce 
anual economii de sute de mii de 
lei. Rezultate bune au fost obți
nute și pe seama înlocuirii unor 
repere din metale feroase și ne
feroase cu materiale plastice, ba- 
chelită și altele. De la începutul 
anului și pînă în prezent, la uzi
na „Unio“-Satu Mare au fost a- 
plicate aproape 100 asemenea mă
suri, iar economiile rezultate se 
ridică la peste 3 milioane lei.

Prin aplicarea 
procedeelor avansate

Siderurgiștii de la uzinele „In
dustria Sîrmei“ din Cîmpia Tur- 
zii, aplicînd o serie de metode și 
procedee avansate, au dat peste 
plan de la începutul anului și 
pînă acum 13 300 tone produse, 
obținînd prin reducerea prețu
lui de cost 3 600 000 lei economii. 
Beneficiile realizate însumează 
9 300 000 lei. Productivitatea 
muncii pe această perioadă a 
crescut cu 5,6 la sută față de sar
cina planificată.

în fruntea întrecerii socialiste 
se află laminatorii, care prin ex
tinderea unor procedee tehnolo
gice avansate, au realizat cu 5 600 
tone mai multe laminate de pro
file și sîrmă decît prevederile 
planului. (De la Bara loan, teh
nician).

Cu brigăzile științifice la sate
MIZIL (coresp. „Scînteii“). — Ieri 

două brigăzi științifice, constituite de 
Comitetul raional pentru cultură și artă 
Mizil, au vizitat comunele Clondiru și 
Ulmeni. Din componența brigăzilor au 
făcut parte activiști de partid și de stat, 
ingineri agronomi, profesori și medici,ingineri agronomi, profesori și medici, 
judecători. După expunerile specialiș-

tilor clin agricultură cu privire la prin
cipalele sarcini puse de campania a- 
gricolă din această toamnă, ceilalți 
membri ai brigăzilor au răspuns dife
ritelor întrebări legate de apărarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, de preve
nirea îmbolnăvirilor etc.

Adunare consacrată aniversării
luptelor de eh

(coresp. „Scîn-TÎRGU MUREȘ 
teii“). — Duminică dimineața la mo
numentul eroilor din Oarba de Mu
reș a avut loc o adunare publică 
consacrată împlinirii a 20 de ani de 
la eroicele lupte de eliberare, desfă
șurate pe aceste locuri de armata 
romînă în septembrie 1944 împotri
va armatelor hitleriste. La adunarea 
publică au participat mii de oameni 
ai muncii din orașul Luduș și din

berare
satele din împrejurimi. Au luat cu- 
vîntul general maior în rezervă Ni
colae Alecu, învățătorul loan Puiae. 
loan Tomșa, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular din co
muna Ulieș, și colectivistul Iosif 
Iernuțan. Vorbitorii au evocat mo
mente din timpul luptelor desfășu
rate acum două decenii în zona 
Mureșului mijlociu.

Manifestări cultural-artistice
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri dimineața în sala cinematografului 
Popular din Baia Mare a fost organi
zat un medalion muzical : „George 
Enescu — geniu al muzicii romînești“, 
la care și-a dat concursul orchestra 
simfonică din Satu Mare. Seara, Opera

muzical :

din Cluj a prezentat pe scena teatrului 
băimărean spectacolul : „Elixirul dra
gostei“ de Donizetti. Un alt colectiv 
artistic aflat în turneu prin regiune —• 
Teatrul de stat din Timișoara — a so
sit la Satu Mare cu piesa : „Moralita
tea doamnei Dulska". Ansamblul fol

cloric de amatori al casei raionale de 
cultură din Sighet a fost oaspetele mi
nerilor de la Baia Borșa cărora le-a 
prezentat un spectacol de dansuri și 
cîntece populare. Orchestra simfonică 
din Satu Mare s-a deplasat duminică în 
comunele Oar și Potău cu un frumos 
program de varietăți. în cadrul ciclu
lui de conferințe : „Călătorii pe hartă“, 
la casa raională de cultură din Carei a 
avut loc simpozionul : „Dezvoltarea 
centrelor industriale ale patriei noastre 
în anii puterii populare“.

I n
SEVERIN (coresp, „Scînteii“).TR. SEVERIN (coresp, „Scînteii“). 

— Agenda zilei de ieri la Turnu Seve
rin a fost bogată. După ora 7 diminea
ța peste 300 de turiști au plecat în 
excursie duminicală pe Dunăre. Itinera
rul : Porțile de Fier, Ada-Kaleh, Orșo
va, Cazane. Alți iubitori de drumeție 
și-au ales ținte mai îndepărtate : Bucu
rești, Craiova, Defileul Jiului. Orașul 
de pe Dunăre a avut Ia rîndul său oas
peți — peste 100 de oameni ai muncii 
aflați la odihnă la Băile Herculane. Ei 
au vizitat portul, muzeul, Porțile de 
Fier, ruinele castelului roman Rubeta 
și ale cetății medievale.

La clubul Patria, casa de cultură și 
Ia biblioteca raională s-au organizat, 
de asemenea, manifestări cultural-artis- 
tice interesante. Un colectiv al Teatru
lui de Stat din Arad a prezentat, pe 
scena Teatrului popular din localitate, 
2 spectacole cu comedia „Căsnicia nu-i 
o joacă“.

oceanic
NOSTRU

Vasul Constanța, Ia sosire în portul Tulcea

pionierii
PESCUITULUI

Duminică portul Tulcea a cunoscut o 
mare animație. Pe faleza din fața căpi
tăniei portului au ancorat navele de 
pescuit oceanic „Constanța” și „Galați". 
Marinarii ce alcătuiesc cele două echi
paje au fost întîmpinați de sute de lo
cuitori ai orașului, soții, rude, cunoscuți. 
Plecate la începutul acestui an din Ja
ponia unde au fost construite, vasele 
au pescuit fiecare în cite una din cele 
două emisfere ale pămîntului : „Constan
ța" >n apele Noii Zeelande, ale mărilor 
Tasmaniei și Coralilor și „Galați" prin 
cele ale mării Bering. In cursa pe care 
a făcut-o, nava „Constanța" a parcurs 
32 000 mile marine trecînd de 4 ori 
Ecuatorul. Durata acestui voiaj de la 
data plecării din Șantierul naval Hita- 
chi-Osaka este de 229 de zile. In acest 
timp, nava „Galați” se lupta cu furtuni
le frecvente și cu temperaturile scăzute 
cu mult sub zero grade ale mărilor nor
dului.

Construite la nivelul tehnicii mondia
le, cele două nave sînt dotate cu uti
laje moderne de navigație și pescuit. 
Deplasamentul lor este de cîte 3 600 
tone, putînd să transporte înfr-o cursă 
1 250 tone pește și făină de pește. Nu
mai puterea instalată electrică a fiecă
rui vas depășește 1 000 kilovați. Pe lîn-

gă agregatele de pescuit, navele sînt 
prevăzute cu instalații de refrigerare și 
prelucrare a peștelui, de fabricare a 
făinii de pește și de extragere a ule
iurilor, Pentru o bună navigație vasele 
sînt înzestrate cu pilot automat de co
mandă, iar pescuitul se face în urma de
tectării bancurilor de pești cu aparate 
speciale.

Vizitînd navele, am stat de vorbă cu 
cîțiva din membrii echipajelor. Toți ne-au 
vorbit despre condițiile 
muncă și viață pe vas. 
stantin Bădică, specialist 
oceanic, ne-a povestit 
fimpul pescuitului. „înfr-o zi — ne spune

admirabile de 
Inginerul Con- 

în pescuitul 
înfîmpISri din

el — după 8 ore de luptă cu furtuna, 
urmărind bancul de pește am defectat un 
loc unde am prins dintr-o singură arun
care a trawlului mai bine de 30 tone de 
pește". Cei doi comandanți ai vaselor, Ni
colae Milu și Victor Orban, Nifă Iustin, 
ofițer III mecanic, Mircea Simionescu, ti
monier, G. Zamfirescu, ofițer secund al 
navei, și alții sînt doar cîțiva din cei care 
au dat dovadă în timpul cursei de mult 
curaj și pasiune pentru noua misiune. Să 
le urăm acestor pionieri ai pescuitului 
nostru oceanic bun sosit în patriei

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii"

SCRISORI CÀTRÊ „SCÎNÎEIA"

Pasiune 
de constructor

Colectivul secției I forjă de la uzinele „Autobuzul" din Capitală a eco
nomisit de la începutul anului și pînă în prezent 75 800 kg de metal, 
în fotografie: (de Ia stînga la dreapta) lăcătușii Gheorghe Munteanu, Ion 
Stoian și Ion Oprea, șef de brigadă, trasînd unele repere de tablă. 
Această brigadă a economisit, prin croirea complexă și rațională a 

tablei, 19 053 kg metal. Foto : M. Andreescu

Pe bulevardul 23 August din 
Roman.' se înalță un nou cartier, 
cu peste 60 de blocuri, care însu
mează 1 500 de apartamente. Sute 
de apartamente sînt locuite, altele 
se află în lucru. Printre cei mai 
harnici constructori romașcani se 
numără zidarii din brigada lui 
Vasile Carnaru, de la grupul de 
șantiere nr. 3. O inițiativă recen
tă a șefului de brigadă, dusă la 
bun sfîrșit de zidari, a fost încă 
o dovadă a iscusinței și hărniciei 
acestui colectiv.

Brigada trebuia să execute zi
dăria la camerele de fum și coșul 
centralei termice de la blocul 11. 
Proiectul inițial de ridicare a co
șului prevedea construirea unei 
schele speciale, cu un troliu pen
tru urcat materialele de zidărie. 
Studiind atent proiectul, Vasile 
Carnaru și-a dat seama că ar pu
tea adopta o soluție mai avanta
joasă. După ce a făcut o serie de 
calcule, s-a dus la maistrul Carol 
Bartha. Acesta a mai cerut unele 
amănunte și, împreună, au stabi
lit cum să se lucreze. Așa cum 
a propus șeful brigăzii, în loc de 
schele s-a folosit o pasarelă mo
bilă sprijinită pe centura de be
ton a fiecărui etaj și pe zidăria 
coșului. Lucrînd în felul acesta, 
coșul creștea văzînd cu ochii, iar 
pasarela urca etaj cu etaj. Lucra
rea a fost terminată cu 4 zile mai 
devreme și cu cheltuieli mai mici.

Consîanlln SMEREA 
lăcătuș

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre Pekin 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Romîne, care la invitația C.C. al 
P.C. Chinez și a Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, va participa la 
sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, Emil Bod- 
năraș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful secției de propagandă 
a C.C. al P.M.R., și Dumitru Gheor
ghiu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., ambasadorul R. P. Romîne 
la Pekin.

Pe aeroportul Băneasa membrii 
delegației au fost conduși de tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ni-

Pe aeroport înainte de plecare 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu. 
Leontin Sălăjan și Gheorghe . Gas
ton-Marin, Gogu Rădulescu, Con-, 
stantin Tuzu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai insti-

★

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Moscova unde a făcut o escală.

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată de A. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., și 
alții. Au fost prezenți, de asemenea, 
Titus Sinu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne la Moscova, 
Pan Țî-li, ambasadorul extraordinar 
și ’plenipotențiar al R. P. Chineze la

tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești.

Au fost de față Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București,- 
și membri ai ambasadei, precum și 
I. I. Iliuhin, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★

Moscova, precum și membri ai am
basadelor romînă și chineză.

N. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a ofe
rit la Casa de recepții un prînz în 
cinstea delegației.

în timpul prînzului a avut loc un 
schimb de păreri prietenesc și sin
cer în probleme de interes comun.

Tovarășii N. Hrușciov și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit toasturL

★
Seara, delegația de partid și de 

stat a R. P. Romîne a părăsit Mos
cova, coritinuîndu-și drumul spre 
capitala R. P. Chineze.

lesepțra ©ferită da președintele Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a oferit duminică seara o 
recepție la Palatul Consiliului de 
Stat, cu prilejul vizitei de stat a 
Majestății Sale Imperiale Haile Se
lassie I, împărat al Etiopiei.

Au luat parte Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Gaston-Marin, Constan
tin Tuzu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu- 

La
Duminică dimineața împăratul 

Etiopiei, Haile Selassie I, împreună 
cu membrii suitei sale oficiale, înso
țit de prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
precum și de Mircea Nico-laescu, mi
nistrul R. P. Romîne la Addis Abeba, 
și de alte persoane oficiale a vizi
tat rafinăria Brazi.

Prin. localitățile situate de-a lun
gul șoselei spre Ploiești, numeroși 
localnici au salutat cu căldură pe 
oaspeți. La intrarea în regiunea 
Ploiești împăratul Etiopiei a fost în- 
tîmpinat în mod tradițional cu pîine 
și sare. Președintele Sfatului popu
lar regional, Gh. Stan, a urat înal
tului oaspete bun venit.

La rafinărie împăratul Etiopiei a 
fost întîmpinat de Alexandru Boa
bă, adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei. Directorul ge
neral al rafinăriei, Bujor Olteanu, a 
vorbit oaspeților despre construcția 
și perspectivele de dezvoltare ale în
treprinderii, după care au fost vizi
tate unele din instalațiile acestui im
portant obiectiv al industriei noas
tre petro-chimice.

La Exp®z!|ra
Duminică după-amiază înaltul 

oaspete a vizitat Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R. P. Ro
mîne.

împăratul Etiopiei, însoțit de

lui, vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, membri ai conducerii or
ganelor centrale de stat și obștești, 
Justinian, patriarhul Bisericii Orto
doxe Romîne, academicieni și alți 
oameni de știință, cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte Altețele Sale Ras 
Imru Haile-Selassie și prințesa Hi- 
ruth Desta, Excelențele sale gene- 
ral-locotenent Abye Abbebe, pre
ședintele Senatului, Ketema Yifru, 
ministrul afacerilor externe ad-in
terim, Petros Sahlou, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Etiopiei la București, general de bri
gadă Assefa Demissie, aghiotant

rafinăria Brazi

principal, dr. Menassie Haile, mi
nistru adjunct, șeful departamentu
lui politic în cabinetul particular al 
Majestății Sale Imperiale, dl. Joha- 
ness Kidane-Mariam, ministru ad
junct, secretar particular al împăra
tului, Admassu Retta, trezorier par
ticular al împăratului.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și atașați militari.

La începutul recepției au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie. Pre
ședintele Consiliului de Stat și îm
păratul Etiopiei s-au întreținut cor
dial cu șefii misiunilor diplomatice.

realizărilor economiei naționale
Gheorghe Apostol, a fost. întîmpinat 
la sosire de Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, de

membri ai conducerii altor ministere 
economice și ai Camerei de Comerț.

Au fost vizitate mai multe stan
duri ale expoziției, după care îm
păratul Etiopiei a semnat în cartea 
de onoare.

în cursul aceleiași zile împăratul 
Haile Selassie I a făcut o vizită prin 
Capitală fiind salutat cu cordialitate 
de numeroși bucureșteni. Arhitectul 
șef al Capitalei, prof. Horia Maieu, 
a prezentat în timpul vizitei noile 
cartiere bucureștene și principalele 
edificii. Scurte popasuri au fost fă
cute la Sala Palatului R. P. Romîne 
și complexul de cămine studențești 
Grozăvești. Aici înaltul oaspete a 
fost întîmpinat de acad. Gh. Mihoc, 
rectorul Universității București, și a 
fost salutat călduros de numeroși 
studenți printre care și tineri din 
țări africane aflați la studii în țara 
noastră.

★
Majestatea Sa Imperială, Haile

Selassie I, împreună cu suita sa 
oficială- a făcut duminică la amia
ză o vizită la Patriarhia Bisericii 
Ortodoxe Romîne. înaltul oaspete a 
fost însoțit de Gheorghe Apostol, 
Grigore Geamănu, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

împăratul Etiopiei a fost întîmpi
nat la sosire de patriarhul Justinian 
și de demnitari bisericești după ri
tualul consacrat celor mai înalți 
oaspeți.

în paraclisul palatului patriarhal 
a avut loc cu acest prilej un 
Te-Deum oficiat de patriarh.

Apoi, în sala festivă a Adunării 
naționale bisericești, patriarhul Jus
tinian și împăratul Etiopiei au rostit

cuvîntări în fața episcopilor, vicari
lor și consilierilor patriarhali, a pro
fesorilor Institutului teologic uni
versitar și Seminarului teologic din 
București.

*
Alteța sa imperială prințesa Hi- 

ruth Desta este însoțită în timpul 
vizitelor de Mia Groza, secretară c 
Consiliului Național al Femeilor, 
Prințesa etiopiană a făcut o vizită 
la sediul Consiliului Național al Fe
meilor, unde a avut o întrevedere 
cordială cu membre ale comitetului 
executiv în frunte cu președinta Su- 
zana Gîdea.

(Agerpres)
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La 28 septembrie 1964, mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală sărbătorește împlinirea unui veac 
de la constituirea Asociației Interna
ționale a Muncitorilor, cunoscută în 
istorie sub denumirea de Internaționala 
I, prima organizație revoluționară de 
masă a proletariatului care a pus ba
zele mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale contemporane.

Crearea Internaționalei I a constituit 
o încununare a dezvoltării mișcării 
muncitorești de la începutunile ei și 
pînă în deceniul al 7-lea al secolului 
trecut, și în același timp rezultatul efor
turilor depuse de Marx și Engels pentru 
unirea socialisrmului științific cu miș
carea muncitorească, pentru crearea

partidului revoluționar al proletaria
tului.

Prin activitatea pe care a desfășu
rat-o, Internaționala I a jucat un rol 
important în creșterea conștiinței poli
tice și a nivelului de organizare a cla
sei muncitoare internaționale, în pre
gătirea proletariatului în vederea în
făptuirii sarcinii sale istorice.

Marx și Engels despre
Cu prilejul centenarului Interna

ționalei, în țara noastră au apărut 
culegerea „Marx-Engels despre In
ternaționala I“, precum și lucrări 
care prezintă cititorilor activitatea 
și rolul jucat de Internaționala I în 
dezvoltarea mișcării muncitorești 
mondiale, influența primei organi
zații revoluționare internaționale a 
proletariatului asupra mișcării mun
citorești din țara noastră.

Este cunoscut rolul imens jucat 
de K. Marx, ca inspirator, organiza
tor și conducător al Internaționalei 
I. Ajutat îndeaproape de F. En
gels, el a fost autorul docu
mentelor ei programatice, îndru
mătorul efectiv al Consiliului ge
neral, organul conducător al In
ternaționalei și statul major de lup
tă al mișcării muncitorești interna
ționale. „La St. Martin’s Hall (sala 
în care s-a desfășurat mitingul de 
constituire a Internaționalei — n.r.) 
— nota Engels — Marx a fost sin
gurul om care știa precis ce trebuie 
făcut și ce trebuie întemeiat, omul 
care încă în 1848 lansase în lume 
chemarea : „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă

Culegerea „Marx-Engeis despre 
Internaționala I“, apărută în Edi
tura politică, înmănunchează do
cumente, materiale și articole 
scrise de K. Marx și F. Engels în 
legătură cu crearea și activitatea 
organizației internaționale a munci
torilor, precum și a precursoarei a- 
cesteia, Liga comuniștilor.

Culegerea se deschide cu docu

OOira t i ô nai a I fi R o m în i a
■> •>

Lucrarea intitulată „Internaționa
la întîi și Romînia“, de Augustin 
Deac, apărută în Editura politică, 
este consacrată relațiilor mișcării 
muncitorești și progresiste din țara 
noastră cu Internaționala I, influ
enței pe care Internaționala a exer
citat-o asupra dezvoltării acesteia.

Primul capitol al lucrării prezintă 
sintetic condițiile istorice în care a 
fost creată, la 28 septembrie 1864, 
Asociația Internațională a Muncito
rilor, precum și activitatea des
fășurată de ea pentru înarmarea 
clasei muncitoare de pretutindeni 
cu concepția socialismului științific, 
organizarea și educarea acesteia în 
spiritul internaționalismului prole
tar, elaborarea unor forme și meto
de adecvate condițiilor istorice, de 
legături între organizațiile munci
torești din diferite țări, înfăptuirea 
celor mai arzătoare revendicări eco
nomice și politice ale maselor ex
ploatate.

Trecînd la tratarea problemelor 
legate de Romînia, lucrarea fixează 
fundalul general-istoric pe care s-au 
grefat faptele și fenomenele analiza
te, condițiile de ordin economic, so
cial și politic din Romînia la epoca 
dată. Anii în care lua ființă Interna
ționala I au fost pentru Romînia ani 
în care se închega „monstruoasa 
coaliție“ dintre forțele principale ale 
burgheziei și vechea clasă a moșie- 
rimii, ani în care, cu toate că se 
păstrau puternice rămășițe feudale, 
s-a accelerat procesul de dezvoltare 
s capitalismului, a crescut numeric 
clasa muncitoare și s-a intensificat 
exploatarea celor ce muncesc. împo
triva forțelor coalizate ale reacțiunii 
se. ridicau masele largi — muncito
rimea în dezvoltare, țărănimea, in
telectualii progresiști, precum și 
unele fracțiuni și cercuri burghezo- 
democratice, radicale. începutul pă
trunderii ideilor socialiste pe terito
riul țării noastre încă înainte de în
ființarea Internaționalei I contribuia 
la impulsionarea mișcării revoluțio
nare și democratice. Toate acestea 
făceau ca ideile și principiile Inter
naționalei să găsească teren prielnic 
de răspîndire în țara noastră.

Ocupîndu-se de căile de pătrun-

Răspîndirea operelor clasicilor marxism-leninismului în țara noastră
Operele clasicilor marxism- 

leninismului sînt larg răspîndi- 
te în țara noastră. Pînă în pre
zent au fost tipărite în Editura 
politică 198 titluri din aceste 
opere într-un tiraj total, de peste 
8 600 000 exemplare, printre care 
18 volume din Opere ale lui K. 
Marx și Fr. Engels și primele 
27 de volume din „Opere com
plete" ale lui V. I. Lenin. Lucră
rile mai importante ale lui K. 
Marx și Fr. Engels au fost ti
părite în numeroase ediții însu- 
mînd tiraje de zeci și sute de 
mii de exemplare. Astfel din lu
crările lui K. Marx, cele trei vo
lume ale „Capitalului“ și cele 
două volume ale lucrării „Teorii 
asupra plusvalorii" au fost ti
părite într-un tiraj total de pes

mentul fundamental al marxismu
lui, în care au fost enunțate ideile 
de bază ale socialismului științific. 
Manifestul Partidului Comunist.

între materialele cuprinse în cu
legere amintim ..Manifestul Consti
tutiv“ al primei Internaționale și 
„Statutul provizoriu al Asociației“, 
documente de mare însemnătate teo
retică și practică, în care au fost 
proclamate țelurile proletariatului 
mondial, principii și mijloace de 
luptă menite să asigure, în condiții- 

dere in Romînia a ideilor marxismu
lui, ale Internaționalei I, lucrarea 
relevă rolul pe care l-a îndeplinit 
în această direcție presa. în absența 
unei prese muncitorești conturate, 
mișcarea muncitorească aflîndu-se 
la începuturile ei, presa democra
tică și progresistă de diferite nuanțe 
a fost aceea care a popularizat în 
țara noastră activitatea și țelurile 
Internaționalei. Redactori și colabo
ratori democrați și progresiști, ca 
Cezar Bolliac de la „Trompeta Car- 
paților“, Vicențiu Babeș de la „Al
bina“, Alexandru Roman de la 
„Federațiunea“, George Barițiu de 
la „Gazeta Transilvaniei“, Iosif Vul
can de la „Familia“ și mulți alții au 
făcut loc în coloanele ziarelor tim
pului unor călduroase manifestări 
de simpatie pentru lupta muncitori
lor de pretutindeni, pentru activita
tea Internaționalei I și a conducăto
rului ei, Karl Marx. Pe multe pagini 
sînt prezentate relatări și extrase 
din presă, unele dintre ele pline de 
farmec evocator, care denotă că ac
tivitatea Internaționalei a preocu
pat și înrîurit societatea romînească.

te 270 000 exemplare, „Luptele 
de clasă în Franța" a cunoscut 
2 ediții însumîna 45 000 exem
plare, „Războiul civil din Fran
ța“ 2 ediții în 36 000 exemplare, 
„Contribuții la critica economiei 
politice" 2 ediții în 26 000 exem
plare, „Muncă salariată și capi
tal“ 5 ediții în peste 160 000 
exemplare, „Salar, preț, profit" 
4 ediții în 180000 exemplare; din 
lucrările lui Fr. Engels, „Anti- 
Dühring“ a fost editat în 3 edi
ții totalizînd 85 000 exemplare, 
„Ludwig Feuerbach, și sfîrșitul 
filozofiei clasice germane“ 4 e- 
diții în 106 000 exemplare, „Ori
ginea familiei, a proprietății pri
vate și a statului" 4 ediții în 
188000 exemplare; „Manifestul 

le etapei respective, înmănuncherea 
într-o mare armată unică a tuturor 
forțelor de luptă ale clasei munci
toare internaționale.

După cum se știe, Internaționala 
I a desfășurat o vastă activitate pen
tru afirmarea și răspîndirea ideilor 
socialismului științific în mișcarea 
muncitorească. Marxismul, concepția 
științifică, revoluționară a proleta
riatului, s-a dezvoltat în luptă cu 
teoriile mic-burgheze, anarhice, tra- 
de-unioniste ale diferitelor grupări 
din mișcarea muncitorească. Nu
meroase materiale cuprinse în cu
legere oglindesc lupta neobosită, 
profund principială, desfășurată de 
Internațională, în frunte cu Marx și 
Engels, împotriva curentelor oportu
niste, pentru triumful ideologiei re
voluționare.

Culegerea pune în lumină spriji
nul activ pe care l-a dat Interna
ționala luptei clasei muncitoare din 
diferite țări pentru revendicările ei 
economice și politice. Geniul de con
ducător revoluționar al lui Marx 
și-a găsit expresie, între altele, în 
îndrumările date secțiilor Interna
ționalei de a studia împrejurările 
istorice concrete ale desfășurării 
luptei de clasă, de a-și elabora tac
tica în funcție de particularitățile 
fiecărei țări, de epoca istorică în 
care are loc activitatea mișcării 
muncitorești.

Lupta consecventă împotriva răz
boaielor de cotropire, ca și împotri
va asupririi naționale, solidaritatea 
cu mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor subjugate, sînt aspecte

în același timp se arată că, în vre
mea Internaționalei I și ca urmare 
a activității ei, a continuat și s-a ex
tins răspîndirea în țara noastră a 
unor lucrări de seamă ale întemeie
torilor socialismului științific, Marx 
și Engels.

Un interes deosebit prezintă date
le, multe dintre ele inedite, pe care 
lucrarea le aduce în privința legă
turilor de ordin organizatoric ale 
mișcării muncitorești și progresiste 
din Romînia cu Internaționala I. 
Pe baza cercetărilor de pînă acum, 
autorul lucrării dă la iveală o 
serie de nume de intelectuali 
înaintați romîni care au fost 
membri ai Internaționalei I, în ca
drul diferitelor ei secții din străină
tate (Franța, Belgia, Elveția etc.). 
Astfel sînt menționați : Vasile Con
ta, Titus Dunca, Zamfir C. Arbore, 
Gheorghe Panu, Dumitru Rosetti- 
Tescanu. Se arată .că în anul 1869 a 
luat ființă pe teritoriul patriei noas
tre, la Timișoara, o secție a Inter
naționalei I, al cărei organizator și 
animator a fost Carol Farcaș, mun
citor metalurgist originar din Reși
ța. Alături de acesta, o muncă susți
nută în vederea înființării secției a 
depus Gheorghe Ungureanu, munci
tor croitor din Timișoara. Pe baza 
unor interesante documente, lucra
rea înfățișează participarea secției 
din Timișoara la activitatea Asocia
ției Internaționale a Muncitorilor, 
legăturile nemijlocite pe care repre
zentanți ai mișcării muncitorești și 
democratice din Romînia le aveau 
cu conducătorii Internaționalei.

La chemarea Internaționalei de a 
se veni în sprijinul eroicei Comune' 
din Paris, pe baricadele Comunei au 
luptat, alături de revoluționari și 
democrați din multe țări, și un nu
măr de romîni. întemeindu-se pe in
formații din presa vremii și rapoarte 
confidențiale din surse guverna
mentale, autorul lucrării tinde să 
concludă că a existat o încercare a 
unor elemente înaintate din țară și 
a unor participanți romîni la Comu
na din Paris de a pune bazele unei 
secții a Internaționalei I în însăși 
capitala țării, la București.

Din ansamblul faptelor prezenta

Partidului Comunist" de K. Marx 
și Fr. Engels a fost editat în 8 
ediții însumînd 358 000 exem
plare.

Au fost editate culegeri din o- 
perele lui K. Marx și Fr. Engels 
cum ar fi: „Despre artă și lite
ratură“, „Despre sindicate“, „Des
pre sistemul colonial al capita
lismului“, „Despre Internaționa
la I“ și altele, culegerea K. Marx, 
Fr. Engels, V. I. Lenin „Despre 
internaționalismul proletar“, cu
legeri din operele lui V. I. Lenin 
printre care : „Despre construc
ția de partid“, „Partidul — for
ța conducătoare în statul socia
list și în construcția comunistă“, 
„Despre mișcarea muncitorească 
și comunistă internațională“ etc. 

esențiale ale activității multilaterale 
a Internaționalei, oglindite în mate
rialele culegerii.

Un rol deosebit de activ a avut 
Internaționala în timpul Comunei 
din Paris, prima putere muncito
rească din istorie. Experiența dobîn- 
dită de proletariat în timpul Co
munei din Paris a fost minuțios 
analizată de Marx în „Războiul 
civil din Franța“, în „Prima adresă 
a Consiliului general al Asociației 
Internaționale a Muncitorilor cu 
privire la războiul franco-prusian", 
în „A doua adresă“ și în alte mate
riale incluse în culegere.

Autodizolvarea, în 1876, a Asocia
ției Internaționale a Muncitorilor —■ 
după' cum se arată în Rezoluțiile 
Congresului de la Haga, în Scri
soarea către Sorge din 12—17 sep
tembrie 1874 și în alte materiale — 
a fost dictată de condițiile obiective 
ale unei noi perioade istorice în dez
voltarea mișcării muncitorești, care 
reclamau forme noi de colaborare.

Activitatea teoretică și practică a 
lui Marx și Engels pentru crearea 
și întărirea Internaționalei I, care 
a pus, după cum spunea Lenin, „ba
zele luptei proletare internaționale 
pentru socialism“, a constituit o eta
pă deosebit de importantă în lupta 
întemeietorilor marxismului pentru 
răspîndirea mărețelor idei ale co
munismului științific, pentru unirea 
proletariatului internațional.

Studierea tezaurului de învățături 
cuprinse în operele clasicilor mar- 
xism-leninismului reprezintă un ne
întrecut mijloc de pregătire ideolo
gică și educare comunistă a mem
brilor de partid și a maselor de oa
meni ai muncii, de înarmare a lor 
în lupta pentru triumful cauzei cla
sei muncitoare.

te se trage concluzia că multiplele 
legături pe care reprezentanții cla
sei muncitoare și unii reprezentanți 
ai intelectualității progresiste de pe 
teritoriul patriei noastre le-au avut 
cu Internaționala I și, în general, cu 
mișcarea muncitorească internațio
nală din acea perioadă au contribuit 
la creșterea conștiinței de clasă a 
muncitorilor, la întărirea organiza
țiilor muncitorești, la clarificarea 
ideologică în sînul mișcării muncito
rești și socialiste.

Lucrarea se ocupă de ecoul pe 
care Internaționala I a continuat 
să-1 aibă în Romînia și după înce
tarea activității ei. Se arată cum ani 
în șir, după autodizolvarea în 1876 
a Asociației Internaționale a Munci
torilor, s-au scris articole în presa 
muncitorească apreciind sarcinile și 
perspectivele mișcării muncitorești 
din țara noastră, în lumina ideilor 
Internaționalei I, ale inspiratorilor 
și făuritorilor ei — Marx și Engels.

Remarcînd meritele evidente ale 
lucrării, considerăm totodată nece
sar să arătăm că unele dintre pro
blemele ridicate, îndeosebi cea a le
găturilor organizatorice ale mișcării 
muncitorești și democratice din Ro
mînia cu Internaționala I, impun o 
continuare și completare a cercetă
rilor.

Sprijinită pe o documentare boga
tă și pe o analiză atentă, lucrarea 
lui Augustin Deac se înscrie ca o 
nouă contribuție a istoriografiei 
noastre la studierea glorioasei istorii 
a mișcării muncitorești.

Gheorghe MATEI

nceputorile Asociației
La cîteva săptămîni după moar

tea lui Lassalle s-a întemeiat la 
Londra, la un mare miting ținut la 
28 septembrie 1864, în St. Martin’s 
Hall, Asociația Internațională a 
Muncitorilor...

Marx avea o idee destul de înaltă 
despre munca sa științifică pentru 
a o pune mai presus de orice joc 
de-a asociația, care de la început 
apărea lipsit de perspectivă, dar 
lăsa bucuros pe planul al doilea 
munca științifică cînd era de făcut 
o muncă utilă pentru proletariat. 
De data aceasta el și-a dat seama 
că erau în joc „forțe reale". El 
scrise lui Weydemeyer, precum și 
altor prieteni : „Comitetul muncito
resc internațional constituit de cu
rînd... nu este lipsit de importanță. 
Membrii săi englezi sînt aproape 
toți șefi ai trade-unionurilor de aici, 
deoi adevărații regi muncitorești ai 
Londrei... Reprezentanții francezilor 
în comitet sînt figuri lipsite de im
portanță, dar sînt totuși reprezen
tanți direcți ai conducătorilor „mun
citorilor* din Paris.

Există, de asemenea, legătură cu 
asociațiile italiene, care și-au ținut 
de curînd congresul la Neapole. Cu 
toate că ani de-a rîndul am refuzat 
sistematic participarea la toate „or
ganizațiile", accept de data acea
sta, pentru că este vorba de o or
ganizație în care este posibil să 
dezvolți o activitate importantă". 
Marx a sesizat că „are Ioc, evident, 
un nou avînt al clasei muncitoare", 
și el socotea drept suprema sa da
torie să-i croiască noile drumuri.

Din presa romînească a vremii
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Activitatea Internaționalei I s-a reflectat larg în 
presa romînească democratică și progresistă din a- 
cea vreme. Astfel în nr. 51 din 19/31 decembrie 1871 
al revistei „Familia“, a cărei primă pagină o repro
ducem in facsimil, a apărut un amplu articol intitu
lat „Carolu Marx, președintele Internaționalei“, în 
care se arăta, printre altele: „La anul 1864 s-a consti
tuit la Londra o modestă societate internațională 
a lucrătorilor... In curînd însă, societatea aceasta 
modestă se extinde cu o repeziciune necrezută’ cu
prinse în sinul ei milioane de membri din toate 
părțile lumii... azi influența ei se simte puternic 
în toate părțile și azi ea, deși se mai numește încă 
societate, dar e cu mult mai puternică... decît multe 
state... azi regimele tremură la amintirea Interna
ționalei, azi ele o persecută, însă nu mai sînt în 
stare a pune stavilă extinderii tot mai tare a aces
tei societăți“.

Ziarul bucureștean „Telegraful", în numărul său din 
12 martie 1872 — de asemenea reprodus în facsi
mil — s-a ridicat vehement împotriva ziarului 
reacționar „Presa“, care calomnia activitatea Inter
naționalei. „Intr-unui din numeroasele sale articole

de mai alaltăieri, „Presa" s-a ridicat la diapazonul 
cel mai înalt al injuriilor și invectivelor contra aces
tei societăți“ — se arată între altele în articol. „Dar 
știți de ce-i e frică așa de mult reacțiunii de Inter
națională?... este că această societate e organizată pe 
nisce baze care tind... a aduce adevărata egalitate, 
într-un stat care tinde a scoate poporul’ clasa 
muncitoare de subt exploatarea cîtorva individe, 
care tind a aduce libertatea muncii... ; care tind 
a da poporului instrucțiunea spre a-și cunoasce va
loarea sa, care tind, în fine, a da puterea în mîini- 
le mulțimei, iar nu a cîtorva individe fără cons- 
ciință și moralitate, lacome numai a se îmbogăți 
din spinarea poporului... De aceasta i-e frică reac
țiunii și de aceasta spumează, se svîrcolește și se 
bate ca o pasăre magnetizată de ochii vulpei, mai 
cu seamă ce ea mai scia că această întinsă societate 
numeră astă-di peste opt milioane de brada valide 
pentru orice luptă în contra ei“.

In facsimil este redat de asemenea apelul publi
cat în ziarul muncitoresc „Lupta" din 20 septembrie 
1914, pentru convocarea muncitorilor la ședința 
festivă în vederea aniversării a 50 de ani de la în
temeierea Internaționalei I.

Franz MEHRING

A lost șl o întîmplare fericită că, 
datorită unor împrejurări exterioare, 
conducerea spirituală i-a revenit de 
la sine lui Marx. Comitetul ales s-a 
completat prin cooptarea unor forțe 
noi. El număra aproximativ 50 de 
membri, din care jumătate erau 
muncitori englezi. După constituirea 
sa, comitetul a instituit un subco
mitet, care urma să întocmească 
proiectul programului și al Statu
tului.

în acest subcomitet fu ales și 
Marx. Intre timp, maiorul Wolf, se
cretarul particular al lui Mazzini, 
englezul Weston șl francezul Le 
Lubez se ocupaseră zadarnic cu 
soluționarea problemei puse în fața 
subcomitetului. Oricît de popular 
era pe atunci Mazzini printre mun
citorii englezi, el cunoștea totuși 
mult prea puțin mișcarea muncito
rească contemporană pentru a se 
putea impune cu proiectul său unor 
trade-unioniști cu experiență. El nu 
înțelegea lupta de clasă a proleta
riatului și, de aceea, o ura. Progra
mul său s-a ridicat cel mult pînă la 
o oarecare frazeologie socialistă, pe 
care, la începutul celui de-al 7-lea 
deceniu, proletariatul o depășise de 
mult. Tot astfel și proiectul său de 
Statut era conceput în spiritul unor 
timpuri apuse. Tot atit de puțin au 
reușit și Le Lubez și Weston să 
prezinte proiecte care să depășeas
că frazeologia declarativă.

Astfel, toată treaba apucase pe un 
drum greșit, cînd Marx a luat-o în 
mînă. El era hotărît, dacă-i va sta 
în puteri „să nu păstreze nici un 
rînd din tot ce se scrisese", și pen
tru a se putea elibera complet de 
cele scrise a conceput — lucru ce 
nu fusese prevăzut la mitingul din 
St. Martin’s Hall — un Manifest a- 
dresat clasei muncitoare, un fel de 
privire retrospectivă asupra desti
nelor ei de la 1848 încoace, pentru 
a formula după aceea Statutul cu 
atît mai clar și mai scurt. Subcomi
tetul a acceptat imediat propunerile 
lui Marx, intercalînd doar în această 
introducere la Statut cîteva fraze 
despre „drept, datorie, adevăr, mo
rală și dreptate", pe care Marx însă 
a știut — cum îi scria lui Engels — 
să le plaseze în așa fel încît să nu 
strice. După aceea și comitetul ge
neral a adoptat Manifestul ca și 
Statutul în unanimitate și cu mare 
entuziasm...

în fruntea Asociației urma să stea 
un Consiliu General, alcătuit din 
muncitori ai diferitelor țări repre
zentate în Asociație. Pînă la primul 
congres, comitetul ales în St. 
Martin’s Hall avea să preia și împu
ternicirile Consiliului General. Aces
tea trebuiau să fie următoarele : să 
stabilească contactul internațional 
între organizațiile muncitorești din 
diferite țări ; să informeze perma
nent pe muncitorii din fiecare țară 
despre mișcările clasei lor din cele
lalte țări ; să întreprindă cercetări 
statistice asupra situației clasei 

muncitoare ; să pună în discuția 
tuturor organizațiilor muncitorești 
probleme de interes general ; să 
determine, în cazul unor conflicte 
internaționale, o acțiune simultană 
șl unitară a organizațiilor asociate; 
să publice rapoarte periodice etc. 
Consiliul General era ales de con
gres, care se convoca o dată pe 
an.

Deși este fals să se spună că In
ternaționala a fost invenția unei 
„minți mari", a fost totuși norocul 
ei că la nașterea ei s-a găsit o 
minte mare care a scutit-o de lungi 
rătăciri, arătînd drumul cel just... 
Incomparabila măiestrie a Manifes
tului, ca și a Statutului său, a 
constat tocmai în faptul că au por
nit consecvent de la situația reală 
actuală și au cuprins, cu toate a- 
cestea — așa cum a spus odată 
foarte bine Liebknecht — ultimele 
consecințe ale comunismului, în mă
sură nu mai mică decît „Manifestul 
Comunist*. Manifestul avea, de alt
fel, cu totul altă sarcină. Acum era 
vorba să se contopească într-o sin
gură oștire întreaga muncitorime 
din Europa și America, în rîndurile 
căreia existau destule divergențe, 
să se alcătuiască un program care 
— după o vorbă a lui Engels — să 
nu închidă ușile trade-unionurilor 
engleze, proudhoniștilor francezi, bel
gieni, italien: și spanioli și lassalle- 
lenilor din Germania. Victoria finală 
a socialismului științific, așa cum 
acesta este formulat în „Manifestul 
Comunist", Marx o aștepta numai și 
numai de la dezvoltarea intelectua
lă a clasei muncitoare care avea să 
rezulte din acțiunea ei comună.

(Din volumul „Karl Marx. Isto
ria vieții sale" de Franz Mehring.

Editura politică. București. 1959)



Nr. 6393 scTnteia Pag. 3

Știri o i 0 m p> I c e
La T©kio a fost înălțat drapelul R. P. Romine

IERI LA FOTBAL

Plecarea delegației
Partidului Comunist Italian

Intr-un cadru 
festiv, în satul 
olimpio de la 
Tokio a avut loc 
ceremonia înăl
țării drapelului 
de stat al R. P. 
Romîne. Cu a- 
cest prilej a luat 
cuvîntul Hisa- 
nari Yamada, 
care în numele 
comitetului de or
ganizare al J.O. 
a salutat dele
gația olimpică 
țării noastre.

a

Pînă duminică In satul olimpic de la 
Tokio sosiseră 1 435 de sportivi și ofi
ciali din 35 de fări ale lumii. Se aș
teaptă ca la cea de-a 18-a ediție a J. O. 
care va începe la 10 octombrie să parti
cipe aproximativ 8 000 de sportivi 
98 de țări. Sîmbătă și duminică au 
sit la Tokio delegații de sportivi 
U.R.S.S., Noua Zeelandă, Italia, R. 
Bulgaria, Finlanda, Pakistan și R.A.U.

*

Ieri la Moscova atlefii sovietici se
lecționați pentru J. O. au evoluat în ca
drul unui concurs de verificare. Tatjana 
Scelkanova a sărit la lungime 6,52 m, 
iar Lusis a aruncat sulița la 80,78 m. 
La femei proba de suliță a cîștigat-o 
Kaledene (52,62 m), care a învins-o pe 
Elvira Ozolina (51,73 m). In proba de 
săritură în înăljime (bărbați) victoria a 
revenif lui 
din nou pe 
Brumei. Cei 
cu 2,15 m,

Pînă duminică In satul olimpic de

din 
so- 
din

P.

m spafe femei Kathy Ferguson — 2’ 27” 
4/10; șiafeta 4X200 m liber (masculin) 
8’ 01” 8/10 ; ștafeta 4X100 m mixt (fe
minin) 4’ 34” 6/10; ștafeta 4X100 m 
liber (feminin) 4’ 07” 6/10.

★

La Yokohama au continuat rheciurile 
turneului preolimpic de baschet pentru 
stabilirea celor 4 echipe care urmează 
să evolueze alături de cele 12 în turneul 
final. Rezultate : sîmbătă : Mexic—
Cuba 81—63; Canada—Tailanda 70—52; 
Australia—Coreea de sud 71—53 ; Fi
lipino—Malaya 85—55 ; duminică : Ca
nada—Indonezia 70—60 ; 
sud—Tailanda 74—62 ;
93—45 ; Filipine—Taivan 
xic—Australia 75—63.

★

Au apărut primele exemplare ale zia
rului olimpic. El este editat în trei limbi 
(japoneză, engleză și franceză) și poartă 
numele de „Senshu Mura News", „Vil
lage News" și, respectiv, „La gazette du 
village".

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie de
legația Partidului Comunist Italian, 
compusă din tovarășii Mario Alica- 
ta, membru al Direcțiunii, secretar 
al C.C. al P.C. Italian, și Arturo Co
lomb!, membru al Direcțiunii C.C. al 
P.C. Italian, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa delegația a 
fost condusă de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Vasile 
Patilineț și Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

REZULTATE TEHNICE

Progresul—Steagul roșu 1—1 (0—0);
C.S.M.S.—Crișul 1—1 (0—0) ;
Știința Craiova—Dinamo Pitești 

(0-0) ;
Farul—Minerul 2—2 (1—0).

Coreea de 
Cuba—Malaya 
95—71 ; Me

ETAPA VIITOARE

U.T.

CLASAMENTUL
C.S.M.S. Iași 5 3 11 7: 6 7
Știința Cluj 3 2 10 10: 2 5
Petrolul 4 2 11 8: 6 5
Farul 4 2 11 6: 6 5
Dinamo Buc. 2 2 0 0 5: 0 4
Steaua 2 2 0 0 7: 14
Rapid 2 2 0 0 6: 1 4
Steagul roșu 5 12 2 4: 3 4
Știința Craiova 5 12 2 3:11 4
Crișul 5 113 5: 6 3
Minerul 5 113 7:11 3
Dinamo Pitești 4 112 5: 8 3
U.T.A. 4 10 3 2: 8 2
Progresul 4 0 13 4:10 1

Savlakadze, care l-a învins 
recordmanul mondial Valeri 
doi săritori au fost creditați 
dar victoria a fost atribuită 

lui Savlakadze care a trecut 
încercare.

din prima

★
La Los Angeles înotătorii 

americani au participat la un 
curs de verificare stabilind 4
duri mondiale, lată noile recorduri: 200

„olimpici* 
nou con- 

noi recor-

★

Selecționata feminină de volei a Japo
niei, a cărei victorie în turneul olimpic 
este dată mai mult ca sigură, este de 
fapt echipa clubului Nitchibo, care de 11 
ani deține fără întrerupere supremația în 
voleiul japonez. Din selecționată fac par
te și două jucătoare de la alte formații.

★

Australianul Muray Rose, triplu campion 
olimpic la înot, va fi prezent la Tokio în 
calitate de comentator al postului ame
rican de televiziune N.B.C.

★
Înainte de a pleca la Tokio, echipa 

olimpică masculină de baschet a R.S.F. 
Iugoslavia a susținut la Belgrad un meci 
de verificare cu reprezentativa 
Cehoslovace. Sportivii iugoslavi 
purtat victoria cu scorul de 
(39—34). Cel mai bun jucător
teren a fost Koraci, care a marcat 25 
de puncte.

Dinamo Pitești—Știința Cluj ;
Arad — C.S.M.S. ; Minerul — Petrolul j 
Crișul—Progresul.

se, pasionante furnizate în urmă cu 
cîtăva vreme de cele două echipe 
atunci cînd se întîlneau în partide 
de campionat.

In prima repriză a partidei de ieri, 
nici una din înaintări n-a concreti
zat vreo ocazie. După pauză brașo
venii joacă ceva mai organizat și 
deschid scorul prin Gane. Ei ar fi 
putut continua seria golurilor, dar 
revin din nou la jocul lateral, fără 
orizont tocmai în careul porții apă
rate de Cosma. Progresul a egalat 
după vreo zece minute (prin Voi- 
nea). în continuare, acțiunile sînt 
ceva mai rapide de ambele părți. Se 
atacă ba la o poartă, ba la alta. A 
fost partea cea mai interesantă a 
întîlnirii, dar ea n-a durat decît pu
țin. Brașovenii au renunțat la luptă, 
retrăgîndu-se în apărare. Spre final 
Progresul domină, dar nu poate ob
ține mai mult decît... cornere.

Pînă la urmă Progresul șl Steagul 
roșu și-au împărțit frățește punctele. 
Poate constitui aceasta o satisfacție 
pentru jucătorii și antrenorii celor 
două formații ?

Din colțul tribunei

ZI OÄP
Iată că în ciuda statisticii — un 

fel de superstiție deghizată — nu 
orice, derbi se desfășoară pe 
ploaie... Dacă la Steaua—Diriämö 
sau la Rapid—Petrolul prezența 
averselor locale a devenit aproa
pe inerentă, marele premiu al 
trăpașilor — derbiul —, progra
mat ieri pe exoticul hipodrom 
de lingă Ploiești, ține să facă ex
cepție de la această regulă. Inspi
rație fericită, pentru că, înfrun- 
tînd amenințarea norilor, mii de 
pasionați asaltează tribunele și 
gradenele, dornici să urmărească 
disputa celor mai buni cai de pa
tru ani din țara noastră.

înainte de clasica alergare, un 
alt număr de atracție : premiul 
Artei, in care conducerea ostili
tăților este încredințată unor 
cunoscuți discipoli ai Thaliei. 
Schimbind grima și costumul de 
epocă cu toca și cazaca. Dina Mi- 
halcea, Al. Ciprian, Gh, Buznea 
și alți colegi de-ai lor își dispută 
întâietatea de-a lungul a două 
ture. Indiferent de rezultatul 
tehnic, succesul de public revine 
lui I-Ioria Căciulescu, a cărui alu
ră marțială stârnește entuziasmul 
asistenței...

In fine, sub rafalele unui vînt 
prevestitor de zurgălăi, cei nouă 
protagoniști ai zilei se aliniază la 
start. Răsună comenzile pregăti
toare, fanionul alb se înclină 
brusc, șuierul sirenei anunță por
nirea în cursă. Primele două ture 
se succed într-o atmosferă aproa
pe calmă: terenul muiat de ploaie 
este potrivnic vitezelor excesive, 
iar conducătorii evită mărirea 
ritmului pentru a nu-și forța 
„elevii“ să galopeze. Pe ultima 
linie dreaptă se detașează Oribil, 
un splendid (totuși !) armăsar 
murg, condus de Avram.
• O frumoasă jerbă de flori în 
jurul gîtului și o panglică trico
loră atașată printr-o rozetă la 
urechea stângă răsplătesc pe noul 
campion al hergheliei Rușețu.

— Bravo, Oribil ! — strigă tri
bunele.

— Iată un cal care-și merită 
ovăzul ! exclamă un mucalit.

Imperturbabil, eroul zilei face 
turul de onoare, apoi se orientea
ză — tot la trap — către padoc, 
sub mîinile experimentatului său 
conducător, neputând să priceapă 
ce-or găsi oamenii atât de extra
ordinar într-o poveste foarte o- 
bișnuită...

R. S. 
au re- 
86—75 
de ps

BUCUREȘTI.— Steagul roșu și mai 
ales Progresul au vrut parcă cu tot 
dinadinsul să arate și bucureșteniloi 
forma slabă pe care o au de la în
ceputul acestui campionat. Angajîn- 
du-se de la bun început într-un joc 
confuz, de nivel tehnic scăzut, des
fășurat la mijlocul terenului, cele 
două formații și-au irosit forțele fără 
nici un folos, spre regretul tuturor 
acelora care în tribune, la radio sau 
la televizoare au urmărit meciul de 
pe stadionul Dinamo. Este drept că 
în unele momente ale partidei, ju
cătorii s-au aflat în careul porții ad
verse, dar și în astfel de situații 
greșelile s-au ținut lanț. Mai nimic 
din desfășurarea meciului de ieri 
dintre Progresul și Steagul roșu n-a 
amintit de tradiția jocurilor frumoa-

lor favorită n-a reușit să 
în fața formației Crișul, 

calculul hîrtiei nu-i acorda 
șanse minime. Fotbaliștii 
au jucat în ansamblu mai

CRAIOVA. — Echipele de fotbal ale 
celor două regiuni vecine Oltenia și 
Argeș și-au împărțit ieri punctele 
puse în jocul de campionat. Meciul 
dintre Știința Craiova și Dinamo Pi
tești s-a încheiat la egalitate : 2—2. 
Prima repriză se caracterizează prin 
acțiuni anoste, încîlcite. Deși stu
denții au presat majoritatea timpu
lui, scorul a rămas alb din cauza 
ineficacității liniei lor de atac și a- 
părărli supranumerice a oaspeților. 
Repriza secundă, mai dinamică, a 
adus cele 4 goluri, dar din păcate 
fazele frumoase de fotbal, aplaudate 
de cei peste 10 000 de spectatori, au 
fost umbrite de numeroase durități 
comise de jucători ai ambelor for
mații. Finalul întîlnirii a fost drama
tic. După ce Știința a condus cu 
2—0 apoi cu 2—1, Dinamo a egalat 
în ultima secundă a întîlnirii.

O notă slabă pentru administra
ția stadionului. Ea nu-și respec
tă îndatoririle de organizator al 
competițiilor sportive. Meciul din 
deschidere — dintre Metalul șl Au- 
to-Rapid — n-a mai avut loc, iar 
corespondenților de presă nu li s-au 
asigurat nici ieri condiții corespun
zătoare de vizionare a întrecerilor 
de fotbal.

INFOR
ANSAMBLUL DE BALET 
AL TEATRULUI MARE 

ACADEMIC DE STAT AL U.R.S.S. 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala Ansamblul de balet al Tea
trului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S., condus de M. Anastasiev, 
director adjunct al teatrului, și N. 
Grigorovici, conducător artistic, care 
a întreprins cu un deosebit succes 
un turneu în Capitală și în orașele 
Cluj și Iași, soliștii sovietici prezen
tând baletele „Lacul lebedelor“, 
„Floarea de piatră“, „Paganini“, 
„Sublocotenentul Kije“ și mai multe 
recitaluri.

M A T I I
»

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost conduși de reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și de membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la București. 

(Agerpres)

SOSIREA UNUI ANSAMBLU 
DE CIRC DIN R. P. CHINEZĂ

Duminică dimineață a sosit în Ca
pitală un ansamblu de circ din R. P. 
Chineză în cadrul planului de co
laborare culturală dintre cele două 
țări. Ansamblul va prezenta la 
București o serie de spectacole.

(Agerpres)

PREMIERE TEATRALE

Trăpașii la poiou

■ x -x

■•> . io»

IAȘI. — Paslonații fotbalului din 
Iași au părăsit consternați tribunele 
stadionului din dealul Copoului. 
Echipa 
cîștige 
căreia 
decît 
ieșeni
slab decît se aștepta și, ca urmare, 
cu toate că au dominat mai bine de 
70 de minute din joc, n-au putut ob
ține decît un punct. Dominarea gaz
delor a rămas fără roade în fața jo
cului mai calm și bine organizat al 
apărării orădene. De altfel, unicul 
gol al ieșenilor n-a fost înscris din 
acțiune, ci în urma unei lovituri de 
la 16 metri (autor Vornicu, în minu
tul 51). Oaspeții și-au bazat jocul pe 
o strictă apărare contraatacînd prin 
2—3 jucători. La un astfel de contra
atac, în minutul 64, Szakacs III a e- 
galat, dar cu largul concurs al apă
rării ieșene.

CONSTANȚA. — Cu o înaintare 
ineficace și o apărare ușor penețra- 
bilă, Farul n-a putut realiza mai 
mult de un punct în meciul jucat pe 
teren propriu ou Minerul Baia Mare. 
Oaspeții s-au apărat cu îndîrjire, 
contraatacînd de multe ori periculos 
prin Sasu, care a marcat de altfel 
cele două goluri pentru echipa sa. 
Primul gol al partidei a fost înscris 
de constănțeni în minutul 44 de 
Ologu. Imediat după pauză, oaspeții 
egalează. în minutul 73 scorul se 
modifică în favoarea băimărenilor, 
iar cu 5 minute înainte de sfîrșitul 
partidei gazdele egalează tot prin 
Ologu. Astfel, partida disputată pe 
stadionul „1 Mai' din Constanța, în 
fața a peste 18 000 de spectatori, a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—2.

Ieri, pe scena sălii Studio a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(lîngă grădina Icoanei), a avut loc 
premiera piesei „Dragă mincinosule" 
de Jerome Kilty, bazată pe corespon
dența lui Bernard Shaw cu actrița 
Stella Patrick Campbell. Spectaco
lul, care marchează deschiderea ac
tualei stagiuni a teatrului, a fost pus 
în scenă de regizorul Moni Gheler- 
ter, maestru emerit al artei, în deco
rul realizat de scenograful Ion Oro- 
veanu (costume : Pia Oroveanu). 
Cele două personaje ale piesei sînt 
interpretate de artiștii emeriți Beate 
Fredanov (Stella Patrick Campbell) 
și Fory Etterle (George Bernard 
Shaw).

■it

In aceeași seară, pe scena Teatru
lui evreiesc de stat a văzut lumina

rampei piesa dramaturgului elve
țian Friedrich Dürenmatt „Frank al 
V-lea", în regia lui George Teodo- 
rescu și scenografia Adinei Reich.

Concursul internațional 
de coafură

In sala sporturilor Floreasca a avut 
loc ieri deschiderea concursului inter
național de coafură organizat de Uniu
nea centrală a cooperativelor meșteșu
gărești din R. P. Romînă. în prima zi 
a concursului s-au desfășurat probele 
coafurilor de zi, participanții realizînd 
creații proprii modeme, într-un timp 
limitat, dinainte stabilit.

Cîștigătorilor concursului li se vor 
acorda „Cupa orașului Bncurești-1964“ 
și medalii. (Agerpres)

Seria l-a : Chimia Făgăraș—C.F.R. 
Pașcani 3—2 ; Metalul București— 
Știința București 0—2 ; Tractorul 
Brașov—Poiana Cîmpina 3—1 ; Fla
căra Moreni—Dinamo Bacău 2—0 ; 
Siderurgistul Galați—Știința Galați 
1—1 ; Unirea Rm. Vîlcea—Con
structorul Brăila 5—0 ; Metalul Tîr- 
goviște—C.F.R. Roșiori 4—1.

După 4 etape, în clasament con
duce Flacăra Moreni cu 6 puncte.

3—1 ; C.S.M. Sibiu—Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii 1—2.

In urma acestor rezultate, pe pri
mul loc se găsește Jiul Petrila cu 6 
puncte.

PRONOSPORT
Concursul nr. 39 din 27 septembrie

Seria a Il-a : Recolta Carei—Va
gonul Arad 2—1 ; A. S. Cugir—Gaz 
Metan Mediaș 3—0 ; Jiul Petrila— 
Minerul Lupeni 0—0 ; C.S.M. Re
șița—Clujeana 1—0 ; A.S.M.D. Satu . 
Mare—A.S.A. Tg. Mureș 1—0 ; Ști
ința Timișoara—C.F.R. Timișoara

Progresul—Steagul roșu
Farul—Minerul
C.S.M.S.—Crișul
Știința Craiova—Dinamo Pitești 
Siderurgistul—Știința Galați
Flacăra Moreni—Dinamo Bacău 
Jiul Petrila—Minerul Lupeni 
C.F.R. Tim.—Știința Tim.
Catania—Juventus
Lanerossi—Milan
Genoa—Bologna
Cagliari—Sampdoria

x
x 
X
X 
X
1 
X
2
1
2 
x
X

COP/OOTE COMPETIȚII

Steaua-Grivîța roșie 9-3
în acest final de campionat, cînd 

rezultatele meciurilor au o impor
tanță mai mare pentru configurația 
clasamentului, echipa de rugbi 
Steaua continuă seria victoriilor 
în drumul ei spre cîștigarea ti
tlului de campioană. După ce în 
urmă cu două săptămîni a întrecut 
pe Dinamo, ieri, într-un alt derbi 
de campionat, sportivii militari au 
reușit să termine din nou victorioși 
în fața uneia din cele mai reduta
bile echipe de rugbi din țară : Grivi- 
ța roșie, deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni“. Partida dintre 
cele două binecunoscute formații a 
avut loc pe stadionul Dinamo din 
Capitală, în prezența unui numeros 
public. Și de această dată Steaua a 
avut o formație omogenă, cu un ri
dicat potențial de luptă, care a prac
ticat un joc bine orientat tactic.

Dominînd în prima repriză și be
neficiind și de vînt, Steaua și-a 
concretizat superioritatea prin mae
ștrii emeriți ai sportului Ale
xandru Penciu și Rene Chiriac, care 
au transformat' două lovituri de 
picior. Partida devine mai echili
brată în repriza secundă. Grivițenii 
pornesc la atac și-și desfășoară ma
joritatea acțiunilor în apropierea 
terenului de țintă advers. Cu

acestea scorul se menține 6—0 pen
tru Steaua. în sfîrșit, cînd mai e- 
rau circa zece minute pînă la termi
narea partidei, Țîbuleac transformă 
și reduce scorul. Steaua nu cedează 
lupta, contraatacă pe aripi obli- 
gîndu-și adversarii să se apere. Mi
litarii înscriu din nou trei puncte 
în urma unei lovituri de pedeapsă 
excelent executată de Penciu din- 
tr-un unghi dificil, de la aproxima
tiv 45 .m de buturi. Scor 9—3 pen
tru Steaua. în acest fel învingătorii 
și-au consolidat poziția de lideri ai 
clasamentului, totalizînd 47 
puncte din 17 meciuri jucate, 
să aibă vreo înfrîngere.

Iată și celelalte rezultate ale me
ciurilor de ieri : Progresul—Știința 
Cluj 12—3 (9—3) ; Constructorul— 
Rulmentul 9—6 (9—0) ; Știința Ti
mișoara—Știința Petroșeni 6—6 
(3—0) ; C.S.M.S.—Gloria 3—0 (3—0) ; 
Ancora—Dinamo 0—12 (0—6).

pioanelor continentului. Așteptările 
n-au fost îndreptățite. Rapid reu
șește cu greu să facă față verve! 
deosebite de joc a studentelor. A- 
cestea din urmă controlează mult 
mai sigur mijlocul terenului, menți- 
nînd un ritm susținut, căruia rapi-

Sportul 
peste hotare

Handbal

de 
fără

Știința - Rais’d (fem.) 9-4

toateDan DEȘL1U

Grivițenii (în alb) atacă, dar adversarii sini la post.

Bill//

Ieri după-amiază terenul de 
handbal de la Giulești a găzduit un 
cuplaj bucureștean de tradiție: Ra
pid — Știința (masculin și feminin), 
în ambele meciuri avantajul terenu
lui a contat numai în primele minu
te. Conduși cu 3—1 și 5—4, studenții 
au preluat conducerea în partea a 
doua a jocului, conturîndu-și victo
ria cu zece minute înainte de sfîrși- 
tul partidei. La scorul de 8—6 pentru 
Știința, portarul acesteia, Papuc, a- 
pără o lovitură de la 7 m și din a- 
cest moment Rapid devine de ne
recunoscut. Studenții rezolvă repe
de fazele de atac și numai numeroa
sele șuturi în bară fac ca diferența 
de puncte să nu devină mai mare : 
15—6 (4—5).

Colegele Carolinei Cîrligeanu — 
ieri cea mai bună de pe teren — au 
început jocul timorate. Rapidistele 
deschid scorul chiar în primul mi
nut de joc prin Ana Boțan. Studen
tele pasează mult, fără a avea cu
rajul să șuteze la poartă. Dobîrcea- 
nu găsește totuși o fisură în apă
rarea rapidistă, dar este oprită prin 
fault. Lovitura de la 7 m o trans
formă tot ea ; apoi oaspetele ies din 
ce în ce mai des la atac. Prima re
priză se termină cu un avantaj de 
3 puncte pentru Știința, însă jocul 
nu era terminat, deoarece se aș
tepta binecunoscuta revenire a cam-

Dinamoviștii străpung din nou apă
rarea supranumerică a Științei Galați

i 1

distele îi fac față cu greu. Este de 
mirare că la un moment dat gazde
le au părut că se resemnează, ne- 
mai luptînd cu convingere pentru 
răsturnarea situației. Și Știința cîști- 
gă acest derbi cu scorul de 9—4 
(6—3) — a treia victorie consecu
tivă. îmbucurător este faptul că în 
echipa învingătoare se constată un 
echilibru între jucătoarele consacra
te și tinerele introduse mai recent 
în formație.

Iată alte rezultate : masculin : 
Dinamo București—Știința Galați 
25—7 ; Știința Petroșeni—Știința Tg. 
Mureș 22—21 ; Tractorul Brașov— 
Steaua 14—26 ; Știința Timișoara— 
Voința Sighișoara 16—15 ; Dinamo 
Bacău—Dinamo Brașov 16—11 ; fe
minin : Știința Timișoara—Știința 
Cluj 8—6 ; Mureșul Tg. Mureș— 
S.S.E. Ploiești 21—3 ; Tractorul Bra
șov—Confecția București 5—5; S.S.E. 
Timișoara—C.S.M. Sibiu 10—9.

© Peste 50 000 de spectatori au ur
mărit la Madrid pe o vreme nefavo
rabilă (ploaie și vînt) al treilea meci 
al finalei „Cupei intercontinentale“ la 
fotbal, în care s-au întîlnit echipele 
Internazionale Milano și Independien- 
te Buenos Aires. Jocul a fost și de 
data aceasta deosebit de pasionant și 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 în fa
voarea fotbaliștilor italieni, victorioși 
în prelungiri. Unicul punct a fost 
marcat în ultimele minute ale prelun
girilor de către aripa stingă Corso, la 
o fază confuză. După cum se știe, în 
primul meci, la Buenos Aires, Inde- 
pendiente cîștigase cu 1—0, iar în re
tur, la Milano, Internazionale a învins 
cu 2—0.

® Una din cele mai mari surprize 
ale boxului mondial din acest an a 
fost înregistrată sîmbătă seara la 
Mexico City. Tînărul mexican Vicente 
Salvidar, în vîrstă de 21 ani, l-a depo
sedat de titlul de campion al lu
mii la categoria pană pe renumitul 
„puncheur" Sugar Ramos. Foarte de
cis, Vicente Salvidar a obținut victoria 
prin k.o. în rundul 12.

• Ieri a avut loc o triplă întîlnlre 
între echipele de fotbal ale Iugoslaviei 
și Austriei. Pe stadionul Prater din 
Viena, în prezența a peste 55 000 de 
spectatori, prima echipă a Austriei a 
învins cu 3—2 (1—1) echipa Iugoslaviei, 
în deschidere s-au întîlnit echipele 
juniori ale celor două țări. Oaspeții 
terminat învingători cu 2—1 (2—1). 
localitatea Maribor s-au întîlnit 
chipele secunde ale Iugoslaviei 
Austriei. Fotbaliștii austrieci au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (2—1).

O Duminică la Istanbul a avut loc 
jocul amical de fotbal dintre echipele 
Turciei și R. P. Polone. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 3—2

o Turul ciclist al R.P. Bulgaria a 
continuat cu desfășurarea etapei a 
11-a pe ruta Hoskova—Pazargik (127 
km). Victoria a revenit bulgarului 
Marin Iliev, cronometrat în 3h 32'25”. 
Ziegler (R.P.R.) a sosit pe locul 4 în 
3h 33’06”. în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă bulgarul 
Boris Bocev, urmat la 10’01’’ de Die- 
pold (R.D.G.).

O Anul acesta „Cupa U.R.S.S.“ la 
fotbal a fost cîștigată de echipa Di
namo Kiev. Fotbaliștii dinamoviști au 
învins cu 1—0 (1—0) în finală, echipa 
Aripile Sovietelor—Kuibîșev.

© Pe patinoarul artificial din Lodz 
s-a disputat meciul internațional de 
hochei pe gheață dintre echipele 
L.K.S. Lodz și Spartak Moscova. 
Hocheiștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 8—1.
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Cronicile sportive din Caplială 
Ion DUMITRII!
Vaîentin HOSSU

CINEMA ® TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci

nemascop (ambele serii) : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Viața particulară : 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Festival 
(Bd. 6 Martie nr. 14 — rulează șl la gră
dină — Pasajul Eforie), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1), Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare). Drama ciocîrliel : Lu
ceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Capitol (Bd. 6 
Martie nr. 16 — rulează și la grădină), 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21 — rulează 
și la grădină), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare colț cu str. Llzeanu). Al nouălea 
nume : București (Bd. 6 Martie nr. 6), 
Grivlța (Calea Griviței — podul Basarab). 
Dragoste la zero grade : Victoria (Bd. 6 
Martie nr. 7), Giulești (Calea Giulești 
nr. 56), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2), înfrățirea între 
popoare (Bd. Bucureștii Noi). Floarea 
Manlo : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Asasi
nul din cartea de telefon : Union (Str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Program pentru 
copil : Doina (dimineața). Brațul nedrept 
ai legii : Doina (Str. Doamnei nr. 9), Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127), Rahova (Ca
lea Rahovel nr. 118 — rulează șl la gră
dină), Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196 
— rulează și la grădină). Vizitați Zako
pane — medicii din Sierra — mișcările 
Pămîntulul — cuvînt cu cuvînt — greva 
Balada primăverii : Timpuri Noi (Bd. 6 
Martie nr. 18). Cioclara : Excelsior (B-dul 
1 Mai nr. 174). Banda de lași : Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Ocolul pămîntulul 
în 80 de zile — cinemascop (ambele se
rii) ; Dacia (Calea Griviței nr. 137). A- 
ventura de Ia miezul nopții : Buzeștl 
(Str. Buzești nr. 9—11 — rulează și la 
grădină). Vara în nordul sălbatic : Crîn- 
gașl (Șos. Crîngași nr. 42). Pagini de is
torie — Romînia, orizont 64 : Bucegi 
(Bd. 1 Mai nr. 57). Comisarul : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143 — rulează și la gră
dină). îndrăgostitul : Flacăra (Calea Du- 
deștl nr. 22). La strada : Vltan (Calea Du- 
deștl nr. 97 — rulează și la grădină). 
Bărbații : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221), Arta (Calea Călărași nr. 153 — ru
lează și la grădină). Sechestratul din Al
tona : Popular (Str. Mătăsari nr. 31).

Falsificatorul : Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221 — rulează și la grădină). Moral 
63 : Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118 — ru
lează șl la grădină), Floreasca (Str. J. S. 
Bach nr. 2). Rîul negru : Cosmos (Șos. 
Pantelimon nr. 89). Rebelul magnific : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127), Vol
ga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop : Colenti- 
na (Șos. Colentlna nr. 84), Ferentari (Ca
lea Ferentari nr. 86). Doi colonei : Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Singurăta
tea alergătorului de cursă lungă : Cotro- 
cenl (Șos. Çotrocenl nr. 9). Pășesc prin 
Moscova : Pacea (Bd. Libertății nr. 70-72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar : Să privim cerul. 19,40 — Vitrina li
terară. 20,40 — Filmul artistic „O moș
tenire cu bucluc". 22,00 — Telesport. In 
încheiere : Buletin de știri, Buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost relativ 

frumoasă, cu cerul variabil, exceptând 
sudul țării unde s-au produs înnourări 
accentuate și a plouat local. Vîntul a 
suflat în general slab, prezentând inten
sificări pînă la tare în sud-estul țării și 
a dominat din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la orele 14 era cuprinsă 
între 22 grade Ia Banloc, Sînnicolau 
Mare și Gurahonț și 11 grade la Avră- 
meni. In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. 
Temporar a plouat slab. Vîntul a suflat 
potrivit pînă la tare, din sectorul nor
dic. Temperatura maximă a fost de II 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 septembrie și 1 octombrie a.c. In 
țară : Vremea va fi relativ frumoasă, la 
început, apoi devenind instabilă. Vor că
dea ploi slabe. Vînt potrivit, temoera- 
tura ușor variabilă, minimele vor fî cu
prinse între 5—15 grade, iar maximele 
între 15—25 grade. Ceață locală în Ar
deal. In București : Vreme schimbătoa
re, cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO

Confruntări de opinii
Pe agenda vieții politice braziliene 

figurează în momentul de față o serie 
de probleme importante care fac obiec
tul unei tratări aproape permanente în 
coloanele ziarelor și revisielor, în cercu
rile parlamentare, în declarațiile condu
cătorilor politici și militari. Din multi
tudinea problemelor se disting în pri
mul rînd cele legate de soarta actului 
instituțional, care reprezintă o suită de 
articole de legi excepționale în curs de 
aplicare după evenimentele de la 1 a- 
prilie. După cum se știe, . în virtutea lor, 
multor personalități, între care ultimii 
trei președinți, le-au fost suspendate 
drepturile politice, s-au anulat numeroa
se mandate parlamentare, s-au efectuat 
arestări și epurări masive în rîndurile 
adepților fostului regim. Acum două 
zile ziarele din Rio au anunțat că alți 
47 de militari, ofițeri și subofițeri din 
aviație și marină au fost demiși sau re
formați prin decret prezidențial. Mi
nistrul de război Costa e Silva a infor
mat recent că sînt pe cale de a fi pro
mulgate noi sancțiuni contra unor cadre 
militare. Potrivit celor spuse de el, pînă 
la expirarea valabilității legilor excep
ționale totalul sancțiunilor va afecta 0,7 
la sută din efectivul de ofițeri și ser
genți, la aceasta adăugîndu-se lista 
persoanelor civile.

Data prevăzută pentru încetarea ac
tului instituțional nu este departe și pro
blema stingerii lui stîrnește controver
se. Așa-numita „linie dură”, reprezen
tată mai ales de unii șefi militari, optea
ză pentru prelungire, invocîndu-se că 
actul nu și-ar atinge în întregime obiec
tivele în răstimpul prevăzut. In legătură 
cu aceasta atrag atenția unele încercări 
de a acredita ideea că renunțarea la 
măsurile extreme ar crea un pericol. în 
cercurile parlamentare (și nu numai a- 
colo) a provocat emoții declarația atri
buită guvernatorului de Sao Paulo, A- 
dhemar de Barros, în sensul că ar exis
ta „o amenințare iminentă a unei lovituri

de dreapta”. Un comentariu din „Jor- 
nal do Brasil" pune întrebarea dacă a- 
ceastă declarație urmărea să avertizeze 
asupra unei situații reale sau era des
tinată să creeze tensiune, preparînd ast
fel climatul propice conservării măsuri
lor de urgență.

Nu e lipsită de interes nici co
incidența cronologică între discuțiile de 
acest gen și publicarea în „O Jornal" 
a unei știri anunțînd constituirea la Rio 
a unei organizații politico-militare de
numite „Liga democratică radicală" și 
identificată cu obiectivele durilor. 
Chiar la ședința constitutivă a ligii s-au 
lansat apeluri la „vigilență”, înțele- 
gîndu-se prin aceasta nu numai perpe
tuarea situației, ci îndeosebi noi ac
țiuni pe linia „procesului de purifi
care". Este greu de apreciat ponderea 
adepților unui curs forte, dar se poate 
spune că există numeroase voci influen
te care se opun unei asemenea alter
native, sînt de părere că și așa s-a 
mers prea departe și avertizează asu
pra consecințelor unei continuări. Din 
relatările presei se poate deduce că 
nici președintele țării nu ar privi fa
vorabil pretențiile durilor. In anumite 
cercuri se afirmă că după încetarea 
valabilității actului instituțional ar fi 
necesare legi speciale care să-i com
penseze lipsa. I 
„Jornal do Brasil 
tele Castello Branco nu dorește 
barea unei legi speciale cu 
să facă față unei eventuale 
ții politice”. Potrivit ziarului, 
ședințele consideră că remedii 
vate unor situații neprevăzute se vor 
găsi în cadrul constituțional.

Pe măsură ce se apropie data ex
pirării actului instituțional confruntările 
de opinii asupra problemelor amintite 
mai sus devin tot mai evidente.

ipeciale care sa-i corn- 
In legătură cu aceasta, 

scrie că „președin- 
apro- 
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Vasile OROS

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

Sistemul energetic D-T

Printr-un decret
guvernamental

Baas-ul libanez
a fost dizolvat

BEIRUT 27 (Agerpreș). — Postul 
de radio Beirut a anunțat că, prin- 
tr-un decret guvernamental, parti
dul Baas din Liban a fost dizolvat. 
Acest partid, care deține puterea în 
Siria și are sucursale în diferite țări 
arabe, a fost implicat în diverse ac
țiuni antiguvernamentale din Liban, 
ceea ce i-a atras oprobriul autorită
ților și al opiniei publice libaneze. 
Interzicerea activității sale în Liban 
urmează unor măsuri similare luate 
în aproape toate celelalte țări arabe.

— In toamna aceasta încheiem 
lucrările pentru primul și cel mai 
important sector al sistemului hi
draulic Dunăre—Tisa—Dunăre, o 
vastă rețea de canale între cele 
două fluvii și granița ungară, care 
va salva de pericolul inundațiilor 
și va asigura irigarea a sute de 
mii de hectare din fertila regiune 
Bacika. La primăvară rețeaua de 
canale va fi dată în folosință, a- 
cumulînd apele zăpezilor, ploilor, 
precum și ale rîurilor 
care abundă în această 
Voivodinei...

Cuvintele acestea mi le 
zilele trecute, tovarășul 
Milovanov, directorul biroului de 
proiectare a sistemului hidraulic 
Dunăre—Tisa—Dunăre sau, cum i 
se spune familiar în presa iugo
slavă, „sistemul D-T-D”. Ne aflăm 
în fața unei mari hărți a Voivodi
nei, hașurată de linii roșii care 
marchează canalele acestui sistem, 
de covîrșitoare însemnătate pentru 
dezvoltarea agriculturii iugoslave. 
Cu același prilej am aflat un șir de 
date semnificative, care relevă 
vastitatea lucrărilor întreprinse, 
precum și eficacitatea lor econo
mică.

Principalele lucrări care se efec
tuează pe asemenea șantiere sînt, 
firește, acelea de excavare. Pen
tru realizarea acestui sistem în 
ansamblul său trebuie excavate 
circa 128 milioane metri cubi de 
pămînt, adică au 50 de milioane 
mai mult decît a fost necesar pen
tru săparea canalului de Suez. 
Pînă în prezent s-au excavat peste 
70 milioane metri cubi. Săparea și 
transportarea pămîntului sînt în 
întregime mecanizate : pe șantiere 
sînt folosite peste 300 de excava-

subterane 
parte a

spunea, 
Dimitrie

toare, drage, .screpere, buldozere 
de mare capacitate. Numai una 
dintre drage, aceea care funcțio
nează în raza orașului Novi Sad, 
scoate anual un milion de metri 
cubi de mîl și noroi.

în afara unor canale cu o lungi
me totală de 665 kilometri, care 
vor fi în cea mai mare parte na
vigabile, sistemul hidraulic va cu
prinde 17 baraje destinate să re
glementeze apele pentru asanare 
și irigare, 13 ecluze menite să per
mită trecerea vapoarelor de pe un 
canal pe altul, precum și trei sta
ții de pompare cu o capacitate de 
20 pînă la 30 de metri cubi de apă 
pe secundă. Canalele vor fi ade
vărate noi rîuri, cu un curs con
tinuu, în tot timpul anului, și cu o 
adîncime de 3 pînă la 
tri.

Care este importanța 
a sistemului ? Pentru a 
mai deplin, trebuie să știm că, în 
decursul ultimelor două decenii, 
regiunile acestea au fost, în repe
tate rînduri, supuse calamității 
inundațiilor. Prin construirea între
gului sistem se salvează de spec
trul acestor calamități naturale un 
teritoriu de 760 de mii de hectare 
și se asigură irigarea unei porțiuni 
de 360 de mii de hectare, altădată 
aflate la cheremul verilor secetoa
se. S-au făcut numeroase cercetări 
pe terenuri experimentale și s-a a- 
juns la concluzia că, pe pămîntu- 
rile ce se vor afla sub influența 
binefăcătoare a sistemului hidrau
lic, se vor obține anual însemnate 
sporuri de recoltă.

întregul sistem 
re—Tisa—Dunăre 
pînă în 1968.

21 de me-

economică 
o înțelege

hidraulic Dună- 
va fi terminat

Victor BlRLĂDEANU

CORESPONDENȚA

DIN LONDRA

în anii gre: ai celui de-al doilea război 
mondial, cînd deasupra Marii Britanii șu
ierau bombele hitleriste, plana primejdia 
invazie1, un grup de oameni de 
printre care și germani refugiaji, 
la cunoștința guvernului Churchill 
litatea creării bombei atomice.

De aci pornește, în cea mai 
versiune britanică, istoria apariției celei 
mai devastatoare arme moderne, cuprinsă 
în 550 pagini ale cărții „Marea Britanie 
și energia atomică" de Margaret Go
wing. Participarea Marii Britanii și rolul 
ei în acest domeniu sînt examinate de-a 
lungul 
a fost 
cleare 
efectul 
a fost

Autoarea a avut acces la toate rapoar
tele, memorandumurile și corespondența 
aflate în arhiva guvernamentală, cîf și 
posibilitatea, deși limitată, de a cita din 
unele documente. Datele culese astfel au 
fost discutate de autoare cu persoane 
care au deținut poziții de seamă în ela
borarea și dezvoltarea proiectelor nu
cleare.

„Maud" (Military Applications of 
Uranium, Developments) era indicativul 
secret, cu nume de fată, al grupului de 
oameni de știință, printre care se aflau 
și profesorii germani Otto Frisch și Ru
dolf Peierls, astăzi cetățeni britanici și 
profesori la universitățile Cambridge, res
pectiv Oxford.

Studiile și lucrările de laborafor, pa-

știință, 
aducea 
posibi-

recenta

perioadei dintre anul 1939, cînd 
descoperii fenomenul fisiunii nu- 
a uraniu lui, și august 1945, cînd 
destructiv. al cercetărilor științifice 
nimicirea a două orașe japoneze.
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DIN SANAA

Yemenul
în sărbătoare

Vineri și-a încheia! lucrările la 
Moscova Forumul mondial al so
lidarității tineretului și studenți
lor pentru independență șl elibe
rare națională, pentru pace. în 
fotografie : un aspect din timpul 

lucrărilor

Numeroasele lovituri de stat și 
schimbări la conducerea politică 
din Vietnamul de Sud întrețin 
o atmosferă de instabilitate, pro
funda nemulțumire a maselor 
largi ale populațleb In ultimele 
zile au avut loc o serie de greve 
șl manifestații antiguvernamenta
le. Fotografia de jos redă un as
pect din timpul unei manifestații

„OPORTUL WARREH
asupra asasinatului de la Dallas
• Concluzia comisiei: Lee 

Oswald singurul vinovat 

« Critici la adresa servi

ciilor de securitate și po

liție ® Declarațiile lui 

Mansfield în Senat

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Duminică a’ fost dat publicității 
„Raportul Warren“ privitor la asa
sinarea președintelui John Kennedy, 
în acest raport, cuprinzînd 888 de 
pagini, se arată că Lee Harvey 
Oswald este singurul vinovat și că 
nu a existat nici un complot intern 
sau extern. Iată principalele conclu
zii ale Comisiei cuprinse în raport : 
Focurile de armă, care l-au ucis pe 
Kennedy și l-au rănit pe guverna
torul Connally, au fost trase de la 
al șaselea etaj al depozitului de cărți 
„Texas School Book Depository“. 
Au fost trase numai trei focuri de 
armă. Primul glonte l-a lovit atît pe 
președinte cît și pe guvernator. A- 
ceste focuri au fost trase de Oswald, 
căruia îi aparținea arma crimei pe 
care a adus-o cu sine la depozit. Co
misia n-a descoperit nici o probă că 
Oswald făcea parte dintr-un com
plot sau că ar fi fost agentul vreu
nei organizații străine. Oswald a ac
ționat singur.

Raportul critică lipsa măsurilor 
luate atît înainte de asasinat pentru 
protecția lui Kennedy, cît și pentru 
protecția lui Oswald. Coordonarea 
între Biroul federal de investigații 
și serviciul secret nu a fost satisfă
cătoare. De asemenea, raportul cri
tică poliția din Dallas pentru faptul 
că după arestarea lui Oswald nu a 
interzis persoanelor neautorizate 
accesul în clădirea unde era deținu
tul. în modul -acesta Jack Ruby a 
putut asista la conferința de presă 
în care procurorul din Dallas a a- 
nunțat ziariștilor că a doua zi li se 
va permite să-1 chestioneze pe Os
wald.

Raportul insistă -asupra întăririi 
dispozitivului de securitate a preșe
dintelui și cere crearea unei comisii 
compuse din membri ai guvernului 
sau Consiliului național al securită
ții oare să procedeze ia o revizuire 
a activităților serviciului secret și a 
altor organisme însărcinate cu paza 
președintelui.

Mike Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat., și-a exprimat 
„speranța“ că recomandările făcute 
Congresului, de către Comisia 
Warren, vor fi studiate „cît mai re
pede posibil“ de către Camere.

„Congresul trebuie să-și îndrep
te imediat atenția asupra tuturor 
observațiilor care au fost făcute și 
să-și continue sesiunea pînă ce a- 
cestea vor fi puse în aplicare“ — a 
declarat el.

VENEZUELA

Opozifia ia amploare
încă nu s-a împlinit un an de la 

instaurarea la putere a președinte
lui Raul Leoni și mișcarea cto opo
ziție împotriva regimului său a că
pătat o deosebită amploare.

La începutul lunii august, în Ve
nezuela a luat ființă Frontul Națio
nal de Opoziție (F.N.O.) din care fac 
parte și fracțiuni desprinse din par
tidele burgheze din opoziție. La 
această coaliție mai participă : 
Partidul comunist, Mișcarea de 
stînga revoluționară, Centrala sin
dicală unită a muncitorilor, Federa
ția centrelor universitare precum și 
o seamă de personalități aparținînd 
mișcării de stînga din Venezuela.

Chiar din primul manifest adresat 
.poporului venezuelean F.N.O. cere 
amnistie generală pentru deținuți! 
politici, restabilirea libertăților de-

s t e
Frisch și 
penfru a 
iectarea bombei, ei au fost înlăturați 
fr-o măsură cîf mai mare posibilă 
uzinele producătoare".

„In felul în care s-a dezvoltat — 
mentează ziarul Guardian — istoria 
laborării anglo-americane este foarte 
primantă. Ea conține cîteva lecții triste".

Margaret Gowing își încheie cartea cu 
evenimentele care au precedat cunoscu
tele argumente ^strategice" ale lui Tru
man în favoarea bombardării atomice 
a Japoniei. Astăzi este bine cunoscută 
aprecierea multor strategi și oameni po
litici în ceea ce privește inutilitatea mi
litară a bombardamentului care a devenit 
tragedia de la Hiroșima. însăși autoarea 
afirma că „al doilea război mondial s-ar 
fi putut prea bine termina înainte de a fi 
explodat o bombă atomică".

Editarea acestei lucrări istorice, după 
cum reiese din caracterul său documen
tar și relatativ, pare destinată să ridice 
un colț al vălului așternut de multă vre
me peste capitolul nuclear al colaborării 
anglo-americane.

Momentul ales penfru difuzarea cărții

tronate de marile societăți Imperial Che
mical Industries și Metropolitan-Vickers, 
au dat, ca prim rezultat, în iunie 1941, 2 
rapoarte în care se descria procesul de 
obținere a uraniului 235 și modul de a-l 
face să explodeze. Se calcula, de ase
menea. pentru prima dată, forța de dis
trugere și se prevedea pericolul căderi
lor radioactive.

După cum relevă autoarea, în S.U.A., 
pe atunci „putere neutră”, nu se mani
feste interes deosebit față .de această pro
blemă. După alacul japonez de la Pearl 
Harbour, atitudinea oficialităților ameri
cane s-a schimbat brusc. Autoarea rela
tează detaliat începutul și întreaga fază 
a colaborării britano-americane, inițiată 
din dispozițiile exprese ale lui Churchill,

Capitolul II, de altfel sugestiv intitulat 
„Deprimare", constituie relatarea unor 
fapte mai puțin cunoscute pînă acum, le
gate tocmai de transferarea datelor știin
țifice cît și a savanților din Marea Bri- 
tanie în S.U.A.. principala justificare fiind 
evitarea unor bombardamente aeriene 
germane asupra instalațiilor din Marea 
Britanie.

Preluate de colegii de peste Ocean, a- 
ceste date au fost introduse cu o viteză 
crescîndă în mecanismul cercetărilor a- dă însă impresia că nu este lipsit de o 
mericane cunoscute sub numele de pro- anumită semnificație electorală. Intîmplă- 
iectul „Manhattan". „Colaborarea" a evo
luat contrar așteptărilor 
înlocuită treptat cu o 
americană.

Din paginile cărții 
remarca ziarul Daily 
cei mai buni atomiști britanici, inclusiv

Peierls, au plecat în S.U.A, 
aduce contribuții vitale la pro- 
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mocratice, constituirea unui guvern 
democratic și progresist care să fie 
o expresie a tuturor forțelor națio
nale iubitoare de progres.

Pe de altă parte, după cum anun
ță presa, în cercurile oficiale se vor
bește și de o opoziție de dreapta 
împotriva guvernului.

Săptămîna trecută, în cursul celui 
de-al 14-lea Congres național al par
tidului guvernamental Acțiunea de
mocratică, secretarul general al a- 
cestui partid. Angel Paz Lagarraga, 
a denunțat ceea ce el a numit „o 
conspirație de extremă dreaptă“ 
împotriva guvernului. După cum 
transmit agențiile de presă, primele 
pagini ale ziarelor venezuelene 
sînt ocupate în ultimele zile de știri 
ilustrînd o anumită neliniște în le
gătură cu intensificarea curentelor 
de opoziție.

Dorind să liniștească spiritele, 
Leoni depune în prezent eforturi 
susținute pentru a traduce în viață 
planul său privind lărgirea guver
nului cu „partidele legale“ de opo
ziție. Intențiile președintelui vene
zuelean întîmpină însă rezistență 
atît din partea liderilor partidului 
guvernamental, cît și a unor cercuri 
din opoziție.

Poporul yemenit a sărbătorit sîm- 
bătă cea de-a doua aniversare a Re
publicii. Dis-de-dimineață pe stră
zile orașului Sanaa, capitala țării, 
mii de oameni în tradiționalele 
costume populare, cu turbane pe cap 
și chimire late la brîu se adunaseră 
pentru a participa la festivități.

Cine a fost la Sanaa cu un an sau 
doi în urmă este plăcut impresionat 
de schimbările petrecute în acest 
interval de timp. Unele străzi au 
fost modernizate. Piața centrală Tah
rir, unde s-au desfășurat festivitățile, 
și-a schimbat înfățișarea : a fost pa
vată, iar de jur împrejur au apărut 
o serie de clădiri noi.

Dimineața, președintele Sallal și 
ceilalți conducători yemeniți, pre
cum și oaspeții de peste hotare au 
urmărit aici timp de două ore defi
larea trupelor, care a fost încheiată 
de unitățile combatante din sud și 
detașamente ale triburilor călare pe 
cămile.

După paradă a avut loc ședința 
primei adunări consultative a 
Yemenului. Festivitățile din ca
pitală s-au încheiat seara printr-o 
mare adunare populară la care a 
luat cuvîntul președintele Sallal. El 
a arătat că în cei doi ani s-au obți
nut succese în întărirea regimului 
republican, în lupta de curățire a 
teritoriului țării de grupurile reac
ționare înarmate. S-au obținut în
semnate realizări și pe plan econo
mic și social. Anul acesta în școli 
au fost admiși șaizeci de mii de 
elevi, au fost construite cîteva noi 
întreprinderi, au fost deschise două
zeci de spitale. Au sporit suprafețe
le cultivate, producția de cereale și 
șeptelul. In scopul întăririi unității 
poporului, va fi creată o organiza
ție populară. în viitor se va sprijini 
și mai mult dezvoltarea științei și 
culturii. Pe plan extern, R. A. Ye
men va continua politica de nea
liniere, militînd pentru întărirea 
păcii.

Alegătorii algerieni, chemați să-și desemneze reprezentanții în cea de-a 
doua Adunare Națională după proclamarea independenței țării, au vo
tat în masă pentru candidații propuși de Frontul Național de Eliberare, 

în fotografie : la unul din centrele de votare în timpul alegerilor

Ion IONESCU Nicolae PLOPEANU

In fața marelui magazin „Louvre" din Paris, unde s-a deschis expoziția 
„Bonjour Bucarest". Publicului parizian îi sînt prezentate produse aie 

unor ramuri economice din țara noastră

brifanice, fiind 
strictă exclusivitate

reiese, după cum 
Express, că „deși

co- 
co- 
de- Vizita președintelui KSK

tor sau nu, expunerea faptelor isforice 
favorizează- într-o măsură feza partidu
lui conservator cu privire la „forja nu
cleară independentă" a Marii Britanii, 
teză combătută de adversarii laburiști.

Liviu RODESCU

LIMA 27 (Agerpres).— In cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în Peru, 
președintele Franței, de Gaulle, a 
ținut sîmbătă un discurs în parla
mentul peruvian, convocat în sesiu
ne specială. Șeful statului francez a 
salutat „mișcarea generală care duce 
popoarele pe calea dezvoltării mo
derne, care este cea a independen
ței, progresului economic, cultural și 
social“. De Gaulle a spus că, după 
părerea lui, „a sosit momentul ca 
Franța să ofere Americii Latine un 
sprijin mai larg în domeniul științi
fic, cultural și tehnic“. In încheie
rea discursului, președintele Franței 
s-a pronunțat pentru legături mai 
strînse între popoarele celor două 
țări, subliniind că cu cît vor fi mai 
solidare aceste legături „cu atît mai 
bine va fi slujită cauza păcii,, care 
singură poate și trebuie să unească 
într-o zi lumea“.

VARȘOVIA. S-a încheiat cel de-al 
treilea congres al Uniunii luptătorilor 
pentru libertate și democrație. La ul
tima ședință a luat cuvîntul J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. Din partea 
R. P. Romîne au participat Marin 
Florea Ionescu, membru al Comite
tului foștilor deținuți antifasciști, și 
general-colonel în rezervă Radu Nicu- 
lescu Cociu, vicepreședinte al Comi
tetului organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

STOCKHOLM. în Suedia a sosit un 
grup de oameni de știință și specia
liști sovietici în domeniul agricultu
rii, care vor face un schimb de expe
riență cu specialiști suedezi, 
liștii sovietici au fost primiți 
nistrul agriculturii al Suediei.

Specia- 
de mi-

publicăLONDRA. Ziarul „Sun“ 
rezultatele unui sondaj al opiniei pu
blice, potrivit căruia 52 la sută din 
persoanele între 21 și 34 de ani au

declarat că-și vor da voturile laburiș
tilor, iar 42 la sută conservatorilor.

FRANKFURT PE MAIN. Mii de 
luptători pentru pace din diverse re- 
ăiuni ale R. F. Germane, precum și 

in Franța, Belgia, Austria și Olanda 
au participat, la 26 septembrie, la o 
demonstrație antimilitaristă după care, 
în piața primăriei din Frankfurt pe 
Main, a avut loc un miting.

GENEVA. A luat sfîrșit a 84-a se
siune a Comitetului executiv al Ligii 
societăților de Cruce Roșie. S-a pu
blicat o rezoluție prin care secretarul 
general al Ligii este autorizat să con
tinue discuțiile cu secretarul general 
al O.N.U., U. Thant, privind activi
tatea Crucii Roșii în cadrul campanii
lor umanitare organizate sub egida 
O.N.U.

HAVANA. S-a anunțat oficial că 
delegația Cubei Ia cea de-a doua con-

la nivel înalt a țărilor nean- 
va fi condusă de președintele

ferință
gajate
Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos.

DAMASC. Sub patronajul genera
lului Amine el Hafez, președintele 
Consiliului prezidențial al Siriei, s-a 
deschis la Damasc seminarul organi
zat de O.N.U. pentru țările arabe a- 
supra prevenirii criminalității și trata
mentului aplicat delicventelor. Iau par
te reprezentanți ai Ligii Arabe, Alge
riei, Arabiei Saudite, Iordaniei, Ira
kului, Libanului, Marocului, Sudanu
lui, Yemenului

WASHINGTON. într-o declarație 
făcută ziariștilor, cosmonautul ameri
can Virgil Grisson a spus că inten
ționează să întreprindă primul său 
zbor pe o orbită împrejurul Pămîn- 
tului împreună cu colegul său, John 
Young, în cursul primului trimestru 
al anului 1965, la bordul unei cabine 
„Gemini“.
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