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Cartofi pentru aprovizionarea

Prin noile laboratoare 
ale Institutului de biologie 
© CAMERE DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ • CERCETĂRI CU 
IZOTOPI RADIOACTIVI • COLABORARE CU SPECIALIȘTI DIN
ALTE DOMENII ® 0 VALOROASĂ COLECȚIE DE CĂRȚI

de iarnă
In ultimii ani, ca urmare a in

troducerii în cultură a unor so
iuri mai productive de cartofi și 
îmbunătățirii agrotehnicii apli
cate, s-a realizat o creștere a 
producției la această importantă 
cultură alimentară.

în prezent, în cele mai multe 
unități s-a trecut cu toate forțele 
la strîngerea recoltei de cartofi, 
în regiunile Banat, Iași, Galați, 
Dobrogea, București, Oltenia 
strîngerea recoltei de cartofi se 
apropie de sfîrșit. Timpul fiind 
înaintat, se impune să se gră
bească ritmul de recoltare și 
transport în toate regiunile și 
mai ales în cele mari producă
toare de cartofi. Trebuie spus că 
în regiunile Suceava, Brașov, 
Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, 
care au suprafețe mari cu aceas
tă cultură, recoltarea se desfășoa
ră sub graficul prevăzut. Întîr- 
zierea recoltării și a transportu
lui la locul de depozitare poate 
duce la deprecierea unor impor
tante cantități din acest produs. 
De aceea, este necesar ca unită
țile agricole socialiste să urgen
teze recoltarea, pentru a nu fi 
surprinse cu cartofi în cîmp de 
perioada ploioasă din toamnă 
sau de îngheț. O atenție deosebi
tă trebuie acordată protejării 
cartofilor recoltați împotriva bru
melor.

Sortarea tuberculilor este o lu
crare importantă, de care depin
de păstrarea în bune condiții pe 
timp de iarnă. Ploile căzute în a 
doua jumătate a verii și la înce
putul perioadei de recoltare au 
favorizat apariția manei și trece
rea ei la tuberculi. Alegerea și 
îndepărtarea celor atacați de ma
nă trebuie făcute cu cea mai 
mare grijă, mai cu seamă la so
iurile timpurii și semitimpurii, 
care prezintă o sensibilitate mai 
mare față de această boală.

Păstrarea cartofilor pe un timp 
îndelungat, de 6—8 luni, cu mi
nimum de pierderi cantitative și 
calitative, necesită curățirea și 
dezinfectarea tuturor magaziilor- 
depozite permanente, pivnițelor, 
bordeielor și silozurilor. Supra
vegherea silozurilor trebuie asi
gurată în tot timpul păstrării, a- 
vîndu-se în vedere în mod deo
sebit partizile de cartofi din so
iurile sensibile la mană.

O altă problemă care trebuie 
să stea în atenția gospodăriilor 
cultivatoare și a consiliilor^ agri
cole în perioada de toamnă este 
aprovizionarea unităților cu car
tofi de sămînță. Prin măsurile 
luate de Consiliul Superior al 
Agriculturii s-a asigurat, din re
colta acestui an, întreaga canti
tate de cartofi de sămînță ne
cesară anul viitor în întreaga ța
ră. Consiliile agricole trebuie să 
ia măsuri ca toate gospodăriile 
colective să se aprovizioneze de 
pe acum cu cartofi de sămînță, 
pe care să-i depoziteze cu grijă.

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole au da
toria să impulsioneze recoltarea, 
sortarea, transportul și depozita
rea cartofilor, în scopul unei cît 
mai bune aprovizionări a popu
lației.

Expoziția realizărilor economiei 
nationale a R. P. Romine

5>

Expoziția realizărilor economiei naționale a fost 
vizitată în cursul zilei de ieri de zeci de mii de oameni 
ai muncii din toate colțurile țării. Printre vizitatori 
s-au aflat numeroși oameni ai muncii din regiunile 
Argeș, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov, Ploiești, 
Oltenia, Dobrogea, Crișana, Suceava, Bacău, Galați, 
Hunedoara. Din regiunea Argeș au venit, printre alții, 
muncitori de la Fabrica de cherestea din Domnești, 
din regiunea Hunedoara — minieri de la Petrila, din 
regiunea Ploiești — tehnicieni de la întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice Buzău.

@ Regiunea BRAȘOV
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Anul acesta vor fi expediate din 
regiunea Brașov spre București, Plo
iești, Hunedoara, în regiunile Do
brogea, Banat, Argeș, Oltenia mii de 
tone de cartofi. Pînă la data de 
2 octombrie, Uniunea regională a co
operației de consum a preluat de la 
unitățile agricole socialiste din re
giune peste 14 000 tone de cartofi, 
din care au și fost livrate beneficia
rilor peste 11 000 tone. Unitățile a- 
gricole socialiste din raioanele Si
biu, Făgăraș, Sf. Gheorghe și Tg. Se
cuiesc au recoltat cele mai mari su
prafețe.

Da centrul de preluare nr. 1 din 
Tg. Secuiesc, 24 de gospodării co
lective din localitățile învecinate 
predau zilnic cantitățile de cartofi 
contractate cu statul. Aici munca 
este bine organizată. O echipă for
mată din 12 oameni asigură încăr
carea și expedierea operativă a va
goanelor, avînd la îndemînă două 
benzi transportoare.

Și la centrele de preluare a carto
filor din Ozun și Prejmer, raionul 
SD Gheorghe, unele gospodării de 
stat și gospodării colective au predat 
o parte din cantitățile de cartofi pre
văzute în contract. Gospodăriile co
lective din Sîntionlunca și Chichiș 
însă, care au de predat fiecare pes

La punctul de aprovizionare Bucureștii-Noi au început să sosească can
tități mari de cartofi

Ü Regiunea SUCEAVA
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

în regiunea Suceava, mai bine de 
18 000 ha au fost cultivate anul a- 
cesta cu cartofi de toamnă. Pentru 
preluarea fără întîrziere a cantități
lor contractate cu unitățile agricole 
producătoare, organele cooperației 
au organizat un număr de centre de 
recepție dublu față de 1963, luînd 
totodată măsuri de organizare mai 
bună a muncii la aceste centre.

în stațiile de cale ferată din Mi- 
lișăuți, Păltinoasa, Todirești, Ber- 
chișești ți Fălticeni, unde se manipu
lează o cantitate mare de cartofi, au 
fost instalate benzi transportoare. 
La stația Dărmănești, unde se află 
un centru de recepție, a fost cons
truită o basculă de 2 vagoane chiar 
pe linia de la rampa de încărcare, 
fiind astfel înlesnită manevrarea 
vagoanelor la încărcat. 

te 500 tone cartofi, nu au transpor
tat mai nimic pînă la începutul a- 
cestei luni, deși pe cîmp stau multe 
grămezi de cartofi recoltați.

în raionul Făgăraș, care deține 
ponderea cea mai însemnată în cul
tura cartofilor din regiune, munca 
a fost mai bine organizată la cen
trele de preluare, asigurîndu-se pes
te tot numărul de oameni necesari 
pentru încărcatul vagoanelor. Aces
tora li s-au creat condiții corespun
zătoare de muncă și de cazare. Ase
menea măsuri nu au fost luate în 
schimb la unele centre din raionul 
Sf. Gheorghe și din alte părți, 
ceea ce face ca pe rampele de în
cărcare de aici să fie depozitate zeci 
de vagoane de cartofi, a căror încăr
care întîrzie.

Dimsituația operativă aflată la di
recția regională C.F.R. rezultă că în 
ziua de 2 octombrie au fost încărca
te și expediate 199 de vagoane Cu 
cartofi. în același timp, pe diferite 
rampe se mai aflau peste 5 200 tone 
de cartofi neîncărcați și neexpediați.

în cadrul unor ședințe de analiză 
care au avut loc la sfatul popular 
regional și la consiliile agricole ra
ionale s-au stabilit măsuri pentru 
urgentarea recoltării și preluării pro
duselor contractate, destinate consu
mului populației. Totodată, este ne
cesar să se asigure încărcarea și ex
pedierea cu operativitate a cartofi
lor de pe rampe.

La multe din aceste centre nu se 
lucrează însă din plin din cauza în- 
tîrzierii recoltatului. Pînă la 1 oc
tombrie, în întreaga regiune nu au 
fost recoltați cartofii decît de pe 
1 604 ha, ceea ce reprezintă doar 8,5 
la sută din suprafață, iar pînă la 
data de 2 octombrie au fost trans
portate la bazele de recepție doar 
3 344 tone de cartofi. Intîrzierea re~ 
coltatului se datorețte deficiențelor 
în organizarea muncii ce se mani
festă în unele gospodării. Astfel, în 
timp ce, în aceleați condiții clima
tice, colectiviștii din Bosanci ți Moa
ra au recoltat o mare suprafață cul
tivată cu cartofi ți au predat la baza 
de recepție aproape 752 tone, respec
tiv 300 tone, colectiviștii din Ipo- 
tețti, Mihoveni, Pătrăuți, Burdujeni 
au recoltat ți predat cantități foarte 
mici.

...și în interiorul marelui pavilion
Foto : S. Cristian

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș
Foto : R. Costin

DUMINICA IN ȚARA
Pentru pionieri

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Pio
nierii din orașul Iași și-au început 
ieri dimineață activitatea în cercu
rile cultural-artistice și științifice 
ale Casei pionierilor. Ei au sărbăto
rit acest eveniment în sala de festi
vități a Casei tineretului din locali
tate, unde a.u susținut un interesant 
spectacol. In acest an, pionierii din 
orașul Iași își vor desfășura activi
tatea extrașcolară într-un local 
mult mai spațios. Noua Casă a pio
nierilor din Iași va fi dotată cu ate
liere și laboratoare pentru cercuri, o 
sală de club, bibliotecă etc, unde 
își vor desfășura activitatea peste 
3 000 de pionieri.

Stagiune teatrală 
la Timișoara

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Ins
tituțiile de arfă din orașul Timișoara au 
prezentat ieri spectacole variate la care 
au participat sute de oameni ai muncii, 
studenți, elevi și copii. Dimineața, la 
Teatrul de stat, artiștii timișoreni au pre
zentat în fața elevilor de la școlile medii 
un spectacol cu piesa „Ifigenia în Tau
rida", iar seara — piesa „Judecata", una 
din premierele actualei stagiuni. După 
amiază a avut loc în aceeași sală spec
tacolul Operei de stat cu „Isteața”. Fi
larmonica de stat din localitate a susținut 
un concert simfonic sub conducerea mu
zicală a dirijorului Nicolae Boboc. Pen
tru cei mici, Teatrul de păpuși a prezen
tat cunoscuta piesă „Cenușereasa".

Toamna 
pe poteci de munte

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
După zile ploioase și friguroase, 
nu prea favorabile excursiilor, ziua

PORNIND DE LA O SCRISOARE

DIN ADÎNCUL INIMII
Am cunoscut un om înainte de a-1 

vedea. Discutam cu un activist al 
Comitetului regional al P.M.R.-Ga- 
lați ; în timpul convorbirii mi-a întins 
o scrisoare : „citește-o". Am parcurs 
rîndurile scrise îngrijit ; mi-au plă
cut cuvintele pornite din inimă. Cu 
cîteva prescurtări, le transcriu. Este 
o scrisoare a colectivistului Petrache 
Boldea din G.A.C. Pechea, raionul 
Galați.

„Am 55 de ani. Sînt membru al 
partidului nostru din 1945. Născut și 
crescut în comuna Pechea, am luat 
parte, după puterile mele, la trans
formările care s-au petrecut în co
mună. Am simțit și văzut cum se 
schimbau oamenii, comuna. In anii 
trăiți aici, dar mai ales de cînd Iu-, 
crez în gospodăria colectivă, am reu
șit să cunosc destul de bine oame
nii cu care muncesc.

Scriind aceste rînduri, îmi amin
tesc că organizația de bază din gos
podăria noastră cuprindea în pri
măvara anului 1962 doar 17 membri 
de partid și 5 candidați. Eram pu
țini. Comuna mare. Cînd te uitai 
împrejur, oameni mulți. Mulți și 
vrednici, țineau la gospodărie ca la 
lumina ochilor, făceau totul ca ea să 
devină cît mai înfloritoare, urmau 
cu dragoste și încredere cuvîntul 
partidului. Cu multă grijă m-am 
ocupat de unii dintre ei, i-am ajutat 
să înțeleagă mai bine politica parti-, 
dului, sarcinile ce ne stau în față. 
Azi mulți dintre ei fac parte din or
ganizația noastră. Sîntem 99 membri 
de partid și 26 de candidați. In fe
lul acesta au crescut rîndurile orga
nizației noastre, s-a întărit mult ro
lul ei conducător în viața colectivei.1

Fiind unul dintre cei mai vechi 

de ieri a dat din plin satisfacție iu
bitorilor de drumeție. Frumusețile 
munților, pe care s-a așternut un 
imens covor arămiu, îmbia parcă și 
mai mult la drumeție. încă din prime
le ore ale dimineții grupuri de tineri 
și vîrstnici au pornit spre frumoasa 
Poiană a Brașovului. De aici, mulți 
au urcat cu telefericul la cabana 
Postăvarul. Alții s-au îndreptat 
apoi spre vîrful Cristianul Mare. 
Un mare număr de brașoveni au 
urmărit cu mult interes concursul 
aplicativ de alpinism, organizat la 
Pietrele lui Solomon, unde au parti
cipat cele mai bune echipe din țară. 
Un număr de 150 de muncitori și teh
nicieni de la uzinele de tractoare, 
împreună cu familiile lor, au dedicat 
ziua de duminică unei excursii la 
Făgăraș și orașul Victoria, vizitînd 
cu acest prilej frumusețile naturii din 
împrejurimi.

Noua clădire a Institutului de biologie din București

membri de partid din gospodărie, 
mi s-a cerut deseori să dau reco
mandări. Cu inima deschisă le-am 
dat acelora pe care, cunoscîndu-i 
bine, i-am socotit că merită să fie 
primiți în rîndurile partidului. Cine 
nu-i cunoaște în gospodărie pe 
Constantin Necula, Petru Pațilea, 
Vasile Melinte, Ștefan Nicolae, Va
sile Necula ? Sînt numai cîțiva din
tre cei pe care i-am recomandat 
pentru a fi primiți în rîndurile 
membrilor sau candidaților de par
tid ; sînt oameni pe care ne bizuim 
la bine și la greu. Nu am bucurie 
mai mare decît aceea de a ști că toți 
cei cărora le-am dat recoman
darea mea au fost primiți în partid, 
azi dovedit că merită încrederea co
muniștilor.

Desigur, a recomanda un tovarăș 
spre a fi primit în partid înseamnă 
să-ți iei o mare răspundere față de 
partid și chiar față de cel pe care-l 
recomanzi. Am căutat să-i cunosc 
cît mai bine pe cei care mi-au cerut 
recomandări ; m-am apropiat de ei, 
am încercat să le descopăr calitățile, 
părțile slabe..., i-am ajutat să le în
lăture. Ce-i drept, am întîlnit și ca
zuri mai grele.

îmi amintesc de cele petrecute cu 
Costică Necula. îl cunoaște toată 
gospodăria. Băiat tînăr, lucra ca în
grijitor mulgător din ’58. Judecîn- 
du-l numai după muncă, puteai fi 
mulțumit- Era harnic, priceput. 
Avea însă un punct slab. Era certă
reț, își neglija familia.

Biroul organizației de bază mi-a 
încredințat sarcina să mă îngrijesc 
de el. Lucram în același sector. Am 
încercat îndoaie chipurile. Mai im 
tîi, la sfat "său dojană, sărea ca ars: 
„Mă dădăciți ca pe o fată mare. Știu

Abia lași în urmă orășelul studențesc 
de la Grozăvești și privirile îți sînf a- 
trase de o altă construcjie nouă. Impu
nătoare, cu o linie arhitectonică moder
nă, ea se înaljă în mijlocul unui teren 
de peste patru hectare. In laboratoarele 
acestei noi clădiri își desfășoară activi
tatea cercetătorii Institutului de biologie 
„Traian Săvulescu" al Academiei R. P. 
Romîne. Institutul, recent dat în folosință, 
cuprinde toate secțiile de biologie, care 
se aflau în diferite părți ale orașului, 
încăperile sînf bine iluminate și spațioa
se, încălzirea se va face prin fermoficare, 
energia electrică este asigurată la citeva 
tensiuni necesare funcționării diferitelor 
aparate și instalații etc. Laboratoarele au 
fost grupate judicios. La etajul trei sînf 
instalate cele care se ocupă cu cerceta
rea animalelor, la al doilea, cele desti
nate studierii plantelor, iar la primul 
cele care cercetează ciupercile și bacte
riile. In afara instalațiilor necesare fie
cărui laborator, în institut se creează și 
unități comune, menite să deservească 
mai multe laboratoare. Dotate cu apara
tură modernă, ele permit dezvoltarea 
cercetărilor în diferite domenii ale bio
logiei animale și vegetale. Printre aces
tea se numără laboratorul de analize 
biochimice, două camere de microsco
pie electronică, laboratorul destinat cer
cetărilor cu izotopi radioactivi ; în cu- 
rînd vor mai fi amenajate camerele cu 
temperaturi constante și cele destinate 
acvariilor. în laboratorul de izotopi ra
dioactivi se vor studia numeroase pro
bleme actuale ale fiziologiei vegetale și 
animale, printre care cele legate de fo- 
tosinteză și chemosinteză. Cu ajutorul 
izotopilor produși la Institutul de fizică 
afomică se va pufea urmări, de pildă, 
localizarea în celule a diferitelor sub
stanțe organice, va fi adîncifă studierea 
metabolismului animalelor pentru cu
noașterea cît mai exactă a transformai 
lor suferite de feluritele substanțe orga
nice în cursul procesului respirației etc. 
Acest modern laborator de cercetare face 
posibilă totodată efectuarea unor expe
riențe interesante privitoare la acțiunea 
substanțelor radioactive asupra creșterii 
plantelor, legate de cunoașterea mai in
timă a vieții în domenii ca hidrobiolo- 
gia, genetica etc.

Și în celelalte laboratoare — cel de 
geobotanică și ecologie, unde se stu
diază vegetația în strînsă legătură cu 
factorii de mediu, cel de hidrobiologie 
în care se fac studii asupra viețuitoarelor 
din ape — cercetătorii au posibilitatea 
să efectueze lucrări folosind aparatură 
nouă : microscoape cu contrast de faza 
pentru analiză fluorescentă, instalații de 
răcire, de climat artificial pentru creș
terea plantelor, să-și fructifice cunoștin
țele de specialitate.

Concomitent și în strînsă legătură cu 
cercetările teoretice, în secțiile și labora
toarele institutului se întreprind studii 
care își găsesc aplicații practice. In -a-

singur ce am de făcut". Cu stăruință 
m-am apropiat de el. I-am devenit 
prieten. începuse să-mi ceară cu în
credere sfatul. I-am dat cărți să ci
tească. Apoi l-am îndrumat spre 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. îl ajutam să se pregătească. 
Au trecut luni. îl văd azi și nu-l 
recunosc. Ajutat de comuniști, a de
venit unul dintre cei mai buni oa
meni ai gospodăriei. Ne bucură pe 
toți că în viața de familie, în com
portarea cu tovarășii lui de muncă, 
Necula al nostru nu mai are „punc
te slabe“.

Poate că cineva se va întreba : „Ce 
i-a venit lui Boldea să scrie despre 
toate acestea ?“ Mi-ar fi greu să-i 
răspund. Azi am scris recomandarea 
pentru primirea în rîndurile candi
daților de partid a colectivistulzii 
Neculai A. Ilie, băiat de nădejde. 
M-am gîndit cu un simțământ de 
încredere și mîndrie la gospodărie, 
la oamenii noștri. Mi-au venit în 
minte atîtea . amintiri și. am simțit 
nevoia să le spun și altora“.

N-am rezistat dorinței de a discuta 
cu cel care semna aceste rînduri. 
Am plecat la Pechea. Am ajuns la 
gospodărie într-o după-amiază. Toc
mai se încheiase adunarea generală 
a organizației de bază. Cu cîteva 
clipe mai înainte, Neculai A. Ilie fu
sese primit cu unanimitate de voturi 
în rîndurile candidaților de partid. 
L-am văzut trăind una din cele mai 
mari zile din viața lui. Atunci l-am 
cunoscut și pe Petrache Boldea.

Omul acesta te cucerește din pri
ma clipă; cuvinte cumpătate, presă
rate din cînd în cînd cu o glumă sau 
o povață, mișcări domoale, care vor 

cest sens se dezvoltă și tradițiile școlii: 
romînești de fifopatologie, efecfuîndu-se 
cercetări legate de ultrastructura virusu
rilor, de imunitatea la plante. Cercetă
torii din laboratorul de morfologie și 
sistematică vegetală, care urmăresc struc
tura și clasificarea plantelor, fac studii 
asupra stufăriilor din Delta Dunării, a 
vegetației dealului Istrița de lingă Bu
zău, cercetări de algologie, de delimi
tare a unor specii de frasin și de ruși
noase. Alte cercetări privesc combaterea 
unei graminee, țepușca — plantă care 
contribuie la degradarea pășunilor alpi
ne. Aplicații practice au și cercetările 
efectuate de laboratorul de limnologie, 
unde se pregătesc în prezent lucrări 
pentru alcătuirea unei monografii a Du
nării. Prinfre temele de studiu ale aces
tui colectiv se află cercetarea dezvoltării 
stufului și peștelui în diferite formațiuni 
de viață și forme amenajate din Delta 
Dunării, studiul organismelor de pe ve
getația acvatică, folosirea acestei vege
tații ca îngrășăminte în diferite forma
țiuni de viață din Deltă.

Laboratoarele sînt astfel amplasate în- 
cîf înlesnesc colaborarea dintre cercetă
tori cu specialități diferite. De exemplu, 
laboratoarele de biologie animală și ve
getală se află la etaje diferite, însă cele 
destinate efectuării unor cercetări de ge
netică sînf situate la același etaj. Aceas
ta, pentru că investigațiile legate de 
probleme de genetică moleculară, Cito- 
genetică, de factorii care produc va- 
riabilifatea sînf întreprinse afîf pe mate
rial vegetal cît și animal. Pentru cerce
tarea unor probleme mai complexe, cum 
este cea a realizării unor rase superioare 
de păsări, sînt solicitați și specialiști din 
alte domenii : biochimiști, fizicieni, chi- 
miști. De asemenea, institutul colaborea
ză cu specialiști de la Institutul central 
de cercetări agricole, Institutul de cerce
tări forestiere, Institutul meteorologic 
central, cu cadre didactice de la facul
tățile de biologie.

Recent, biblioteca institutului a primit 
o valoroasă colecție de cărți — aproa
pe 7 000 de volume de botanică gene
rală, microbiologie, fifopatologie — care 
a aparținut cunoscutului savant Traian 
Săvulescu. Cercetătorii au la dispoziție 
un mare număr de reviste de specia
litate procurate prin abonamente sau în 
cadrul schimburilor de publicații cu in
stituții de cercetări similare din alte țări. 
Un important mijloc de documentare îl 
constituie și bogatele colecții ale insti
tutului : cea de sistematică, ierbarul A- 
cademiei R. P. Romîne, cea de micro
biologie și fifopatologie, cărora le-au 
fost destinate săli corespunzătoare. In 
noua clădire, se vor mai face diferite 
amenajări, iar pe terenul din jurul ei, 
alături de cele două sere existente, vor 
fi înființate mai multe loturi experimen
tale.

Teodor CÀZACU

parcă să-i îmbrățișeze pe cei din 
jur. Cuvîntul lui are mare greutate 
printre colectiviști. Toți îl prețuiesc 
ca pe un om înaintat. Este tată a 
opt copii. Mi i-a arătat pe rînd în 
fotografiile de acasă : Ghiță, student 
Ia Iași ; Nicolae, electrician la S.M.T. 
Pechea și secretar al organizației de 
bază din stațiune; Tănăsache, strun
gar la o schelă petroliferă ; trei din
tre fete urmează școala... Lipsea’' 
însă din fotografii mulți dintre r 
pe care Petrache Boldea îi socot 
în familie cu drepturi egale cu 
ale fiilor săi. Familia aces' 
este mult mai numeroasă dec-. - 
arată albumul. Recomandările de 
primire în rîndurile membrilor sau 
candidaților de partid au fost date 
unor tineri de care s-a ocupat ne
obosit de-a lungul anilor, ca un a- 
devărat părinte.

I-am vorbit de scrisoarea pe care 
am citit-o la comitetul regional de 
partid.

— Poate ai venit pentru prima 
oară la noi — mi-a spus. Eu sînt de 
aici, cunosc comuna, gospodăria ca 
în palmă. Cum a fost și cum arată 
azi. Am pornit de la 24 de vaci. Dacă 
le numărăm acum, ies peste 300 de 
vaci mulgătoare, plus 350 juninci. 
Porci, să tot avem aproape o mie, 
păsări — vreo patru mii. Vie n-aveam 
de loc, acum am ajuns la 60 hectare. . 
Veți putea cunoaște apoi colectiviști 
și brigadieri bine pregătiți, ingineri 
zootehniști și agronomi. Numai în 
cîțiva ani, jumătate din colectiviști 
și-au ridicat case noi. Radioul nü 
lipsește din nici o casă. Poate Ii 
despărțită întărirea organizației de 
partid de toate acestea? în tot ce 
se vede în jur este o părticică din- 
munca și sufletul comuniștilor de la.". 
Pechea. Am scris despre ele să le. 
afle și alții, să știe că împreună cu 
ceilalți colectiviști mă bucur de via
ța pe care o trăiesc.

Ce bogăție mai mare și-ar putea 
dori un om ? 1

Constantin MORÀRU
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Apus de soare pe Dunăre

la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

SPECTACOL CU DOUĂ PERSONAJE

Acel mare autor de paradoxuri care a 
fost Shaw merita să apară în fafa pu
blicului într-un spectacol de o formă 
neobișnuită. Pe scena sumar mobilată, 
doi actori înaintează la rampă : — Eu 
voi fi 
voi fi 
înceD

S ri B

să gospodă- 
combustibi-

rezultatelor

Regiunea Hunedoara deține o 
pondere însemnată în producția de 
combustibil și de energie electrică 
a țării. Ca urmare a investițiilor fă
cute de stat în această ramură, pro
ducția de cărbune a crescut în regiu
ne de peste 1,5 ori, iar cea de energie 
electrică — de 22 ori față de anul 
1944, La Paroșeni, Hunedoara și 
Călan au fost construite importante 
termocentrale, care „pompează“ pe 
arterele sistemului energetic națio
nal miliarele de kilovați-ore energie 
electrică anual. Aici se folosesc de- 
șeurile provenite de la spălarea căr
bunilor din Valea Jiului, cit și ga
zele combustibile ce rezultă ca pro
duse secundare la fabricarea fontei 
și a cocsului metalurgic.

Ținînd seama că pentru dezvol
tarea bazei energetice sînt necesare 
însemnate eforturi materiale și 
bănești, colectivele din întreprinde
rile industriale ale regiunii noastre 
urmăresc permanent 
rească cît mai judicios 
lui și energia electrică.

Dintr-o analiză a
obținute în regiunea Hunedoara în 
perioada primilor 4 ani ai șesenalu- 
lui, rezultă că în 1963, față de anul 
1959, pe ansamblul întreprinderilor 
industriale, consumul specific de 
combustibil a fost redus cu 10,10 la 
sută, iar cel de energie electrică — 
cu 19,30 la sută ; prin reducerea 
consumurilor specifice s-a obținut 
o economie medie anuală de 187 000 
tone combustibil convențional și de 
peste 190 000 000 kWh energie elec
trică. Aceste realizări oglindesc 
eforturile depuse de colectivele în
treprinderilor noastre în vederea 
utilizării raționale a energiei, mic
șorării consumurilor specifice și a 
pierderilor de energie în instalațiile 
de producere, transport și de con
sum.

Recent, comisia economică a co
mitetului regional de partid a or
ganizat o consfătuire cu specialiști 
din serviciile energetice ale între
prinderilor, în cadrul căreia s-au a- 
nalizat posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea experienței dobîndite în 
gospodărirea, energiei electrice și a 
combustibilului. S-a arătat că în 
multe întreprinderi din regiune 
există resurse energetice secundare, 
sub diferite forme și potențiale, ca 
deșeuri sau produse auxiliare ale 
proceselor tehnologice, cu posibili
tăți multiple de recuperare și valo
rificare. Este vorba mai ales de 
gazele combustibile de furnal, cocs

E S
și semicocs, de căldura fizică a ga
zelor arse la diferite cuptoare in
dustriale, precum și de căldura fizi
că a unor produse obținute în pro
cesele tehnologice, cum sînt cocsul 
incandescent, zgurile de la furnale 
și otelării.

Potrivit calculelor făcute, numai 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra se pot valorifica anual, prin uti
lizarea integrală a resurselor ener
getice secundare, circa 300 000 de 
tone combustibil, iar la Uzina „Vic- 
toria“-Călan, prin folosirea gazului 
de semicocs, alte peste 120 000 tone 
combustibil conventional. Resurse 
importante de energie există și la 
Uzina metalo-chimică Zlatna. Aici, 
gazele de la cuptorul cu flacără 
părăsesc instalația cu o temperatu
ră de circa 1 200 grade ; ele pot fi 
utilizate la obținerea aburului 
necesar uzinei în procesul tehnolo
gic și pentru încălzire.

Pînă acum, pentru valorificarea 
unor asemenea resurse de energie 
s-au luat anumite măsuri, cum sînt 
construirea și montarea de cazane 
recuperatoare de căldură la cup
toarele Martin și la cuptoarele cu 
propulsie de la laminoare, monta
rea de instalații de răcire prin va- 
porizare la cuptoarele Martin de 
400 tone și altele. Totuși, energia 
secundară este recuperată într-o 
proporție mică. După părerea noas
tră, Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice, Ministerul Industriei Me
talurgice, institutele de proiectări 
de specialitate și întreprinderile ar 
trebui să urmărească cu mai multă 
atenție respectarea, termenelor pre
văzute pentru intrarea în funcțiune 
a diverselor instalații recuperatoa
re, aflate în curs de construcție.

Folosirea gospodărească a ener
giei și a combustibililor depinde în 
mare măsură de munca personalu
lui 
le 
de 
gic
s-au organizat cursuri pentru ridi
carea calificării muncitorilor care 
lucrează în acest domeniu. Aseme
nea cursuri vor trebui inițiate în 
toate întreprinderile industriale din 
regiune. Este bine să se studieze în 
continuare și să se aplice în practi-

muz reală
Luni, 5 octombrie, ora 20, în 

sala mică a Palatului R.P. Romî
ne va avea loc un recital de pian 
susținut de Elisabeta Leonskaia, 
laureată a celui de-al III-lea Con
curs internațional „George Enes
cu''. în program : Sonata op. 109 
de Beethoven, Studiu și Insula ve
selă de Debussy ; Sonata a IlI-a 
de Kabalevskl ; Studii simfonice 
de Schumann ; Mephisto ; Vals de 
Liszt.

— și o fac cu deplină măiestrie profe
sională. Poate că linia foarte sobră, 
foarte reținută. lasă loc în citeva mo
mente unei oarecari monotonii. Dar in
contestabil spectacolul are stil, e jucat 
cu o știinjă a gestului și a nuanjelor, cu 
o dozare a rostirii replicilor, cu o pre
cizie a intențiilor, pe care le consider,

țimea plicticoasă a detaliilor reale, dar 
nesemnificative. Autorul piesei, Jérome 
Kilty, a știut să extragă din scrisori 
poezia gîndurilor și a sentimentelor, lă- 
sînd de o parte zațul naturalist, a in
trodus cu delicatețea necesară cele cî
teva momente fictive (bazate tot pe 
opera lui Shaw — de pildă repetiția 
lui „Pygmalion" sau lectura „Căruței 
cu mere") și a construit, cu multă abi
litate scenică, o lucrare în care dialo
gul merită deopotrivă să fie ascultat 
și văzut.

A evoca personalitatea unuia din cei 
mai celebri dramaturgi și a uneia din 
cele mai celebre actrițe ale Angliei, a 
fost desigur o încercare chiar pentru 
doi artiști încercați, ca Fory Etterle și 
Beate Fredanov. Mi-a plăcut mult Fory 
Etterle — și am simțit că a plăcut și 
spectatorilor din jurul meu, în 
ciuda faptului, sau poate tocmai 
pentru că a fost cu fotul alt
fel decîf ne-am fi așteptaf să 
fie Shaw. Un rege al ironiei, care-și îm
parte cu strălucire poantele în dreapta 
și în stingă ar fi creat cu siguranță bună 
dispoziție, dar nu știu dacă ne-ar fi pus 
pe gînduri. Interpretarea lui Fory Etier- 
le, de un umor tăios, sarcastic, te în
deamnă însă să fe întrebi dacă surprin
zătoarele vorbe de spirit ale dramatur
gului irlandez, care făceau ocolul între
gii Europe, nu izvorau de fapt adesea 
dinfr-o adinca tristețe. N-am cunoscut 
astfel un „original", ci un spirit neîmblân
zit, gata să înlăture cu bisturiul poj
ghița celor mai sacre aparențe unanim 
acceptate, ca să vadă și să spună, cu 
prețul oricărei dureri, adevărul. Dacă 
în această interpretare îl descoperim 
pe Shaw — omul, Beate Fredanov a 
dezvăluit în Stella Campbell mai ales 
actrița — vanitoasă și răsfățată, cum e 
probabil aproape oriCe mare actriță, dar 
în același timp posesoare a unei inte
ligențe rafinafe și lucide. Personajul, 
așa cum a fost realizat pe scenă, e nu
mai spirit și subtilitate, interpreta i-a 
dat parcă sclipirea rece a unei stele. A 
creat deci una din acele „femei in
telectuale" pe care mulți le Consideră 
imposibile, dar pentru care Shaw a scris 
un Ghid faimos. Mi-ar fi plăcut totuși 
ca în interpretare să răzbată mai pu
ternic și acel temperament nepotolit și 
acel caracter insuportabil la care scriso
rile se referă

Două ore, singuri în fața publicului, 
cei doi actori execută o partitură grea

Joi, 8 octombrie, ora 19,45, în 
studioul Radioteleviziunii va avea 
loc concertul de deschidere a 
stagiunii formațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii. Concertul va fi 
susținut de orchestra de studio 
dirijată de Constantin Bobescu și 
corul Radioteleviziunii condus de 
Alexandru Șumski. în program : 
Sulta „Muzica apelor" de Haen- 
del ; Simfonia a IV-a în la major 
— Italiana de Mendelssohn Bart
holdy ; Divertisment rustic de Sa
bin Drăgoi ; liedul „Cecllia" de 
R. Strauss șl aria Elisabetel din 
opera „Tannhäuser" de Wagner. 
Solistă : Marina Krilovici, laureată 
a celui de-al III-lea Concurs in
ternațional „George Enescu" ; 
Fantezie pentru pian, cor și or
chestră de Beethoven. Solistă : 
Maria Fotino.

George Bernard Shaw. — Iar eu 
Stella Patrick Campbell, 
să citească scrisorile pe

Apoi

trimis unul altuia vreme de mai
Dragă min- 

actualei

Desene de SILVAN

în sensul bun al cuvînfului, academice. 
Nu poți să nu recunoști aici amprenta 
de gust și de calitate a regizorului 
Moni Ghelerter, finețea în a stabili ra
porturile dintre personaje și a revela 
subtextele ; și mai ales, capacitatea sa 
de a crea atmosferă, de a umple spa
țiul scenei (care părea și mai vast “pen
tru că nu era încărcat de. recuzită) cu 
doi actori și cu cele cîteva elemente de 
decor, bogate în sugestii, concepute de 
Ion Oroveanu.

că măsuri tot mai eficiente de 
cointeresare materială a muncitori
lor care lucrează în secțiile și ser
viciile energetice, în vederea reali
zării unor economii mai mari de 
combustibil și energie electrică.

Unele acțiuni în scopul reducerii 
continue a consumurilor specifice 
de combustibil și energie electrică 
au fost. întreprinse sub conducerea 
directă a comitetului regional de 
partid, prin comisia sa economică. 
Au fost antrenate colective largi de 
specialiști, care au studiat la fața 
locului, în întreprinderi; posibilită
țile de economisire a energiei. S-au 
luat și măsuri pentru întărirea 
serviciilor energetice din unități cu 
cadre bine pregătite și pentru asi
gurarea unei mai strînse colaborări 
între energeticieni și tehnologi. 
Asemenea măsuri vor fi luate în 
continuare. Socotim însă că e ne
cesar ca peste tot să existe grijă 
pentru dotarea instalațiilor produ
cătoare și consumatoare de energie 
cu aparate de măsură și control și, 
pe această 
evidență 
specifice, 
economice 
se efectuează măsurătorile și bilan
țurile energetice periodice la agre
gatele principale și pe secții, cu 
determinarea pierderilor și randa
mentelor reale de utilizare a ener
giei.

Economisirea combustibilului și a 
energiei este o cale importantă 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor. întreprinderile din 
regiunea noastră dispun de însem
nate rezerve în această privință 
care, puse în valoare, ar contribui la 
reducerea într-o proporție și mai 
mare a prețului de cost. Dar în a- 
cest scop sînt necesare analize te
meinice în fiecare întreprindere și, 
pe această bază, luate cele mai po
trivite măsuri pentru folosirea ra
țională, cu maximum de eficiență, 
a energiei de orice fel, pentru re
ducerea în continuare a consumuri
lor specifice.

bază, să se introducă o 
strictă a consumurilor 
Activul comisiei noastre 
va urmări, de altfel, cum

și le-au 
multe decenii. Este piesa „ 
cinosule", una din premierele 
stagiuni ale Teatrului Lucia Sturdza Bu
landra. Redus . la esențial (acio-i 
și text), fără deghizări artificiale, fără 
efecte decorative și fără ceea ce se 
cheamă uneori „ilustrație muzicală", 
featrul își dovedește încă o dată pu
terea sa. Este puterea trăirii și a fante
ziei. Din plicurile pe care le deschid 
interpreții ies parcă, două caractere, 
două destine, schimbul de replici se 
transformă într-o acțiune dinamică, pli
nă de viafă, care ie cîștigă. Surpriza 
inițială face loc unei participări emo
ționate. Textul este.nu numai spiritual, 
ci și foarte uman, are darul autentici
tății — cu toate că este autentici E 
poate lucrul cel mai greu să înfățișezi 
realitatea așa cum e, fără ca adevărul 
adevărat și artistic să fie înecat în mul-

Andrei BÄLEANU

Sîmbătă, 10 octombrie, ora 20, 
orchestra simfonică a Filarmoni
cii de Stat „George Enescu", diri
jată de Mircea Basarab, maestru 
emerit al artei, pi<.zintă la Ate
neul R.P. Romîne concertul de 
deschidere a stagiunii 1964—1965. 
în program : Uvertura „Anakreon" 
de Cherubini ; Simfonia nr. 100 
(Militară) de Haydn ; Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 1 de 
Liszt. Solist : André Gorog (Fran
ța), laureat al celui de-al III-lea 
Concurs internațional „George 
Enescu"; Baletul „Tricornul", trei 
piese de De Falia.

Teatrul de Comedie și-a deschis 
duminică seara stagiunea 1964- 
1965 cu piésa 
suflete“ de 
personajul 
poporului 
pentru cea 
a unui rol 
nală. Pentru actuala

mereu.

Comedie m noua stagiune
lîngă reluarea spectacolelor cu 
„Umbra“, „Rinocerii“, „Casa inimi
lor sfărîmate“ și altele, colectivul 
teatrului are în pregătire piesa 
„Somnoroasa aventură“ de Teodor 
Mazilu, pe care o pune în scenă 
regizorul Dinu Cernescu.

(Agerpres)

„Șeful sectorului
Al. Mirodan, în care •

Gore a adus artistului 
Radu Beligan premiul 
mai bună interpretare 
din dramaturgia origi- 

stagiune, pe

Străinul — producție a studiou
lui cinematografic „București“. 
Scenariul: Titus Popovici. Regia: 
Mihai Iacob. în distribuție: Ștefan 
Iordache, Irina Petrescu. Șerban 
Cantacuzino, Ștefan Ciubotărașu, 
George Calboreanu, Fory Etterle, 
Gheorghe Dinică, George Măruță, 
Corina Constantinescu, Costache 
Antoniu, Nae Roman. Filmul a fost 
distins cu Premiul special al ju
riului la Festivalul filmului romî- 
nesc de la Mamaia 1964. In foto
grafia de jos: o scenă din film.

Colaboratorul Ceka — film rea
lizat de studioul „Mosfilm“ (regia : 
Boris Volcek). Apar actorii : Alek
sandr Demianenko, E. Evstigneev,

V. Kenigson, V. Maliavina, O. Efre
mov, S. Danilcenko.

Jocuri întrerupte — realizare a 
studiourilor din R. P. Bulgaria (re
gia Simeon Șivacev) inspirată din 
lupta partizanilor bulgari în timpul 
ocupației fasciste. Cu : Ivan Encev, 
Petr Ghiurov, Nikola Dadov, Mag
dalena Popova.

Vînătoarea — film produs de 
studiourile poloneze care redă un 
episod dramatic petrecut în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
(regia Ewa și Czeslaw Petelsky). în 
distribuție: Bronislaw Pawlik, Ma
nia Wachowiak, Waclaw Kowalski, 
Ryszard Pietruski, Aleksander Fo- 
giel, Bohdan Ejmont.

re
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Ing. Ieronim RUSAM
activist al comisiei economice 
a Comitetului regional de partid 
Hunedoara

care deservește direct agregate- 
producătoare și consumatoare 

energie. La Combinatul siderur- 
Hunedoara și în alte Unități în culori realizat din inițiativa 

Comitetului de cultură și artă al 
Sfatului popular al Capitalei, film 
la care lucrează operatorul Nicu 
Stan.

!
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Se instalează noi tuburi fluores
cente

Foto : V. Hossu

automate, asigurîn-

x c u r s vremea
fost în excursie
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Colentina nr. 84). 
Călărași nr. 153), 
nr. 118). Floarea 
Moșilor nr. 221).

:a

lancu GÎLCĂ
directorul G.A.S. Peștera

Ștefan PIERSIC 
judecător, Onești

Din Păltiniș pleacă o cursă 
5 dimineața. De ce așa de de- 
? Apoi, abia la prînz mai 
două, una după alta.

nescu nr. 127), Comoara din lacul de ar
gint — cinemascop : Volga (Șos. Ilie 
Pintilie nr. 61). Ciociara : Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2), Ferentari (Calea Fe
rentari nr. 8G), Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72). Al nouălea nume : Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). Pășesc prin Mosco
va — cinemascop : Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr, 30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Știință și tehnică 
pentru tineretul școlar : Să privim ce
rul (II). 19,40 — Sonate — film artistic. 
21 20 — Soliști și formații artistice ostă
șești în studio. 21,50 
cheiere : Buletin de 
teorologic.

— Telesport. In în- 
știri, buletin me-

1
1 
;i

hr. 174), Melodia 
Ștefan cel Mare colț cu str. 
Viață particulară : Republica

Zestrea fabricii
întreprinderea noastră se dezvoltă 

continuu. S-au construit și s-au a- 
menajat hale spațioase. „Zestrea“ ei 
tehnică a sporit cu noi utilaje de 
înaltă productivitate. Preparația țe
sătoriei a fost utilată cu mașini au
tomate ca : urzitoare de mare capa
citate, mașini de canetat, de încleiat 
etc.; la secția țesătorie s-au montat 
63 de războaie automate, iar la sec
ția finisaj sînt acum utilizate din 
plin o mașină electronică de remaiat, 
rampe automate de control, mașini 
de călcat, autoclave.

Colectivele din secțiile filatură și 
țesătorie, cele de la preparație și fini
saj au învățat să folosească cu pri
cepere aceste mașini, iar specialiștii 
le aduc perfecționări. Ing. V. Zahiu, 
tehnicianul D. Slătineanu, desenato
rul tehnic D. Nitescu au realizat ve
ghetori de urzeală pe care i-au mon
tat la războaiele

du-se astfel o producție sporită de 
țesături de bună calitate. Anul a- 
cesta au fost revizuite și moderni
zate războaiele din cele zece sectoa
re ale țesătoriei. La multe războaie, 
spata fixă a fost transformată în 
spată mobilă, ceea ce a dus la mări
rea numărului de turații pe minut 
de la 170 la 190 și chiar 200. Toate 
acestea au contribuit la creșterea 
productivității muncii și la îmbună
tățirea calității țesăturilor.

Folosind cu pricepere și întreți- 
nînd în bune condiții mașinile fa
bricii, colectivul întreprinderii noas
tre a produs de la începutul a- 
nului 80 tone de fire și 146 000 m p 
de țesături de calitate peste preve
derile planului.

Ion ȘERBĂNO1U
muncitor, întreprinderea textilă 
„Bucegi“, Pucioasa

Studioul „Animafilm“ a termi
nat filmările pentru realizarea 
unui documentar menit să facă cu
noscute publicului valoroasele ex
ponate existente în sălile Muzeului 
Zambaccian. Este vorba de un film

pați" și celelalte foruri interesate să un număr cît mai mare de excursio- 
ia măsurile cuvenite pentru ca și a- niști și turiști.
ceastă pitorească regiune a țării țjf. Mircea BALLAN
dintre Olt și Jiu să fie vizitată de București

De curînd am 
prin munții Lotrului și Cîndrelului. 
Munți falnici, împăduriți, cu chei și 
culmi îneîntătoare. Totuși, numărul 
excursioniștilor este redus. în două 
săptămîni, în plin sezon turistic ?i 
pe o vreme splendidă, dacă am în- 
tîlnit 20 de persoane. Care este ex
plicația ?

Singurul ghid pus la îndemîna ex
cursioniștilor este cel editat în urmă 
cu doi ani de O.N.T. „Carpați“. El 
prezintă o hartă corect întocmită, 
dar, din păcate, aproape inutilizabi
lă. Marcajele indicate de hartă nu 
corespund cu cele de pe teren. Itine- 
rariile stabilite sînt neraționale. De 
pildă, se dă durata unui drum pe 
jos de 30—33 ore, ceea ce practic nu 
se poate realiza dintr-o dată. Harta 
indică și distanțe între vîrfuri de 
munți, fără să precizeze însă depăr- 
tetrea dintre cabane, lucru foarte 
important pentru excursioniști.

Cei care cutreieră munții Lotrului 
și Cîndrelului constată cu surprin
dere că marcajele sint incomplete. 
Majoritatea potecilor sînt nemarca
te, iar cele cu marcaje au lipsuri, 
mai ales în pădurile aflate în ex
ploatare. In acești munți se resimte 
și lipsa unor cabane. Ar fi necesare 
cel puțin încă două cabane, una la 
Puru, cealaltă sub vîrful Cîndrelu
lui. Pe de altă parte, puținele ca
bane existente sînt slab aprovizio
nate, deși se află lîngă șosele circu
late. Ar mai fi de spus ceva și des
pre transportul pînă la unele caba
ne. Spre și de la complexul Păltiniș 
circulă autobuze I.R.T.A. Orarul lor 
provoacă însă nemulțumiri justi
ficate, 
la ora 
vreme 
pleacă

Cred că e necesar ca O.N.T. „Car-

In ultimii ani, creșterea oilor a de
venit unul dintre sectoarele de bază 
ale gospodăriei de stat Peștera, re
giunea Dobrogea. Anul acesta, la un 
efectiv de peste 6 200 de oi, s-au rea
lizat în medie cite 7,6 kg lină. Suc
cesele obținute în sporirea produc
ției de lină, atît în ce privește canti
tatea cit și calitatea, se datoresc 
muncii perseverente, desfășurate 
de-a lungul multor ani. Lucrările de 
ameliorare a efectivelor de ovine au 
început în anul 1952, prin formarea 
unei turme de selecție de 500 de oi- 
mame, urmărindu-se crearea unui 
tip de oaie spancă cu o producție 
bună de lînă, lapte și carne, adap
tată condițiilor de stepă. Selecția s-a 
făcut pe baza examinării și alegerii 
individuale a reproducătorilor. O a- 
tenție deosebită s-a dat pregătirii Oi-

lor pentru montă și organizării însă- 
mînțărilor artificiale. Totodată, s-au 
luat măsuri de îmbunătățire a bazei 
furajere, ceea ce a permis o hrănire 
rațională. Din nucleul de 500 de oi 
s-a ajuns la turma de mii de oi de 
astăzi. în acest răstimp, gospodăria 
a livrat peste 5 000 de mieluțe și ber- 
becuți de prăsilă altor unități agri
cole socialiste. Producția medie 
de lînă este anul acesta cu 2,2 kg 
mai mare decît în 1960, și cu 4,24 kg 
mai mare decît în 1957. Și prețul de 
cost a scăzut simțitor.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit în mod deosebit crescăto
rii de oi Petre N. Dumitru, Nicolae 
Vîrtea, Constantin Rîpan și alții.

M-am aflat în fața unui proces, 
cum puține mi-a fost dat să judec, 
din fericire. Ileana Grigoriu a che
mat în fața instanței pe cei 6 copii 
ai ei, pe care i-a crescut cu multă 
trudă. I-a purtat prin școli și i-a 
sprijinit pînă cînd fiecare dintre ei 
s-a putut bizui pe propriile-i puteri. 
■Toți sînt acum salariați în diferite 
întreprinderi și instituții. Fiind bă- 
trînă și suferindă, Ileana Grigoriu ă 

. socotit că, pe lîngă pensia de urmaș 
ce i-a fost asigurată de stat după 
moartea soțului, s-ar cuveni să aibă 
un sprijin și din partea copiilor ei. 
Aceștia însă au ref uzat să j-l dea. Ea 
a socotit cu cale să facă apel la lege.

Și iată-i în fața judecății. De o 
parte Ileana Grigoriu, mama, de

cealaltă cinci dintre copii. Alt venit 
toți în afară de Elena, care a trimis 
tribunalului o scrisoare. „Nu consimt 
s-o ajut cu ceva și consider că acți
unea introdusă de dînsa (adică de 
mama ei — n.a.) este neîntemeiată". 
Cuvinte asemănătoare au rostit și cei 
care s-au înfățișat la proces.

Ca reprezentanți ai legii, nu ne-am 
lăsat convinși de argumentele lor și 
ale avocatului. Tribunalul i-a obli
gat să-și ajute mama, pentru a se 
achita de o îndatorire sfîntă a fie
cărui om. Aș dori din toată inima ca 
ei, citind aceste rînduri, să înțeleagă 
de ce tribunalul a dat o asemenea 
sentință.

CINEMATOGRAFE : Hatarl — ambele 
serii : Sala Palatului R. P. Romîne (se
ria de bilete 1212 — orele 18), București 
(Bd. 6 Martie nr. 6). Feroviar (Calea Gri- 
viței nr. 80), Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Patria (Bd. Maghe- 
ru nr. 12—14), Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), 
Excelsior (Bd. 1 Mai 
(Șoseaua 
Lizeanu).
(Bd. Magheru nr. 2), Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14). Nopțile Cabiriei : Carpațl (Bd. 
Magheru nr. 29). Colaboratorul Ceka : 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi) 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Vînătoa- 
rea — cinemascop : Victoria (Bd. 6 Mar
tie nr. 7). Drama Ciocîrliei : Central (Bd. 
6 Martie nr. 2), Dacia (Calea Griviței nr. 
137), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Jocuri întrerupte : Lumina (Bd. 6 Mar
tie nr. 12). Dragoste neîmplinită : Union 
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program 
pentru copii (dimineața) : Doina. Gala
pagos : Doina (Str. Doamnei nr. 9). Pa
gini de istorie — Romînia orizont ’64 : 
Giulești (Calea Giulești nr. 56). Vara în 
nordul sălbatic — Pionierfa nr. 5/1964 : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Doi 
colonei : Cultural (Piața I. Pintilie nr. 
2). Cauze drepte — cinemascop : Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă : Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42), Flacăra (Calea Dudești 
nr. 22). Brațul nedrept al legii : Bucegi 
(Bd. 1 Mal nr. 57), Popular (Str. Mătă- 
sari nr. 31), Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 
89). Sechestratul din Altona : Unirea (Bd. 
I Mai nr. 143). Dragoste la zero grade : 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21), Aurora 
(Bd. Dimitrov nr. 118). Aventura de la 
miezul nopții : Vitan (Calea Dudești nr. 
97), Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Falsificatorul : Munca (Șos. Mihai Bravu 
nr. 221), Colentina (Șos. 
Moral ’63 : Arta (Calea 
Rahova (Calea Rahovei 
Manlo : Moșilor (Calea
Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Ocolul 
pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Viitorul (Str. M. Emi-

Ieri în țară : Vremea a fost frumo 
cu cerul variabil, mai mult senin. Vîi 
a suflat slab, pînă la potrivit, prezent 
intensificări pînă la tare în Dobrogea 
Moldova din sectorul nordic. Tempe, i-
tura aerului la ora 14 era cuprinsă în •» 
19 grade la Berzeasca șl 10 grade la Su
ceava. Cotnari. Rădăuți, Avrămeni și Tg. 
Neamț. In București : Vremea a fost fru
moasă, Cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura maximă a fost de 
18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 și 
8 octombrie. In țara : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul schimbător. Tn sudul 
țării va ploua izolat. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în scădere la în
ceput. apoi în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 
grade, iar maximele între 10 și 20 grade. 
Brumă locală. In București : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere la' început, apoi în creștere 
ușoară.
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REZULTATE TEHNICE
Dinamo Pitești — Știința Cluj t—1 (4—1) 
U. T. Arad — C.S.M.S. 3—0 (0—0) 
Minerul Baia Mare — Petrolul

2—0 (1—0)
Crișul Oradea — Progresul 1—0 (1—0)

CJasamen&ul

ETAPA VIITOARE

C.S.M.S. 6 3 12 7: 9 7
Știința Cluj 4 2 11 11: 6 5
Farul 4 2 11 6: 6 5
Petrolul 5 2 12 8: 8 5
Dinamo Pitești 5 2 12 9: 9 5
Crișul 6 2 13 6: 6 5
Minerul 6 2 13 9:11 5
Dinamo București 2 2 0 0 5: 0 4
Steaua 2 2 0 0 7: 1 4
Rapid 2 2 0 0 6: 1 4
Steagul roșu 5 12 2 4: 3 4
U.T.A. 5 2 0 3 5: 8 4
Știința Craiova 5 12 2 3:11 4
Progresul 5 0 14 4:11 1

Petrolul — C.S.M.S. ; Știința Cra
iova — Farul ; Steagul roșu — Crișul ; 
Știința Cluj — U.T.A. ; Dinamo Pi
tești — Minerul.

De la o etapă la alta, acest campionat 
incomplet furnizează amatorilor de fotbal 
rezultate care mai de care ieșite oarecum 
din comun. Ce s-a întîmplat ieri ? La pri
ma vedere nimic deosebit ; gazdele au 
știut să profite de avantajul terenului 
propriu și au cișfigat ambele puncte 
puse în joc. Rămîne totuși de neînfeles 
cum echipa studenților din Cluj a pier
dut — și mai ales la un scor sever 
(4—1) — în fața dinamoviștilor piteșfeni, a 
căror comportare de pînă acum n-a co
respuns cerinjelor. Ieri, la Pitești, în circa 
20 de minute, formafia locală conducea 
cu 3—0 (prin punctele înscrise de lo- 
nescu, Naghi și din nou lonescu). Știinfa 
a redus diferența — mareînd prin Adam 
— dar pînă la pauză dinamoviștii înscriu 
din nou, prin Naghi. In relatarea sa, co
respondentul nostru menfiona faptul că 
clujenii au dominat insistent în repriza a 
doua, dar fără nici un rezultat ; scorul a 
rămas același pînă la sfîrșitul partidei. In 
această perioadă a meciului, David (Di
namo) a ratat o lovitură de la 11 m, iar 
Al. Vasile (Cluj) și C. lonescu (Pitești) au 
manifestat tendinfa spre un joc nesportiv.

Liderul clasamentului (C.S.M.S. lași) a

Rezultate, categoria B
SERIA I : Unirea Hm. Vîlcea- 

C.F.R. Roșiori 0—0 ; Constructorul 
Brăila-Știința Galați 2—0 ; C. F. R. 
Pașcani-Metalul București 2—0 ; 
Metalul Tîrgoviște-Poiana Cîmpina 
1—0 ; Știința București-Dinamo Ba
cău 0—1 ; Siderurgistul Galați-Fla- 
căra Moreni 0—0 ; Chimia Făgăraș- 
Tractorul Brașov 1—0 (în clasament 
conduce Flacăra Moreni cu 7 puncte).

SERIA A II-A : Clujana-A. S. Cu- 
gir 4—1 ; Știința Timișoara-A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 ; Gaz Metan Mediaș- 
C.S.M. Reșița 3—0 ; Industria Sîrmei

Din colțul tribunei

SOARE 
T I R Z I (I

în dimineața strălucitoare, sta
dionul Dinamo surîde multicolor 
și juvenil miilor de oaspeți, fă- 
cîndu-i să spere copilărește intr-o 
eventuală recidivă a primăverii. 
Gazonul tuns proaspăt așterne un 
covor fermecat între cele două 
porți, coifurile verzi ale plopilor 
se leagănă ușor în adierea vîntu- 
lui și numai sălciile pletoase de 
lingă bazin, atinse de un abur de 
rugină, strecoară acorduri tomna
tice în această duminică estivală. 
Jos, pe elipsa de zgură, cavalca
dei pline de grație a călăreților 
și amazoanelor îi urmează caru
selul exploziv al motoarelor cu 
alcool : finaliștii campionatului 
republican de dirt-track atacă vi
tejește turnantele, stîrnind emoții 
în rîndurile asistenței.

In sfirșit, la vremea amiezii își 
fac apariția principalii actori ai 
acestui festival sportiv de turație 
lungă : două formații de cite un
sprezece, una în echipament gal
ben, cealaltă în albastru. Dacă 
am adăuga roșul, s-ar putea spu
ne că jucătorii folosesc culorile 
familiare, majoritatea lor fiind 
cu ani în urmă componenți _ de 
bază ai echipelor reprezentative. 
Și iată că, după un sfert de veac, 
Dan Gavrilescu îi face din _ nou 
„singe rău“ lui David, Humis în
cearcă să-l păcălească pe Ghiuri- 
țan, iar Lungu pe Gorgorin, în 
timp ce mai tinerii Ene, Călinoiu, 
Voinescu, Szöke țin să demon
streze că n-ar fi încă absolut de 
prisos într-o formație de primă 
categorie. Combinații subtile — 
unele, parcă proiectate cu înceti
nitorul — execuții tehnice ade
sea excelente, incursiuni pe ex
treme, robinsonade, goluri spec
taculoase dau, cînd și cînd, iluzia 
că și cei de pe teren și mulți din
tre cei din tribună au un număr 
de ani mai puțin...

Senzația e atît de puternică in
cit la un moment dat nea Ionică 
Bogdan uită de' cele cinci decenii 
ale sale și face o cursă pe stingă 
ca-n zilele bune ! După care, ce-i 
drept, trece la odihnă pe tușă 
pînă spre sfîrșitul reprizei... 
Spectatorii aplaudă și zîmbesc — 
unii pur și simplu, alții cu o um
bră de melancolie.

Dan DEȘLIU 

pierdut la Arad după o repriză egală. 
Seria celor trei goluri intrate în poarta 
oaspeților a fost deschisă de... ieșanul 
Mofoc, la un șut puternic tras de Floruf. 
Nu mult după aceea, arădanii fructifică 
două ocazii (prin Țîrlea și Igna) și cîștigă 
cu un scor nesperat.

In ce privește rezultatul meciului de la 
Baia Mare, el își are în bună parte ex
plicația în aceea că apărarea echipei 
ploieștene a greșit de două ori și tot de 
atîtea ori au înscris și băimărenii. La 
primul gol, mingea a ricoșat din zidul 
caspefilor la Halagian, care a șutat în 
poarta lui lonescu, iar la cel de-al doilea, 
Sasu a interceptat o pasă înapoi a lui 
Florea și a înscris. Victoria Minerului 
este însă deplin meritată, întrucît a 
luptat mult, dominînd mai ales în prima 
repriză.

De la Oradea corespondentul nostru 
ne-a transmis că meciul Crișul.—Progresul 
a avut în general o desfășurare dinamică, 
cu multe faze Spectaculoase, dar — spre 
regretul celor aproape 15 000 de specta
tori — cu pufine goluri. De fapt, cu unul 
singur, înscris de gazde în prima repriză, 
în cea deAa doua parte a partidei, Crișul 
a dominat iarăși. Totuși înaintarea a ratat 
ocazii în șir.

In urma rezultatelor de ieri C.S.M.S.-ul 
și Progresul se menfin pe poziții ; prima 
echipă conduce tot cu două puncte 
avans, datorită și insuccesului celei de-a 
doua clasate (Știinfa Cluj), iar Progresul 
n-a părăsit „lanterna roșie" și se pare că 
are toate șansele s-o mai păstreze mult 
timp...

Meci internațional
— 1 1 • I .------ nri-ru iiriiiirmn«—

la Craiova

Știinfa-Vardar 
Skopije 1-0 (1-0)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). La întîl- 
nirea internațională de fotbal de la Cra
iova, dintre Știinfa și Vardar Skoplje 
(Iugoslavia), cei aproape 10 000 de spec
tatori au avut prilejul să asiste la un joc 
frumos. Unicul punct al partidei a fost 
realizat de Popescu, în minutul 31.

Cîmpia Turzii-C.F.R. Timișoara 4—0; 
C.S.M. Sibiu-Minerul Lupeni 3—1 ; 
Jiul Petrila-Recolta Carei 5—1 ; Va
gonul Arad-A.S.M.D. Satu Mare 
2—1 (pe primul loc se află Jiul Pe- 
trila cu 8 puncte).

Campion®

HANDBAL
Două din meciurile disputate ieri pe 

stadionul Tineretului au contribuit, fie
care în felul său, la crearea unui spec
tacol handbalistic deosebit. Victoria ti
nereții, elanului, dorinței de afirmare a 
handbalistelor sighișorene și tehnica, 
fantezia reprezentanților Științei Bucu
rești au obținut aplauze ia scenă des
chisă. Și dacă spectatorii au plecat to
tuși dezamăgiți, aceasta se datorește 
faptului că valoarea ultimei întîlniri, 
dintre studentele bucureștene și jucă
toarele de la Mureșul, a diminuat sa
tisfacțiile provocate de meciurile pre
cedente.

Voința Sighișoara (media de vîrstă 
17,4 ani) a reușit un rezultat nescontat 
în fața experimentatei echipe bucu
reștene Progresul : 11—10 (7—7). învin
sele au jucat lent, îngrămădind acțiu
nile pe centru, ceea ce a permis oaspe- 
telor să-și organizeze apărarea. în plus, 
Dumitrescu și Bpgan au ratat în ulti
mele minute de joc două lovituri de la 
7 metri. Din eebipa învingătoare s-a 
remarcat în mod special Maria Țiței 
(cea mai tînără jucătoare din campionat 
— 14 ani, care a marcat trei goluri). 
Evoluînd de la meci la meci mai bine, 
Știința București a. cîștigat cu un scor 
net în fața Voinței Sibiu: 33—12 
(17—4). Tînăra echipă a studenților din 
Capitală se remarcă printr-o concepție 
de joc modernă, toți jucătorii fiind de 
valoare apropiată, cu o pregătire teh- 
nico-tactică superioară. S-au evidențiat 
Goran (10 puncte), Gațu (5), Samungi 
(5), Bădău (4) și Paraschin (4).

Meciul vedetă nu a corespuns; jucă
toarele de la Știința București și Mu
reșul Tg. Mureș și-au împărțit punctele: 
8—8 (4—5). Jucătoarele de la Mureșul 
s-au apărat bine, contraatacînd pericu
los și șutînd din orice poziție. Numai 
blocajul prompt ;al studentelor a făcut 
ca scorul să nu ia proporții.

Alte rezultate : masculin : Dinamo 
București—Voința Sighișoara • 23—9 ; 
Steaua—Știința Timișoara 33—14; Ști
ința Galați—Dinamo Bacău 16—8; 
Știința Tg. Mureș — Tractorul Brașov 
17—13; feminin : S.S.E. Ploiești—S.S.E. 
Timișoara 5—16; Confecția București— 
Știința Timișoara 4—4; C.S.M. Sibiu— 
Tractorul Brașov 2—4.

B O X
Tradiționala competiție de box pen

tru desemnarea celei mai valoroase 
formații a țării este urmărită la fiécarè 
ediție cu interes de un mare număr de 
pasionați ai sportului. Așa cum era și 
firesc, primele meciuri ale campionatu
lui, desfășurate sîmbătă și duminică în 
Capitală, au atras în jurul ringurilor 
sălii Floreasca și terenului din str. Ion 
Vidu un număr apreciabil de spectatori, 
în general, reuniunile au satisfăcut pé 
amatorii boxului, de multe oii ei avînd 
prilejul să urmărească o serie de 
dispute în care boxul pur a triumfat în 
fața celui practicat în forță. Steaua a 
învins cu 26—13 pe Metalul București,

CINCI ZILE
P îN À LA

MARELE START
TOKIO (de la trimisul special al 

„Agerpres“, Ilie Goga).
Ieri, la Tokio, termometrele au a- 

rătat 34 grade. A fost cea mai căl
duroasă zi din săptămîna care a tre
cut. Participanții sosiți aici în vede
rea Olimpiadei au populat bazele 
sportive, antrenîndu-se în condiții 
optime. Pe stadionul Național, la 
una din gropile de sărituri, record
mana țării noastre la săritura în lun
gime, Viorica Viscopoleanu, a fost 
asistată de „olandeza zburătoare“ — 
celebra Fanny Biankers Koen, care, 
cu ani în urmă, a deținut recordul

în satul olimpic, noi cunoștințe : Iolanda Balaș și Mansor-Dia, recordman 
al Senegalului la triplu salt

te, competiții
Progresul București a terminat la ega
litate (19—19) cu Progresul Brăila, iar 
Metalul Bocșa Romînă a dispus cu 
24—16 de formația Rapidului. O bună 
propagandă boxului au făcut meciurile : 
N. Mîndreanu (Progresul)—P. Covaliov 
(Progresul Brăila), Ion Marin (Pro
gresul)—I. Covaci (Progresul Brăila), N. 
Deicu (Progresul Brăila)—I. Sabău 
(Progresul), în care primii au terminat 
învingători la puncte. în cadrul celor 
trei reuniuni s-au mai remarcat, prin
tr-o bună pregătire, A. Naghi (Metalul 
Bocșa Romînă), N. Cîmpeanu (Metalul 
Bocșa Romînă), care l-a învins la 
puncte pe Gh. Vlad, C. Gruescu (Me
talul Bocșa Romînă) și N. Gîju (Steaua).

RUGBI
Surpriza etapei a 19-a o constituie 

desigur victoria tinerilor jucători ai 
Constructorului asupra echipei Steaua 
(neînvinsă pînă acum). Scorul a fost 
deschis de Haralambie printr-o încer
care, egalarea adueînd-o Pënciu prin
tr-o lovitură de pedeapsă. Executînd 
excelent o minge așezată de la mijlocul 
terenului, Antimoianu aduce victoria 
echipei Constructorul. Dinamo, în 
revenire de formă, a întrecut Grivița 
Roșie cu 6—0 (0—0), prin punctele
înscrise de Nica și Țuțuianu. în urma 
acestor două rezultate, lupta pentru 
primul loc în clasament este redeschisă, 
cele trei echipe — Steaua, Dinamo și 
Grivița Roșie — fiind despărțite numai 
de un punct Echipa Progresul a reușit, 
în urma unui joc frumos, să cîștige 
partida cu Ancora Galați: 10—6(10—6).

în țară : Rulmentul Bîrlad—Gloria 
6—3 (3—0), Știința Timișoara—C.S.M.S. 
Iași 3—11 (0—0), Știința Cluj—Știința 
Petroșeni 6—3 (0—3).

Demian (Grivița Roșie) cîștigă duelul 
cu Graur (Dinamo)

mondial cu 6,25 ni. Renumita cam
pioană olandeză a declarat ziariști
lor că reprezentanta țării noastre 
are o excelentă detentă și crede că 
va juca un rol important în lupta 
care se va da pentru primele trei 
locuri.

Cu märe interes au fost urmărite 
antrenamentele echipei noastre mas
culine de Volei, deținătoarea titlului 
de campioană europeană. La ultimul 
meci de verificare, voleibaliștii noș
tri aU cîștigat 5 seturi consecutive 
în fața unei echipe secunde a R. P. 
Ungare. Voleibalistele noastre au în-

TENIS
Pe terenurile Progresul și Știința din 

Capitală au continuat duminică între
cerile campionatelor republicane de te
nis de cîmp. Rezultate înregistrate în 
proba de simplu masculin (optimi de 
finală): Țiriac—Baia 6—0; 6—1; Bosch- 
Dron 3—6; 6—3; 6—3; Serester—I. 
Năstase 6—3; 8—6; D. Viziru—Boaghe 
7—5; 3—6; 6—4; Mărmureanu—Marcu 
6—1; 6—3. S-au mai calificat pentru 
„sferturi“ Al. Bardan și C. Popovici. 
Cîteva rezultate din „optimile“ probei 
feminine : Mariana Ciogolea—Florica 
Butoi 6—1; 7—5; Iudith Dibar— A. 
Kuhn 1—6; 6—2; 6—3. Campionatele 
continuă astăzi.

Sportul peste hotare
O La Pekin s-a desfășurat meciul 

revanșă dintre echipele selecționate 
de fotbal ale R. P. Chineze și Pakis
tanului. Oaspeții au terminat învin
gători cu scorul de 2—0 (2—0). în 
primul joc gazdele cîștigaseră cu a- 
celași scor.

O Peste 15 000 de spectatori au ur
mărit la Genova meciul dé box din
tre campionul mondial la cat. mijlo
cie (clasa „juniori"), italianul Săridro 
Mazzinghi, și șalangerul său, ameri
canul Tony Montano. Mazzinghi a 
obținut victoria prin k.o. în runda 11.

• După 9 runde în turneul inter
național de șah de la Belgrad con
duce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte 
(1) urmat de iugoslavii Matanovici 
și Gligorici tôt cu 5,5 puncte și cu 
cîte o partidă întreruptă. în runda a 
9-a partidele Szabo — Janosevici, 
Bronstein — Trifunovici și Minici — 
Cirici s-au terminat remiză. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

• în prezența a peste 35 000 de 
spectatori, duminică s-a disputat la 
Berna meciul internațional de fotbal 
dintre echipele R. P. Ungare și Elve
ției. Fotbaliștii maghiari au repurtat 
victoria cu scorul dé 2—0.

o La Moscova a avut loc meciul 
de fotbal dintre echipele de tineret 
ale Iugoslaviei și U.R.S.S. Echipa iu
goslavă a cîștigăt cu 1—0. în 
timpul jocului a nins.

PRONOSPORT
Concursul nr. 40 din 4 octombrie

Diriamo Pitești — Știința Cluj 1
U.T.A. — C.S.M.S. 1
Minerul — Pet,rolul 1
Crișul — Progresul 1
D.F.R. Pașcani — Metalul București 1 
Metalul Tîrgovfște — Poiana

Cîmpina 1
Gaz Metan Mediaș — C.S.M.

Reșița 1
C.S.M. Sibiu — Minérul Lupèrii 1 
Foggia — Atalanta x
Lazio — Internazionale x
Sampdoria — Roma 1
Vàresé — Florentină x 

vins cu 3—2, într-un prim meci de 
antrenament, echipa japoneză Ya- 
sika, dar au pierdut cel de-al doilea 
meci (3—1). Deosebit de activi sînt 
la antrenament jucătorii de polo pe 
apă. Intr-un meci de verificare, po- 
loiștii romîni au întrecut cu 7—2 
echipa Japoniei, prin punctele mar
cate de Zahan (2), Culineac (2), 
Szabo, Grințescu și Kroner.

Cu multă simpatie și admirație 
sînt privite aici gimnastele noastre. 
La ultimele antrenamente ele au lă
sat o impresie remarcabilă. Gimnas
tele noastre au fost invitate să sè 
antreneze în comun cu sportivele din 
Australia și Noua Zeelandă.

Duminică noaptea a sosit la To
kio, venind de la Roma, avionul care 
duce steagul, olimpic. Numeroși ama
tori de sport s-au deplasat la aero
portul internațional Haneda, pentru 
a vedea în avantpremieră acest steag 
al tradiționalelor Olimpiade care va 
flutura de la. 10 octombrie pe stadio
nul Național din capitala japoneză. 
Spre regretul lor. steagul, care era 
păstrat închis într-o cutie albâstră, 
n-a fost văzut decît de fotoreporteri, 
care, doar cîteva minuté au avut per
misiunea de a-l fotografia.

Tot ieri a luat sfirșit turneul pre- 
olimpic masculin de baschet care s-a 
desfășurat la Yokohama. In ultima 
zi au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Filipine — Coreea de sud 
90—58 : Taiwan — Mexic 93—76 ; 
Australia — Tailanda 58—45 ; Ca
nada — Cuba 72—63. Conform regu
lamentului, primele 4 echipe în cla
samentul preolimpic — adică Mexic, 
Australia, Canada și Coreea de sud 
— s-au calificat pentru turneul fi
nal, alături de cele 12 formații ca
lificate de mai înainte : S.U.A.,
U.R.S.S., Brazilia, Italia, Iugoslavia, 
Polonia, Uruguay, Porto Rico, Peru, 
Ungaria, Finlanda, Japonia.

Breviar impie
„Lumea unită la Jocurile Olimpice 

de la Tokio" — acesta este motto-u] 
sub care se desfășoară cea de-a 
XVIII-a ediție a J.O. La marea com
petiție iau parte sportivi și sportive 
din aproape 100 de țări de pe tot 
globul, capitala niponă devenind 
astfel gazda unui adevărat festival 
internațional al prieteniei și păcii.

Comitetul do organizare al Olim
piadei a stabilit reguli precise la 
unele sporturi potrivit cărora ziariș
tii nu pot asista la pregătirile și în- 
tîlnirile de antrenament fără permi
siunea antrenorilor echipelor res
pective. Restricțiile acestea se referă 
la antrenamentele boxerilor, gimnaș- 
tilor și luptătorilor de judo. La an
trenamentele de tir se interzice cu 
desăvîrșire fotografierea cu „blițu- 
rile", iar fotografierea din elicop
tere este oprită, deoarece undele ae
riene provocate de eticele elicopte
relor pot influența traiectoria gloan
țelor.

Doar 13 națiuni din cele 35 care 
și-au anunțat participarea la între
cerile de gimnastică vor prezenta 
formații complete masculine și fe
minine în competițiile pe echipe. A- 
cestea sînt : Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Co
reea de sud, Cuba, Germania, Japo
nia, Polonia, Romînia, Statele Unite, 
Ungaria, Uniunea Sovietică.

Comitetul olimpic Japonez a făcut 
preparative serioase pentru realiza
rea unui film de lung metraj despre

De la corespondentul nostru la Moscova

CASPICA OLIERÀ
...O caravană trece prin pustiul 

Kara-kum. Oamenii se luptă cu ar
șița îngrozitoare, căutînd zadarnic 
în zare o oază cu umbră și apă...

Cam așa începeau istorisirile de 
altădată ale călătoriilor prin nisipu
rile deșertului de dincolo de Marea 
Caspică.

Călătorul care se abate azi pe a- 
ceste meleaguri se poate opri în „oa
zele" moderne ale proaspetelor lo
calități de petroliști care au răsărit 
în ultimii ani în jurul orașului Nebit- 
Dag. Peste dunele de nisip străbă
tute odinioară de cămile se întind 
șosele asfaltate la marginea cărora 
se înalță sondele.

Mai departe, de-a lungul mării, în 
adîncul peninsulei Mangîșlak, cînd- 
va loc de exil, existau doar cîteva 
forturi militare. De pildă, fortul A- 
lexandrovsk. Aici și-a petrecut exi
lul marele poet revoluționar Taras 
Șevcenko. La marginea fortului, 
unde atunci nu creștea nimic, poetul 
cu inima arsă de dorul locurilor na
tale a sădit o salcie. Astăzi există 
acolo orașul denumit Fortul Șev
cenko și care e înconjurat cu 
parcuri de verdeață. în apropierea 
lui au răsărit sondele. Ele fac parte 
din același grup numeros de sonde 
care, pornind din pustiul Kara-kum, 
„străbat" un drum vast dé-a lungul 
țărmurilor Caspicei.

îri Mangîșlak, prima sondă a fă
cut erupție la Jetîbai. N-o căutați 
zadarnic pe hartă. Cartografii abia 
au luat cunoștință de existența a- 
cestei localități care s-a născut din 
cîteva corturi și iurte de ciobani, ca 
de altfel și localitatea Uzeni. La Je
tîbai și Uzeni s-au pus astfel bazele 
exploatării petroliere din Kazahstan, 
âlé cărei zăcăminte sînt evaluate de 
specialiști la sute de milioane de 
tone. S-a stabilit că la Uzeni rezer- 
vélé de petrol depășesc de două ori 
ca volum pe cele de la Tuimaza — 
una din cele mai cunoscute și mai 
bogate exploatări petroliere din 
Uniunea Sovietică.

Inginerul A. îâmhov, din a cărui 
rélataré afiăm cele de mai sus, ne 
împărtășește unele amănunte cu pri
vire la lucrările de explorare. Dru
mul cercetărilor ă dus la început 
de-a lungul rîului Enba și spre Ma
rea de Arai, dar rezultatele n-au 
fost cele așteptate. Geologii s-au 
întors atunci înapoi spre peninsula 
Mangîșlak. Acolo „aurul negru" a 
țîșnit cu putere... Acum, la Jetîbai 
peisajul „obișnuit" de odinioară a 
fost completat de imaginea impu
nătoare a turlelor de foraj.

Cum am mai spus, Jetîbai nu e

La G. A. C din Muntenii-Buzău

Manifestere consacrate ? 
prieteniei român©-chineze

Duminică, colectiviștii din comu
na Muntenii-Buzău, raionul Slobo
zia, regiunea București, au luat par
te la manifestarea consacrată pri
mirii noului nume al gospodăriei lor 
colective : „Prietenia romîno-chine- 
ză“. Colectiviștii au primit cu bucu
rie în mijlocul lor pe ambasadorul 
R. P. Chineze la București, Liu Fan, 
și membri ai ambasadei. La această 
manifestare a prieteniei romîno- 
chineze au luat parte tovarășii Gh. 
Neculă, prim-sectetar al Comitetului 
regional București al P.M.R., Gh. 
Pole, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

La sosirea în G.A.C., președintele 
gospodăriei, Gheorghe Ghiță, a sa
lutat pe oaspeți. El le-a vorbit des
pre istoricul și dezvoltarea gospodă
riei și a comunei. în aplauzele co
lectiviștilor, pe frontispiciul de la 
intrarea în gospodărie a fost dezve
lită inscripția : Gospodăria agricolă 
colectivă „Prietenia romîno-chineză“.

Oaspeții chinezi, împreună cu ofi
cialitățile romîne au vizitat apoi 
sectorul zootehnic și via gospodăriei 
colective. După încheierea vizitei, în 
sala căminului cultural din comună 
a avut loc o adunare festivă. Tov. 
Vasile Vedeanu, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii Bucu
rești, președintele Consiliului agri- 

dssfășurarea Jocurilor Olimpice. Fil
mul va fi în culori și — pentru prima 
dată în istoria cinematografiei olim
piadelor — va rula pe ecran cine- 
mascopic. Durata filmului : două ore 
și jumătate. Scenografia filmului a 
fost atribuită unuia din cei mai ex
perimentați specialiști japonezi — 
Kon Ichikawa, ale cărui filme au ob
ținut distincții înalte la o serie de 
festivaluri cinematografice interna
ționale (Ia Veneția, Edinburg, Lu- 
carno, Lausanne).

Australiana Dawn Fraser, una din 
cele mai cunoscute înotătoare din 
lume și, în același timp, veterană a 
Jocurilor Olimpice (ea participă a- 
cum pentru a patra oară la J.O.), 
continuă să se antreneze cu asidui
tate în noul bazin de la Yoyogi, 
unde se va desfășura competiția o- 
limpică de înot. La un antrenament 
recent, ea a parcurs, fără să forțeze, 
de mai multe ori 50 m în 26"8—27"2, 
ceea ce i-a uimit pur și simplu pe 
specialiști.

Unul din cel® mai vechi recorduri 
mondiale la atletism este deținut de 
sovieticul Vladimir Kuț. „Marinarul 
de pe Baltica" — cum i se mai spu
nea marelui atlet — este lider, încă 
din 1957, la 5 000 m (13'35'’). Acum, la 
Tokio, principalii pretendenți. la vic
torie în această probă vizează deo
potrivă medalia olimpică de aur și... 
un nou record mondial. La start se 
vor alinia circa 70 de alergători, din
tre care jumătate au realizat în acest 
an performanțe sub 14 minute.

încă pe hartă, dar populația lui nu
mără de pe acum peste 7 000 de lo
cuitori. E un orășel care cunoaște 
un ritm furtunos de dezvoltare. A- 
proape în fiecare zi se dau în folo
sință apartamente noi ; se constru
iesc mereu cantine, restaurante, a- 
șezăminte social-culturale, sanitare 
etc. E adevărat, locuințele sînt, deo
camdată, cu un singur etaj, iar prin
tre ele se mai găsesc, ici-colo, unele 

Feribotul „Sovietskii Azerbaidjan", cu o lungime de 134 de metri si o 
înălțime egală cu a unei case cu 7 etaje, poate transporta 30 de vagoane 
cu patru osii. Cu ajutorul Iui se face legătura între Caucaz și Asia Cen
trală, pe Marea Caspică. în fotografie : încărcarea vagoanelor pe feribot

dintre vechile barăci de lemn care 
adăposteau pe pionierii petrolului 
din Mangîșlak. Sînt așa-numitele 
„ășezări provizorii". Dar oamenii 
n-au venit aici „provizoriu", ci s-au 
apücat temeinic de treabă. Așa se 
face că întreaga localitate, de la un 
capăt la altul, este plină de șantie
re, iar localnicii se mîndresc cu con
strucțiile ridicate, cu noul stadion al 
orășelului și cu parcurile sale 
proaspăt plantate.

Centrul noii regiuni petroliere se 
va stabili la Eralievo, pe malurile 
Caspicei. Cum va arăta acest oraș

col regional, a vorbit despre succe
sele obținute de poporul chinez în 
cei 15 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze. El a trans
mis poporului frate chinez urarea de 
a obține noi succese în opera de 
construira a socialismului. A luat 
apoi cuvîntul Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze în R. P. Romînă, care 
a transmis colbctiviștilor salutul po
porului chinez.

A urmat un program artistic la 
care și-au dat concursul formații de 
artiști amatori din raionul Slobozia, 
precum și Ansamblul de circ din 
R. P. Chineză, care întreprinde un 
turneu în țara noastră. în cinstea 
oaspeților chinezi și a oficialităților 
romîne a fost oferită o masă, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

CoftcertlBÎ cvartetului 
„Palm"

Duminică seara, cvartetul de coar
de „Palm“ din Leipzig a susținut un 
concert pe scèna sălii mici a Pala
tului R. P. Romîne. Membrii cvar
tetului — violonistul Eberhard 
Palm, Otto-Georg Moosdorf (vioara 
II), Wolfgang Espig (violă), Hans 
Joachim Scheitzbach (violoncel) fac 
parte din renumita orchestră Ge
wandhaus. Programul a cuprins 
Cvartetul în do major de Haydn, 
Cvartetul în la major de Beethoven 
și Cvartetul în la minor de Schu
bert.

Consfătuire pe tema 
folosirii amendamentelor 
calcaroașe

ORADEA (coresp. „Scînteii“).
La începutul anului viitor va intra 
în funcțiune la Aleșd o stație pentru 
producerea amendamentelor calca- 
roase. Ținînd seama că terenurile 
podzolice din regiunea . Crișana re
prezintă 40 la sută din suprafața a- 
gricolă, obținerea în cantități mai 
mari a amendamentelor va contribui 
la îmbunătățirea fertilității acestor 
terenuri. Pentru a populariza acțiu
nea de amendare a. terenurilor pod
zolice, consiliul agricol regional, în 
colaborare cu redacția ziarului re
gional „Crișana", a organizat o cons
fătuire la gospodăria din Somoșcheș. 
Au participat președinții gospodării
lor colective, ingineri agronomi și 
șefii brigăzilor de tractoare din ra
ionul Ineu. Specialiștii au prezentat 
referate privind importanța acțiunii 
de amendare a terenurilor podzo
lice. A urmat apoi o demonstrație 
practică pe terenurile gospodăriei 
colective din Somoșcheș.

în viitor nu e greu să ne imaginär 
deoarece el răsare din mijloc 
schelelor și al șantierelor, ca și 1 
tîbai sau Uzeni. Sînt în curs de g_,a- 
strucție șosele și conducte de pe
trol și gaz metan care vor străbate 
în curînd deșertul către nisipurile 
dogoritoare ale Kara-kum-ului.

Creînd noua exploatare petrolieră 
în Mangîșlak, petroliștii sovietici 
continuă drumul de construcție a 

sondelor de-a lungul marelui arc 
care înconjoară Marea Caspică. Ar
cul pornește din marginea Nebit- 
Dag-ului în inima pustiului Kara- 
kum, la Jetîbai și Uzeni, șl urcă pînă 
la Aralsor, în apropierea gurilor 
Volgăi, unde se forează cea mai a- 
dîncă sondă din Uniunea Sovietică. 
De aici, el coboară pé partea cea
laltă a Caspicei, spre sondele Gro’z- 
nîi și Baku. Și astfel, Caspica de
vine una dintre cele mai prospere 
regiuni petroliere ale U.R.S.S.

A. MUNTEANU
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Corespondență din Cairo

Luni, se deschide la Cairo confe
rința șefilor de state și de guverne 
ai țărilor neangajate. Reprezentanți 
ai 58 state din Asia, Africa, America 
Latină și Europa, cuprinzînd jumă
tate din populația globului, se întîl- 
nesc pentru a dezbate probleme de 
actualitate ale vieții internaționale.

Pe agenda Conferinței aprobată 
de miniștrii de externe, sînt înscrise 
următoarele puncte : o' discuție ge
nerală asupra situației internațio
nale ; apărarea și întărirea păcii și 
securității mondiale ; promovarea 
în reglementarea problemelor inter
naționale a rolului pozitiv al noilor 
state și al mișcărilor de eliberare 
națională ; dezvoltarea economică 
și cooperarea ; cooperarea în dome
niul cultural, științific și al educa
ției și consolidarea organizațiilor in
ternaționale care acționează pentru 
aceste obiective.

Comitetul pentru problemele eco
nomice și culturale al reuniunii 
preliminare a miniștrilor de externe 
a aprobat proiectul de recomandări 
ce vor fi supuse conferinței șefilor 
de state. Recomandările spriji
nă rezoluțiile adoptate de Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Pregătirile s-au terminat. A fost 
pus la punct un sistem de traducere 

. simultană a intervențiilor delegați- 
lor în cele patru limbi de lucru ale 
conferinței.

Conferința șefilor de state și de 
guverne din țările neangajate sus
cită un viu interes. Se exprimă spe
ranța că lucrările ei vor aduce o 
contribuție la întărirea și consolida
rea păcii.

Nicolae PLOPEANU

N-au trecut nici două săptămîni de la 
instaurarea stării excepționale in Bolivia 
(cu toate acuzațiile în sensul că guvernul . 
ar fi inventat complotul, starea de tensi
une a fost un lucru cert) și presa anunță 
noi frămintări în alte țari latino-ameri- 
cane. Referindu-se la știri transmise de 
agențiile de presă 
ziarele braziliene „O Globo”, 
do Brasil" și altele 
poliția

U.P.I. și A.P., 
„Jornal 

informează că 
poliția paraguayană a descoperit jo: 
un complot pus la cale de uri grup 
de ofițeri și avind drept scop asasinarea 
generalului Stroessner. Mașina preziden
țială urma să fie dinamitată. Ministrul de 
interne a negat autenticitatea complotu
lui, dar a recunoscut că s-au operat ares
tări în rîndul ofițerilor, explicîndu-le ca 
fiind ordonate pentru „contravenții la re
gulamentele militare“. Surse oficiale uru- 
guayene și argenfiniene confirmă că ofi
ciile lor diplomatice la Asuncion au ofe
rit azil unor ofițeri superiori urmăriți.

în Ecuador, junta militară, condusă de 
amiralul Jijon, a instituit legea marțială 
la Guayaquil, principalul port al țării, Ș‘ 

-nzura asupra presei. Concomitent a fost 
estât ex-președintele Camilo Ponce 
mriquez, liderul partidului liberal Jose 

Arteta și un număr de alte personalități 
(în total 32), socotite ostile actualului re
gim. Se afirmă că arestarea ex-preșe- 
dintelui a survenit în urma unei mișcări 
populare de protest împotriva cîtorva de-

COMENTARIUL ZILEI

CONGO: RecoaciSiera, dar ca cine?
Dacă exista cineva care să fi cre

zut în intențiile de reconciliere anun
țate cu atît aplomb de către pri
mul ministru congolez, Chombe, eve
nimentele din ultimele zile i-au spul
berat iluziile. Agenția Associated 
Press transmitea vineri : Antoine Gi- 
zenga, omul aclamat de populația 
din Leopoldville în cursul lunii iulie 
cînd se întorcea din îndelungata sa 
deportare pe insula Bola-Bemba, a 
fost pus sub stare de arest la domi
ciliu. Știrile transmise sîmbătă de 
către agențiile de presă anunță că 
la locuința lui Gizenga, liderul Par
tidului lumumbist unificat (PALU) și 
unul din conducătorii mișcării de 
eliberare, poliția și jandarmeria au 
făcut o descindere sub pretextul cău
tării de arme și muniții. Totodată, 
mai mulți adepți ai lui Gizenga și 
militanți din opoziție au fost puși 
și ei sub stare de arest.

Crearea recentă la Leopoldville a 
așa-numitei Organizații cetățenești 
pentru pace și reconciliere a fost, 
după cum o dovedesc faptele ci
tate mai sus, o simplă manevră. Ob
servatorii politici constată că o dis
cuție serioasă n-a fost angajată cu 
liderii mișcării de eliberare din 
Congo, care au unit în jurul lor 
forțe puternice în diferite regiuni ale 
țării tocmai'pentru a lupta împotriva 
încercărilor din afară de a reduce 
la zero independența tînărului stat și 
a păstra pozițiile societăților străine. 
In schimb, Chombe a pornit acțiuni 
armate deschise împotriva acestor 
forțe.

Comentînd măsurile luate de auto
ritățile de la Leopoldville, presa oc
cidentală subliniază că ele constituie 
o încercare de a opri „degradarea 
pozițiilor lor" în fața creșterii popu-

PEKIN 4 — Corespondentul Ager- 
pres, E. Soran, transmite :

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, a avut o întîlnire 
cordială și prietenească cu tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. La întîlnire au 
participat tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consiliu-

*
Delegația de partid și de stat a 

R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, care a participat la 
manifestările consacrate celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării R. P. 
Chineze, a părăsit la 4 octombrie Pe
kinul, cu un avion special, pentru a 
face o vizită în orașul Harbin din 
nord-estul Chinei. Delegația romînă 
este însoțită de Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze.

La aeroportul din Pekin, membrii 
delegației de partid și de stat a R. P. 
Romîne au fost conduși de Peng 
Chen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari cjin în
treaga Chină, Vu Siu-ciuan și Liu 
Ya-lou, membri ai C.C. al P.C. Chi
nez, și Liu Sin-ciuan, adjunct al 
ministrului de externe al R. P. Chi
neze. La aeroportul din Harbin, oas
peții romîni au fost întîmpinați de 
Ouyang Chin, prim-secretar al Co
mitetului provinciei Heilungkiang 
al P.C. Chinez, Li Fan-vu, al doi-

PANAMA

crefe privitoare la probleme administra
tive și fiscale. într-un discurs pronunțat 
cu acel prilej la Guayaquil, Ponce de
nunța guvernarea juntei și manifesta a- 
probarea față de programul de reforme 
preconizat de opoziție. La Guayaquil 
s-au semnalat sîmbătă noi manifestații.

Vineri în Panama, în timpul ceremoniei 
de depunere a jurămînfului de către noul 
președinte al țării, Aurelio Robles, 12 de- 
putați au părăsit sala, declarînd că ulti
mele alegeri prezidențiale cîștigate de 
Robles au fost o farsă.

Evenimentele din Paraguay și Ecuador 
atestă prezența activă a unor mișcări os
tile regimurilor din cele două țări. De 
zece ani. generalul Stroessner exercită în 
Paraguay o guvernare despotică și se 
realege periodic președinte. Acum 15 
luni, Ecuadorul a ajuns și el, în urma 
unei lovituri de stat, sub controlul caste', 
militare. Nici una din reformele anunțate 
nu a fost pusă în practică.

în Panama, cu tot calmul aparent din 
ultimele luni, se vede acum că de fapt 
există totuși o considerabilă doză de 
efervescență, că opoziția nu a renunțat la 
campania împotriva guvernării lui Robles. 
Faptele de mai sus oferă indicii asupra 
climatului politic încărcat din țările res
pective.

Vasile OROS
Radiogramă din Rio de Janeiro,

larității noului partid lumumbist și o 
recunoaștere nemărturisită a spul
berării speranțelor într-o „victorie 
rapidă" asupra insurgenților. în ciu
da masivului ajutor străin, trupele 
guvernamentale și mercenarii străini 
nu obțin decît victorii de mică im
portanță, în timp ce demoralizarea 
ia proporții în rîndurile lor. Agenția 
France Presse transmitea sîmbătă că 
aproximativ 500 de foști jandarmi 
katanghezi, care urmau să fie inte
grați în armata guvernamentală, au 
dezertat cu armele și echipamentul 
primit.

Situația nevralgică în care se gă
sește guvernul Chombe pe plan in
tern are repercusiuni și pe plan ex
tern. Puține guverne din țările afri
cane sînt dispuse să mai ia în serios 
asigurările date de Leopoldville cu 
privire la împlinirea recomandărilor 
făcute de recenta consfătuire de la 
Nairobi a Comisiei de reconciliere 
pentru Congo a Organizației Unității 
Africane. După cum se știe, consi- 
derînd că principala cauză a difi
cultăților prin care trece Congoul 
este intervenția străină, sesiunea mi
nisterială extraordinară a O.U.A. a 
recomandat înlăturarea mercenarilor 
din armata congoleză și ținerea unei 
conferințe a tuturor forțelor politice 
din Congo. Comisia, care s-a depla
sat la Washington pentru a obține 
încetarea furnizării de ajutor pentru 
guvernul Chombe, s-a întors fără re
zultate concrete.

Ca urmare a acestei situații, s-au 
ivit controverse și în legătură cu 
participarea lui Chombe la Confe
rința țărilpr neangajate care se des
chide astăzi la Cairo. Comitetul na
țional de eliberare a Congo.ulul a 
dat publicității un comunicat în care
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doi interpreți romîni au în față 
perspective dintre cele mai frumoase".

lui de Miniștri, Paul Niculescu-Mi- 
zil, șeful Secției de Propagandă și 
Agitație a C.C. al P.M.R., și Dumi
tru Gheorghiu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Pekin. Au fost prezenți, 
de asemenea, tovarășii Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, Vu Siu-ciuan, mem
bru al C.C. al 
Ming, director 
rul Afacerilor 
Chineze.

Comitetului provin-lea secretar al
cial al P.C. Chinez și guvernator al 
provinciei Heilungkiang, precum și 
de numeroși locuitori ai orașului 
Harbin. în cursul zilei, membrii de
legației au vizitat uzina de utilaj 
energetic, fabrica de cazane și fa
brica de turbine cu aburi din Har
bin. Peste tot, oaspeții romîni au 
fost salutați cu căldură de muncitori. 
Duminică seara, Comitetul provin
cial al P. C. Chinez și guvernatorul 
provinciei Heilungkiang au oferit o 
recepție în cinstea delegației de par
tid și de stat a R. P. Romîne. După 
recepție, membrii delegației au a- 
sistat la un frumos spectacol tea
tral.

La Concursul internațional

Marele premiu obținut 
de cintăretii romîni

?

TOULOUSE, (De la corespondentul 
nostru).

In noaptea de sîmbătă spre du
minică, în centrul Toulouse-ului, cele
bra piață a Capitoliului, a domnit o 
animație neobișnuită chiar pentru un 
oraș din sud. Iubitorii de muzică din 
Languedoc, sau de la Paris, au aștep
tat ca juriul celui de al 11-lea Con
curs internațional al cîntecului de la 
Toulouse să anunțe rezultatul. Au luat 
parte cîntăreți din 17 țări. Finala, fi
nind seama de valoarea parficipanfi- 
lor, fusese așteptată cu un deosebit 
interes. Presa de aici, printre care 
ziarul „La Dépêche du Midi“, con
semna valoarea celor doi concurenfi 
romîni ; tenorul Ludovic Spiess și so
prana Viorica Cortez Guguianu.

Deși trecuse de miezul nopții cînd 
juriul s-a retras pentru a fixa clasa
mentul concursului, nimeni dintre cei 
prezenți nu a plecat. E greu de 
descris momentul cînd au fost anun
țați laureații : minute în șir cei doi 
interpreți romîni, Ludovic Spiess și Vio
rica Guguianu, care au obținut fie
care Marele premiu al Concursului de 
la Toulouse, au fost ovaționați. La 
bărbați, pe locurile următoare se află 
concurenții italieni Genaro De Sica și 
Franco Bordoni, La femei, după Vio
rica Cortez Guguianu, se află spaniola 
Dolores Cava Perez, cintăreafa fran
ceză Michelle Abadie și japoneza 
Atsuko Azuma.

Am cerut președintelui juriului, 
Emanuel Bondeville, părerea sa des
pre cei doi laureați romîni. Domnia sa 
a declarat următoarele : „Valoarea lor 
e cu atît mai mare cu 
aici interpreți cu mari 
școli renumite. Părerea mea e că cei 
doi interpreți romîni

cere ca Chombe să nu participe la 
lucrările conferinței întrucît 
reprezintă poporul congolez. După 
cum s-a anunțat, președinții 
și R.S.F. Iugoslavia, precum 
mul ministru al Ceylonului, în cali
tate de șefi ai statelor organizatoare 
ale conferinței țărilor neangajate, au 
adresat duminică președintelui con
golez Kasavubu o telegramă în care 
i-au cerut să nu delege la conferință 
pe premierul Chombe. Cei trei șefi 
de state invită pe președintele con
golez să reprezinte personal țara sa 
la conferință.

Așadar, problema reconcilierii 
congoleze rămîne o problemă des
chisă. Faptele dovedesc că ea nu 
poate fi înfăptuită fără a se ține 
cont de existența tuturor forțelor po
litice din țară și, în primul rînd, a 
acelor forțe patriotice care se si
tuează consecvent pe pozițiile apă
rării independenței, suveranității și 
unității Congoului. După cum se 
știe, în Congo există în prezent gu
vernul de la Leopoldville și guvernul 
revoluționar de la Stanleyville. Au
toritățile de la Stanleyville fac parte 
din Comitetul național de eliberare 
a Congoului, care grupează for
țele progresiste din țară. Ultimele 
măsuri represive adoptate de guver
nul lui Chombe au făcut să sporeas
că neîncrederea în „reconcilierea" 
anunțată de autoritățile de la Leo
poldville. într-un interviu acordat 
revistei „Jeune Afrique", Gaston Sou- 
mialot, ministrul apărării în guvernul 
de la Stanleyville, a declarat : „Re
conciliere națională ? Noi sîntem 
dispuși în orice moment să contri
buim la succesul operei de recon
ciliere. Dar cu cine ?"

Augustin BUMBAC
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ROMA: fca conducere
a jpasiMm 
demodat - creștin

ROMA 4 (Agerpres). — In capi
tala Italiei s-au încheiat lucrările 
primei sesiuni a Consiliului național 
al partidului democrat-creștin. Cu 
acest prilej a fost aleasă noua con
ducere a partidului. După cum 
transmite France Presse, noua con
ducere este minoritară și nu cuprin
de decît pe reprezentanții curentului 
denumit „angajarea democratică“, 
condus de Mariano Rumor și Aldo 
Moro, promotorii actualei politici de 
„centru-stînga". Această soluție a 
trebuit să fie luată în considerație 
deoarece, în ciuda tentativelor efec
tuate în ultimele zile, nu s-a putut 
ajunge la un acord între cele patru 
curente ale acestui partid.

Documentul politic adoptat reafir
mă politica de „centru-stînga“ a 
partidului și exprimă sprijinul total 
față de guvernul Aldo Moro. în do
meniul politicii externe documentul 
exprimă sprijinul față de Alianța 
atlantică, Piața comună și se pro
nunță pentru o colaborare activă în 
scopul realizării unei politici de de
zarmare echilibrată și de coexistență 
pașnică.

PARIS. Uniunea studenților portu
ghezi din Franța a anunțat că guver
nul lui Salazar a exclus din Universi
tatea din Lisabona pe conducătorii 
asociațiilor studențești. Această mă
sură a fost luată din cauza intensifi
cării demonstrațiilor studențești îm
potriva regimului fascist. La recentele 
alegeri ale organelor conducătoare ale 
asociațiilor studențești din Lisabona 
și Coimbra, victoria a fost obținută 
de activiștii progresiști ai mișcării stu
dențești.

WASHINGTON. Ministerul Justi
ției al S.U.A. a anunțat că patru per
soane, printre care șeriful din Phila- lipinelor de către guvernul Malaye- 
delphia și adjunctul său, au fost a- 
restate sub acuzația de a fi participat 
la asasinarea celor trei activiști pen
tru drepturile civile din statul Missis
sippi.

AMMAN. Reprezentanții țărilor a- 
rabe la O.N.U. vor prezenta apropia
tei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. rezoluțiile adoptate la Confe
rința arabă la nivel înalt de la Ale
xandria, a declarat reprezentantul 
permanent al Iordaniei la O.N.U., 
Abdel Moneim al-Rifai.

PRETORIA. Agenții poliției sud- 
africane au arestat pe teritoriul pro
tectoratului englez Basutoland pe a- 
vocatul Wikelif Tzotzi, militant al 
mișcării de eliberare națională din
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Cu prilejul vizitei în Algeria a delegației guverna
mentale romîne, au avut loc tratative economice ro- 
mîno-algeriene. In fotografie : Aspect din timpul 
convorbirilor dintre conducătorul delegației romine, 
Mihail Florescu, ministru! industriei petrolului și chi
miei, și ministrul economiei naționale al Algeriei, 

Bachir Boumaza

R.S.A. El se află într-o închisoare din 
Johannesburg. înainte de a cere azil 
politic în Basutoland, Tzotzi a avut 
un rol însemnat în mișcarea de elibe
rare națională din provincia Transkei 
din R.S.A.

MANILA. Federația Malayeză a 
propus Filipinelor începerea unor ne
gocieri exploratorii în legătură cu re
vendicarea formulată de către Fili- 
pine asupra teritoriului Borneo de 
nord, care actualmente se află în com
ponența Malayeziei. Propunerea a 
fost făcută într-un memoriu transmis 
Ministerului Afacerilor Externe al Fi- 

ziei. Negocierile ar urma să înceapă 
la sfîrșitul lunii octombrie, la Bang
kok.

CAP KENNEDY. Duminică a fost 
lansat un satelit artificial al Pămîntu- 
lui „I.M.P.-2“, purtat de o rachetă de 
tipul „Delta“. El urmează să studieze 
radiațiile pe care le vor întîlni cosmo- 
nauții în cazul unui zbor spre Lună.

DAMASC. După demisia lui Salah 
Bitar din postul de șef al guvernului 
sirian, generalul Amin El Hafez, pre
ședintele Consiliului Prezidențial, a 
fost însărcinat cu formarea noului ca
binet. Duminică dimineața a fost dată 
publicității componența cabinetului. 
Cu cîteva excepții, noii membri ai gu
vernului sînt și membri ai partidului 

Baas. 12 dintre ei dețin pentru prima 
oară funcții guvernamentale, șase au 
făcut parte din fostul guvern, iar trei 
au mai deținut în alte guverne funcții 
de miniștri.

PARIS. Pierre Messmer, ministrul 
francez al armatei, a declarat că pînă 
la 1 iulie 1965 Franța va reduce e- 
fectivele forțelor sale militare stațio
nate în unele țări din Africa, care în 
prezent se ridică la 27 800 de oameni. 
450 de ofițeri și 1 600 de subofițeri 
vor mai rămîne în aceste țări în cali
tate de consilieri militari. EI a decla
rat că „garnizoanele relativ mari, pe 
care Franța-le are în Africa, nu mai 
corespund cu statutul unor state in
dependente“. Statele în care vor mai 
staționa efective militare franceze 
sînt Senegal, Coasta de Fildeș, Niger, 
Ciad, Republica Africii Centrale și 
Republica Malgașă.

BAGDAD. O propunere privind eli
berarea sau reducerea pedepselor u- 
nor deținuți politici din Irak a fost 
prezentată președintelui Irakului, Ab
del Salam Aref, de către colonelul 
Mohamed Nafei Ahmed, guvernatorul 
general militar al Irakului. Acțiunea 
a fost inițiată pe baza recomandărilor 
formulate de un comitet special al
cătuit pentru reconsiderarea dosarelor 

Cea de-a 68-a sesiune a Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O. s-a 
deschis, zilele acestea, în noua 
sală construită la 
zației din Paris, 
custică perîectă 
zută cu instalații

transmisie și aer condiționat

După cum s-a anunțat, repre
zentanții guvernului R.D.G. șl 
Senatului vest-berlinez au sem
nat un nou acord în problema 
autorizațiilor de trecere. In baza 
acordului s-a prevăzut deschi
derea a ÎS centre de eliberare a 
autorizațiilor pentru cetățenii 
vest-berlinezi care doresc să-și 
viziteze rudele din capitala 
R.D.G. în fotografie : La centrul de 
eliberare a autorizațiilor din car
tierul Wedding (Berlinul occi

dental)

260 000 de munci
tori de la cele 89 
de uzine ale socie
tății americane 
constructoare de 
automobile „Ge
neral Motors“ au 
declarat la 25 
septembrie o gre
vă națională ce- 
rînd îmbunătăți
rea condițiilor de 
muncă. In foto
grafie : Muncitorii 
de la o uzină de 
asamblare d i n 
Detroit părăsind 

lucrul

tuturor deținuților politici. Comitetul 
continuă cercetarea dosarelor.

WASHINGTON. Președintele S.U.A. 
a declarat sîmbătă regiunile bîntuite 
de uraganul „Hilda" din Louisiana ca 
zonă sinistrată și a hotărît să acorde 
tot sprijinul guvernului federal în a- 
jutorul sinistraților. Agențiile de presă 
relatează că numărul morților din 
Louisiana se ridică, potrivit datelor 
preliminare, la peste 20.

BERLIN. Cel de-al XI-lea Congres 
al Uniunii creștin-democrate din 
R.D.G. și-a încheiat lucrările la Er
furt. Congresul a adoptat o hotărîre 
în care sînt stabilite sarcinile U.C.D. 
în lupta pentru pace, pentru un vi
itor pașnic al Germaniei, pentru vic
toria socialismului în R.D.G. Congre
sul a ales conducerea U.C.D. în șe
dința care a urmat, August Bach a 
fost reales președinte al partidului, iar 
G. Gotting, secretar general.

ROMA. Duminică a fost dată în 
folosință autostrada „del sole" — Mi- 
lano-Roma-Neapole — a cărei con
strucție a fost începută în 1956. Auto
strada are o lungime de 775 kilometri 
și o lățime de 24 metri. Pe parcursul 
ei au fost construite 400 de poduri și 
viaducte și 38 tuneluri rutiere duble.


