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La întreprinderea de prefabricate din beton — Roman a intrat în funcțiune o nouă linie unde se produc stîlpl electrici șl panouri mari prefabri
cate pentru locuințe. Iată hala noii linii de prefabricate Foto : Gh. Vințilă
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Adunări consacrate aniversării
luptelor de eliberare

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAi SĂRBĂTORIREA
ZILEI PETROLISTULUI

O ÎNSEMNATĂ ACȚIUNE ECONOMICĂ

INVENTARIEREA
Șl REEVALUAREA
FONDURILOR FIXEIn a doua jumătate a lunii octombrie, în întreaga țară începe inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe. Pentru a face cunoscute cititorilor ziarului scopul și însemnătatea economică a acestei acțiuni, precum și unele aspecte în legătură cu modul cum a fost organizată și se va desfășura ea, redactorul nostru Nicolae Pantilie a avut o convorbire cu tov. prof. Mircea Biji, director general al Direcției Centrale de Statistică, președintele Comisiei centrale pentru inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe.

In legătură cu scopul și ne
cesitatea inventarierii și re
evaluării fondurilor fixe, in
terlocutorul nostru ne-a rela
tat ' rmătoarele :De la inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe, efectuate în anii 1949—1950, în urma naționalizării principalelor mijloace de producție, au avut loc importante schimbări în economia națională. Potrivit datelor statistice, volumul fondurilor fixe din sectorul socialist al economiei a crescut în anul 1963 față de 1950 de cca 2,9 ori ; în cadrul acestora, fondurile fixe productive — care au rolul hotărîtor în procesul reproducției socialiste — au crescut de peste 3,5 ori. Dezvoltarea în ritm rapid a ramurii industriei constructoare de mașini și utilaje a contribuit la o largă reutilare, pe baza tehnicii moderne, a tuturor ramurilor economiei naționale. A crescut considerabil numărul lor de mijloace de muncă produse în țară și aduse din import și, paralel cu aceasta, a avut loc o perfecționare continuă a caracteristicilor lor tehnico-economlce.în această perioadă au avut loc schimbări și în nivelul prețurilor mijloacelor de muncă. Cea mai importantă a survenit prin reașezarea prețurilor cu ridicata din anii 1954—1955, cînd mijloacele de producție au fost degrevate de impozitul pe circulația mărfurilor. în 1963 a avut loc o nouă reașezare a prețurilor cu ridicata, care a adus noi și însemnate modificări în nivelul prețurilor mijloacelor de muncă.Ținînd seama că în întreprinderi fondurile fixe se înregistrează în evidență cu prețul în vigoare în momentul achiziționării lor, schimbarea nivelului prețurilor are drept consecință faptul că acestea nu mai sînt evaluate în mod unitar. întreprinderi cu mijloace de producție identice, însă achiziționate în perioade diferite și la prețuri diferite, au o situație inegală, nejustificată din punct de vedere economic. A- ceasta are consecințe și asupra nivelului amortizărilor, a prețului de cost și a rentabilității întreprinderilor. Sporirea importantă a volumului fondurilor fixe și creșterea varietății acestora fac necesare totodată revizuirea și modificarea actualului sistem de stabilire a amortismentului.Inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe, ce va avea loc în perioada octombrie—decembrie a.c., are drept scop stabilirea în evidență a unor valori unitare ale fondurilor fixe de același fel și de aceeași tipo- dimensiune, care să corespundă valorii lor de înlocuire, determinată pe baza prețurilor în vigoare după 1 ianuarie 1963. Aceasta va constitui o bază mai reală pentru calcularea amortismentului, a cheltuielilor de producție și pentru elaborarea pla; nurilor financiare. Inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe vor permite cunoașterea volumului efectiv al fondurilor fixe pe categorii, ramuri și regiuni administrative. Vor putea fi cunoscute și starea fizică a utilajelor, instalațiilor, clădirilor etc gradul de uzură al acestora.

Care este sfera de cuprindere 
a acestei acțiuni ?Uotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 116/1963, pe baza căreia s-a tre-

tipuri-

I

eut la organizarea acțiunii de inventariere și reevaluare a fondurilor fixe, are în vedere cuprinderea în a- ceastă acțiune a tuturor unităților din economia socialistă (de stat, cooperatiste și obștești). O excepție s-a făcut numai în ce privește întreprinderile agricole cooperatiste. Inventarierea și reevaluarea vor cuprinde fondurile fixe productive și neproductive din activitatea de bază, auxiliară și anexă, atât în funcțiune cît și în rezervă, conservare sau în reparații capitale.Principala și cea mai dificilă operație a acțiunii de inventariere și reevaluare o constituie stabilirea valorilor de înlocuire a fondurilor fixe pe baza prețurilor în vigoare după 1 ianuarie 1963. S-au luat însă măsuri menite să simplifice aceste lucrări și să permită ca efortul întreprinderilor și unităților să fie concentrat la stabilirea cît mai judicioasă a valorilor de înlocuire pentru principalele mijloace de producție. Hotărîrea Consiliului de Miniștri prevede de altfel că nu se vor stabili valori noi de înlocuire, ci vor fi înregistrate cu valoarea de inventar cu care figurează în prezent fondurile fixe de natura aparatelor și instrumentelor de măsură și control, unelte, accesorii de producție și inventar gospodăresc, a căror valoare, pe obiect, este între 500 și 3 000 lei. Nu vor fi reevaluate, ci vor fi înscrise cu valorile de deviz cu care figurează in inventar, diverse lucrări pentru care este dificil să se stabilească criterii unitare de reevaluare.Desigur că principiile de mai sus nu se aplică în mod rigid. în cazul unităților comerciale și cooperației meșteșugărești vor fi reevaluate anumite unelte, accesorii și obiecte de inventar gospodăresc specifice a- cestora, cu valori între 500 și 3 000 lei, deoarece în unitățile respective ele ocupă o pondere importantă.
I Referindu-se la pregătirile 

făcute pînă acum, interlocu
torul nostru ne-a spus :Pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de inventariere și reevaluare au fost constituite o Comisie centrală, comisii de reevaluare în ministere, comisii operative în întreprinderi și unități. In perioada care a trecut de la înființarea ei comisia centrală și-a concentrat activitatea, în principal, pe elaborarea materialelor ce vor servi la inventarierea și reevaluarea fondurilor fixe. Cea mai importantă și totodată cea mai complexă lucrare a constituit-o elaborarea cataloagelor de reevaluare a fondurilor fixe, la care au fost antrenați sute de specialiști. Au fost alcătuite 100 de cataloage pentru reevaluarea mașinilor, utilajelor și mijloacelor de transport și 35 de cataloage pentru reevaluarea clădirilor și construcțiilor. Cataloagele pentru reevaluarea utilajelor conțin circa 60 000 de valori de înlocuire, iar cataloagele de reevaluare a clădirilor și construcțiilor 2 300 fișe cu indicatori ai valorilor de înlocuire, fiecare fișă cu- prinzînd 3—12 variante constructive.A fost întocmit și un ca-

(Continuare în pag. Il-a)

ORADEA (coresp.în sala Teatrului de Stat din Oradea a avut loc duminică o adunare publică consacrată împlinirii a 20 de ani de la eroicele lupte de eliberare desfășurate pe aceste locuri. Au participat numeroși oameni ai muncii din localitate. Adunarea a fost deschisă de Traian Gîrba, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Crișana. A luat cuvîntul general de armată Iacob Teclu, membru în Consiliul de Stat al R. P. Romîne, care a vorbit despre luptele pentru eliberarea Oradiei. Vasile Bîscă, Mihai Dușescu, Gheorghe Bonațiu, Dumitru Anițes- cu au evocat momente din timpul luptelor. Adunarea s-a încheiat cu un spectacol prezentat de artiști amatori.
★CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Duminică a avut loc la Cluj o adunare

Corespondenții Noî ansambluri
noștri transmit: de locuințeIn orașul Turnu TURNU SEVERIN Severin a început de cutând construcția unui ansamblu de locuințe alcătuit din 1 200 de apartamente. Primele blocuri cu 500 de apartamente, precum și o centrală termică sînt într-o fază avansată de lucru urmînd să fie dată în folosință în cea mai mare parte pînă la sfîrșitul a- cestui an. Noile apartamente sînt destinate personalului care lucrează pe șantierele Complexului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier și Combinatul de industrializare a lemnului din localitate. O dată cu construcția de locuințe va fi dat în folosință și un complex comercial.în Botoșani și Fălticeni se desfășoară din plin lucrările de construcție a noi ansambluri de locuințe. Botoșani se construiesc

SUCEAVA unor La 11 blocuri cu
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Oradea. Noi construcții pe malul 
Crișului

Foto : R. Costin

„Scînteii“). — publică cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a luptelor pentru eliberarea orașului. Au luat cuvîntul colonel în rezervă Dumitru Gheor- ghiade, fost comandant al unei divizii de infanterie care a desfășurat operații militare în zona orașului, locotenent colonel în rezervă Traian Bădilă, căpitan în rezervă Alfons Protopopescu, Iosif Stoica și Matilda Vinasi, evocînd momente din luptele duse în octombrie 1944. Ansamblul de cîntece și dansuri al sfatului popular regional a prezentat un spectacol.în aceeași zi a avyt loc o adunare asemănătoare și în comuna Jucu, raionul Gherla. în fața a sute de colectiviști au vorbit colonel în (xe- zervă Victor yPopescu, fost comandant al regimentului 82 infanterie, Vasile Brînzei, Iulian Joldoș și Dumitru Ciobotaru, participanți la lupte.

altor două

394 apartamente, un complex comercial cu magazine de desfacere a produselor industriale și alimentare și un complex pentru deservirea populației, iar la Fălticeni 4 blocuri cu 160 apartamente.Constructorii din cadrul T.R.C. Suceava au și dat în folosință la Botoșani 60 de apartamente și lucrează la finisarea blocuri cu 82 apartamente. în vederea creării frontului de lucru pentru timpul friguros, au fost începute lucrările la încă partamente.
COMĂNEȘTI

3 blocuri cu 100 a-Pentru muncitorii Combinatului de industrializare a lemnului și ai termocentralei de la Comănești au fost construite peste 280 de apartamente. La parterul blocurilor au fost amenajate magazine, puncte sanitare și diferite alte spații de deservire. In prezent, în cartierul Zăvoi se află în construcție alte blocuri. Muncitorii din cadrul Trustului regional de construcții Bacău depun eforturi susținute pentru darea lor în folosință la termenul stabilit.

Președintele Cubei sosește azi in Algeria»înainte de a sosi astăzi într-o vizită oficială în Algeria, președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos, a declarat agenției Algérie Presse Service : „Legăturile de prietenie ce unesc Algeria și Cuba vor fi întărite prin această vizită. Intre guvernele popoarele Algeriei și Cubei exis- o

După o anchetă de 
poliția marsilieză, a descoperit 
din cele mai 
traficanți de stupefiante. Au fost con
fiscate 100 kg heroină pură și 100 kg 
morfină valorind un miliard de franci 
vechi. Stupefiantele, provenind din 
Orientul mijlociu, erau introduse în 
Europa de marinari care debarcau la 
Marsilia sau în porturi italiene. Prin 
traficanți Internaționali, morfina,

CÎMPINA (coresp. „Scînteii*). — Pe Valea Prahovei a fost sărbătorită sîmbătă și duminică Ziua petrolistului. Sîmbătă seara la Tîrgoviște, O- chiuri, Gura Ocniței, Băicoi s-au ținut conferințe după care au urmat programe artistice. Ieri dimineață la Moreni, Cîmpina și Boldești au avut loc manifestări sportive și s-au prezentat programe cultural-artistice. La Băicoi, o dată cu Ziua petrolistului, s-au aniversat 100 de ani de la înființarea schelei.
★PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Ieri la Pitești a avut loc o adunare festivă închinată Zilei petrolistului. Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Gheorghe Tuiu, președintele Consiliului sindical regional Argeș. Vorbitorul a subliniat progresele înregistrate de industria petrolieră din țara noastră, precum și contribuția adusă de sondorii argeșeni la descoperirea și valorificarea acestei importante bogății. Pentru merite deosebite, 76 de muncitori, ingineri și tehnicieni petroliști au primit ordine și medalii.

De peste 30 de oriîn construcția liniilor pentru transportul energiei electrice se u- tilizează cu bune rezultate mașina de săpat gropi și plantat stîlpi HM-1 realizată recent de întreprinderea „Energoreparații“. Săpatul gropii și plantatul stîlpilor manual durau înainte 2—3 zile, necesitând un mare efort fizic. Noua instalație rezolvă aceste operații în doar 4—20 de minute, în funcție de diametrul sapei și duritatea stratului geologic. Ea este autopurtată, montată pe un autocamion de fabricație romîneas- că, al cărui motor furnizează șl energia electrică necesară acționării instalației de săpare și celei de ridicare a stîlpilor. Introdusă și în lucrările de telecomunicații, noua mașină a dus la creșterea productivității muncii de peste 30 de ori.(Agerpres)
INSTANTANEE

ORA EXACTA ȘI 05
Timp dè cîteva zile, un reporter 

al ziarului nostru a făcut o expe
riență. Ținînd seama de faptul că 
Bucureștii sînt un mare oraș, că 
la cei un milion și cîteva sute de 
mii de oameni există în orice clipă 
cîțiva care își amintesc că au uitat 
să-și întoarcă ceasul sau care vor 
să-i verifice exactitatea, experi
mentatorul a telefonat din case și la ore diferite, cerînd ora exactă.

Rezultatele pot fi lesne verificate 
de orice cititor care telefonează el 
însuși la 05. Ba chiar am fi bucu
roși ca experiența cititorilor de a- 
cum înainte s-o contrazică pe a 
noastră. Ora, nimic de zis, a fost 
intr-adevăr cea exactă. Numai că 
obținerea ei a durat, în medie, pes
te trei minute. Chiar și după ora 
1 noaptea, din momentul în care ai 
cerut 05, dacă n-a fost ocupat, du
rează destul ca să-ți spui numărul 
de telefon, numele („mai spuneți 
o dată vă rog 1“), să aștepți să fii 
chemat, să reamintești că nu vrei 
să fii trezit, ci numai să afli ora 
exactă și, în sfîrșit, s-o afli.

Constatarea noastră a pornit de 
la propunerea făcută de cîțiva bu- 
cureșteni. Vizitînd recent frumosul 
pavilion al telecomunicațiilor din 
Expoziția de la șosea, văzînd teh
nica și mijloacele de care dispun 
telecomunicațiile, cititorii, printre 
care un inginer, au făcut următoa
rea propunere :

Ora exactă să poată fi aflată ori- 
cînd de la un post separat, altul 
decît 05, specializat. Chemarea a- 
cestui post să declanșeze automat 
răspunsul : fie o operatoare, dar 
preferabil o bandă de magnetofon

Jceea cunoașterea poporului algerian are o deosebită importanță pentru noi”. Referindu-se la conferința de la Cairo, la care a participat, președintele a spus : „Noi considerăm că manifestările de simpatie din partea șefilor de state constituie o încurajare pentru poporul nostru”.
transformată în heroină pură, era ex
pediată în S.U.A. Din 1962, organiza
ția internațională de poliție (Inter
pol) a confiscat 9 309 kg de heroină 
pură, 10 tone de. opium brut și a a- 
restat circa 300 de persoane.

Greva docherilor americani 
interzisă pe 70 de zile

Pe baza legii Taft-Hartley, invo
cată de președintele Johnson la 30 
septembrie, judecătorul federal al 
tribunalului din New York a emis o 
decizie interzicînd pentru următoa
rele 70 de zile greva docherilor din 
porturile de pe coasta Atlanticului și din golful Mexic.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — La schelele de extracție Țicleni și Craiova, precum și la întreprinderile de foraj din Tg. Cărbunești și Craiova au avut loc adunări consacrate Zilei petrolistului. O adunare festivă a avut loc sîmbătă după-amiază la Sfatul popular regional Oltenia. Cu acest prilej 30 de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile petroliere ale Olteniei au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa a IlI-a sau Medalia Muncii. La Țicleni, la clubul muncitoresc și pe stadionul situat la marginea unei păduri de stejar, pe malul pîrîului ieri o serbare cole artistice, Cioiana, au avut loc cîmpenească, specta- întreceri sportive.
•kZiua petrolistului a fost sărbătorită ieri și la Expoziția realizărilor eçonomiei naționale. Numeroși vizitatori din Capitală, din regiunile țării și turiști străini au luat parte la demonstrațiile practice efectuate cu instalația de foraj de mare adînci- me 3DH-200A, cu instalația de foraj T-50A, cu unități de pompare și stații de carotaj. Au participat și petroliști din regiunile Ploiești, Bacău, Argeș, Oltenia. Specialiști din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei au dat explicații ample la întrebările vizitatorilor.

Apropierea centenarului Universității bucureștene coincide cu începutul 
noului an de studiu. In fotografie : oră de lucrări practice în laboratorul de histologie Foto : M. Andreescn

bine reglată, să rostească încon
tinuu ora exactă, fără ca abonatul 
să mai fie întrebat ce dorește, cum 
îl cheamă, ce număr de telefon are 
etc. De pildă, formînd numărul, 
cetățeanul va auzi mereu „10 și 15, 
10 și 15, 10 și 15", pînă cînd, după 
trecerea unui minut, va auzi refre
nul „10 și 16, 10 și 16, 10 și 16“. 
Sistemul nu numai că este realiza
bil, dar a și fost realizat în cîteva 
metropole, prin mijloace simple și 
sigure.

S-ar putea obiecta că rămîne ast
fel deschisă problema taxei : în 
prezent aflarea orei exacte e taxa
tă 10 bani, ceea ce nu este mult 
dacă ne gîndim la volumul de mun
că necesar operatoarelor pentru a 
lua datele postului care le cheamă, 
pentru a chema la rîndul lor acest 
post și pentru a repeta ora atunci 
cînd solicitantul n-a auzit-o clar 
din prima oară.

In condițiile simplificării de care 
vorbeam, s-ar produce o economie 
a volumului de muncă și o degre
vare a lui 05.

Oricît de importantă ar fi ora 
exactă — și este ! — în rîndurile 
de față nu ne-am gîndit, desigur, 
numai la ora exactă. Lărgirea ga
mei de deservire „tele“ a cetățeni
lor și îmbunătățirea calității s-ar 
desfășura mai lesne cu ajutorul 
mijloacelor simple pe care le oferă 
tehnica modernă. Despovărarea de 
detalii inutile și de complicații ar 
ajuta poate 05 la orele de vîrf să 
cuprindă și informații despre mer
sul trenurilor (căci informațiile a- 
gențiilor de voiaj și ale gării sînt 
mereu ocupate) și să răspundă și

~1 Radiogramă de la trimisul nostru

PRiMA ZI
QÖOA OLIMPIADEI

• Cele dinții medalii • Rominia— 

n si
Mexic 3—1 la fotbal © Noi recor 
duri mondiale și olimpice

Sub strălucirea flăcării olimpice ce 
luminează zi și noapte cerul capita
lei Japoniei, sportivi din 94 de țări 
au început efectiv asaltul pentru cu
cerirea medaliilor de aur, argint și 
bronz, scoase la această oră din sei
furile comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice. Pe Stadionul Na
țional și la Komazawa, pe pista lacu
lui Toda ori pe stadionul din Omiya 
înconjurat de brîul verde al conife
relor, s-au desfășurat pasionante în
treceri sportive urmărite, potrivit cal
culelor transmise de creierul electro
nic, de mai bine de 200 000 de spec
tatori — fără a-i socoti, se înțelege, 
pe cei care au trăit din plin atmos
fera luptei sportive privind micul e- 
cran al televizoarelor sau ascultînd, 
chiar și pe stradă și în metrou, la a- 
paratele de radio cu tranzistor! rela-

In această săptămînă

Centenarul 
Universității 
bucureștene

Aniversarea a 100 de ani de la în
ființarea Universității bucureștene 
prilejuiește numeroase manifestări. 
In dimineața zilei de 14 octom
brie, după primirea omagială a 
oaspeților la Consiliul științific 
al Universității, în Sala Palatului . 
R. P. Romîne va avea loc adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi Cente- ' 
narului. După-amiaza, participanții 
vor fi prezenți la solemnitatea dez
velirii unei plăci comemorative care 
va consemna sărbătorirea Centenaru
lui și a celor 270 de ani de la înte
meierea Academiei Domnești. In ziua 
de 15 octombrie are loc în aula Uni
versității deschiderea sesiunii științi
fice jubiliare a cadrelor didactice 
care va dura 3 zile și, în aceeași zi, 
va fi inaugurată expoziția „Dezvol
tarea Universității din București". 
Seara, la Teatrul de operă și balet al 
R. P. Romîne, va fi prezentat un spec
tacol de gală. In după-amiaza zilelor 
de 16 și 17 octombrie, oaspeții romîni 
și străini vor vizita Grădina Botani
că, Complexul studențesc de Ia Gro
zăvești, Muzeul Satului ș.a. Din pro
gramul zilei de .17 octombrie face 
parte, de asemenea, deschiderea se
siunii cercurilor științifice studențești 
de la Universitate și un spectacol fes
tiv al formațiilor artistice studențești.

altor solicitări. De pildă, între ore
le 5 și 7 dimineața, serviciul de 
apeluri prestat de 05 se efectuează 
numai pe bază de abonamente. Un 
asemenea serviciu ar trebui să răs
pundă și unor solicitări „la zi", 
care nu pot fi stabilite cu antici
pație.

Vorbind despre deservirea „tele", 
am face o nedreptate dacă l-am 
evita pe 03. Se întîmplă adesea să-l 
chemi, dar numărul solicitat „nu 
se formează" ; alteori, dacă nu este 
ocupat, dacă, în sfîrșit, îți răspun
de, se mai întîmplă ca informațiile 
în persoană să nu fie informate 
asupra schimbărilor survenite la 
numerele de telefon ale abonaților. 
Mulți cetățeni ar fi bucuroși să 
scape de munca grea a chemării 
lui 03, dar noua carte telefonică, 
menită s-o înlocuiască pe cea din 
1960, nu a apărut încă.

N.SCUTARU
N. B. Cerînd părerea tovarășilor de la telefoane (directorul exploatării P.T.T.R., ing. L. Cucu, și șeful serviciului exploatare P.T.T.R., ing. D. Neculae) ei ne-au făcut cunoscut „că problema orei exacte este în preocupările noastre șl va fi pusă în aplicare”. Ar fi însă de a- dăugat că, din răspunsul primit, rezultă că rezolvarea acestei probleme comportă o amînare îndelungată și fără termen. Poate că există totuși o soluție mai rapidă.In ce privește celelalte aspecte ale deservirii prin 05 și 03, sperăm că în curînd ele nu vor mal trebui să facă obiectul unor sesizări în presă.

tările crainicilor. S-a calculai aici că 
penfru a fi prezenfi la diferitele com- 
petifii care au loc pe terenurile și 
sălile situate la distanfe de zeci de 
kilometri ar trebui să străbaji de trei 
ori traseul maratonului.

Prima filă a agendei olimpice a 
fost bogată în evenimente. Aseară 
a urcat pe podiumul olimpic pri
mul cuceritor al medaliei de aur 
a celei de-a XVIII-a edijii a Jocu
rilor olimpice : halterofilul sovie
tic Alexei Vahonin. Performanja. sa 
de 357,5 kg constituie un nou 
record mondial. Un fapt divers ■. 
în cadrul aceleiași categorii, sportivul 
maghiar Imre Földv a doborît recor-

lon MĂRGINEANU

(Continuare în pag. III-a)
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DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGRICOLE

CUM URMĂRIM ÎNDEPLINIREA PLANURILOR
A v/

PRODUCȚIEGospodăriile colective din raionul Slatina au obținut rezultate bune în întărirea lor economică și organizatorică. Acestea se reflectă în producțiile mari pe care le obțin și în creșterea averii obștești. La sfîrșitul anului 1964 averea obștească va fi de 130 milioane lei, cu 50 milioane lei mai mult decît anul trecut, revenind la suta de hectare 180 000 lei. Fondul de bază va crește cu 15 milioane. Rezultatele obținute se datoresc, într-o măsură însemnată, întocmirii unor planuri de producție mai bune, realiste și, bineînțeles, participării active a colectiviștilor la îndeplinirea lor. Pe baza planurilor anuale de producție, unitățile din raionul nostru îșl alcătuiesc planuri operative pe lucrări și campanii. Săptămînal, se analizează cum se realizează acestea în cadrul consiliilor de conducere ale gospodăriilor, în ședințe lărgite, cu participarea brigadierilor și a șefilor de echipă. Apoi, lunar și trimestrial, în adunările generale ale colectiviștilor are loc analiza activității economico-financia- re. Consiliul de conducere prezintă o dare de seamă în care se arată cum s-au realizat principalii indicatori ai planului de producție. La a- ceste adunări participă și specialiști din permanența consiliului agricol. Asemenea adunări se țin cu regularitate, ele încheindu-se cu măsuri concrete pentru îndreptarea lucrurilor acolo unde s-au constatat deficiențe.Pornind de la faptul că realizarea planurilor de producție din gospodăriile colective se află printre principalele sale sarcini, consiliul agricol raional desfășoară o activitate mul-

tilaterală în această direcție. în plenarele consiliului și în ședințele de lucru pe secții se analizează cum se realizează planurile de producție și financiare ale gospodăriilor colective, probleme privind sporirea producției de cereale și plante tehnice, creșterea animalelor, posibilitățile de dezvoltare a sectorului vitipomicol și legumicol etc. în urma discuțiilor purtate și a propunerilor făcute, se elaborează diferite recomandări și hotărîri de ordin tehnic, care sînt trimise gospodăriilor colective. La plenara din 7 septembrie s-a analizat cum s-au realizat sarcinile din planurile de producție pe acest an, ce a mai rămas de făcut pînă la sfîrșitul anului. Cu acest prilej a reieșit că principalii indicatori de plan au fost îndepliniți și chiar depășiți. La grîu s-au realizat în plus 300 kg la hectar ; la orz și mazăre — cu 400—500 kg la ha mai mult. Din evaluările producției de porumb rezultă că și pășire a cu bune rilor de sectorul globală și pe cap de animal cît și la producția marfă.Rezultate bune dau și dezbaterile din cadrul ședințelor de lucru ale secțiilor consiliului agricol la care participă președinții și specialiștii din gospodăriile colective. Cu acest prilej se analizează diferitele aspecte ale îndeplinirii planurilor și se stabilesc măsuri care să fie aplicate pe teren. Secția hortiviticolă a analizat recent — ca problemă la ordinea zilei — stadiul lucrărilor de terasare pe terenurile unde urmează a fi plantată vița de vie. Este în

aici se va înregistra o de- prevederilor. Se îndeplinesc rezultate prevederile planu- producție ale G.A.C. și în zootehnic, atît la producția

pregătire o ședință de lucru a secției de creștere a animalelor, în care se vor analiza : reproducția animalelor, folosirea rațională a furajelor pe timpul iernii, creșterea animalelor tinere etc. Periodic, consiliul trimite în unități colective de specialiști conduse de tovarăși din permanența consiliului, cu scopul de a analiza cum se realizează planurile de producție și financiare. Analizele colectivelor respective se încheie cu ședințe lărgite de consiliu ale gospodăriilor colective, la care sînt invitați brigadierii și șefii de echipă. Aici se prezintă materialul întocmit și se stabilesc măsurile cele mai potrivite pentru îmbunătățirea situației.între 15—20 septembrie a.c. consiliul agricol a trimis în gospodăriile colective din raion 8 asemenea colective, care au urmărit cum se asigură spațiul de depozitare a recoltei de porumb. Unul din colective a observat că la G.A.C. Brebeni sînt folosite pentru depozitare, cu buhe rezultate, pînă la împărțirea produselor, și saivanele de oi. Acest lucru a fost adus la cunoștința consiliului agricol care, considerînd că procedeul este bun, a dispus răspîndirea lui în toate gospodăriile unde nu există suficiente spații de depozitare. Ca urmare, nici o unitate n-a mai avut porumb depozitat sub cerul liber. O mare eficiență au și schimburile de experiență. Dintre cele opt care au avut loc anul acesta amintim pe cele de la G.A.C. Brebeni privind creșterea și îngrășarea porcilor și de la G.A.C. Curtișoara în problema culturii legumelor.De curînd, în toate gospodăriile din raionul Slatina au avut loc dis-

cuții în cadrul consiliilor de conducere cu participarea brigadierilor, colectiviștilor fruntași și a unor specialiști, privind propunerile pentru planul de producție pe anul viitor. Cifrele de plan sînt stabilite și în funcție de planul de perspectivă întocmit la și cîteva .ne preocupă în mod deosebit. în primul rînd vom da atenție a- sigurării pentru 1965 a unei structuri mai raționale a culturilor, în terasa I-a a Oltului, unde solul 1 este destul de fertil și pînza de apă > freatică mai la suprafață, se vor ex- 1 tinde mai mult suprafețele cultivate ■ cu porumb și sfeclă de zahăr, în așa fel încît să se asigure și o bună rotație a culturilor. Pe terasa a 2-a va fi amplasat îndeosebi griul.Pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și obținerea unor producții mari de cereale, legume și produse animaliere, se urmărește ca unele gospodării colective, în funcție de condițiile existente, să dezvolte mai mult o ramură sau alta. Gospodăriile colective Curtișoara, Coteana, Teslui, • Dranovățu, Pleșoiu, Doba, care au experiență și rezultate bune în legu- ! micultură, vor fi îndrumate să extindă suprafețele cu grădini, pro- ducînd îndeosebi legume timpurii. ' Cele din Brîncoveni, Comănița, Slă- tioara ș.a., care au pămînt bun și fertil, precum și brațe de muncă mai multe, vor fi orientate să pună accent pe cultivarea porumbului șl sfeclei de zahăr. Menționăm și unele prevederi menite să contribuie la dezvoltarea sectorului zootehnic. în 1965 șeptelul va crește prin reținerea tineretului din prăsilă proprie. Pași serioși s-au făcut și se fac pe linia asigurării bazei furajere, extinzîn- du-se conveierul verde.Consiliul agricol raional Slatina, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, întreaga masă de colectiviști, sub îndrumarea organelor șl organizațiilor de partid, vor depune toate eforturile pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a griculturii raionului.

cultural
nivelul raionului. Iată din problemele care

Ing. Constantin IORDACHE 
președintele Consiliului 
agricol raional Slatina

a-

DESCHIDEREA STAGIUNII MUZICALE

La Filarmonica
„George fnescù“Un afiș albastru, un prospect portocaliu și un alt format al programului de concert, colorat de astă dată în galben, ne invită într-o sală, înnoită și ea, pentru a asculta un debut de stagiune. La Ateneu, de care rămînem legați prin atîtea amintiri muzicale, Filarmonica „George E- nescu" a Inaugurat — sub conducerea dirijorului Mircea Basarab — seria concertelor simfonice săptă- mînale din această stagiune, cu un program a cărui alcătuire sugera și ea o dorință de Inedit : aceea de a completa, în cultura muzicală a publicului, capitolele unei istorii vii a muzicii, de la clasicism la contemporaneitate.Uvertura la opera „Anacreon" de Cherubini proiectează lumini nu numai asupra autorului, atît de prețuit în timpul vieții sale și oarecum neglijat după aceea, ci și asupra epocii dominate, pe bună dreptate, de spiritul titanic al lui Beethoven. Interpretarea a creat exact ponderea necesară între tradițional și actual pentru timpul acela (de la natura temelor pînă la structura încă nerlguros organizată a formei muzicale), pendularea între grația — aducînd e- couri ale muzicii din veacul de curînd încheiat — și vigoarea de o calitate deosebită, care îl deiinește pe Cherubini, urmaș al clasicilor vi-

enezi șl contemporan precursor al lui Beethoven.Simfonia în sol major de Haydn, denumită „Militară", este rînduită în ' program într-o ordine logică a înlănțuirii operelor înrudite prin subtile legături interioare : cu această lucrare continuăm drumul început pe urmele izvoarelor stilului beethovenian. A fost frumos desenat relieful tematic al primei părți (dialogul ingenios suflători-corzi, cursivitatea, aerul vlenez al temei a doua și sensibila modificare a caracterului ei în dezvoltare). O execuție finisată, tinzînd spre echilibrul și limpezimea exemplară a acestei partituri clasice, este de bun augur pentru ciclul ' de opere ale maestrului pe care filarmonica ni-1 anunță în prospectul stagiunii (salutăm inițiativa publicării acestui prospect).André Gorog (premiul II la Con- : cursul Enescu) este un tînăr șl foarte talentat pianist francez și ni se pare că de aci decurg unele date principale ale personalității sale artistice. Tinerețea este șl ea — de cele mal multe ori în sens pozitiv — un element distinctiv al interpretării sale temperamentale, vădind un agreabil neastîmpăr creator. Ne - referim cu precădere la Concertul nr. 1 în mi bemol major de Liszt ; îl simte dramatic, ca pe un discurs ar-

zător, în iraze patetice și răspicate (partea I și II), urmărind să susțină în aspectele ei variate — pe întreaga desiășurare — incandescența virtuozității lisztiene. O versiune pe de-a-ntregul armonioasă ar ii rezultat dintr-o mai precisă colaborare a orchestrei cu tînărul solist, pe care l-am reascultat cu plăcere în suplimentele din Debussy și Prokoiiev.Dacă imaginația l-ar ajuta pe privitor să „audă" tapiseriile Iul Goya, pînzele lui Murillo sau na a- celea de inspirație spaniolă ale pictorilor irancezi impresioniști, el s-ar afla dintr-odată în lumea sonoră a lui Manuel de Falia, care evocă a- ceste tablouri cu o intensitate fascinantă a coloritului. Cu o interpretare vizînd în dansurile din baletul „Tricornul* imaginile plastice și e- sența dinamică (interpretare favorizată de sonoritatea puternică, sensibilă la tonurile lucioase a sălii refăcute a Ateneului) Mircea Basarab a încheiat acest prim concert al stagiunii simfonice a Filarmonicii „George Enescu".Ne-am amintit, pentru aceste ultime rînduri, de un ideal al compozitorului contemporan formulat de Arthur Honegger : o muzică accesibilă unui public cît mal larg șl interesantă pentru ascultătorii cei mal avizați. Luîndu-ne permisiunea de a-1 aplica de astă dată la repertoriul simfonic, dorim Filarmonicii șl celorlalte orchestre simfonice o stagiune împlinind această năzuință a iubitorilor de muzică.
Ada BRUMARU

La Radiotelevizîune

Cine în slujba cui este ?
In luna august a.c., după for

malități pregătitoare care au du
rat multe luni, am încheiat con
tracte cu I.R.C.R. din raionul 1 
Mai pentru executarea unor lu
crări de instalații în locuințele 
noastre. Cînd am încheiat con
tractele și am plătit avansul la 
centrul de deservire a populației 
nr. 5, am crezut că de-aici înain
te totul va merge bine. Dar n-a 
fost așa. Interesîndu-ne de ce în- 
tîrzie executarea lucrărilor, am 
aflat că unele contracte n-au fost 
semnate încă de conducerea în
treprinderii. Or, fără aceasta cen
trul de deservire nu poate obține 
materiale de la magazie.

De ce trebuie să treacă săptă- 
mîni și chiar luni de zile pînă se 
termină formalitățile ? La I.R.C.R. 
lucrul este astfel „organizat’ de 
parcă întreprinderea nu ar avea 
menirea să asigure deservirea ra
pidă a populației, ci să-i pricinu
iască necazuri. Dosarul trebuie 
să-și facă stagiul la fiecare servi
ciu al I.R.C.R.: juridic, producție și control preventiv, apoi la ingine
rul șef și la director. In total șap
te semnături, depuse la diferite 
intervale. Dacă dosarul mai are 
și greșeli sau forme necomplete, 
este lesne de închipuit ce se în- 
timplă. Și cînd te gîndești că 
toate acestea nu sînt acte defini
tive, ci se fac doar ca să se poa
tă scoate materialele de la maga-

zie și să se treacă la executarea 
lucrărilor. Că magazia nu are 
toate materialele și cei de la cen
trul de deservire trebuie „să-și 
facă rost“, acesta este un alt ca
pitol.

Complicatele formalități legate 
de executarea unor lucrări pen
tru populație îngreunează activi
tatea lucrătorilor de la centrele de 
deservire. înțelegem că anumite 
acte trebuie neapărat întocmite, 
o evidență strictă este și aci necesară, dar oare nu s-ar putea 
adopta forme mai suple, care să 
poată fi întocmite mai operativ, 
poate și cu mai puține semnă
turi ?

Socotim de asemenea că nu 
numai numeroasele formalități 
constituie pricina tărăgănărilor. 
Unii salariați cu care iei contact 
pentru întocmirea lor, nu te lă
muresc de la bun 
tuturor detaliilor, 
pînă se execută 
pînă la urmă nu 
în slujba cui. este.

Există atîtea instituții care lu
crează exemplar cu publicul. Nu 
s-ar putea oare ca și la I.R.C.R. 
din raionul 1 Mai să se ia mă
suri pentru o deservire 
bună 1

început asupra 
Alergi atîta 

lucrarea 
mai știi cine

încît

Un grup de locatari 
din Intrarea Bateriilor 
București

Cabinetul tehn
In acest an, întreprinderea me

canică de utilaj Medgidia a obținut rezultate bune în produc
ție. La realizarea sarcinilor de 
plan au contribuit și îmbunătăți
rile tehnice aduse de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din uzină.

Iată cîteva exemple. Strungarii 
Gheorghe Stoica și Florea Drăgu- 
șin au executat un dispozitiv pen
tru găurit butoanele de arc, pe 
care l-au adaptat la mașina de 
găurit. Această operație se făcea 
înainte la strung, destul de greoi. 
Cu ajutorul dispozitivului creat 
de ei, au crescut productivitatea 
muncii și calitatea pieselor execu
tate. Economiile antecalculate pe 
anul de folosință depășesc 76 000 
lei. Maistrul Nicolae Feraru a 
propus și colectivul de inovații a 
aprobat modificarea constructivă 
a cuvei de remorcă. Potrivit cal
culelor, aceasta aduce economii 
de peste 880 000 lei. Introducerea 
în practică a celor 90 de îmbună
tățiri tehnice propuse contribuie 
la realizarea în acest an a unor 
economii de peste 2 900 000 lei.

ic și producția
Cabinetul tehnic din uzină a 

atras un număr sporit de munci
tori în mișcarea de raționalizări și inovații. Planul tematic de ino
vații pe anul în curs a fost larg 
popularizat în toate secțiile de 
producție. Cei mai buni ingineri 
și maiștri au ținut pînă acum pes
te 110 conferințe tehnice și 60 de 
recenzii la cărți de specialitate. A 
fost folosită mai bine și bibliote
ca tehnică. îmbunătățirile tehnice 
au fost popularizate la stația de 
radioamplificare, panoul de onoa
re, gazetele de perete etc. Colecti
vul cabinetului tehnic a ajutat 
mai mult pe inovatori la întoc
mirea documentației, a ținut cu 
mai multă regularitate ședințele 
pentru discutarea propunerilor 
de inovații. La cabinetul tehnic 
au fost prezentate in acest an 270 
de propuneri de îmbunătățiri 
tehnice, față de numai 168 în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Emll HĂRĂSTĂSAN
inginer IJVÏ.U. — Medgidia

De unde luăm piesele de schimb 
pentru semănători ?

Gospodăria colectivă Dumești, 
raionul Negrești, are planificat să 
insămînțeze cu grîu 610 ha. Pe 
terenurile mecanizabile, semăna
tul se face cu semănătoarea 
S.U. 29 de către tractoriștii din 
brigada XV de la S.M.T. Negrești. 
Datorită condițiilor de relief, pen
tru însămînțarea a 100 ha trebuie 
să folosim mașini tractate de ani
male. încă de anul trecut au so
sit în raionul nostru asemenea 
semănători produse de uzinele „7 
Noiembrie" Craiova. Cu aceasta 
însă, problema nu e rezolvată, 
deoarece nu ni se asigură și re-

zerve pentru piesele care se uzea
ză mai repede. Am apelat la baza 
de aprovizionare nr. 1 București, 
socotind că acolo se vor găsi. Ni 
s-a răspuns că trebuie să ne a- 
dresăm bazei de aprovizionare 
nr. 6 Iași. Nici ea nu are însă 
asemenea piese. De unde să le 
luăm ? Intrucît și alte gospodă
rii colective au nevoie de pie
se de schimb, socot că ar tre
bui să se ia măsuri pentru livra
rea lor în termenul cel mai scurt.

A. JUGARU
Inginer agronom

CeasornicarulTiberiu KISS KOVER
Reșița

Fotografie distinsă cu mențiune la Concursul „Scînteii"

Inventarierea și

(Urmare din pag. I-a)talog cu durate de serviciu normate ale fondurilor fixe. Acest catalog, care grupează fondurile fixe în colectivități omogene din punct de vedere al destinației lor și cu durate de serviciu aproximativ egale, servește la determinarea gradului de u- zură a fondurilor fixe, la elaborarea propunerilor de noi norme de amortizare de către ministere și celelalte organe centrale.în vederea organizării și sistematizării tuturor lucrărilor legate de acțiunea de inventariere și reevaluare a fost elaborată „Clasificarea fondurilor fixe din țională a R.P.R.“. au stat la baza sificării fondurilor tinația economică, lă și funcțiilenomice. Clasificarea cuprinde peste 18 000 poziții și este sistematizată pe baza clasificării zecimale. Fiecare zat printr-un mă categoria, din care face pectiv.Concomitent cu lucrările de sus au fost elaborate o metodologie generală a inventarierii, reevaluării și stabilirii gradului de uzură a fondurilor fixe, sistemul de formulare și dări de seamă, precum și sistemul de centralizare și prelucrare a datelor. O mare parte a acestor materiale au și fost tipărite și difuzate ministerelor și întreprinderilor.

economia Criteriile elaborării fixe sînt forma materia- lor tehnico-eco-
na- care cla- des-

obiect este caracteri- cod cifric care expri- grupa, subgrupa parte fondul fix etc. res-mai

Stagiunea simfonică din sala Ra- dioteleviziunii a fost deschisă de orchestra de studio, care s-a distins printr-o serie de înregistrări pentru emisiunile posturilor noastre de radio, prin contribuția la cîteva înregistrări pe discuri Electrecord, prin unele dintre concertele pe care le susține.Auditorii bucureșteni nu vin în sala de concert după o vacanță muzicală ; Festivalul Enescu l-a obișnuit cu manifestări de înaltă ținută, atît ale artiștilor oaspeți, cît și ale muzicienilor noștri. Este firesa deci ca exigența să crească în mod corespunzător. Această exigență se aplică alcătuirii programelor, ca și realizării în sala de concert.Se pare că la baza întocmirii programului de "joi a stat criteriul unei maxime varietăți — cîți compozitori atîtea stiluri, atîtea caractere ale muzicii. Este o solicitare crescută, a a- tenției și sensibilității, atît pentru executanți, cît și pentru ascultători.
Agendă muzicală

al Radiotele- loc concertul a Radiote- Ludovic Baci.
Joi, 15 octombrie, ora 19,50, în studioul do concerte viziunii va avea orchestrei de studio leviziunii. Dirijor :Soliști : Agatha Druzescu, Cornel Stavru, Helmuth Plattner.

Sîmbăfă, 17 octombrie, ora 20,00, orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „George Enescu", dirijată de Igor Gjadrov (R. S. F. Solistă : Sofia Cosma. Iugoslavia).
Filme noi pe ecraneAccattone — realizare lor italiene. Scenariul și Paolo Pasolini.

Rezervat pentru moarte — O producție a studiourilor „Defa'-Berlin. Regia : Heinz Thiel.
a studiouri- regla : Pier

reevaluarea

Dorim să precizați cîteva din 
sarcinile ministerelor, organe
lor centrale, întreprinderilor 
și instituțiilor în acțiunea de 
reevaluare a fondurilor fixe.Conducerea, organizarea și îndrumarea acțiunii de inventariere, reevaluare și stabilire a gradului de uzură a mașinilor, utilajelor, construcțiilor revine ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale. Sarcina comisiilor de reevaluare din ministere, a celorlalte organe centrale și sfaturi populare este de a asigura asistența tehnică și metodologică pentru întreprinderile și unitățile din subordine, ba- zîndu-se pe experiența cîștigată în perioada elaborării cataloagelor de reevaluare și cu ocazia efectuării reevaluării experimentale.O sarcină de mare importanță pentru reușita acțiunii o constituie instruirea temeinică asupra metodologiei de lucru. Comisia centrală a organizat în luna septembrie a. c. un instructaj pentru specialiștii din organele centrale și sfaturile populare regionale, în cadrul căruia s-au dat lămuriri asupra metodologiei și tehnicii inventarierii și reevaluării. Asemenea instructaje au fost organizate apoi la nivelul fiecărui minister, iar în prima parte a lunii octombrie au loc instructaje la sfaturile populare regionale, în întreprinderi și unități.Un rol important în buna desfășurare a acțiunii de reevaluare au grupele permanente de îndrumare metodologică înființate în toate ministerele și sfaturile populare, în-

cadrate cu specialiști care au participat la elaborarea cataloagelor și a altor lucrări pregătitoare.Activitatea concretă de inventariere și reevaluare a fondurilor fixe va fi desfășurată de comisiile operative constituite în toate întreprinderile și instituțiile. Pentru efectuarea lucrărilor în secții, ateliere și sectoare ale întreprinderilor, comisiile operative organizează colective de lucru, formate dintr-un număr restrîns de tehnicieni. Comisiile o- perative din întreprinderi trebuie să se îngrijească ca membrii colectivelor de lucru să fie bine instruiți, să dispună de documentația necesară cu privire la fondurile fixe care intră în sectorul lor de activitate, de cataloage și de alte materiale. Colectivele de lucru sînt organele care efectuează nemijlocit inventarierea pe teren și de munca acestora depind calitatea lucrărilor și realitatea datelor obținute.în perioada de pregătire a inventarierii și reevaluării fondurilor fixe am avut în permanență sprijinul organelor de partid, care s-au interesat îndeaproape de mersul lucrărilor și ne-au ajutat să a- vem toate condițiile create pentru buna pregătire și desfășurare a acestei acțiuni.Sîntem acum în fața etapei hotă- rîtoare — de reevaluare pe teren a fondurilor fixe. Ea trebuie astfel organizată, încît rezultatele să dovedească pe deplin că eforturile depuse de miile de oameni angajați în această acțiune au fost eficiente, iar rezultatele să poată fi utilizate pentru îmbunătățirea activității economice în toate ramurile economiei naționale.

Muzica apelor de Händel, sultă ca s-a bucurat da un mare succes încă de la prima ei execuție, cere o mare acuratețe în intonație, timpi neprecipitați, sonorități cînd gingașe, cînd maslv-festive. Simfonia a IV-a, „Ita
liana", de Mendelssohn este o explozie de vitalitate a acestui compozitor din epoca de avînt a romantismului ;discursului înaripat, feeric din părțile extreme predomină, în economia lucrării, asupra meditației și atmosferei grațioase din celelalte — de aici șl necesitatea unei deosebite ușurințe tehnice la întreg ansamblul și a unui cuprinzător diapazon expresiv. Divertismentul rustic de Sabin Drăgoi, compozitor septuagenar a cărui creație a intrat de decenii în fondul de aur al muzicii romî- nești, valorifică, cu întreaga lor savoare, melodii populare, solicitînd resursele camerale ale orchestrei. 
Căcilia, lied de Strauss, și Aria EII- 
sabetei din actul II al operei Tann
häuser de Wagner dau posibilitate solistei să afirme sentimente avînta- te, luminoase, antrenînd totodată mari desfășurări în acompaniament, în sfîrșit, Fantezia pentru pian, cor 
și orchestră de Beethoven, o „anticameră" a Simfoniei a IX-a (sub raportul tematicii, al profunzimii și al amploarei), cu arcul său expresiv

strălucirea orchestrală a

larg deschis, impune lnterpreților precizie, eleganță șl trăire.Soprana Marina Krilovlcl, premiul I la ultima ediție a Concursului Enescu, este cunoscută și apreciată pentru calitățile sale artistice. Vocea sa este de o rară frumusețe și amploare, cîniăreața o valorifică, în ciuda puținei experiențe pe podium, cu multă artă. In lucrările menționate a vădit înclinații pentru muzica de mare suflu. Cred că talentata interpretă va trebui să evite suprasolicitarea ce poate reduce din multele atribute ale glasului. Artista emerită Maria Fotino, în „Fantezie" de Beethoven, s-a vădit și de astă dată o cunoscătoare a stilului, o pianistă sigură, viguroasă.Conducerea muzicală a lui Constantin Bobescu, bazată pe stăpînirea meșteșugului și pe o îndelungată experiență, a asigurat o ținută interpretativă corespunzătoare. Unele momente din Händel (Aria) și Sabin Drăgoi (Doina) etc. s-au distins piin- tr-o tălmăcire inspirată, altele — una din variațiile din Fantezie, finalul „Italianei" — s-au caracterizat prin nesiguranță. Deficiențe se manifestă la suflători, neaci "bați, asincroni (exceptînd primul c ornist, clarinetul I). Corul (dirijor Alexandru Șumski) a contribuit la crearea atmosferei sărbătorești cu care s-a încheiat Fantezia de Beethoven șl a- cest prim concert al stagiunii Radio- televiziunii.
Petre CODREANU
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După cum s-a anunțat în ziarul nostru do lori, în Capitală a început tur
neul Ansamblului de cîntece și dansuri al R. P. D. Coreene. Iată o scenă 

din spectacolul artiștilor coreeni Foto : R. Costin

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (Bd. Ma- 
gheru nr. 12—14). Accattone : Republica 
(Bd. Magheru nr. 2), Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14), Grivlța (Calea Grivițel — po
dul Basarab), Floreasca (Str. J. S. Bach 
nr. 2). Balada soldatului : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29). Ghepardul 
scop (ambele serii) : Luceafărul 
1848 nr. 6), Aurora (Bd. Dimitrov 
118), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Ha- 
tari : București (Bd. 6 Martie nr. 6), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare colț cu str. Li- 
zeanu), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Rezervat pentru moarte : Capitol (Bd. 6 
Martie nr. 16), înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi). Rebelul magnific : 
Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7). Moral ’63 : 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Bucegl (Bd. 
1 Mai nr. 57). Ocolul pămintului în 30 
de zile — cinemascop (ambele serii) : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 2). Banda de lași : 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10). Șo
ferii iadului : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Povestea unul balet — Mînă în mînă — 
Intîlnirea celor curajoși — Pe fluviile re_ 
pezi — Aventură In trecut — Mămico îți 
scriu din Bulgaria : Timpuri Noi (Bd. 6 
Martie nr. 18). Colaboratorul Ceka : Giu- 
lești (Calea Giulești nr. 56), Feroviar (Ca
lea Grivițel nr. 80). Viața particulară : 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174), Tomis (Ca
lea Văcărești nr. 21), Miorița (Calea Mo
șilor nr. 127). Inspectorul și noaptea : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Frații 
corsicani — cinemascop : 7 1_ _
Grivițel nr. 137). Dragoste neîmplinită : 
Buzești (Str. Buzeștl nr. 9—11). Galapa
gos : Crîngașl (Șos. Crîngașl nr. 42). Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). La stra
da : Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Pagini de 
istorie — Romînia, orizont ’64 : Flacăra 
(Calea Dudești nr. 22). Doi colonei : Vi- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii) : 
Munca (Șos. Mlhal Bravu nr. 221). Vînă- 
toarea — cinemascop : Popular (Str. Mă- 
tăsarl nr. 31). Al nouălea nume : Arta 
(Calea Călărași nr. 153). Singurătatea a- 
lergătorulul de cursă lungă : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221), Colentina (Șos.

cinema- 
(Bcl. 
nr.

Dacia (Calea

Colentina nr. 84). Aripi Negre : Cosmos 
(Șos. Pantelimon nr. 89). Kozara : Viito
rul (Str. M. Eminescu nr. 127). Dragoste 
la zero grade : Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61), Drumul Sării (Str. Drumul Sării 
nr. 30). Pășesc prin Moscova — cinema
scop : Rahova (Calea Rahovei nr. 118). 
Falsificatorul : Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3). Ciociara : Lira (Calea 13 Septem
brie nr. 196). Brațul nedrept al legii : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Cel șapte 
magnifici : Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 18,00 — 
Jocurile Olimpice — Tokio, 196-1. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru ti
neretul școlar : Se duc păsările !... 19,40 
— Transmisiune de la Uzina metalur
gică Iași. 20,05 — Filmul artistic „Nu 
pleca". 21,40 — o voce de neuitat : N. 
Leonard. 22,15 — Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară vremea s-a încălzit în ju

mătatea de est a țării, rămînînd în gene
ral umedă în celelalte regiuni. Ceru! a 
fost variabil, mai mult acoperit în Ardeal, 
Banat, Oltenia și nordul Moldovei, unde 
au căzut ploi temporare și averse. Vîn- 
tul a suflat potrivit, cu intensificări lo
cale, predominîpd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 27 grade la Giurgiu 
și 13 grade la Turda. In București vre
mea a fost frumoasă, cu cer variabil. 
Vintul a suflat slab pînă Ia potrivit din 
sectorul sud-est. Temperatura maximă a 
fost de 26 grade. Timpul probabil pentru 
trei zile: 13, 14, 15 X. In țară: vreme ușor 
instabilă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
temporare, mai ales în a doua parte a 
intervalului. Vînt potrivit predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura aerului 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între 0—10 grade, iar maximele între 
10—20 grade. în București vreme ușor 
instabilă, cu cer variabil, vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă.
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dul mondial la categoria cocoș, înre- 
gistrînd 355 do kg la cele trei stiluri, 
dar viața acestui record a durat doar... 
5 minute, pentru că Vahonin obținea 
imediat apoi remarcabila sa perfor
mantă.

Și acum despre prezența sportivi- 
’ lor romîni.

Echipa de fotbal a țării noastre — 
care face parte, după cum se știe, din 
grupa A, alături de echipele R. D. Ger
mane, Mexicului și Iranului — a debu
tat cu o victorie, tntrecînd selecționata 
Mexicului cu 3—1. Jocul a fost urmă
rit de fotbaliștii cehoslovaci, pre
zumtivii noștri adversari într-una 
din grupele semifinalei, de antre
nori și specialiști germani, ma
ghiari și iugoslavi, care au ținut să 
fie prezenfi la acest joc, deși propriile 
echipe susfineau exact la aceeași oră 
meciuri 1n cadrul grupelor respecti
ve... A fost un joc de mare luptă. în 
care pînă la urmă și-au spus cuvînful 
experiența și tehnica. Unsprezecele 
Romtniei, cu toate că nu a strălucit 
în totalitatea lui, a făcut o partidă 
bună, cucerind pe merit aplauzele și 
simpatia celor peste 10 000 de spec
tatori. Cunoscutul specialist italian 
Vittorio Pozzo, fost ani în șir selec
ționerul selecționatei Italiei, venit la 
Omiya în calitate de trimis special al 
ziarului „La Stampa*, ne-a declarat : 
„Echipa Romîniei a fost cu o clasă 
mai bună decîf cea a Mexicului și 
avea putința să cîșfige la un scor mai 
mare. Cîfeva individualități de clasă : 
Pîrcălab, lonescu, Nunweiller. Apă
rarea a jucat cam crispat, cu greșeli. 
Cred că echipa Romîniei va fi pre
zentă în semifinale și poate chiar 
mai departe.*

Și acum, după ce am relatat cîfeva 
sumare impresii asupra meciului de 
fotbal, iată alte amănunte despre 
comportarea celorlalți olimpici ai țării 
noastre, care au evoluat ieri. Lacul 
Toda. „mica mare liniștită", cum este 
numit aici, a fost agitat du
minică de loviturile de vîslă ale cano
torilor. Aici s-au desfășurat se
riile preliminarii la care au fost pre
zente echipajele noastre de 4 fără cîr- 
maci și 2 plus 1. Sportivii romîni au 
luptat de la egal la egal cu puterni
cul echipaj danez la 4 fără cîrmaci și

BOX. în prima reuniune pugilis- tică rezervată „cocoșilor“, tenacele campion romîn Puiu Nicolae a obținut o victorie înainte de limită în fața rhodesianului Cornelius Van der Walt, care a fost oprit în rundul trei să mai continue „ostilitățile“. Puiu s-a „strecurat“ sub alonja adversarului său( plasînd cu regularitate lovituri la plex și a obținut un frumos succes în minutul 1’32” al ultimei reprize. în „capul de afiș“ al reuniunii campionul olimpic sovieticul Grigoriev a cîștigat prin rănirea maghiarului Török, campion olimpic însă la... muscă.
IN TURNEUL FEMININ DE 

VOLEI s-au disputat două meciuri. Principalele pretendente la medalia de aur — Japonia, campioana lumii, și U.R.S.S. — au cîștigat cu ușurință întîlnirile susținute. Echipa sovietică a întrecut formația R. P. Romîne cu 3—0 (15—5 ; 15—6 ; 15—0).Echipa Japoniei a cîștigat cu același scor de 3—0 (15—1 ; 15—5 ; 15—2) în fața echipei S.U.A.
r ev iar

• Tn seriile probelor de natație dis
putate ieri în piscina gimnaziului 
național din Tokio s-au realizat noi 
recorduri olimpice : sovietica Svet
lana Babanina 2’48”3/10 la 200 m 
bras, și americanul Garry Uman 
53”9/10 la 100 m liber. Acestea au 
fost cele mai bune performanțe ale 
zilei.

• Drapelul olimpic, care sîmbătă a 
fost inmînat de primarul Romei • 
guvernatorului Tokio-ului pentru a
fi păstrat în capitala niponă pînă 
la Jocurile olimpice din 1968, este 
confecționat dintr-un satin alb. 
Drapelul a fost oferit de Comitetul 
olimpic belgian cu ocazia Jocurilor 
olimpice din 1920 de la Anvers.

• Cîteva cifre statistice anunțate ieri 
de comisia de organizare a J. O. : 
numărul total al sportivilor și ofi
cialilor prezenți la Tokio este de _ 
7 060; la atletism participă 1091 de 
concurenți (837 bărbați și 254 fe
mei) din 83 de țări; cea mai popu
lată probă atletică este 100 m băr
bați — 83 de înscriși din 53 de 
țări; delegațiile cele mai numeroa
se sînt : Germania (echipă unită) • 
cu 374 de sportivi, S.U.A. cu 361, și 
Japonia cu 354.

e Cel mai mare punctaj (94,69) al ce
lor opt sportive calificate în finala 
probei de săritură de la trambuli
nă l-a realizat Ingrid Engel-Kră- 
mer, campioana olimpică de la 
Roma. O urmează Patsy Willard 
(S.U.A.).

o Primele rezultate din turneul de 
hochei pe iarbă : Pakistanul — Ja
ponia 1—0, India — Belgia 2—0, 
Spania — Olanda 1—1, Kenya — 
Rhodesia 0—0, Germania — Canada 
5—1, Australia — Anglia 7—0, Ma
laya — Hong Kong 3—1.

• Miercuri, începînd de la ora 10 
(ora Tokio) pe traseul de la Ha- 

cu cel polonez la 2 plus 1. Cîfeva 
secunde numai i-au despărțit la sosi
re de aceștia, astfel că ei vor lua din 
nou startul în cadrul recalificărilor de 
mar|i. O întrecere palpitantă, care a 
ținut trează atenjia în rîndul specta
torilor, s-a desfășurat sub cupola ma
relui bazin de la gimnaziul Metropo
litan unde echipa noastră de polo a 
susjinut primul meci din cadrul gru
pei A în compania Italiei, cîștigă- 
toare a medaliei de aur la Olimpiada 
de la Roma. Cu un plus de voință și 
mai multă putere de luptă, jucătorii 
romîni ar fi putut obține un meci egal. 
Ei au pierdut cu 4—3, avînd și largul 
concurs al arbitrului austriac Dirn- 
weber. Să sperăm că în meciul cu 
Japonia, decisiv pentru calificarea mai 
departe a echipei noastre, sportivii 
romîni vor avea o comportare cores
punzătoare valorii lor. Voleibalistele 
noastre au pierdut cu 3—0 me
ciul cu Uniunea Sovietică. Fără în
doială, dată fiind valoarea formației 
sovietice, pretendentă la una din me
daliile olimpice, șansele voleibaliste
lor noastre nu erau prea mari. Totuși 
era de așteptat din partea lor mai 
multă hotărîre și combativitate; ele au 
preferat să se mențină tot timpul în 
expectativă. Prima zi de întreceri 
a sportivilor romîni a încheiat-o 
în sala Korakuen boxerul Puiu 
Nicolae. Urcînd .în ring decis să 
învingă, el a cîștigat net, prin k. o. 
tehnic în repriza a treia în fafa rho- 
desianului Cornelius Van der Walt, 
după ce îl obligase pe acesta să facă 
cunoștin)ă de două ori cu podeaua.

Dintre sporturile înscrise în progra
mul J. O. înotul este unul din spor
turile cele mai iubite în Japonia. Așa 
se explică și marea afluență de spec
tatori în tribunele bazinului de la 
Gimnaziul national. Prezenfa pe cele 
8 culoare a stelelor natafiei mondiale 
s-a soldat, după cum era de așteptat, 
cu performanțe valoroase. Au fost în
registrate noi recorduri olimpice la 
100 metri bărbați și la 200 metri 
bras femei. în vecinătatea bazinului 
olimpic, ziua în+îia a întrecerilor a 
adus o mare surpriză: campioana 
mondială de baschet, echipa Braziliei, 
a fost învinsă de către impetuoasa re
prezentativă a Perului cu 58—50, 
după un joc care a entuziasmat și 
care a dovedit cît de înrudit este 
sportul cu arta.

SPORTUL LUPTELOR se bucură de o mare popularitate în Japonia. La primele întreceri de „libere“, programate ieri în sala Komazawa, au luat loc în tribune numeroși spectatori. La cat. 52 kg, „sorții“ au făcut ca în primul meci reprezentantul țării noastre, Gh. Tapalagă, să-l întîlnească pe renumitul sportiv sovietic Aii Aliev. Campionul sovietic a terminat învingător la puncte, în cadrul cat. 78 kg, Watanabe (Japonia) a dispus la puncte de Ștefan Tampa.în cel de-al doilea tur al cat. 52 kg, bulgarul Gheorghiev a cîștigat prin tuș în fața lui Tapalagă, care a fost eliminat. La cat. 97 kg, Al. Medvedev a dispus la puncte de luptătorul romîn Fr. Ballo.
CANOTAJ ACADEMIC. — Pe pista de apă de la Toda au început duminică pe o vreme favorabilă întrecerile competiției de canotaj academic. Canotorii romîni au participat la două probe : 4 fără cîrmaci
olimp 

chioji, cicliștii se vor întrece în 
cursa de contratimp pe echipe (109 
km). Formația țării noastre (Cosma, 
Bădără, Rusu și Ciocan) va lua 
plecarea pe poziția a 9-a. înaintea 
el vor lua startul formații reduta
bile ca Franța (poziția 1), Olanda 
(2), Belgia (3), Spania (5), Germa
nia (8).

Trei dintre sportivii sosiți la Tokio 
nu vor putea lua startul în probele 
favorite (și se vor mulțumi cu rolul 
de simpli spectatori) din cauza 
accidentelor suferite pe bicicletele 
din satul olimpic. Medicul șef al 
satului olimpic, dr. Karuda, a de
clarat că cei trei sportivi au sufe
rit fracturi în urma căzăturilor de 
pe bicicletă.

Baschetbalistul Kruminș are nu nu
mai cea mai mare înălțime dintre 
olimpicii prezenți la Tokio (2,18 m), 
cl și cel mai mare număr de încăl
țăminte : 52.

După prima probă (călărie), mexi
canul E. M. Flores și echipa Aus-

0)))TOKIO
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RADIOPosturile noastre de radio vor transmite astăzi de la Tokio, pe programul I, în jurul orei 17,10 și în reluare la ora 21,30, emisiunea specială „Jocurile Olimpice — Tokio 1964*. De asemenea, toate

La Tokio, ca și in alte localită|I Japoneze, unde se dispută în
trecerile olimpice, ziua de duminică a început sub auspicii meteoro
logice fericite. Un cer senin, un soare prietenos șl o ușoară briză 
oceanică și-au dat parcă mina pentru a contribui la uscarea tere
nurilor sportive, pe care ploile neîntrerupte din zilele premergătoare 
Olimpiadei le acoporiseră cu apă. Bazele sportive in aer liber se 
prezintă acum în perfecte condiții tehnice și, dacă dăm crezare 
previziunilor meteorologice (care de altfel nu s-au dezmințit pînă 
acum), e de așteptat ca și în zilele următoare timpul favorabil să 
se mențină.

Sportivii romîni au intrat duminică în concurs la 6 din cele 11 
discipline programate : la fotbal, box, volei feminin, polo pe apă, ca
notaj academic și la lupte libere.

FOTBALFotbaliștii noștri și-au făcut cu succes debutul în turneul olimpic învingînd în primul lor meci din grupa A (disputat pe stadionul din Omiya), formația Mexicului cu 3—1 (2—0). Tracul debutului și al în- tîlnirii cu un adversar necunoscut a fost depășit cu bine de fotbaliștii noștri. Prin victoria obținută, ei au făcut un pas important spre calificare în sferturile de finală ale turneului olimpic.Jocul cu echipa Mexicului a cuprins multe momente interesante. Fotbaliștii romîni au știut să contracareze viteza mexicanilor printr-un marcaj sever, iar în a- tac cursele lui Pîrcălab și Crăinlcea- nu au produs multă derută în apărarea adversă. Scorul a fost deschis în minutul 20 de Crăiniceanu, care a șutat plasat din marginea careului dintr-o pasă primită de la Constantin. In minutul 25, Pîrcălab a ridicat

O fază din meciul Bomînia — Mexic(Telefoto Agerpres)
șl doi plus unu. în ambele probe echipajele noastre s-au clasat pe locul doi, fiind întrecute de favoritele competiției. Astfel, la 4 fără cîrmaci locul întîi în prima serie a fost ocupat de echipajul Danemarcei (6’51”7/100), în timp ce echipajul nostru (Covaci, Pongratz, Veres, Tarara) a ocupat locul următor (6’57’’35/100), înaintea reprezentanților Canadei, Australiei și Japoniei, în proba de 2 plus 1 seria în care a participat echipajul romîn (Rifelt, Petrov plus Păunescu) a revenit echipajului R. P. Polone (7’55”79/100). Timpul vîslașilor noștri a fost de 8’02”34/100. Cum în finala competiției se califică direct din serii doar! echipajele clasate pe primul loc, reprezentanții noștri vor trebui să mai participe mîine în recalificări.O mare surpriză s-a înregistrat la schif simplu — D. Stero (S.U.A.) l-a învins în mod surprinzător pe campionul olimpic Ivanov (U.R.S.S.).
1C

triei conduc în clasamentul de 
pentatlon modern. în mod surprin
zător, pentatlonistul sovietic Igor 
Novikov s-a clasat doar pe locul 26.

O Meciurile de baschet au început du
minică în sala Gimnaziului națio
nal. Iată rezultatele : Italia — 
Mexic 85—80 (42—45); Polonia — 
Ungaria 56—53 (34—26); Porto
Rico — Japonia 65—55 (22—24); Fin
landa — Coreea de sud 80—72 
(36—24) ; Peru — Brazilia 58—50 
(24—20) : Iugoslavia — Uruguay 
84—71 (45—30) ; U.R.S.S. — Canada 
87—52 ; S.U.A. — Australia 78—45.

• La „maratonul pugilistic", început 
ieri în sala de la Korakuen, parti
cipă peste 400 de boxeri din 64 de 
țări. Niciodată în istoria Olimpia
delor nu este menționată o atît de 
masivă participare Ia turneul olim- 
pio de box. Totodată este de remar
cat că acum, la Tokio, pentru a 
deveni campion olimpic un boxer 
trebuie să susțină 6—8 partide, 
ceea_ce presupune desigur în pri
mul rînd o pregătire fizică cu to
tul deosebită.

radiojurnalele din cursul zilei vor cuprinde șl știri olimpice.
TELEVIZIUNEImagini din prima zi a Jocurilor Olimpice vor putea fi urmărite în jurul orei 18. Transmisia va avea loc prin rețeaua „Interviziunli*. 

scorul la 2—0, în urma unui reușit schimb cu Petru Emil. Imediat după pauză atacanții romîni organizează o spectaculoasă șarjă ; Pîrcălab centrează precis șl lonescu trimite balonul cu capul în plasă. Mexicanii au redus din handicap în minutul 72, prin Fragaso. In meciul următor echipa romînă va juca la 13 octombrie cu R. D. Germană.în celălalt meci al grupei A echipa R. D. Germane a întîlnit în fața a 14 000 de spectatori la Mitzuzawa (37 km de Tokio) formația Iranului. Jocul a fost tot timpul la discreția fotbaliștilor germani, care au cîștigat cu 4—0 (3—0) prin punctele marcate în ordine de Bauchspiess, Vogel, Frenzel și din nou Vogel.După o partidă fără istoric, disputată pe stadionul Național din Tokio, R. P. Ungară a învins Marocul cu 6—0 (2—0).

polo pe apâ Campionii olimpici 
au învins greu echipa noastrăMeciul R. P. Romînă — Italia a fost cel mai pasionant din jocurile desfășurate duminică din cadrul celor 4 serii ale turneului olimpic de polo pe apă. Jucătorii italieni, campioni olimpici, au depus eforturi susținute pentru a obține și menține un minim avantaj asupra formației țării noastre. Olimpicii italieni au cîștigat cu 4—3 (2—0 ; 0—2 ; 2—0 ; 0—1). Punctele echipei noastre le-au înscris Grințescu (2) și Șt. Kroner.
DOCUMENTAR

De la puzderia de creste ce străjuiesc țărmul golfului Bengal șl pînă la Himalaia se întinde Birma- nla, țara munților și riurilor, a ogoarelor de orez șl a pădurilor. Teritoriul de 678 000 km p, cu vasta sa gamă peisagistică și climaterică, este brăzdat de numeroase fluvii, dintre care Yrrawaddy (fluviul elefanților) traversează țara pe o lungime de 2 000 km, înseilînd șiragurile pitorești ale locuințelor de bambus. Aici trăiesc mai bine de jumătate din cei 21 milioane de locuitori, bu- curîndu-se de binefacerile darnicului fluviu. In rest, aproape 50 la sută din suprafața țării e acoperită de munți și podișuri, astfel că Birma- nia, una dintre cele mai întinse țări din Asia de sud-est, are în același timp cea mai redusă densitate în a- ceastă regiune.Peisajul Birmanlei nu poate fi închipuit fără ariile de pagode — vestigii ale străvechii civilizații birmane. Ele sînt pretutindeni prezente. De la cele mai vechi cum este pagoda Shwe Dagon despre care legenda spune că a fost construită cu 25 de veacuri în urmă pe o temelie alcătuită din opt fire de păr ale lui Buda, și pînă la „Pagoda păcii", ridicată în anii de după proclamarea independenței.Istoria Birmanie! se pierde în negura vremurilor.„Glasul străbunilor răsună în mine —Mai bine moartea decît o viață de rob'.Aceste versuri din „Mesajul păcii' al marelui poet birman Takin Kodo Hmaing evocă lupta de veacuri a poporului său pentru o viață demnă, pentru libertate. Invaziile succesive ale colonialiștilor portughezi, olandezi, englezi sau japonezi au adus mari suferințe poporului birman. Din 1885 Birmania devine colonie engleză. Perioada dominației colonialiste este marcată însă de creșterea continuă a împotrivirii populației autohtone. Intre anii 1930-

Primii 
medaliați

HALTERE (categ.cocoș)

1. ALEXEI VAHONIN (U.R.S.S.)
357.5 kg : un nou record 
mondial țl olimpic

2. Imre Foldl (Ungaria] 355 kg
3. Shlro lehlnosekl (Japonia)

347.5 kgAseară, în sala „Shibuya* unde s-au desfășurat întrecerile halterofililor de categ. cocoș, au fost decernate primele medalii olimpice din cadrul actualei ediții a J. O. Titlul a revenit sovieticului Alexei Vahonin, în vîrstă de 22 de ani.Noul campion olimpic a devenit totodată recordman mondial la „total* (întrecînd cu 5 kg vechiul record al lumii, deținut din 1962 de japonezul Yoshinobu Miyake) și recordman olimpic (v.r. 345 kg — americanul Charles Vinci). De remarcat că și maghiarul Földi, care ieri a obținut medalia de argint, a înregistrat performanțe superioare vechilor recorduri mondial și olimpic.Victoria lui Vahonin era în general de așteptat ; halterofilul sovietic a cucerit o dată titlul de campion al lumii și deținea cel mai bun rezultat mondial din a- cest an.

In grupa B, echipa U.R.S.S. a obținut o facilă victorie în fața Australiei, cu 6—0 (1—0 ; 1—0 ; 2—0 ; 2—0), iar în grupa C, Olanda, una dintre favoritele turneului, a cîștigat abia cu 3—2 (1—1 ; 1—0 ; 0—0 ; 1—1) în fața Braziliei. Iugoslavia a învins cu 2—1 (1—1 ; 0—0 ; 0—0 ; 1—0) echipa S.U.A. In grupa D, R. P. Ungară a învins cu categoricul scor de 11—1 (2—0 ; 3—0 ; 2—1 ; 4—0) pe R.A.U.

1940 au loc mari răscoale țărănești. O pagină glorioasă în lupta forțelor patriotice o constituie crearea unui larg front de rezistență antifascistă după ocuparea țării, în 1942, de către armatele japoneze. Ia ființă Liga antifascistă a libertății poporului. In fruntea forțelor armate ale Ligii antifasciste s-a aflat Aung San, avînd ca tovarăș de luptă apropiat pe actualul șef al guvernului, generalul

Ne Win, pe atunci șef al statului major. După trei ani, la 1 mai 1945 — prima victorie. Armatele japoneze au fost izgonite. Lupta, însă, nu a- vea să ia sfîrșit atunci. Ea a trebuit continuată împotriva vechilor stă- pîni dornici să-și redobîndească pozițiile. Poporul birman a trecut prin grele încercări. Asasinarea lui Aung San la 19 iulie 1947 de către cercurile reacționare a declanșat în rîn- <jul maselor un uriaș torent de indignare. Guvernul britanic este nevoit să recunoască dreptul la independență al poporului birman. La 4 ianuarie 1948 are loc proclamarea

Sportul în țară
FOTBAL

REZULTATE TEHNICE

Petrolul — C.S.M.S. 
Știința Craiova — Farul 
Steagul roșu — Crișul 
Știința Cluj — U.T.A. 
Dinamo Pitești — Minerul

Referitor la meciurile din cadrul cate
goriei A, corespondenții noștri ne-au 
transmis următoarele :

Dinamo Pitești a învins Minerul din 
Baia Mare cu scorul de 2—0. Ca factură 
tehnică, jocul a fost modest. Piteștenii 
și-au asigurat victoria în repriza I, prin 
Stoenescu, care a fost cel mai bun jucă
tor de pe teren. La Craiova, Știința a 
dominat, dar n-a putut cîștiga. O- 
fensiva localnicilor a rămas neiructificată 
datorită impreciziei atacului. Mai expe
rimentați, jucătorii constănfeni au știut 
să profite de greșelile apărării studenți- 
lor și au înscris de două ori, prin Tufan 
și Bukoși. Gazdele reduc scorul după 10 
minufe și presează pînă la sfîrșiiul întîl- 
nirii.

La întîlnirea de fotbal dintre Șfiinfa 
Cluj și U.T.A. au asistat peste 15 000 de 
spectatori. în prima repriză au fost des
tule pase greșife, dar și numeroase faze 
pe poartă ratate de căfre clujeni. In a 
doua parte a meciului studenții joacă 
mai organizat, creează faze frumoase. Ei 
înscriu trei goluri prin Adam (min. 47 și 
80) și Szabo (min. 53). în min. 61 Mu- 
reșan a ratat un 11 m.

O victorie netă a realizat Petrolul în 
fața ieșenilor. Au înscris : Dridea (2) și 
Boc. Jucînd în deplasare Crișul a obținut 
un punct prețios în compania Steagului 
roșu. în min. 60, brașoveanul Ivăncescu 
deschide scorul, pentru ca în min. 71 
orădeanul Sziics să egaleze.

ETAPA VIITOARE

C.S.M.S. — Știința Craiova; Pro
gresul — Dinamo Pitești; Știința 
Cluj — Steagul roșu; Farul — Petrolul.

în prima etapă a campionatului repu
blican de baschet s-au înregistrat în ge
neral scoruri mari, multe din partide 
fiind de un bun nivel tehnic. în seria I 
s-a înregistrat o surpriză : la Cluj, der
biul local a revenit formajiei Politehni
ca ; aceasta a învins Șfiinfa cu scorul de 
63—54. lată celelalte rezultate : Știința 
București—Șfiinfa Timișoara 75—71,
Steaua—Farul 99—51, Rapid București— 
Știința Tg. Mureș 104—72, C.S.M.S. 
lași—Steagul roșu Brașov 74—84.

Meciurile din Capitală s-au soldat cu 
rezultate scontate și în același timp cu 
scoruri mari. In cuplajul de pe terenul 
Ghencea s-au marcat 50 de puncte : 
Steaua—Știința Petroșani 21—0 (11—0) și 
Grivița Roșie—Progresul 29—0 (14—0). 
în vervă de joc dinamoviștii au făcut o 
adevărată demonstrajie de rugbi modern 
în compania Științei Timișoara, pe care 
au învins-o cu scorul de 37—3. 
Cel mai disputat meci a fost cel dintre 
Gloria și Știința Cluj. Studenții și-au ad
judecat victoria : 9—3.

în țară s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ancora Galați—Constructorul 
București 6—8, C.S.M.S. lași—Rulmen
tul Bîrlad 9—6.

HANDBAL
în cuplajul de pe terenul „Progresul“ 

jucătoarele de la „Constructorul’-Timi- 
șoara și „Rulmentul“-Brașov au început

Independenței de stat a Uniunii Birmane.Republica Uniunea Biimană este un stat federativ care se compune din Birmania și statele Shan, Kacin, Cin și Karen. Din 1962, ea este condusă de Consiliul Revoluționar al cărui președinte este generalul Ne Win. Organul executiv este guvernul revoluționar în frunte tot cu generalul Ne Win.La proclamarea independenței Birmania se găsea în fața unei grele situații. îndelungata dominație colonialistă, războiul împotriva ocu- panților japonezi au lăsat urme a- dînci : economie înapoiată, țara pustiită de război, poporul într-o stare de adîncă sărăcie. Economia are un pronunțat caracter agrar. Două treimi din venitul național se realizează din sectorul agricol. De aci provin și majoritatea produselor de export, în primul rînd orezul.Țară cu un teritoriu atît de întins, Birmania dispune de mari bogății naturale: wolfram, plumb, zinc, fier, petrol, aur, cositor și are mari rezerve de energie hidraulică. Actualul guvern a luat un șir de măsuri pentru o mai bună valorificare a resurselor naturale, pentru dezvoltarea economiei pe baze naționale, antifeudale și antiimperialis- te. Programul politic al noului regim și-a găsit concretizarea în documentul „Calea birmană spre socialism*, care înscrie ca obiectiv lichidarea exploatării omului de către om, construirea pe baza planificării, a unei economii prospere. In industrie se dezvoltă și capătă preponderență sectorul de stat atît prin naționalizarea capitalului străin și autohton, cît și prin crearea unor noi întreprinderi industriale de stat. Schimbări au avut loc și în agricultură. S-au adoptat o serie de măsuri care să ușureze situația țăranilor. O problemă rămasă încă nerezolvată în acest domeniu este reforma agrară.Ansamblul măsurilor de reorgani

3—0 (2—0)
1—2 (0—0)
1—1 (0—0)
3—0 (9—0)
2—0 (2—0)

CLASAMENTUL

Știința Cluj 5 3 1 1 14: 6 7
Petrolul 6 3 1 2 11: 8 7
Dinamo Pitești 6 3 1 2 11: 9 7
Farul 5 3 1 1 8: 7 7
C.S.M.S. 7 3 1 3 7:12 7
Crișul 7 2 2 3 7: 7 6
Steagul roșu 6 1 3 2 5: 4 5
Minerul 7 2 1 4 9:13 5
Dinamo Buc. 2 2 0 0 5: 0 4
Steaua 2 2 0 0 7: 1 4
Rapid 2 2’ 0 0 6: 1 4
U.T.A. 6 2 0 4 5:11 4
Știința Craiova 6 1 2 3 4:13 4
Progresul 5 0 1 4 4:11 1

Rezultate in categoria B
SERIA I: Știința Galați — Chimia Făgăraș 1—0 ; C.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni 1—0 ; Poiana Cîmpi- na — Știința București 1—0 ; Dinamo Bacău — Siderurgistul Galați 3—0 ; C.F.R. Roșiori — Constructorul Brăila 1—0 ; Tractorul Brașov — Unirea Rm. Vîlcea 2—1 ; Metalul București — Metalul Tîrgoviște 1—1. (în clasament conduce Poiana Cîm- pina cu 8 puncte).. SERIA a Il-a: A.S.M.D. Satu Mare — Știința Timișoara 1—0 ; Minerul Lupeni C.S.M. Reșița 3—0 ; Industria Sîrmei C. Turzii — Clujeana 1—0 ; A. S. Cugir — Jiul Petrila (amînat) ; C.F.R. Timișoara — Vagonul Arad 0—0 ; Recolta Carei — C.S.M. Sibiu 3—2 ; A.S.A. Tg. Mureș — Gaz Metan Mediaș 1—0 (Pe primul loc se află Industria Sîrmei, cu 10 puncte).

partidele puternic conducînd — în spe
cial prima formație — o bună parte din 
timp. Dacă echipa Electromagnetica a 
reușit pînă la urmă să obțină un rezul
tat de egalitate (8-8) în compania timi- 
șorencelor, handbalistele de la Rulmen
tul Brașov au pierdut în final cu scorul 
de 11-6 meciul cu rutinata formație Pro
gresul. Pe terenul din incinta stadionului 
Giulești echipa masculină a clubului Ra
pid a întrecut destul de greu „VIT-le 
Recoltei Hălchiu : 13—11.

Alte rezultate : feminin : Mureșul Tg. 
Mureș—Știința Cluj 15—9 ; S.S.E. Timi
șoara—Știința București 3—4 ; S.S.E. Plo
iești—C.S.M; Sibiu 4—15 ; Rapid Bucu
rești—Confecția București 10—5 ; Știința 
Timișoara—Tractorul Brașov 11—2; mas
culin ; Dinamo Bacău—Voința Sighișoa
ra 19—2 ; Știința Petroșeni — Știința 
Galați 11—16; Dinamo Brașov—Știința 
Tg. Mureș 31—10 ; Știința Timișoara— 
Tractorul Brașov 20—12.

PRONOSPORT
(Concursul nr. 41 din 11 octombrie)

Petrolul — C.SJVÏ.S. 1
Știința Craiova — Farul 2
Steagul roșu — Crișul x
Știința Cluj — U.T.A. 1
Dinamo Pitești — Minerul 1
Dinamo Bacău — Siderurgistul 1 
A.S.M.D, Satu Mare — Știința

Timișoara 1
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 1 
Atalanta — Juventus x
Genoa — Internazionalc 2
Milan — Lazio 1
Roma — Fiorentina x

zare a economiei a avut ca prim rezultat o îmbunătățire a situației maselor populare. Paralel, guvernul desfășoară, acțiuni de dezvoltare a culturii naționale, de lichidare a analfabetismului și de formare de cadre naționale pentru economie și administrație.Pe plan extern, Birmania promovează o politică de neaderare la blocurile militare Imperialiste, de coexistență pașnică șl colaborare cu toate țările. Indiferent de sistemul social și politic. In primul document emis de guvernul Ne Win chiar în ziua preluării puterii, „Declarația de politică externă*, se exprimă „convingerea că politica de neutralitate urmată de Uniunea Birmană din primele momente ale Independenței sale este politica cea mai indicată în contextul actualei situații internationale și că promovarea ei cu credință servește în cea mai mare măsură intereselor poporului birman și omenirii*. Reprezentanții Birmanie! participă activ la tratativele pentru dezarmare și sprițină eforturile în vederea creării unui climat de destindere internațională. Guvernul birman dezvoltă relații economice reciproc avantajoase cu țările socialiste. Aceste relații găsesc o largă sferă de aplicare în domeniul economiei, culturii, comerțului.între poporul romîn și poporul birman există legături de prietenie și stimă reciprocă. Relațiile economice și culturale dintre țările noastre, bazate pe principiile e- galității depline și avantajului reciproc, au cunoscut o continuă dezvoltare, contribuind .în același timp la o mai bună cunoaștere reciprocă a popoarelor romîn și birman. Vizita făcută în Birmania în 1962 de către delegația de stat a R. P. Romîne în frunte cu președintele Conciliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a constituit un moment important în relațiile prietenești statornicite între cele două țări.Vizita pe care o face astăzi în Birmania delegația guvernamentală a R. P. Romîne condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, va fi un nou prilej de adîncire a relațiilor oriete- nești dintre R. P. Romînă și Birmania, în interesul cauzei păcii.
Dumitru ȚINU
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CIPRU

MARȘUL ÎMPOTRIVA 
BAZELOR STRĂINE

Pe un soare arzător, 40 000 de 
cipriofi au început duminică la 
ora 8,30 dimineafa (ora locală) un 
însuflefit marș — de la baza militară 
engleză din Akrotiri (sud-vestul Ci
prului), și pină în orașul Limasol. 
Marșul a fost organizat în semn de 
protest față de existenta bazelor stră
ine în insulă. Este prima mare de
monstrație de masă de acest gen din 
ultimii patru ani, de cînd Ciprul a 
devenit independent. Demonstranții 
purtau pancarte cu lozinci cerînd 
lichidarea bazelor militare stră
ine, interzicerea armelor nucleare, 
lozinci împotriva N.A.T.O. și în fa
voarea ,,Enosis"-ului (unirea Ciprului 
cu Grecia). Coloana a atins lungimea 
de un kilometru și jumătate.

Bărbați și femei, printre care mult 
tineret, s-au îndreptat spre templul 
lui Apollo, din vechiul centru de la 
Currium, unde șase tinere fete, îmbră
cate în alb, au aprins o flacără sim
bolică, după care au lansat porumbei 
în văzduh, ca un simbol al eliberării. 
In centrul orașului Limasol a avut loc 
un miting de masă. La această ma
nifestare au participat partide și or
ganizații muncitorești de toate nuan
țele politice.

Ziarele din Atena au anunfat că la 
Nicosia a plecat pentru a participa 
la marș și o delegație greacă în 
frunte cu scriitorul M. Nikolaidis. îna
inte de plecare el a declarat că ,,în
tregul popor grec este hotărît să 
lupte pentru a fi îndepărtate pentru 
totdeauna bazele militare din Cipru, 
și pentru ca Ciprului să i se 
acorde independentă deplină". Co
mitetul executiv al E.D.A. a tri
mis un mesaj de salut participan- 
jilor la marș. Și alte organizații gre
cești, printre care Comitetul grec 
pentru destinderea internațională și 
pace, au trimis saluturi participanfilor 
la marș. Ziarul guvernamental „Elef- 
theria" scria duminică dimineață că 
acest marș are ca scop nu numai de 
a proclama hotărîrea poporului de a 
scăpa de baze, dar și de a manifesta 
cererea de Enosis, fără baze străine 
sau alte angajamente. Observatorii 
politici, după cum relevă ziarul ate
nian „Dimokratiki AHaghi", consideră 
acest marș ca un răspuns la planurile 
pentru impunerea unei soluții N.A.T.O. 
în problema Ciprului.

Ăl. GHEORGHIU

Atena, 11 octombrie (prin telefon).

Cu patru zile înainte de scrutin

un avans laburist
Mai sînt patru zile pînă la alegerile 

britanice. Deoarece scrutinul este pre
cedat de un „armistițiu" traditional de 
24 ore, campania eleeforală va lua sfîr- 
șif, în mod practic, peste două zile. La 
Londra ca și în restul jării, experfii în 
alegeri și o dată cu ei „bookmaker”-ii 
care fin jocurile cu pariuri sînt în culmea 
agitației în legătură cu șansele celor două 
partide principale — conservator și la
burist — aflate în disputa electorală. Luni 
seara 20 de membri ai cabinetului con
servator vor participa la o ultimă ofen
sivă electorală, desfășurată simultan în 
întreaga Anglie și destinată să aducă 
partidului lor sufragiile „alegătorilor e- 
zitanfi".

Duminică, „Sunday Telegraph” a a-

nunfat rezultatele
daj electoral efectuat în 200 de circum
scripții (din 630). Dacă în primele două 
săptămîni ale campaniei electorale son
dajele Gallup indicau un avans crescînd 
al conservatorilor, acest ultim sondaj a- 
rată că pentru partidul laburist s-au pro- 
nunfat cu 6 la sută mai multe persoane 
interogate decît pentru partidul „tory* ; 
laburiștii objin, de asemenea, un avans 
de patru la sută în 60 de circumscripții 
în care partidul conservator n-a obfinut 
în 1959 decît majorități slabe. Mulți spe
cialiști, scrie „Sunday Telegraph", sînt 
de părere că partidul laburist ar putea 
obfine o majoritate care să-i permită 
formarea guvernului.

celui mai recent son-

IMAGINI
si de stat a R.P. Romine

Vizita in R.P. Chineză
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KUNMIN 11 (Agerpres). — Primul secretar al Comitetului provincial Iunan al P. C. Chinez, Ien Hun-ien, și guvernatorul provinciei, Liu Mîn- hui, au oferit o masă în cinstea delegației de partid și de stat a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Au luat parte Cen I și Li Sien-nien, membri ai Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, vicepremieri al Consiliului de Stat. Ien Hun-ien șl Ion Gheorghe Maurer au rostit toasturi.
DOCUMENTUL FINAL AL CONFERINȚEI DE LA CAIRO

Z/Program pentry pace 
și cooperare internaționala

CAIRO 11 Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La 
Cairo a fost dat publicității documentul final adoptat de către partici- 
panții la conferința la nivel înalt a țărilor neangajate, care s-a încheiat 
sîmbătă la miezul nopții, intitulat : „PROGRAM PENTRU PACE ȘI 
COOPERARE INTERNAȚIONALA Președintele R.A.U., Nasser, a 
fost însărcinat de către conferință să aducă la cunoștința Organizației 
Națiunilor Unite și a tuturor țărilor lumii conținutul acestui document.Șefii de state și de guverne participant la conferință, se spune în document, constată că, datorită e- forturilor unite ale forțelor libertății, păcii și progresului, cea de-a doua conferință a țărilor neangajate are loc într-o vreme în care situația internațională s-a îmbunătățit în comparație cu cea existentă în timpul primei conferințe de la Belgrad. Șefii de state și de guverne știu totuși că, în ciuda actualei îmbunătățiri a atmosferei internaționale, continuă să existe surse de încordare în numeroase părți ale globului. Această situație arată că cercurile imperialiste sînt încă puternice și că ele nu ezită să recurgă la folosirea forței, pentru a-și apăra interesele și a-și menține privilegiile. Dacă forțele libertății și păcii nu vor rezista cu fermitate, această politică ar putea să

Președintele Johnson 
despre Tratatul de la Moscova 
„Un act de rațiune 
sănătoasăw 64

NEW YORK 11 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Johnson, a făcut sîmbătă o declarație în legătură cu împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Moscova riențelor mosferă, în care a fiind un și un prim pas spre înlăturarea a- menințării pe care o reprezintă armele nucleare. Președintele S.U.A. a spus în continuare că, prin in-

privind interzicerea expe- cu arma nucleară în at- spațiul cosmic și sub apă, caracterizat acest tratat ca act de rațiune sănătoasă

terzîcerea experiențelor cu arma nucleară, „aerul acurat, omenirea se simte în mai mare siguranță, iar speranțele în realizarea păcii au devenit ceva mai ferme“. Numind aniversarea tratatului drept un eveniment istoric, Lyndon Johnson a promis că la posturile de televiziune pre „Progresul nostru țiile acțiunii Tratatului interzicerea parțială a lor nucleare“.

devenit mai
săptămîna viitoare va vorbi des- în condi- privitor la experiențe-

Lideri O. A.S. fac publicitate 
lui Goldwater

Adepfii lui Bidault au format o nouă 
organizație, care se intitulează „Aso
ciația franceză a prietenilor lui Barry 
Goldwafer". După cum relatează presa 
occidentală, este vorba de un grup de 
persoane din faimoasa organizație tero
ristă de tristă - ■ -
zația armată 
ministru al 
daulf, care a 
că a O.A.S., se află acum în Brazilia, 
unde s-a autoexilat. Hubert Bassot, direc
torul revistei de dreapta „L’Esprit Pu
blic", i-a făcut în septembrie o vizită 
do zece zile lui Bidault, care — după 
cum relatează presa — intenționează să 
revină pe scena politică a Franței ca 
președinte al unei noi grupări de dreap
ta. In ultimele luni — constată ziarul 
„New York Herald Tribune” — senatorul 
Goldwater a fost subiectul favorit al e- 
forfurilor publicitare depuse de acest

amintire Ö.A.S. (Organi- 
secrefă). Fosful prim- 
Franfei, Georges Bi- 

condus activitatea polifi-

grup. Asffel. coperfa numărului din sep
tembrie a revistei „L’Esprit Public” înfă
țișează două mîini împreunate sub care 
este fipărită lozinca : 
dault, 
mărul 
blic” 
favorabil senatorului Goldwater, 
cum și citate aparfinînd lui
tien-Thiry și lui Goldwater, pentru a 
demonstra că aceștia au „idei identice”. 
(Bastien-Thiry, conducător al O.A.S., a 
fost executat pentru pregătirea atentatu
lui săvîrșif în august 1962 la Petit Cla- 
mart împotriva președintelui de Gaulle — 
n. r.). Numărul revistei este consacrat a- 
proape în întregime lui Georges Bidault, 
al cărui nume este în permanenfă men
ționat alături de cel al lui Barry Gold
water. Presa subliniază că noul grup este 
„prima asociajie de sprijinire a lui 
Goldwater în Europa.”

zădărnicească îmbunătățirea intervenită în situația internațională și reducerea încordării și să constituie o amenințare pentru pacea mondială.
Luptei comune pentru eliberarea 

țărilor care se află încă în stare de 
dependență, pentru eliminarea co
lonialismului, a neocolonialismului și imperialismului îi este consacrat primul capitol. Un motiv deosebit de îngrijorare, se spune în document, îl constituie ajutorul militar sau de altă natură acordat unor țări cu scopul de a perpetua cu forța situații colonialiste și néocolonialiste, care sînt contrare spiritului Cartei O.N.U. în continuare, Conferința a adresat un apel pentru încetarea amestecului puterilor străine în treburile interne ale Congou- lui și a cerut guvernului congolez să înceteze imediat recrutarea de mercenari și să expulzeze pe cei care se află în Congo.Condamnînd politica colonialistă a Portugaliei, documentul cere tuturor țărilor să aplice sancțiuni acestei țări atît pe plan diplomatic, cît și pe plan economic. Conferința a condamnat, de asemenea, cu fermitate guvernul rasist din Rhodesia de sud, politica de apartheid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane.In capitolul consacrat coexistenței 
pașnice, se consideră ----- ~~tența pașnică trebuie temeieze pe un număr fundamentale, printre la independență deplină, la autodeterminare, egalitate deplină între state, abținerea de la folosirea forței sau de la amenințarea cu forța împotriva altor state, recunoașterea posibilității coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale și politice diferite, respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților individuale, a egalității între rase și popoare, reglementarea tuturor conflictelor internaționale pe cale pașnică, dezvoltarea colaborării economice internaționale. Conferința recomandă Adunării Generale a O.N.U. să adopte cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Organizației o Declarație cu privire la principiile coexistenței pașnice.Examinînd situația din Cipru, conferința cheamă toate statele să respecte suveranitatea, unitatea, in-

că coexis- să se înde principii care dreptul

dependența și integritatea teritorială a acestei țări și să se abțină de la amenințarea cu forța sau folosirea forței sau de la o intervenție directă în Cipru. Se cere guvernului Statelor Unite ale Americii să suspende blocada comercială și economică împotriva Cubei. Conferința a luat notă de dorința guvernului cuban de a reglementa divergențele sale cu S.U.A. pe o bază normală și invită cele două guverne să intre în tratative în acest scop. Cu privire la situația din Indochina, conferința cere să se pună capăt intervenției străine în treburile interne ale țărilor din această regiune, să se convoace de urgență o nouă conferință pentru Indochina cu scopul de a asigura aplicarea strictă a acordurilor cu privire la Laos, recunoașterea și garantarea neutralității Cambodgiei, găsirea unei soluții politice problemei Vietnamului de sud în concordanță cu aspirațiile legitime ale poporului vietnamez.
Dezarmarea este una din principa

lele probleme ale lumii contempora
ne, se spune în document. Conferința a subliniat necesitatea soluționării neîntârziate a acestei probleme. Participant au chemat toate statele să adere la Tratatul de la Moscova privind interzicerea experiențelor cu arma nucleară și au cerut'ca prevederile acestui tratat să fie extinse și asupra experiențelor subterane.

Importanța creării unor zone de- 
nuclearizate, a prevenirii răspândi
rii armelor nucleare și a lichidării lor depline este, de asemenea, relevată în document.Conferința consideră că menținerea sau crearea unor noi baze militare străine și staționarea de trupe străine pe teritoriile altor țări, contrar voinței țărilor respective, constituie o încălcare a suveranității de stat și o primejdie pentru libertate și pacea internațională.

Importanța transformării Organi
zației Națiunilor Unite într-un for 
universal din care să facă parte toate națiunile lumii este, de asemenea, subliniată în program. Conferința cere Adunării Generale a O.N.U. să restabilească drepturile Republicii Populare Chineze și să recunoască pe reprezentanții guvernului său ca singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la O.N.U. Conferința s-a pronunțat pentru revizuirea structurii O.N.U. cu scopul de a permite o reprezentare justă în organele ei a diferitelor regiuni geografice.în ultimele capitole sînt analizate 
problemele țărilor în curs de dezvol
tare și ale colaborării economice in
ternaționale ca factor de întărire a păcii mondiale.

0 N V ATA

La Frankfurt pe Main, în R.F..G, a 
avut loc o importantă manifestare 
internațională sub lozinca „Nici

odată război și fascism

Reporterii lotograti au surprins această imagine în timpul manifestațiilor peronlste 
Cordoba (Argentina), cu prilejul vizitării orașului de cătro președintele de Gaulle.

anunțat, incidentele s-au soldat cu numeroși răniți

loc Iacare au avut 
După cum a-a mal

lozinca : „Cu Georges Bi- 
cu Barry Goldwater". Tn nu- 
pe octombrie „L’Esprit Pu- 

inserează un articol de Bidault, 
pre- 
Bas-

SAIGON

Va ceda Khanh 
puterea 
unui guvern civil?

Epilogul 
„scandalului Mirage 
CONCEDIEREA COMANDANTULUI FORJELOR AERIENE ELVEȚIENE

Dincolo do aceasta poartă păzi
tă a locuit timp de citeva zile, Ia 
Cairo, premierul congolez Chom- 
be, care se autoinvitase la Confe

rința țârilor neangajate

UN OFIȚER AMERICAN
RĂPIT LA CARACAS

Poliția venezueleanâ a perchezi
ționat la domiciliu peste 200 de lo
cuitori ai orașului Caracas, în spe
ranța de a da de urma lt. colone
lului Michael Smolen, adjunctul a- 
tașatulul militar al S.U.A. la Cara
cas. Acesta a fost răpit vi .uri de 
unități ale Armatei de eliberare na
țională din Venezuela. Toate șose
lele din țară, precum șl orașul Ca
racas sînt patrulate de trupe în 
speranța de a da de urma celui 
dispărut. Autoritățile — relatează 
France Presse — se tem că lt. col. 
Smolen să nu fie transferat în re
giunile muntoase controlate de par
tizani.

SCURTE ȘTIRI
BELGRAD. Peste 35 000 de tineri din capitala R.S.F. Iugoslavia au participat duminică la „Marșul eliberatorilor Belgradului“, organizat pe magistralele orașului, unde în urmă cu 20 de ani s-au dus lupte împotriva ocu- panților fasciști. împreună cu tinerii, la marș au participat veterani ai luptei populare de eliberare, precum și cursanți ai Academiei Militare.
DAR-ES-SALAAM. John Okello — denumit de agenția U.P.I. „mareșalul care a condus revoluția în Zanzibar“ — a fost eliberat din închisoare și expulzat de pe teritoriul Tanganicăi. A- utoritățile din Republica Tanganica- Zanzibar au confirmat, potrivit aceleiași agenții, că Okello a fost deținut în localitatea Mwanza, situată la 800 de mile de Dar-Es-Salaam.
ATENA. A 20-a aniversare a eliberării Greciei de sub ocupația nazistă va fi sărbătorită oficial la 18 octombrie. Data coincide cu cea de-a 20-a aniversare a sosirii la Atena a guvernului de unitate națională prezidat de G. Papandreu, actualul prim-ministru al Greciei.

Neînțelegerile dintre Erhard 
și Strauss continuă

După cum relatează ziarul „Frankfurter 
Rundschau", primele consfătuiri interne 
ale fraefiunii parlamentare U.C.D.-U.C.S., 
înaintea începerii ședințelor Bundestagu- 
lui în Berlinul occidenfal, n-au dus la a- 
planarea neînțelegerilor dintre cancela
rul federal Erhard și președintele U.C.S., 
(ramura bavareză a partidului de guver- 
nămînt vest-german Uniunea creștin-de- 
mocrafă) Strauss. Ziarul arată că un arti
col al lui Strauss, publicat recent în revis
ta „Der Stern”, confirmă că președintele 
Uniunii creștin-sociale „nu se gîndește

la abandonarea tezelor sale în ce pri
vește uniunea politică europeană și po- 
zifia acesteia fată de S.U.A. întrebat în 
această chestiune, cancelarul federal Er
hard, la conferinfa de presă care a avut 
loc în Berlinul occidental, s-a limitat 
doar să declare că ședinfa lărgită a con
ducerii U.C.D., la care a asistat și 
Strauss, a aprobat în unanimitate planu
rile politice ale guvernului federal. In 
consecință, articolul președintelui U.C.S., 
care a fost publicat abia acum, este 
«depășit»".

SAIGON 11 (Agerpres). — Generalul Khanh a adresat o scrisoare Consiliului național din Vietnamul de sud în care anunță că intenționează să predea conducerea guvernului unei persoane civile la 27 octombrie. Dar, după cum remarcă corespondentul agenției U.P.I. la Saigon, „se așteaptă ca generalul Khanh să rețină în mîinile sale împuterniciri importante, fie ca membru al guvernului, fie ca membru al unui grup restrîns care să controleze activitatea armatei".SAIGON 11 (Agerpres). — In localitatea Can Tho, din delta fluviului Mekong, a avut loc o demonstrație de protest a populației sud-viet- nameze împotriva reprimării forțelor patriotice. Demonstranții au cerut guvernului să pună capăt folosirii avioanelor și artileriei în acțiunile militare întreprinse împotriva forțelor patriotice, precum și amestecului străin în treburile interne ale țării. în rîndul demonstranților, majoritatea femei, au fost operate aproximativ 200 de arestări.

Așa-numitul „scandal Mirage“ — despre care s-a mai relatat — a constrîns guvernul elvețian să ia măsuri drastice : președintele Federației Elvețiene, von Moos, a anunțat în parlament că guvernul a hotărît suspendarea imediată din serviciu și concedierea din armată, cu data de 1 ianuarie 1965, a comandantului forțelor aeriene, generalul Etienne Primault ; șeful statului major general, generalul Jakob Annasohn, și-a prezentat demisia care a fost acceptată. Este posibilă și suspendarea din serviciu a încă doi generali — Keller și Bloetzer. In aceste două cazuri guvernul a hotărît să aștepte încheierea anchetei în curs de desfășurare.Cum s-a ajuns la această situație? O comisie de anchetă, formată din reprezentanți ai celor două camere ale parlamentului, a constatat că generalii Annasohn, Primault și alți ofițeri și funcționari ai Ministerului Apărării s-au făcut vinovați, printre altele, de inducerea în eroare a parlamentului și guvernului cu prilejul achiziționării a o sută de avioane cu reacție „Mirage III“. Opțiunea

asupra acestui aparat de construcție franceză s-a făcut după o competiție strînsă în cursul căreia au fost eliminate firmele rivale britanice, americane și suedeze. Scandalul a izbucnit în primăvară, cînd a devenit cunoscut că pentru achiziționarea acestor avioane este necesară o sumă aproape dublă decît cea aprobată de parlament — 828 milioane de franci elvețieni. Comisia de anchetă instituită în acel timp, adu- cînd acuzații grave autorităților de resort, a propus drept primă măsură reducerea comenzii la numai 57 de avioane, propunere care a fost acceptată de parlament care a cerut adoptarea ei.între timp, a devenit cunoscut că majorarea considerabilă a prețului se datorește faptului că departamentul militar a hotărît, din proprie inițiativă și fără să înștiințeze parlamentul, să echipeze aceste avioane cu aparatură suplimentară americană. Acest „amănunt“ dezvăluie un al doilea aspect al cazului „Mirage“ : astfel „modernizate“, avioanele ar putea transporta arme atomice, ceea ce a produs, în mod firesc, îngrijorare în opinia publică.

$
BOGOTA. La Bogota a fost arestat Manlio Lafont, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia, directorul săptă- mînalului „Voz Proletariat Arestarea lui Manlio Lafont a stîrnit numeroase proteste în rîndul opiniei publice columbiene.

O parte a submarinului atomic ame
rican „' 
marinari 
220 mile 
fiată de 
Oceanul 
dată publicității de marina ame
ricană. După cum s-a anunțai, în 
urma cercetărilor Intense efectuate 
timp de multe luni, de-abia în urmă 
cu citeva zile a fost regăsită o par
te din carcasa submarinului dispă
rut. Au fost Identificate secțiunea de 
coadă a submarinului precum șl co
nul purtînd numărul de ordine al 

acestuia — „593"

.Thresher", sculundat cu 129 
la bord, in aprilie 1963, la 
de Boston, a fost fotogra- 
pe batlscaful „Trieste" în 
Atlantic. Fotografia a fost

LONDRA. „Mișcarea împotriva politicii de apartheid" din Anglia a organizat în fața Ambasadei Republicii Sud-Africane din Londra o demonstrație de protest împotriva sentinței de condamnare la moarte a trei lideri ai mișcării de eliberare națională din R.S.A. — Vuyysile Mini, Wilson Kha- yinga și Zinakile Kaba.
RIAD. Guvernul Arabiei Saudite a dat publicității un raport privitor la activitatea misiunii științifice americane care a studiat problema aprovizionării cu apă potabilă a portului Djeddah și a regiunii învecinate. In raport se arată că a fost preconizată instalarea a două reactoare nucleare care să contribuie la operația de desalinizare a apei de mare. Cheltuielile pentru aceste instalații se vor ridica la 15 milioane de dolari.
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