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LUCRĂRILE AGRICOLE

Culturile de trifoi și lucernă au o 
importanță deosebită în hrănirea ra
țională a animalelor și sporirea pro
ducției de lapte, carne etc. In 
ultimii 6 ani suprafețele cultivate 
cu aceste plante valoroase au cres
cut de aproape 10 ori. Extinderea lor 
în continuare este hotărîtă de asi
gurarea unor cantități îndestulătoa
re de semințe.

Consiliile agricole au luat măsuri 
ca recoltatul și treieratul să se ter
mine pînă la venirea timpului rece. 
Stațiunile de mașini și tractoare au 
fost dotate cu 1 000 dispozitive de 
treierat trifoi, dispozitive care se a- 
daptează la combina C 1, asigurînd o 
calitate superioară seminței de tri- 
foliene treierate. Pentru cunoașterea 
modului lor de funcționare s-au or
ganizat instructaje cu mecanizatorii. 
Cu prilejul schimburilor de expe
riență organizate în diferite gospo
dării colective producătoare de se
mințe de trifoi și lucernă s-au sta
bilit cele mai adecvate metode pen
tru recoltarea și treieratul lor, subli- 
niindu-se măsurile care să fie luate 
de consiliile agricole, conducerile 
S.M.T. și întreprinderile regionale 
Agrosem pentru ca lucrările să fie 
terminate cel mai tîrziu la 1 noiem
brie a.c.

în această perioadă în care lucră
rile agricole de toamnă sînt aglome
rate trebuie să se acorde atenția cu
venită recoltării și treieratului trifo
lienelor. Acolo unde consiliile agri
cole, conducerile de unități au or
ganizat munca pînă în cele mai mici 
amănunte, s-au obținut rezultate 
bune. în regiunea Dobrogea s-a ter
minat treieratul lucernei, iar în re
giunile București și Oltenia această 
operație se apropie de sfîrșit. Sînt 
însă unități agricole în care 
ritmul recoltatului și treieratului tri
folienelor este scăzut. Așa stau lu
crurile în unele gospodării colective 
din regiunile Brașov. Cluj, Iași și 
altele. Pînă la 11 octombrie, în 
regiunea Brașov s-a 
colta doar de pe 18 ha trifoi 
de pe 27 ha lucernă. 
Cluj, deși există utilajul necesar, 
din cauza slabei lui folosiri s-a 
treierat trifoiul doar de pe 700 ha din 
cele 10 000 ha recoltate.

Ținînd seama că timpul este înain
tat, este necesar ca organele de par
tid și de stat, consiliile agricole să 
îndrume concret și operativ unitățile 
agricole iar acestea să-și organizeze 
în așa fel munca încît, paralel cu re
coltatul culturilor tîrzii, eliberarea 
terenurilor și executarea semănatu
lui, să grăbească ritmul de recoltare 
și treieriș la trifoliene.

în
treierat re-

Și 
în regiunea

CHEIA

înainte 
de stat 
terenul.

mecanizatorii de la gospodăria agricolăde semănatul griului, 1 ’ ’ ”
Segarcea, regiunea Oltenia, fertilizează și pregătesc cu grijă 
în fotografie : se împrăștie Îngrășăminte chimice pe suprafețele 

destinate culturii griului

La recoltat și semănat
în aceste 

agricole din 
ză intens la 
semănat.

Pentru a 
acestor 
unități agricole. înainte de a pleca 
la drum, tov. ing. Gheorghe Danu, 
vicepreședinte al consiliului agricol 
regional, ne-a vorbit despre mă
surile luate de consiliul agcicol 
pentru grăbirea lucrărilor agricole 
de toamnă : s-a indicat să se strîn- 
gă în primul rînd recolta de pe te
renurile destinate însămînțărilor, 
pentru ca tractoriștii să poată trece 
la arat ; colectiviștii au fost îndru
mați să lucreze ziua la recoltatul 
porumbului, iar noaptea la tăiatul 
și căratul cocenilor ; conducerile 
S.M.T.-urilor au primit sarcina să 
organizeze schimbul II și schimburi 
prelungite la cit mai multe trac
toare. Din cele constatate pe teren 
reiese că, în foarte multe locuri, in
dicațiile consiliului agricol regional 
se respectă și rezultatele sînt bune.

Iată-ne ajunși la gospodăria co
lectivă Chișcăreni, din raionul Hîr- 
lău. Recoltarea porumbului de pe 
cele 838 ha s-a terminat cu cîteva 
zile în urmă. Transportul recoltei de 
pe cîmp se face cu 110 atelaje, o re
morcă și două autocamioane. Trac
toriștii din brigada condusă de 
Gheorghe Tănase, avînd teren elibe
rat, ară și seamănă de zor, și în cî-

zile, în toate unitățile 
regiunea Iași se lucrea- 
strîngerea recoltei și la

vedea care este stadiul 
lucrări, am vizitat cîteva s-au 

mai

teva zile lucrările vor fi terminate. 
Avansați cu recoltarea culturilor 
de toamnă sînt și colectiviștii din 
Tătăruși. Hărmănești, Tg. Frumos, 
Miroslăvești și alte comune din raio
nul Pașcani. în acest raion 
însămînțat suprafețele cele 
mari.

Nu în același ritm se lucrează 
însă în toate raioanele. Slab -se 
desfășoară recoltatul porumbului în 
special în raioanele Hîrlău, Bîrlad, 
Negrești, Iași.

La gospodăriile colective Hîrlău 
și Scobinți, din raionul Hîrlău, în- 
tîlnești și alte aspecte. Porumbul 
este recoltat în întregime, dar din 
cauza glugilor de coceni adunate pe 
tarlale tractoriștii nu pot să are și să 
însămînțeze. Decalaj între recolta
rea porumbului și eliberarea tere
nurilor de coceni există și în gos
podăriile colective Voinești, raionul 
Iași, “ 
în 
la 13 octombrie, din cele 70120 
ha 
nate însămînțărilor de toamnă, nu
mai 39 000 ha erau eliberate de co
ceni. Tractoriștii, neavînd terenul e- 
liberat, nu au putut ara și însămînța 
cu toate forțele. Se impune luarea 
unor măsuri corespunzătoare care să 
ducă la realizarea unui ritm mai in
tens la toate lucrările.

Duda, raionul Huși, 
întreaga regiune Iași,

ocupate cu porumb,

etc. 
pînâ

desti-

Manole CORCAC1
coresp. „Scînteii“

DE LA MAREA POARTA
• 700 OOO tone peste capacitatea proiectata 
@ Secundele sînt scumpe ® In perspectivă

Complexul laminoarelor modeme 
de la Hunedoara este denumit pe 
bună dreptate marea poartă a com
binatului siderurgic, locul de unde 
metalul laminat pornește într-un ritm 
de cîteva sute de vagoane pe zi spre 
industria constructoare de mașini a 
țării.

„Cheia" acestei uriașe porți, me
reu deschisă, este blumingul. Acest 
masiv agregat, în stare să modeleze 
între valțurile sale nu mai puțin de 
70 la sută din producția de oțel a 
țării, a devenit o problemă 
care preocupă un larg colectiv de 
proiectanți, constructori și lamina
tori. Producția lui a crescut e- 
norm de la un an la altul: agregatul 
a ajuns să „înghită" la ora actuală 
cu 700 000 tone de lingouri peste ca
pacitatea proiectată.

Creșterea capacității de producție 
a blumingului s-a desfășurat pe mai 
multe planuri, într-un timp scurt, „din 
mers" și cu un volum relativ redus 
de investiții. Lucrarea, concepută în
drăzneț de un colectiv al Institutului 
de proiectări de laminoare și distin
să cu Premiul de Stat, este o dovadă 
grăitoare a capacității și priceperii 
specialiștilor romîni în proiectarea 
agregatelor siderurgice.

Lucrările nu se remarcă 
știe ce mari intervenții, 
simplitatea și eficiența lor. 
jele, motorul de acționare, foarfecă 
au rămas aceleași. A fost sporit nu
mărul cuptoarelor adînci pentru sa
tisfacerea necesarului de lingou 
cald, s-a dublat numărul macarale
lor. Cu alte cuvinte, s-au luat măsuri 
pentru a „hrăni" la potențialul ma
xim capacitatea cajelor. Apoi, au

prin cine 
ci prin 

Ca-

xim capacitatea cajelor. Apoi, 
fost modificate unele instalații.

In locul unui cărucior cu miș-

care rectilinie a fost montat un 
sistem de trei cărucioare în circuit 
închis, ca un „carusel". Comandat 
și dirijat automat, „caruselul" tri
plează ritmul de alimentare a cajei 
cu lingou cald, anulează distanța 
dintre cuptoare și laminor. Datorită 
acestei instalații, productivitatea o- 
rară a laminorului a crescut cu pes
te 50 de tone.

Modificarea și perfecționarea a- 
gregatelor se împletesc cu munca 
laminatorilor. Inginerul Ion Mihuț și 
secretarul comitetului de partid, Pe
tre Lungu, ne-a* demonstrat practic 
că, numai prin reducerea timpului de 
laminare cu o secundă pe fiecare 
lingou, se realizează într-un an o 
producție suplimentară de peste 
15 000 tone de laminate. Sînt scumpe 
secundele. Prin valorificarea lor, cei 
de la bluming au dat celorlalte la
minoare peste 25 000 tone de blu
muri în plus.

Blumingul — „cheia" de la poarta 
Hunedoarei — ne-au spus spe
cialiștii de aici, va funcționa și în 
viitor în același ritm, ascendent și 
continuu. In ultimul an al șesenalu- 
lui, de bluming va depinde valori
ficarea superioară a tonelor de o- 
țel produse la Hunedoara. De a- 
ceea, specialiștii din combinat 
și din Ministerul Industriei Metalur
gice, constructorii și laminatorii 
chibzuiesc în aceste zile la rezolva
rea problemelor de perspectivă.

In anul viitor va trebui asigurat 
un nivel de producție mult spo
rit. Pentru aceasta se impune alimen
tarea laminorului cu lingou cald 
în mod ritmic și în cantități în
destulătoare. Sînt necesare o seamă 
de măsuri, în primul rînd terminarea 
lucrărilor de construcție a cuptoare-

CLUJ (coresp. „Scînteii'). — Pe 
șantieiul Combinatului de celuloză 
și hîrtie de la Dej a început recent 
turnarea betonului la barajul de pe 
Someșul Mare. Constructorii acestui 
obiectiv industrial au obținut în ul
timul timp însemnate realizări. Ei au 
construit înainte de vreme și au pre
dat la montaj marea hală de re
generare, hala de evaporare și cea 
a fierbătoriei. Sînt în curs de termi
nare halele mașinilor de hîrtie și 
celuloză, de preparare a mate
rialelor, depozitul de produse iinite. 
Acum e rîndul montorilor. Chiar în 
aceste zile s-a început montajul ma
șinii de hîrtie. Cu ajutorul puterni
celor macarale, piesele sînt aduse și 
fixate cu precizie în uriașa hală. 
Montajul rezervoarelor mari se 
face prin metoda derulării, ob- 
ținîndu-se o productivitate 
cii ridicată. Totodată, 
în strînsă colaborare cu 
tul, au prefabricat 1 200 
tehnologice înainte de a 
montajul și construcțiile aferente. A- 
ceasta va duce la scurtarea terme
nelor de execuție a lucrărilor.

mari 
derulării, 

a mun- 
montorii, 

proiectan- 
conducte 

fi terminat

Duminică s-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Cairo, delegația 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care la invitația C.C. al P.C. 
Chinez și a Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze a participat la sărbă
torirea celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, Paul 
Niculescu-Mizil și Dumitru Gheor
ghiu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Pekin.

După încheierea vizitei în Repu-

La sosire, pe aeroportul Băneasa
blica Populară Chineză, delegația 
Republicii Populare Romîne a făcut, 
în drum spre patrie, vizite de prie
tenie în Uniunea Birmană, Pakistan 
și Republica Arabă Unită, ca urma
re a înțelegerii cu guvernele aces
tor țări.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Mihai Dalea, Avram 
Bunaciu, Gheorghe Gaston Marin,

Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, 
de membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, K.R.F. Khilnani, ambasa
dorul Indiei la București, Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Mahmoud Badawi, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.A.U. la 
București, și membri ai acestor 
ambasade.

Cu prilejul Centenarului

Universității din București

COM UN SCAT COMUN 
R. I* ROMÎNĂ a

RECEPȚIE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Consiliul de Miniștri al R. P. Ro

mîne a oferit, duminică seara, o re
cepție cu ocazia sărbătoririi Cente
narului Universității din București.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gaston Marin și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Cotisiliului de Miniștri, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, a- 
cad. Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, acad. Gh. 
Mihoc, rectorul Universității din 
București, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, conducători ai insti
tuțiilor de învățămînt superior din 
întreaga țară și studenți.

Au luat parte invitații de peste ho
tare reprezentînd 60 de universități 
din numeroase țări.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

La recepție, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe A- 
postol, a toastat în cinstea Univer
sității centenare, a corpului didactic 
și a studenților săi, pentru rezultate-

și succesele sale 
relevat că par-

le de pînă acum 
viitoare. El a 
ticiparea oaspeților de peste hotare 
la sărbătorirea centenarului Univer
sității bucureștene este o contribuție 
prețioasă a universitarilor la schim
bul de valori științifice și culturale, 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
promovarea în relațiile internaționa
le a principiilor coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale dife
rite.

în numele participanților de peste 
hotare, a răspuns prof. Jean Roche, 
rectorul Universității din Paris (Sor- 
bona).

După ce a adus mulțumiri pentru 
invitația de a participa la sărbăto
rirea centenarului, el a felicitat căl
duros Universitatea pentru activita
tea sa rodnică, în cei 100 de ani de 
existență. Vorbitorul a subliniat că 
R. P. Romînă a făcut în ultimii
de ani progrese importante în toate 
domeniile de activitate. Relevînd că 
sărbătorirea centenarului Universi
tății bucureștene a prilejuit întîlni- 
rea a numeroși oameni de știință din 
diverse țări, el a arătat rolul ce re
vine acestora în dezvoltarea culturii, 
întărirea păcii și prieteniei între 
popoare.
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Deschiderea cursurilor 
Universității populare 
București

Duminică dimineața a avut loc în 
sala Palatului R. P. Romîne festivi
tatea de deschidere a cursurilor 
Universității populare București. 
Acad. Remus Răduleț, directorul U- 
niversității, a subliniat-rolul acestei 
instituții în răspîndirea cunoștințelor 
culturale și științifice.

în acest an de învățămînt vor fi 
inaugurate noi cursuri, printre care: 
Cibernetica, Din istoricul marilor 
descoperiri, Probleme actuale ale 
științelor naturii, Părinții și educa
ția copiilor.

La invitația oficială a primului 
ministru al Republicii Arabe Unite, 
Excelența Sa Ali Sabri, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Excelența 
Sa Ion Gheorghe Maurer, a vizitat 
Republica Arabă Unită între 15—18 
octombrie 1964.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a fost 
însoțit de Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
Paul Niculescu-Mizil, deputat, se
cretar al Comisiei de Cultură și 
învățămînt a Marii Adunări Na
ționale.

în cursul vizitei oaspeților romîni 
li s-a făcut pretutindeni o caldă 
primire, în spiritul sentimentelor 
de profundă afecțiune și prietenie 
pe care cele două popoare le nu
tresc unul față de celălalt.

Președintele Republicii Arabe U- 
nite, Excelența Sa Gamal Abdel 
Nasser, a primit pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și persoanele care 
l-au însoțit, cu care a avut o con
vorbire cordială, pătrunsă de spiri
tul prieteniei și sincerității și al 
dorinței reciproce de lărgire a do
meniilor de cooperare dintre cele 
două țări.

în cursul vizitei au avut loc con
vorbiri între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Republicii 
Arabe Unite, Ali Sabri. La convor
biri au participat din partea ro- 
mînă : Emil Bodnăraș, Paul Nicu
lescu-Mizil, Mircea Nicolaescu, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne în Republica Arabă Unită, si 
Vasile Gliga, director în Ministerul 
Afacerilor Externe. Din partea Re
publicii Arabe Unite au participat : 
Labib Shukair — ministrul econo-

T E L E G

miei și comerțului exterior, Mah
moud Riad — ministrul afacerilor 
externe, dr. Hussein Khallaf — mi
nistrul relațiilor culturale cu străi
nătatea, Shakrawi Gamaa, ministru 
pentru problemele uniunii cu Irakul.

Cele două părți și-au exprimat 
întreaga satisfacție față de dezvol
tarea relațiilor cordiale în domeniul 
economic, cultural și tehnico-știin- 
țific. Ele au constatat că acordul de 
colaborare economică și tehnică de 
lungă durată, semnat recent la 
București, deschide noi perspective 
pentru dezvoltarea acestor relații.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat dorința de a dezvolta legă
turile de prietenie dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Arabă Unită, contactele dintre cele 
două guverne, la diferite nivele, de 
a accelera, lărgi și diversifica cola
borarea între cele două țări, pe 
baza egalității și avantajului reci
proc, în interesul ambelor popoare.

Subliniind această dorință comu
nă, guvernul R.P.R. și guvernul 
R.A.U. au convenit să înființeze o 
Comisie economică guvernamentală 
mixtă la nivel de înalte personali
tăți, prezidată de vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, care să se 
întrunească periodic și alternativ în 
Republica Arabă Unită și Republica 
Populară Romînă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne și primul ministru al Repu
blicii Arabe Unite au făcut un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale actuale. Acest 
schimb de vederi, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de deplină 
înțelegere reciprocă, a scos în evi
dență dorința comună a celor două 
țări de a-și aduce și în viitor în
treaga contribuție la cauza menți
nerii și consolidării păcii.

RAMĂ
La plecarea din, Republica Arabă Unită, președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a adresat de pe bordul 
avionului special următoarea telegramă, primului ministru al Republicii 
Arabe Unite, Ali Sabri :

„Părăsind teritoriul Republicii Arabe Unite, vă rog să primiți sin
cere mulțumiri pentru ospitalitatea cordială și primirea călduroasă care 
ne-au fost făcute în patria dv.

•_ Deși scurtă, vizita noastră ne-a dat posibilitatea să cunoaștem ne
mijlocit nu numai frumoasa dv. țară și minunatul ei popor, ci și realiză
rile deosebite obținute în dezvoltarea economiei și culturii, ridicarea ni
velului de trai al poporului, apărarea și întărirea suveranității naționale, 
contribuția pe care țara dv. o aduce la cauza progresului și păcii în lume.

Dorindu-vă multă sănătate și succes în activitatea dv., vă rugăm să 
vă faceți interpretul nostru transmițîndu-i cele mai bune urări de viață 
îndelungată și fericire președintelui Gamal Abdel Nasser și urările noas
tre de pace și prosperitate poporului prieten al Republicii Arabe Unite".

Radiogramâ de la trimisul nostru
a

In interiorul laminorului bluming
lor de preîncălzire și încălzire, mon
tarea unor noi macarale.

Și oțelarii au făcut eforturi serioa
se pentru alimentarea ritmică a la
minorului, ajungînd ca, din întreaga 
producție de oțel, peste 40 la sută 
să meargă ca lingou cald. Problema 
rămîne totuși deschisă. Specialiștii 
au calculat că dacă se va atinge 
un procent de 55 la sută „cald", s-ar 
putea satisface cerințele. Acest lucru 
este pe deplin posibil dacă în oțelă- 
rii se va acționa mai stăruitor pe li
nia ritmicității în elaborarea, turna
rea și expedierea șarjelor.

Laminatorii și cadrele de condu
cere cu care am discutat și-au ex
primat părerea că e oportună și o 
mai mare atenție din partea condu
cerii combinatului și a ministerului 
de resort în asigurarea pieselor de

schimb, o grijă permanentă pentru 
modul în care se realizează zilnic 
indicatorii de plan. In ce privește co
lectivul de aici, eforturile se cer în
dreptate spre urgentarea punerii în 
funcțiune a celor două caje interme
diare, folosirea mai bună a capaci
tăților de încălzire și a macaralelor, 
întreținerea corespunzătoare a prin
cipalelor mașini, utilaje și mecanis
me.

Rezolvarea problemelor amintite 
mai sus, ca și a altora ridicate de 
mersul de fiecare zi al producției, 
va face ca porțile combinatului si
derurgic să se deschidă mai larg 
pentru a lăsa să se scurgă pe ar
terele industriei țării, mai puternic 
și mai ritmic, torentul de metal la
minat.

L. V1SKI
coresp. „Scînteii"

Ieri a plouat 
— după cum se 
și prevăzuse — 
dar parcă în ciu
da unui adevărat 
potop revărsat 
peste Tokio, la 
Stadionul Național 

n-a mai existat un loc, aproape 75 000 
de oameni participind cu egală emofie la 
cursa alergătorilor pe cinci mii de metri. 
Pe pista transformată îrifr-un imens burete, 
americanul Bob Schul a trecut primul li
nia de sosire, producînd o mare surpriză. 
Francezul Michel Jazy, considerat de spe
cialiști drept marele favorit, a trebuit să 
se mulțumească doar cu locul patru.

Am urmărit dintr-o mașină dramatica 
desfășurare a probei de 50 km marș și 
mărturisesc că rar mi-a fost dat să văd 
într-o întrecere sportivă atîta voință, 
afita pasiune. Concurență s-au strecurat 
cu abilitate prin puhoiul de mașini, au 
înfruntat vitregia timpului ; pe fețele lor 
șiroia necontenit apa. Dar nu s-au lăsat 
biruiți, ci au biruit ei în lupta cu timpul.

Italianul Pamich, care a realizat cea mai 
bună performanță mondială, a mai avut 
tăria ca la terminarea cursei să facă încă 
un fur de stadion pentru a răspunde 
aclamațiilor mulțimii.

Mult așteptatul meci de fofbal dinfre 
echipele Romîniei și Ungariei a afras 
pe cochetul stadion din Yokohama, unul 
dintre cele mai mari porturi ale Japoniei 
la Oceanul Pacific, multe mii de iubitori 
ai fotbalului în rîndurile cărora s-au aflat 
și înalte of cialități ale federației inter
naționale de fotbal. Ce s-a petrecut pe 
teren cunoașteți fără îndoială la ora cînd 
citiți aceste însemnări. Se cuvin însă 
unele amănunte culese la fața locului. 
Oricît de mult s-ar strădui antrenorii și 

găsească o 
faptele îi 
au făcut 

partide nu 
în aceste 

cadrul pre-

jucătorii echipei noastre să 
explicație pentru înfrîngere, 
dezmint. Fotbaliștii romîni 
una dintre cele mai slabe 
numai din furneul desfășurat 
zile la Tokio, dar chiar și din 
liminariiloi cu Danemarca și Bulgaria. 
Practic, ei nu au izbutit în tot timpul 
meciului să tragă la poarta echipei un-

gare decîf de patru ori, punind la so
coteală, se înțelege, și lovitura de la 
11 ni pe care Consfanfin ...a rataf-o. 
Duminică, pe stadionul din Yokohama, 
fotbaliștii (Omîni au pierdut una dintre 
cele mai mari ocazii de afirmare, căci, 
așa cum a jucat formația Ungariei, pu
team obține calificarea. După faza în 
care Constantin a expediat balonul de 
la 11 m direct în brațele portarului, Dan 
Coe l-a faultat în careu pe Bene, apu- 
cîndu-l vîrtos de tricou. De data aceasta, 
penaltiul n-a mai fost pierdut ; cu calm și 
siguranță, Csernay l-a trimis în colțul opus 
pe Datcu, și... 2—0 pentru Ungaria.

Am sfat de vorbă după joc cu dl. 
Stanley Rouss, președintele Federației 
internaționale de fotbal. Acesta remarca 
faptul că fotbaliștii romîni s-au autoeli- 
minat, primind cu mare ușurință golul 
din minutul trei, cînd toata apărarea 
noastră a fost prinsă pe picior greșit, și 
rafînd apoi copilărește egalarea. „Ase
menea greșeli se plătesc scump" — 
spunea Rouss.

La ceasurile acestea din preajma 
miezului de noapte — cînd comunic la 
București rîndurile de față — șapte din
tre boxerii romîni s-au calificat pentru 
turul următor, avînd mari șanse de a 
aduce sportului romînesc victorii de 
prestigiu. Asemenea lor, luptătorii Pîrvu- 
lescu, Bularca, Cernea, Țăranu continuă 
întrecerea cu multă voință și hotărîre,

Ion MÀRGINEANU
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VIAȚA DE PARTID

CUM SlNT SPRIJINITE ORGÂNIZAȚILE DE BAZĂ 
IN PREGĂTBEA ADUNĂRILOR DE ALEGERI

Corespondentul nostru pentru re
giunea Bacău a solicitat tovarășului 
Ioan Ichim, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc P.M.R. Bacău, să 
răspundă la cîteva întrebări privind 
felul cum sînt sprijinite organiza
țiile de bază în pregătirea alegeri
lor de partid.

— Ce măsuri pregătitoare a 
întreprins comitetul orășenesc 
de partid în vederea bunei des
fășurări a alegerilor în organi
zațiile de bază ?

Comitetul orășenesc de partid 
a îndrumat organizațiile de bază 
din întreprinderi să îmbine acțiu
nea de pregătire și desfășurare a a- 
legerilör cu munca politico-organi- 
zâtorică pentru îndeplinirea planu
lui pe anul în curs la toți indicatorii 
și crearea tuturor condițiilor necesare 
realizării planului de stat pe 1965 
încă din primele luni ale a- 
nului. Pretutindeni, orientăm orga
nizațiile de bază spre principalele 
sarcini care le stau în față în raport 
cu activitatea specifică a fiecărei în
treprinderi, instituții, școli etc.

Aparatul comitetului orășenesc a 
fost instruit în legătură cu sarcinile 
ce-i revin în pregătirea alegerilor. 
Spre a da un ajutor cît mai eficient 
birourilor organizațiilor de bază, 
ne-am propus să folosim mai larg 
în această acțiune activul obștesc 
de partid, îndeosebi instructorii ne- 
salariați. In același timp, membrii 
comitetului orășenesc răspund de 
pregătirea alegerilor în cîte 2—3 or
ganizații de bază, iar secretarii co
mitetului vor da ajutor în special 
organizațiilor de bază noi în care se 
ridică probleme mai greu de rezol
vat.

în ultimele luni, comitetul orășe
nesc a analizat structura organiza
torică a organizațiilor de partid, 
stabilind unde să fie înființate noi 
organizații de bază și grupe de par
tid, ceea ce Va pèrmite o mai bună 
repartizare a comuniștilor în locu
rile cheie ale producției. După ce 
am studiat forma organizatorică în 
organizația de partid de la între
prinderea „Proletarul“, condusă de 
un comitet de partid, am hotărît 
înființarea de organizații de bază pe 
schimburi. Adoptarea acestor mă
suri organizatorice va da posibilita
te organelor de partid ce vor fi alese 
să-și desfășoare activitatea în bune 
condiții.

— Cum sînt sprijinite birou
rile organizațiilor de bază în 
pregătirea adunărilor de ale
geri ?

Experiența alegerilor din anii tre- 
cuți ne-a arătat că un rol important 
în desfășurarea dezbaterilor la un 
nivel ridicat, în luarea unor măsuri 

Unde Lotrul se întîlnește cu Oltul

eficiente și chiar în desfășurarea 
ulterioară a activității noilor organe 
alese are darea de seamă. Tocmai 
de aceea am îndrumat birourile 
organizațiilor de bază ca dările de 
seamă să nu trateze problemele 
„în general“, să nu caute a prinde 
cîte ceva din toate, ci să facă o a- 
naliză aprofundată a problemelor 
esențiale care stau în fața organiza
țiilor de bază.

în organizațiile de bază din în
treprinderi, dările de seamă vor 
pune accentul pe rezultatele obți
nute în ce privește creșterea pro
ductivității muncii, reducerea prețu
lui de cost, îmbunătățirea calității 
produselor, promovarea largă a pro
gresului tehnic, valorificarea rezer
velor interne ale producției, precum 
și pe sarcinile de plan la toți indi
catorii pe anul în curs și pregătirea 
producției anului 1965.

Comitetul orășenesc îndrumă or
ganizațiile de bază să ridice în fața 
adunărilor de alegeri problemele 
cele mai importante și mai actuale 
pornind de la condițiile și sarcinile 
specifice fiecărui loc de muncă. La 
Uzina metalurgică Bacău și la fabri
ca „Partizanul“, unde au intrat în 
fabricație în ultimii ani produse 
noi, dările de seamă vor anali
za aportul organizațiilor de bază ■ 
la asimilarea acestor produse la 
cel mai înalt nivel tehnic. De
ficiențele manifestate la fabrica 
de postav „Proletarul“ privind ca
litatea unor produse impun ca a- 
ceastă problemă să fie pe larg dez
bătută în adunările de alegeri.

în orașul nostru se ridică o fa
brică de mobilă, una de bere, în 
unele întreprinderi se execută lu
crări de lărgire a producției, la a- 
cestea se adaugă numeroase obiec
tive social-culturale, în special 
blocuri de locuințe, aflate în con
strucție. Organizațiile de bază din 
aceste unități vor pune în centrul 
discuțiilor problemele legate de în
deplinirea strictă a planului de in
vestiții, reducerea termenelor de 
execuție, calitatea lucrărilor și gos
podărirea judicioasă a materialelor 
de construcție.

Primele adunări de alegeri au 
avut loc în organizațiile de bază din 
școli. Aci dările de seamă pun accen
tul pe sarcinile ce revin comuniștilor 
din școli în îmbunătățirea continuă 
a procesului instructiv-educativ, în 
educarea cetățenească și patriotică 
a tinerei generații. La școala 
nr. 5 au fost dezbătute mijloa
cele practice menite să asigure per
fecționarea pregătirii politice și 
ideologice a cadrelor didactice, mai 
buna îndrumare a activității orga
nizațiilor de U.T.M. și pionieri.

iert
în instituțiile de stat, dările de 

seamă vor oglindi cum muncesc or
ganizațiile de partid pentru cultiva
rea în rîndurile lucrătorilor din a- 
ceste instituții a grijii pentru apă
rarea legalității socialiste și a spiritu
lui de răspundere față de rezolvarea 
operativă a sarcinilor încredințate.

în ce privește problemele stilului 
și metodele de muncă ale organiza
țiilor de partid, am indicat ca ele să 
fie tratate în strînsă legătură cu în
treaga activitate de partid pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice, ca 
și a celor referitoare la viața internă 
de partid. Un accent deosebit va fi 
pus pe felul cum se realizează con
trolul îndeplinirii hotărîrilor, pe edu
carea comunistă a candidaților și 
noilor membri de partid.

Comitetul orășenesc a îndrumat 
birourile organizațiilor de bază să 
acorde atenția cuvenită în dările de 
seamă problemelor muncii ideologi
ce și cultural-educative. Atît desfă
șurarea învățămîntului de partid, 
cît și diferitele aspecte ale muncii 
politico-culturale de masă vor fi 
analizate, în primul rînd, prin pris
ma eficienței lor practice, a aportu
lui lor la înțelegerea aprofundată a 
politicii partidului, la mobilizarea 
oamenilor muncii în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

— Cum se va asigura ca dă
rile de seamă să fie întocmite 
la nivelul exigențelor actuale ?

în primul rînd, birourile organi
zațiilor de bază au trecut din timp 
la pregătirea lor și au atras la a- 
ceastă acțiune membri de partid cu 
experiență politică și profesională, 
care au studiat temeinic diferitele 
probleme ce vor fi analizate în adu
nările de alegeri. Totodată, așa cum 
am arătat, membrii comitetului oră
șenesc, secretarii, instructorii terito
riali ajută efectiv pe teren birourile 
organizațiilor de bază în întocmirea 
dărilor de seamă.

Aș vrea să mă refer în treacăt și 
la proiectul de hotărîre. Desigur, el 
va fi definitivat pe baza dezbateri
lor ce vor avea loc în adunare, a 
propunerilor comuniștilor. Totuși, 
experiența arată că pentru ca aceste 
hotărîri să constituie un îndreptar 
clar, firul călăuzitor al activității 
noilor birouri ale organizațiilor de 
bază, ele trebuie pregătite din timp 
și cu multă grijă. S-a recomandat 
ca ele să prevadă sarcini precise, 
măsuri concrete, nu indicații gene
rale valabile oriunde.

Sîntem încredințați că, printr-o 
temeinică pregătire a adunărilor de 
alegeri, vom asigura ca ele să con
tribuie la continua întărire a orga
nizațiilor de partid.

Concert
Igor Gjadrov— 
Sofia Cosma

Prelungind parcă atmosfera sărbă
torească a Festivalului International 
„George Enescu", concertele începu
tului de stagiune se bucură de un 
viu interes al publicului. Printre 
aceste manifestări se înscrie și re
centul concert al Filarmonicii din 
Capitală sub conducerea dirijorului 
iugoslav I. Gjadrov, solistă pianistă 
Sofia Cosma.

Am apreciat, pentru început, linia 
sobră, clară și echilibrată imprimată 
de dirijor uverturii la opera „Iphige
nia în Aulida”, de Cr. W. Gluck. 
Împlinind cu desăvîrșire menirea 
de a fi „o privire introductivă asupra 
operei", uvertura evocă concentrat, 
cu un dramatism interiorizat, sacrifi
ciul și virtutea pe care le exaltă an
tica tragedie a iui Euripide. Reliefa
rea conflictului tematic în care 
accente aspre, frămîntate alternează 
cu imagini duioase, poetice, sudarea 
secțiunilor uverturii într-o construcție 
muzicală limpede, expresivă, au ca
racterizat interpretarea.

Rod al preocupării de a-și îmbo
găți repertoriul, „Burlesca pentru 
pian și orchestră" de Richard 
Strauss a constituit în interpretarea 
Sofiei Cosma o binevenită contribu
ție. Lucrare a anilor de început, 
„Burlesca" prevestește excepționalul 
simfonism liric-programatic al ulti
mului mare compozitor romantic. Mai 
puțin înclinat spre cultivarea solisti
cii instrumentale, R. Strauss a sinte
tizat armonios aci partea pianului cu 
cea orchestrală, realizînd un poem 
al dragostei de viață. Dezvoltînd cu 
ingeniozitate teme ce sugerează 
tradiționala ritmică și elanul melodic 
al valsului. „Burlesca" își depășește 
oarecum trăsăturile genului, eviden
țiind o atmosferă dinamică, de un 
optimism cuceritor. Posesoare a 
unei bune tehnici instrumentale, 
Sofia Cosma a interpretat lucrarea cu 
sensibilitate și pătrundere. Unele mo
mente de oarecare rigiditate, poate 
ecou al acompaniamentului orches
tral, nu au frînt arcul dezinvolt al 
muzicii. Piesele oferite în bis au în
tregit buna impresie creată de pianistă.

Simfonia a lll-a „Eroica", e după 
cum se știe una dintre lucrările în 
care s-a afirmat cu strălucire 
geniul inovator al lui Beethoven. 
Convingătoare ne-a apărut — în 
interpretarea Filarmonicii — tensiu
nea dezvoltării tematice din prima 
parte a Simfoniei, despre care 
Romain Rolland spunea că „servește 
drept reședință geniului". In deplină 
fuziune cu orchestra, dirijorul Gjadrov 
a reliefat titanica și nestăvilita ener
gie a lucrării. Aceleași trăsături ex
presive ne-au comunicat scînteietorul 
Scherzo, asemuit de H. Berlioz jocu
rilor cu care războinicii lliadei cele
brau pe șefii lor, și Finalul bazat, 
nu fără semnificație, pe o temă din 
baletul „Prometeu", simbolizînd apo
teoza luptei eroice pentru binele 
umanității. Mai puțin nuanțat, cele
brul Marș funebru (partea a ll-a) a 
fost integrat în atmosfera predomi
nant dinamică, furtunoasă care a 
caracterizat interpretarea Simfoniei.

In ansamblu, oaspetele (deținător 
al unor distincții de prestigiu) s-a 
afirmat la pupitrul primei noastre 
orchestre simfonice ca un șef de 
orchestră valoros. A fost un concert 
simfonic de binemeritat succes.

Vasile TOMESCU

Agenda muzicală
Joi, 22 octombrie, ora 19,50, în stu

dioul din str. Nuferilor va avea loo 
concertul simfonic al orchestrei de 
studio și corului Radloteleviziunii. 
Dirijor : Carol Litvin. în program : O- 
ratoriul „Anotimpurile" de Haydn. 
Soliști : Ileana Cotrubaș, Valentin 
Teodorian, Marius Rintzler.

Sîmbâta, 24 octombrie, ora 20, la 
Ateneul R. P. Romîne va prezenta un 
concert orchestra simfonică a Filar

PE SCENELE TEATRELOR

HIPNOZA^ STEFAN BERCIU
In cele patru piese scrise pînă a- 

cum, Ștefan Berciu folosește acțiu
nea foarte vie, loviturile de teatru, 
mijloace caracteristice literaturii de 
aventuri, nu pentru a pune sub teasc 
nervii cititorului și spectatorului, ci 
pentru a efectua investigații psiho
logice în lumea delicvenților, 
demonstrînd incompatibilitatea lor 
cu realitatea noastră socială, in
capacitatea infracțiunii de a se sus
trage de la pedeapsa cuvenită. Scrii
torul a debutat în literatură prin 
teatru (în 1960) și i-a rămas credin
cios în exclusivitate, inspirîndu-se 
cu consecvență din lupta împotriva 
încălcărilor legii, pentru apărarea 
vieții și bunurilor oamenilor, a in
tereselor patriei socialiste. Ca și în 
„Cine a ucis?“, „Oameni și umbre“, 
„Acuzarea apără“, în ultima piesă, 
„Hipnoza“, acțiunea se petrece pe 
tărîmul înfruntărilor etice. Ele
mente servind interese străine po
porului, rîvnind să-și procure docu
mentele unei invenții prețioase, să- 
vîrșesc o crimă și încearcă să-i în
șele pe urmăritori asupra iden
tității asasinului. Dramaturgul re
levă că lucrătorii din aparatul 
de stat, însărcinați cu reprimarea 
faptelor antisociale, se găsesc u- 
neori în fața unor răufăcători 
dibaci și exersați în tehnica fă
rădelegilor ; aceștia utilizează aici, 
printre altele, un procedeu consacrat 
în terapeutica modernă, al sugestiei 
prin hipnoză, ceea ce face foarte 
dificilă munca de aflare a adevă
rului. Totuși el nu poate fi ascuns 
și peripețiile, adesea ingenios orîn- 
duite, vor releva că finalul inevita
bil e determinat nu numai de fac
tori întîmplători, ci și obiectivi: an
chetatorii reprezintă colectivitatea 
noastră și au de apărat valori mo
rale supreme, în timp ce indivizii 
certați cu legea sînt izolați și au 
doar de ascuns o abjecție. Criminalii 
mizează în acțiunea de disimulare pe 
un presupus stadiu empiric al an
chetei ; inteligența, spiritul de obser
vație, curajul anchetatorilor, calită
țile lor tradiționale, organic necesa
re unei asemenea profesii, sînt însă 
integrate unui mod nou, științific, 
totodată extrem de suplu de a ur
mări, descoperi și pedepsi infracțiu
nea. E interesant de observat în pie
să că, încercînd a se preface, delic-

Premiera la Pitești
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Aseară teatrul din Pitești și-a des
chis stagiunea cu premiera piesei 
„Fii cuminte, Cristofor I“ de A. Ba- 
ranga. Regia artistică aparține lui 
Constantin Dinișchiotu, iar sceno
grafia lui Emil Moise. Din distribu
ție au făcut parte actorii : Tely 
Barbu, Ton Focșa, Ileana Focșa, C. 
Zărnescu.

Teatrul „Jăndămă" 
în mijlocul prietenilor săi 

în prima parte a lunii octombrie, 
Teatrul „Țăndărică“ a prezentat la Ol
tenița, Călărași, Giurgiu, Fierbinți, Ur- 
ziceni, Lehliu, Drăgănești-Vlașca, Bu- 
tești spectacolul „Micul Muck“ de Tu- 
dora Petcuț, după W. Hauff. în a doua 
jumătate a lunii, teatrul va fi oaspete 
al elevilor din comunele situate în apro
pierea Capitalei.

monicii de stat „George Enescu", di
rijată de Mircea Cristescu. în pro
gram : „Triptic" de W. Klepper ; 
Concert pentru vioară și orchestră 
de Bruch. Solist : Ștefan Gheorghiu ; 
Concert brandenburgic nr. 3 de 
Bach ; Simfonia nr. 101 „Ceasorni
cul" de Haydn. Concertul se va re
peta duminică, 25 octombrie, ora 11, 
în aceeași sală. 

venții joacă prost teatru, iar cînd ne
cesitatea o reclamă sînt înfrînți chiar 
și pe acest tărîm al luptei. In mește
șugită înșiruire a surprizelor, carac
teristică dramaturgiei lui Ștefan 
Berciu, tocmai aici are loc și surpri
za cea mai veselă.

Posibilitățile artistice ale dra
maturgului se exprimă printre 
altele în conturarea ofițerului 
care conduce ac
țiunea, colonelul 
Pandrea, avînd 
nu numai calită
țile generale ce
rute oricum de 
funcție, ci și 
unele trăsături 
individuale dis
tincte, fiind mai 
ales un om de 
spirit a cărui 
ironie metalică 
are diverse nu
anțe. întreaga 
piesă vădește un 
spor de umor 
ceea ce denotă, 
în fond, o mai 
mare siguranță 
în construcția 
subiectului și o 
mai degajată, mai personală ati
tudine față de materialul dra
matic. Aș observa chiar că în 
privința . aceasta autorul și exa
gerează uneori, rolurile Eugenia 
Oprescu, „astenică“, și Nelu Te- 
nopol, „excroc modern“, suferind 
de un exces de caracterizare prin 
pitoresc și purtînd cam împovărător 
efecte verbale discutabile. In cazul 
ultimului, ca și al momentului erotic 
dintr-o clinică medicală, între un 
student și o doctoriță, se fac dero
gări de la logica acțiunii, în rest ve
gheată cu atenție ceea ce nu în
seamnă altceva decît că, în ce pri
vește stringența compoziției și ca
litatea literară a limbajului, scrii
torul, care a urcat pînă acum un 
număr de trepte, are a porni mai 
decis spre capătul de sus al scării.

★
Spectacolul de la Teatrul „C. I. 

Nottara“ a completat piesa cu o 
bună idee regizorală a lui George

SÀPTÀMÎNA ACEASTA PE ECRANE

Umbrelele din Cherbourg — reali
zare a studiourilor franceze. Sce
nariul șl regia : Jacques Demy. Cu: 
Catherine Deneuve, Anne Vernon, 
Nino Castelnuovo, Ellen Farner, 
Mireille Perrey, Marc Michel, André 
Wolf. Filmul a fost distins anul a- 
cesta cu Marele premiu al Festiva
lului cinematografic internațional, de 
la Cannes și Premiul Louis Delluc. 
In fotografia de sus : O scenă din 
film.

Carl von Ossietzki — producție 
a televiziunii din R. D. Germană, 
inspirată din viața cunoscutului 

Rafael, care a proiectat în spațiile 
dintre tablouri imagini fotografice 
menite să amplifice dosarul propus 
discuției, să deruteze chiar la un 
moment dat, să mărească surpriza. 
(Repetarea insistentă a unora este 
totuși obositoare). Dacă se conside
ră și tensiunea cu care au fost con
cepute finalurile scenelor, cadența 
constant dinamică a întîmplărilor, 
scenografia elegantă, funcțională, cu 
culori pastelate și elemente subtile 
de mister realizate prin lumină (Tra
ian Nițescu) se poate susține că lu
crarea a avut parte de o transpune
re artistică potrivită cu factura ei. 
Serios, stăpînit de o atenție selecti
vă remarcabilă și gîndind mereu în 
acțiune, colonelul Pandrea, înfățișat 
de Val Săndulescu, e un personaj 
de prim-plan. Actorul sugerează cu 
mijloace fine că acest om nu are 
toate răspunsurile în buzunar, ci 
face în permanență o muncă de ana
liză și sinteză, căutînd soluția ade
vărată și nu ghicind-o. Cu o inten
ție sarcastică mereu reținută de dia
pazonul cuvenit, îl creionează Teo 
Paraschiv pe locotenentul Velicu. 
Concentrarea dramatică din jocul 
lui George Sion (doctorul Mo
ran), nuanțele mimice cu car.-' 
colorează un rol în cea i.4^. 
mare parte mut, Eugenia Bădulescu, 
pacienta doctorului, au bune efecte 
caracterizante. Aparițiile insolite ale 
celor doi interpreți comici, di
chisitul Nelu Tenopol și fals-me- 
lancolica Eugenia Oprescu sînt 
susținute cu vervă : Rodica Sanda 
Țuțuianu interpretează cu dezinvol
tură și ingeniozitate mizînd cu mult 
talent pe contrastul între candoarea 
atitudinii și duritatea replicii. Ion 
Punea trece cu deosebită degajare 
de la un efect ilariant la altul, într-o 
armonie studiată a gestului, mimicli 
și mișcării scenice, demonstrînd o 
vocație comică mai puțin valorifica
tă pînă acum. Angela Chiuaru și C. 
Guriță schițează cu notă personală 
două siluete cu trecere rapidă prin 
scenă.

Valentin SILVESTRU

scriitor și ziarist. Scenariul : Lothar 
Creutz, Cari Andriessen. Regia : 
Richard Groschopp. Cu : Hans Pe
ter Minetti, Christine Laszar, Blan
che Kommerell, Gissela May, Erhard 
Köster, Gerry Wolff, Günter Sonnen
burg, Eberhard Esche, Fritz Diez.

Comisarul Maigret se înturie — 
coproducție franco-italiană, după ro
manul lui Georges Simenon. Scena
riul : Jacques Robert, Gilles Gran
gier. Regia : P. Cottance. în distri
buție : Jean Gabin, Guy Decomble, 
Vittorio Sampoli, Paul Carpentier, 
François Fabian, Armoniei și alții.

Gata de plecare
De curînd, la sectorul II al Uzi

nei mecanice din Tr. Severin a fost 
terminată construcția noului car
gou „Sighișoara“. în prezent se fac 
lucrările de finisaj : verificarea 
motoarelor, a instalațiilor etc. Va
sul, de o construcție modernă, se 
deosebește de cele fabricate pînă 
in prezent. Pentru crearea unor 
condiții optime de lucru, în con
strucția lui au fost aduse o serie 
de îmbunătățiri : automatizarea 
manevrării capacelor de la maga
zii, mecanizarea vinciurilor de an
coră ș.a. Cargoul este dotat și cu 
un pilot automat, care în cursele 
mai lungi poate conduce singur 
nava, cu instalații de avertizare și 
localizare a incendiilor. Cabinele 
confortabile, instalațiile frigorifice 
de la bordul navei asigură marina
rilor condiții bune de viață.

Arlstleă BĂGHINĂ 
lăcătuș, Uzina mecanică 
Tr. Severin

După anii 
de muncă

Deși în calendar nu era trecută 
nici o sărbătoare, sala de festivi
tăți, împodobită cu flori, își aștep
ta oaspeții. Și n-a lipsit nici unul : 
toți cei 120 de muncitori din secția 
mecanică s-au adunat, la sfîrșitul

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
schimbului, să-l sărbătorească pe 
tovarășul lor de muncă, Mihai 
Gaiu, care ieșea la pensie. Timp de 
40 de ani el a lucrat cu sîrguință 
și devotament, obținînd succese re
marcabile, fapt pentru care este 
stimat și apreciat de întregul co
lectiv. în ultimii 20 de ani, Mihai 
Gaiu n-a lipsit niciodată de la lu
cru și, prin priceperea sa, a contri
buit într-o măsură însemnată la 
realizările întregului colectiv. El a 
primit de aceea steagul de fruntaș 
în producție.

Cu prilejul predării mașinii la 
care a lucrat, muncitorii de la 
mecanică i-au mulțumit pentru 
grija purtată celor mai tineri, pen
tru îndrumările pe care le-a dat, 
pentru experiența transmisă noilo' 
schimburi ale atelierului.

împreună, cei prezenți au depă
nat amintiri din anii tinereții, au 
vorbit de transformările din viața 
uzinei și a oamenilor.

Secretarul organizației de partid, 
președintele comitetului sindicatu
lui și toți ceilalți colegi de muncă 
l-au felicitat pe tovarășul Gaiu și 
i-au oferit cadouri.

George FORMAN 
tehnician
Uzina mecanică Galați

Cîteva propuneri 
privind literatura 
tehnică

La librăriile din orașele mici se 
simte lipsa cărților de nivel me
diu în specialitățile mecanică- 
energetică, termotehnică, electri
că, energetică etc. care să tra
teze problemele de exploatare și 
întreținere. Unele cărți sînt edi
tate, dar nu ni le putem procura 
prin librăria „Cartea prin poștă“. 
De exemplu, manualul mecanicului 
de turbine cu abur, pentru școlile 
profesionale, de ing. I. Nerescu, a- 
părut în Editura didactică și peda
gogică într-un tiraj insuficient.

Pentru mai buna informare a 
celor interesați propun ca în ca
talogul „Cărți noi“ ce apare lunar 
să existe și o rubrică a cărților 
tehnice apărute. Pentru procura
rea acestora ar fi util ca libră
ria specializată în cărți tehnice 
din Capitală să poată trimite 
cărți la cerere și în provincie 
contra ramburs. Totodată, aș su
gera Editurii tehnice reeditarea 
lucrării „Cazane și turbine cu 
abur" (vol II) de P. Constanti- 
nescu și altele din acest dome
niu. Ar fi bine să se editeze și o 
lucrare care să cuprindă toate ti

purile materialelor de etanșare 
folosite în instalațiile termo-me- 
canice cu caracteristicile de utili
zare (temperatură, presiune) și 
locul de folosire (la apă, abur și 
ulei), care sînt puțin prezentate 
în literatura de specialitate.

Nicolae CATANĂ 
muncitor
Centrala de termoficare 
a rafinăriei Dărmănești

Ce folos de zestre
Mulți dintre lucrătorii comple

xului C.F.R. Ciceu sînt tineri, ve- 
niți aici din diferite colțuri de țară. 
Ceferiști cu experiență i-au spriji
nit de aproape, i-au ajutat să-și 
însușească temeinic meseria aleasă. 
Ei sînt însă dornici ca în orele li
bere să-și îmbogățească cunoștin
țele și în alte domenii, să-și petrea
că timpul cit mai plăcut și folosi
tor.

Avem un club înzestrat care ar 
putea să ne ofere numeroase posi
bilități de distracție și recreare. 
De cîtva timp însă clubul nu ne 
mai atrage : există doar cu numele, 
de luni de zile nu mai are nici o 
activitate.

Consiliul local al sindicatelor și 
cel regional au meritul că s-au în
grijit de dotarea lui. Dar de îndru
marea activității culturale nu se 

mai ocupă nimeni. La sesizările 
noastre s-au trimis delegați să ana
lizeze munca culturală. S-au trasat 
sarcini directorului clubului, comi
siei culturale. Tineri entuziaști 
și-au exprimat dorința să facă par
te din brigada artistică de agitație, 
din echipele de dansuri, de teatru 
etc. Cei care știu să cînte la diferi
te instrumente muzicale au încer
cat să înjghebeze o mică orchestră. 
Entuziasmul lor a găsit ecou și în 
sufletul acelora care nu mai sînt 
de o vîrstă cu ei. Consiliul local al 
sindicatelor a trimis un profesor 
de dans. Dar totul s-a oprit aici. Nu 
s-a mai interesat nimeni de îndru
marea acestor formații, nici de or
ganizarea unor acțiuni cultural- 
educative Nu există grijă nici pen
tru păstrarea bunurilor cu care clu
bul a fost dotat. Acum vreo doi ani 
clubul nostru a primit o combină 
muzicală. Nu după mult timp însă i 
s-a ars o lampă și arsă este și în 
ziua de azi. în aceeași situație se 
află și stația de radioamplificare. 
S-a defectat o dată și de atunci stă 
fără glas. Mai avem și o pistă de 
popice care se află în reparație de 
mai bine de un an.

Așteptăm ca măcar acum, în se
zonul rece, clubul nostru să ne pri
mească cu căldură și ospitalitate.

Un grup de muncitori 
de la Complexul C.F-R. Ciceu, 
raionul Ciuc

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Bărbierul din Sevilla — 
(orele 19,30). Sala Palatului R. P. Romî
ne . Toamna se numără... varietățile — 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul - cine
mascop (ambele serii) : Patria (Bd. Ma- 
gheru nr. 12—14), Grivița (Calea Grlviței 
— podul Bașarab), Melodia (Șoseaua 
ștefan cel Mare, colt cu str. Lizeanu). 
Carl von Ossietzki : Republica (Bd. Ma- 
gheru nr. 2). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6), Victoria (Bd. 6 Martie ni. 7), Fla
mura (Șos. Giurgiului nr. 155). Hatari 
(ambele serii) : București (Bd. 6 Martie 
nr. G), Gluleștl (Calea Gluleștl nr. 56). 
Comisarul Maigret se înfurie : Capitol 
(Bd. G Martie nr. 16), Excclsioi (Bd. 
1 Mai nr. 174), Modern (Piața G. Coșbuc 
nr. 1). Accattone: Festival (Bd. 6 Martie 
nr. 14), Dacia (Calea Grlviței nr. 137). 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Rahova 
(Calea Rahovei nr. 118). Ciociara : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2), Arta (Calea Că
lărași nr. 153). Colaboratorul Ceka : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21), Aurora (Bd. Dimitrov 
nr. 118). Bărbații : Union (Str. 13 Decem
brie nr. 5—7). Program pentru copii (di
mineața) : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Jocuri întrerupte : Doina (Str. Doamnei 
nr 9), Vitan (Calea Dudești nr. 97), Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84) Asaltul 
cerului — Flăcăul și focul — Micul ma
mut — Acvabely — Hemingway — Sofia 
înflorește — Politică cu... delicatese • 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Șofe
rii iadului: înfrățirea între popoare (Bd 
Bucureștii Noi). Brațul nedrept a) legii: 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Viață 
particulară: Feroviar (Calea Grlviței nr. 
80). Dragoste la zero grade: Buzeștl (Str. 
Buzești nr. 9—11), Popular (Str. Mătăsari 
nr. 31), Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). 
Cel șapte magnifici — cinemascop : 
Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). Re
zervat pentru moarte : Bucegi (Bd. 
1 Mai nr. 57), Miorița (Calea Mo
șilor nr. 127), Drumul Sării (Str. Dru
mul Sării nr. 30). Singurătatea alergăto
rului de cuț-să lungă : Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 143). Rebelul magnific: Flacăra (Ca
lea Dudești nr. 22). Moral ’63: Munca 

(Șos. Mihal Bravu nr. 221), Ferentari (Ca
lea Ferentari nr. 86). Vînătoarea — cine
mascop: Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
Al nouălea nume: Cosmos (Șoseaua Pan- 
telimon nr. 39) Domnul Topaze - cine
mascop: Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 
127). Pagini de tstorie - Rominla, ori
zont 64 . Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). 
Comoara din lacul de argint - cinema
scop: Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Locotenent Cristina: Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196). Sechestratul din Altona: 
Cotroceni (Șos Cotrocenl nr. 9).

TELEVIZIUNE : In Jurul orei 11,30 — 
Transmisie de la Moscova : Sosirea cos- 
monauților de pe nava ..Vosliod” in ca
pitala Uniunii Sovietice. 17.30 — Jocurile 
olimpice - Tokio. 1904. 10.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar : Matematică distractivă. 19,35 —
Filmul artistic „Noi doi, bărbații". 21,00 
— Artiști amatori în studio. 21,35 — Țe- 
lesport. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în toa

te regiunile Cerul a fost variabil, mai 
mult noros. Au căzut ploi locale în Ar
deal și Moldova. Izolat, in munți, a nins. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
domlnînd din sectorul nord-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 8 grade la Topllța, 
Sovata, Joseni și Boița, și 20 grade la 
Sfîntu Gheorghe — Deltă șl Medgidia. Ia 
București : Vremea s-a răcit ușor. Ce
rul a fost variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 20 grade. 
Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 oc
tombrie In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales la începutul Intervalului, 
eu deosebire în Jumătatea de sud a ță
rii. Vînt slab pînă la potrivit din secto
rul vestic. Temperatura în ușoară scă
dere. Minimele vor £1 cuprinse între 0 
și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 
grade. In București : Vreme schimbătoa
re, cu cer temporar noros, favorabil 
ploii trecătoare. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în scădere către sfîrși
tul intervalului. .
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întoarcerea tovarășului Alexandru Birlădeanu
de la ședința Comitetului Executiv al C. A.E.R.

J J

LUPTĂTORII ROMiNI SE AFIRMĂ
ÏN ÎMNEUL DE „CLASICE"

Rezultate de mare 
valoare și în ultima zi 
a competiției de înot

Victorie dificilă 
a voleibaliștilor noștri

? 5

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, reprezen
tant al R. P. Romîne în C.A.E.R., 
s-a înapoiat duminică dimineața de 
la Moscova, unde a participat la lu
crările celei de-a XlV-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La sosire, în Gara de Nord, au

fost de față tovarășii : Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Victor Iones- 
cu, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și I.I. 
Uiuhin, consilier al ambasadei U- 
niunii Sovietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Campionul olimpic de la Roma 
D. Pîrvulescu (cat. muscă) este la 
ora aceasta angajat direct la una 
din medaliile olimpice de aur, argint 
sau bronz. In ultimele tururi ale 
competiției de lupte clasice, talen
tatul nostru sportiv l-a învins la 
puncte pe Lachur (Germania), ur
mând să evolueze astăzi dimineață 
la penultima reuniune. La această 
categorie vor lupta pentru medalii 
D. Pîrvulescu, Hanahara (Japonia) 
și Kerezov (Bulgaria).

In lupta directă pentru locuri 
fruntașe se află și I. Cernea (cat. 57 
kg) și fostul campion mondial V. 
Bularca (70 kg). Cernea i-a în
vins ieri pe cehoslovacul Svet și 
pe turcul Bazergil, iar Bularca 
l-a scos din luptă printr-un spec
taculos tuș, pe americanul Bur
ke și apoi l-a învins la puncte pe 
suedezul Jonnson. La cat. 97 kg 
N. Martinescu a obținut un frumos 
succes, întrecîndu-l la puncte pe 
turcul Ylmaz.

Turneul de box Fotbaliștii romîni 
în faza finală au ratat calificarea

Alți doi boxeri romîni au reușit 
duminică seara pe ringul de la 
Korakuen din Tokio să obțină cali
ficarea în sferturile de finală ale 
turneului. I. Mihalik (cat- ușoară) 
l-a depășit la puncte pe italianul 
Fassoli, în timp ce „mijlociul“ Ion 
lonea l-a întrecut la puncte pe 

.Jim (Coreea de sud). In reuniunea 
de astăzi vor trece corzile ringului 
alți trei boxeri romîni. C. Ciucă 
(muscă) se va întîlni cu polonezul 
A. Olech, N. Puiu (cocoș) va boxa 
cu japonezul Sakuray, iar „greul" 
V. Mgriuțan va primi replica italia
nului Giussepe Ros.

Dintre ceilalți favoriți calificați în 
sferturile de finală se remarcă cam
pionii europeni Jerzy Kulej (R. P. 
Polonă) la categ. ușoară, care l-a 
eliminat pe MacTaggart (Scoția), și 
Z. Pietrykowski (R. P. Polonă), la 
semigrea, care ieri l-a scos din 
luptă în prima repriză pe jamaica- 
nul Holmes. Campionul polonez la 
„mijlocie“ T. Walașek l-a eliminat 
pe argentinianul Aguilar, iar marele 
favorit al aceleiași categorii, cam
pionul european Popencenko 
(U.R.S-S.), l-a făcut K.O. în primul 
rund pe Mahmud (Pakistan).

In sferturile de finală ale turneu
lui de fotbal, echipa R. P. Ungare a 
învins cu 2—0 (1—0) echipa R. P. 
Romine. Fotbaliștii romîni au do
minat mai mult, dar linia de atac a 
dat dovadă de o mare ineficacitate. 
Scorul a- fost deschis în minutul 3 
de Csernay, care a profitat de lipsa 
de atenție a lui Hălmăgeanu. In mi
nutul 80 Constantin a ratat o lovi
tură de la 11 m. Cu 5 minute înain
te de fluierul final, la un atac nere
gulamentar a lui Dan Coe, fotbaliștii 
maghiari au beneficiat de un penal
ty, transformat de același Csernay.

Echipa noastră a avut următoarea 
alcătuire: Datcu, Greavu, Nunweil- 
ler III, Dan Coe, Hălmăgeanu, Petru 
Emil, Georgescu, Pîrcălab, Constan
tin, lonescu, Crăiniceanu.

Alte rezultate de ieri : R.A.U.— 
Ghana 5—1 ; R. D. Germană—Iugo
slavia 1—0 ; R. S. Cehoslovacă—Ja
ponia 4—0.

In semifinale se vor întîlni R. P. 
Ungară cu R.A.U. și R. D. Germană 
cu R.S. Cehoslovacă. Echipa romînă 
va juca cu Ghana, iar Iugoslavia cu 
Japonia. Echipele învingătoare din 
aceste meciuri se vor întîlni apoi în
tre ele pentru locurile 5—6.

S-a încheiat ' concursul de înot și 
sărituri. Ieri la piscina Gimnaziului 
Național din Tokio miile de specta
tori au făcut cunoștință cu ultimii 
campioni olimpici. Proba de 400 m 
liber femei a fost dominată de îno
tătoarele americane, clasate în pri
mele trei locuri. Invingătoarea pro
bei Ginnie Duenkel, a stabilit cu 
timpul de 4'43" 3/10 un nou record 
olimpic. Proba de 200 m fluture (băr
bați) s-a încheiat cu un nou record 
mondial stabilit de australianul Ke
vin Berry cu rezultatul de 2'06”6/10 
(v. r. era de 2'06"9/10 și aparținea a- 
celuiași sportiv). Gu rezultate de 
mare valoare s-an încheiat și pro
bele de ștafetă ale zilei, cîștigate de 
echipele S.U.A. La 4x200 m liber 
bărbați s-a stabilit un nou record al 
lumii (7'52’T), iar la 4x100 mixt femei 
— un nou record olimpic (4'33"9).

Echipa R. P. Romîne a repurtat 
duminică o dificilă victorie în tur
neul de volei întrecînd la mare 
luptă 3—2 (15—9; 14—16; 8—15;
15—9 ; 15—9) echipa Coreei de Sud. 
Alte rezultate: Brazilia—R. P. Un
gară 3—2; R. P. Bulgaria—Olanda 
3—2. Astăzi echipa noastră întîl- 
nește formația R. P. Ungare.

Ieri, echipa feminină a Japoniei a 
învins cu 3—1 echipa R. P. Polone. 
Voleibalistele romîne vor juca astăzi 
cu echipa Coreei de sud.

Aseară în turneul masculin de 
volei, echipa U.R.S.S. a învins cu 
3—2 (15—9 ; 15—8 ; 5—15 ; 10—15 ; 
15—7) echipa R. S. Cehoslovace. In 
clasament conduce echipa U.R.S.S.— 
(10 puncte), urmată de R. S. Ceho
slovacă (9 p), R. P. Romînă (9 p), 
Japonia (8 p), R. P. Ungară (7 p), 
R. P. Bulgaria (7 p), etc.

Mari surprize la atletism

EDALIAȚII ZILEI
ATLETISM

săritura în lungime-bărbafi
1. LYNN DAVIES (Anglia) 8,07 m
2. Ralph Boston (S.U.A.) 8,03 m
3. Igor Ter Ovaneșian (U.R.S.S.) 8 m

5 0C0 m plat
1. BOB SCHUL (S.U.A.) 13’48”8
2. Harald Norpoth (Germania) 

13’49”6
3. William Dellinger (S.U.A.) 13’49”8

aruncarea ciocanului
1. ROMUALD KLIM (U.R.S.S.)

69,74 m
2. Gyula Zsivotski (Ungaria) 

09,09 m
3. Uwe Beyer (Germania) 68,09 m

110 m garduri
1. HAYES JONES (S.U.A.) 13”6
2. Blaine Lindgren (S.U.A.) 13”7
3. Anatoli Mihailov (U.R.S.S.) 13”7

50 km marț
1. ABDON PAMICH (Italia)

4h 11’12”4
2. Vincent Nihill (Anglia) 4h 11’31"2
3. Ingvar Pettersson (Suedia) 

4h 14’17”3

HALTERE (categ. grea)
1. LEONID JABOTINSKI (U.R.S.S.)

572.5 kg
2. Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 570 kg
3. Norbert Schemanski (S.U.A.)

537.5 kg

TiR (pistol liber)
1. VAINO J. MARKKANEN (Fin

landa) 560 p
2. Franklin Green (S.U.A.) 557 p
3. Y. Yoshikawa (Japonia) 554 p

POLO PE APĂ
1. UNGARIA
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.

NATAȚIE
400 m liber-femei

1. GINNIE DUENKEL (S.U.A.) — 
4’43”3

2. Marilyn Ramenofski (S.U.Ä.) — 
4’44”6

3. Terry Stickles (S.U.A.) — 4’47”2
4X100 mixt-femei

1. S.U.A. — 4’33”9
2. Olanda — 4’37”
3. U.R.S.S. — 4’40”2

200 m fluture-bărbafl
1. KEVIN BERRY (Australia) — 

2’06”6
2. Cari Robie (S.U.A.) — 2’07”5
3. Fred Schmidt (S.U.A.) — 2’09”3

4X200 m llber-bărbați
1. S.U.A. — 7’52”1 — record mondial
2. Germania — 7’59”3
3. Japonia — 8'03”8

sărituri din furn-bărbafi
1. BOB WEBSTER (S.U.A. — 

148,58 p.
2. Klaus di Biasi (Italia) — 147,34 p.
3. Tom Gompf (S.U.A.) — 146,57 p.

Și ieri, concursul de atletism a a- 
vut de suferit de pe urma timpului 
nefavorabil. Dimineața a plouat to
rențial, pista fiind acoperită de apă, 
iar vîntul puternic a jucat „feste" 
concurenților de la alergări.

în cele 5 finale disputate dumini
că s-au înregistrat și unele răstur
nări de pronosticuri. Astfel, în duelul 
„giganților" săriturii în lungime, 
Ralph Boston și Igor Ter Ovaneșian, 
a intervenit un al treilea, englezul 
Lynn Davies, care i-a întrecut pe a- 
mîndoi, cucerind titlul. De asemenea, 
deși aruncătorul de ciocan sovietic 
Romuald Klim era creditat cu a doua 
performanță mondială, majoritatea 
specialiștilor acordau prima șansă 
în această probă americanului Con
nolly, maghiarului Zsivotski sau so
vieticului Bakarinov. Klim a răstur
nat totuși pronosticurile și a cîștigat.

După Mills, învingătorul la 10 000 
m, un alt atlet american a cîștigat 
o probă de fond. Este vorba de Bob 
Schul care, obținînd medalia de aur 
la 5 000 m plat, s-a consacrat defini
tiv ca un mare specialist al acestei 
probe. Bob Schul era considerat 
„outsider" în fața unor experimen
tați performeri ca francezul Michel 
Jazy (care ieri s-a clasat pe locul 
4 în 13’49"8) sau australianul Ron 
Clarke (locul 9 în 13'58").

Trei atleți sovietici s-au clasat pe 
primele 6 locuri ale probei de arun
care a ciocanului. Cîștigătorul me
daliei de aur, Romuald Klim 
(U.R.S.S.), a stabilit cu 69,74 m un 
nou record olimpic.

JABOTINSKI L-A ÎNVINS
PE VLASOV

In ultima zi a competiției de hal
tere, amatorii de sport japonezi au 
fost martorii unei surprize. Ei, ca și 
toți specialiștii, acordau cele mai 
mari șanse recordmanului mondial 
I. Vlasov (U.R.S.S.) și americanului 
N. Schemanski. în formă remarca
bilă, Leonid Jabotinski (U.R.S.S.) a 
reușit însă să răstoarne toate pro
nosticurile și să intre în posesia me
daliei de aur.

La stilul „smuls“, Vlasov a stabi
lit un nou record mondial cu 
172,500 kg. Tot el a realizat la „îm
pins“ 197,500 kg (nou record mon
dial). Performanța de 217,500 kg 
realizată de- Jabotinski la „arun
cat“ constituie un nou record mon
dial.

OLIMPIADA
LA DOMICLUD

Ecranul, supranumit pe bună 
dreptate „magic“, ne aduce în ca
meră, seară de seară, cu un deca
laj de 24 de ore, Olimpiada japo
neză. Urmărind succesiunea ima
ginilor în alb-negru, puțini tele
spectatori bănuiesc că miracolul 
tehnic le oferă o panoramă mai 
cuprinzătoare decît aceea pe care 
ar fi avut-o... la fața locului ! In
tr-adevăr, e greu de presupus că 
ar exista vreun vehicul — afară, 
poate, de helicopter — capabil să 
ne transporte de-a lungul cîtorva 
zeci de minute in cele mai diver
se centre ale grandioasei compe
tiții. De la bazinul Metropolitan, 
unde Don Schollander și Ingrid 
Krämer își completează colecțiile 
de medalii, trecem pe ringul sălii 
Korakuen, admirînd seriile nă- 
praznice ale lui Puiu și Ciucă, 
pretendenți la locuri de frunte în 
disputa pugilistică, facem un scurt 
popas la gimnaziul Komazawa, 
unde Myake aduce Japoniei pri
mul titlu olimpic la haltere, ne 
recreăm pe malurile lacului Toda, 
captivați de pitorescul peisajului 
ca și de performanța veșnic tînă- 
rului Viaceslav Ivanov, multiplu 
campion la schif simplu.

De la un nivel rezervat exclu
siv oficialilor și atleților, în
soțim în cursele victorioase pe 
Bob Hayes și Wyomia Tyus, 
demni succesori ai atîtor „săgeți 
de abanos“ care au făcut faima 
sprintului american ; proiecția 
încetinită ne permite să analizăm 
tehnica unor finaliști. Iar ' a- 
tunci cînd pe marea tablă elec
trică apar numele Iolandei Balaș 
și Mihaelei Peneș, cînd steagul 
patriei se înalță pe catargul cen
tral în acordurile imnului drag, 
emoțiile noastre, ale celor de aca
să, se contopesc cu ceea ce au 
simțit acolo, pe treapta supremă 
a podiumului de premiere, glo
rioasele ambasadoare ale sportu
lui românesc...

Să sperăm că săptămîna care 
începe ne va mai aduce aseme
nea momente de mîndrie și satis
facție.

Dan DEȘLIU

Plecarea unei delegații 
a Consiliului Național 
al Femeilor la Sesiunea 
Consiliului F.D.I.F.

Duminică seara a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre Sofia, dele
gația Consiliului Național al Femei- 
loi’ din R. P. Romînă, condusă de 
prof. ing. Suzana Gîdea, președinta 
consiliului, pentru a participa la 
Sesiunea Consiliului F.D.I.F., care 
va avea loc în capitala R.P. Bulgaria 
între 20 și 24 octombrie a.c. Din de
legație fac parte Maria Groza și 
Maria Manolescu, secretare ale 
Consiliului Național al Femeilor.

Manifestări 
consacrate Centenarului 
Universității din bucurești 

în cadrul manifestărilor consacra
te Centenarului Universității din 
București, duminică dimineața au 
continuat lucrările sesiunii jubiliare 
a cercurilor științifice studențești 
din cadrul Universității bucureștene.

Tot în cursul dimineții, oaspeții 
din țară și de peste hotare, invitați 
să participe la aceste manifestări, 
au făcut un tur al orașului Bucu
rești și au vizitat Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R. P, 
Romîne.

Pe traseul din șoseaua Nordului, 
peste 10 000 de spectatori au urmă
rit ieri dimineață un interesant con
curs internațional de motociclism- 
viteză pe circuit — la care au luat 
startul motocicliști din R. P. Bulga
ria, Italia și R. P. Romînă.

Ca și anul trecut, italianul Luciano 
Garagnani a pilotat cu măiestrie 
motociclete cu cilindree mică. Spor
tivul romîn Gh. Ion a cîștigat pri
mul loc la 350 și 500 cmc.

1

„PE C U R î N D
Pe lolanda Ba

laș am întilnit-o 
la „Clubul Inter
national”, unde 
continua să Tie în 
•centrul atenției tu
turor — gazetari, 
sportivi, colecțio
nari de auto
grafe.

— Ce părere a- 
vefi despre reedi
tarea performantei 
de la Roma l

— Pînă la înăl
țimea de 1,80 in. 
pe care și alte 
atlete o săriseră, 
nu: pof spüne că
nu am avut oarecare emoții. Nu 
pentru că îmi era frică de adver-

1,92 m."
sare, ci pur și simplu un trac firesc, al 
marilor întreceri. în plus, începuse să 
bată un vînt puternic și rece dinspre 
ocean, iar pista era prea moale. Pentru 
mine greul a început totuși de la 1,85 
m, după ce am doborît recordul olim
pic și m-am pregătit să-l spulber și 
pe cel mondial. Chiar dacă acest din 
urmă obiectiv nu l-am atins sînt totuși 
nespus de fericită, mai ales acum, cînd 
o altă atletă romînă —• Mihaela Peneș 
— a cucerit titlul olimpic.

— Pentru viitor ce vă propuneți ?
— Sînt ferm hofărîtă ca la concursu

rile imediat următoare să fac tot ce 
îmi stă în putință și să sar 1,92 m. 
Aș vrea să obțin această performanță 
la noi, în Romînia. La Tokio, e drept, 
publicul m-a înconjurat cu multă dra
goste, totuși îi simt mai aproape pe 
spectatorii romîni în timpul săriturii.

„0 OLIMPIADĂ MAGNIFICĂ"

m-am dus singur

Discuția cu Bob 
Hayes începe di
rect, în timpul u- 
nei plimbări pe 
aleile satului olim
pic. îl întreb cum 
a reușit să alerge 
suta de metri în 
10 secunde și da
că nu s-a temut 
că va fi învins de 
Figuerola.

— Știam că 
sportivul cubanez 
pornește mai greu 
din start. De a- 
ceea, în ajunul 
concursului, cu 
toate că ploua, 
î stadionul de an

trenament și am luat cel puțin 10 star
turi în forță... Am intuit bine. Cheia 
succesului a fost tocmai plecarea, primii 
douăzeci de metri au fost hotărîtori. 
l-am „tăiat" în felul acesta suflarea, 
principalului meu adversar. în ceea ce 
privește timpul obținut, sînt sigur acum, 
după ce în serii am alergat, cu vînt 
din spate, 9,9 secunde, că omul poate 
coborî sub 10 secunde. Cît de curînd 
voi încerca să fiu primul în lume care 
să se poată mîndri cu o astfel de 
performanță.

— Ce impresie v-a lăsat această 
Olimpiadă ?

— Este magnifică. Este Olimpiada 
marilor recorduri, a marilor consacrări. 
Dumneavoastră, ca romîn, trebuie să 
fiți mindru de rezultatele celor două

Doi din campionii olimpici de ieri : halterofilul sovietic Leonid Jabotinski (stînga) șl fondlstul american 
Bob Schul (dreapta, în prim plan)

atlete, lolanda și Peneș. Eu am ținut să 
am o mică amintire de la prima, pe 
care o consider cea mai mare sportivă 
a lumii.

„SPER ÎNTR-0
Pe maratonistul 

etiopian Bikiila 
Abebe, marea re
velație a J. O. de 
la Roma, l-am în- 
tîlnif într-o dimi- 
n(~lță la clubul in
ternațional din sa
tul olimpic. îm
preună cu com
patriotul său Mam- 
mo Wolde (al 
doilea la Tokio în 
proba de 10 000 
m), juca ping- 
pong și părea atîf 
de absorbit de 
trecerea peste 
plasă a micii mingi

de celuloid, încît și uitase că se află 
în preajma marii confruntări cu cei
lalți alergători de maraton din lume.

— Cum vă simțiți după operația 
de apendicită ?

Etiopianul zîmbeșfe și, scoțînd din 
buzunarul treningului un carnet, îmi a- 
rată fila acoperită cu cifre. Văzîndu-mi 
nedumerirea se grăbește să adauge :

— Convalescența mi-am făcut-o pe 
pista stadionului, alergînd zilnic cel 
puțin 25 de km. Și pot să vă spun că 
mă simt mult mai bine decît în ajunul 
Olimpiadei de la Rorrta. Sper să cuce
resc și aici medalia olimpică de aur. 
Deși va fi mult mai greu. în Italia, e- 
ram un simplu necunoscut, căruia ni-

Și Bob Hayes scoate din buzunar un 
frumos evantai japonez, pe minerul că
ruia era iscălitura, ușor tremurată, a 
Iolandei Balaș.

NOUĂ VICTORIE"
meni nu i-a dat mare atenție, mai ales 
cînd m-au văzut alergînd la antrena
mente desculț. Pe cînd acum, toți cei
lalți concurenți vor fi cu ochii pe 
mine. Ceea ce nu-i chiar atît de sim
plu. în plus, voi mai avea de luptat 
și cu... circulația pentru că, după cîte 
am auzit, ea nu va fi întreruptă în 
timpul desfășurării probei.

i
— V-am văzut pe străzile orașului. 

Alergați tot desculț ca și la Roma. Veți 
concura la fel ?

Bikila zîmbeșfe.
— Poate că nu. Dar asta o voi 

hotărî cu cîteva clipe înainte de start.
Aflînd că sînt din Romînia s-a bucu

rat. Mi-a vorbit cu bucurie despre re
lațiile prietenești dintre țările noastre, 
amintind și despre recenta vizită fă
cută în Romînia de împăratul Haile 
Sellassie I. A mărturisit că a făcut un 
antrenament împreună cu Constantin 
Grecescu, pe care îl apreciază pentru 
tenacitatea sa.

în încheiere, Bikila a ținut să adre
seze cîteva cuvinte de salut pentru 
prietenii săi din Romînia : „îmi face 
plăcere să pot adresa salutări și urări 
de bine tineretului din Romînia".

(Interviuri luate de trimisul nos
tru special la J. O. de la Tokio)

S-a încheiat 
turneul de polo

Echipa R. P. Ungare a cîștigat ti
tlul olimpic, învingînd în ultimul joc 
cu 5—2 (1—0; 0—2; 1—0; 3—0) e- 
chipa U.R.S.S. Locul doi a fost ocupat 
de echipa Iugoslaviei, învingătoare 
cu 2—1 (1—0 ; 1—0 ; 0—0 ; 0—1) în 
fața campioanei olimpice de la 
Roma, echipa Italiei.

In clasamentul pentru locurile 5—6 
echipa Belgiei a învins surprinzător 
cu 5—3 (1—0 ; 1—1 ; 1—0 ; 2—2) e- 
chipa R. P. Romînă, care totuși și-a 
păstrat locul 5 în clasamentul final. 
Germania a întrecut Olanda cu 5—4 
(0—1 ; 2—0 ; 0—1 ; 3—2).

Finlandezul Markkanen 
campion la pistol liber

La „Asaka Shboting Range" con
cursurile țintașilor au continuat du
minică ou desfășurarea probei de 
pistol liber. Medalia de aur a fost 
cîștigată de finlandezul Vaino Jo
hannes Markkanen cu 560 puncte, 
performanță cu care a egalat recor
dul olimpic. Sportivii romîni N. Bratu 
și G. Magyar s-au clasat pe locurile 
19 și respectiv 22 cu 542 și 540 
puncte.

Olimpiada la radio 
și televiziune

Astăzi, pe programul I, în jurul 
orei 17,10 și în reluare la 21,30, va fi 
transmisă la radio emisiunea specia
lă „Jocurile Olimpice — Tokio 1964“.

Pe micul ecran, în jurul orei 17,30 
vor putea fi urmărite imagini din în
trecerile olimpice desfășurate ieri.

FOTBAL In categoria A

4 MECIURI, 4 GOLURI...
REZULTATE TEHNICE

C.S.M.S.—Știința Craiova 3—0 
Știinfa Cluj—Steagul roșu 0—0 
Farul—Petrolul 1—0 
Progresul—Dinamo Pitești 0—0

CLASAMENTUL
Farul
C.S.M.S.
Știinfa Cluj 
Dinamo Pitești 
Petrolul
Steagul roșu 
Crișul
Minerul
Dinamo București 
Steaua
Rapid
U.T.A.
Știința Craiova 
Progresul

6 4 11
8 4 13
6 3 2 1
7 3 2 2
7 3 13
7 14 2
7 2 2 3
7 2 14
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
6 2 0 4
7 12 4
6 0 2 4

9: 7 9 
10:12 9 
14: 6 8 
11: 9 8 
11: 9 7

5: 4 6
7: 7 6 
9:13 5
5: 0 4 
7: 1 4
6: 1 4 
5:11 4 
4:16 4
4:11 2

Etapa viitoare (25 octombrie)
U.T.A.—Știinfa Craiova 
Crișul—Știinfa Cluj 
Farul—Progresul 
Petrolul—Steagul roșu

Caracteristica generală a etapei de ieri 
a fost monotonia. Exceptînd partida da 
la lași, unde s-au marcat trei goluri și 
unde Știința Craiova a luptat mult să 
obțină un punct, celelalte întîlniri au 
lăsat de dorit din toate punctele de ve
dere. Despre eficacitate vorbește de la 
sine faptul că în trei meciuri s-a marcat 
un singur gol...

De la Constanța ni s-a transmis că ju
cătorii de la Petrolul, deficitari atît în 
apărare cît și în atac, au prezentat o 
echipă de nerecunoscut, Multiplele ocazii 
de a marca ale gazdelor nu s-au mate
rializat decît o singură dată, în minutul 
30, prin Bukoși. Apărîndu-se supranume- 
ric, brașovenii — avîndu-l în formă de 
zile mari pe Haidu — au reușit să plece 
de la Cluj cu un punct. Tactica aceasta 
însă a fost în detrimentul spectacolului 
fotbalistic, cu toate eforturile studenților 
de a-l dinamiza. Și Dinamo-Pitești a 
obținut un meci egal în deplasare ; spec
tatorii bucureșteni au sperat că Pro
gresul va obține victoria, dar speranțele 
le-au fost dezmințite, jucătorii gazdă 
preferind să joace lent, fără orizont.

Bezultate in categoria B
Seria I. Flacăra Moreni—C.F.R. 

Roșiori 1—1 ; Metalul Tîrgoviște— 
Știința Galați 2—1 ; Unirea Rm. 
Vîlcea—Metalul București 1—0 ; 
Constructorul Brăila—Poiana Cîm- 
pina 2—1 ; Chimia Făgăraș—Di
namo Bacău 1—0 ; Știința Bucu
rești—C.F.R. Pașcani 1—0 ; Side- 
rurgistul Galați—Tractoful Brașov 
3—0.

Lideră după 7 etape este echipa 
Unirea Rm. Vîlcea.

Seria a II-a. A.S.A. Tg. Mureș— 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
1—0 ; C.F.R. Timișoara—A.S.M.D. 
Satu Mare 2—1 ; Jiul Petrila— 
Știința Timișoara 0—1 ; Gaz Metan 
Mediaș—Minerul Lupeni 1—1 ; Clu
jeana—Recolta Carei 0—1 ; C.S.M. 
Reșița—A.S. Cugir 2—2 ; C.S.M. 
Sibiu—Vagonul Arad 3—0.

După 7 etape în clasament con
duce echipa Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii.

în penultima etapă a campiona
tului, cele mai bune trei echipe 
bucureștene au susținut meciuri în 
compania celorlalte divizionare din 
Capitală. Steaua a reușit să cîștige 
în fața Gloriei : 15—9 (9—6), iar di- 
namoviștii, după ce în prima re
priză au fost conduși de Progresul 
cu 3—0, și-au impus superioritatea, 
cîștigînd cu 14—3. Intr-un meci fără 
miză deosebită, Grivița Roșie a tre
cut destul de ușor de Constructorul, 
mareîndu-i 20 de puncte și primind 
numai 9. La pauză grivițenii condu
ceau cu 11—0.

Meciurile din țară s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Știința 
Cluj—C.S.M.S. 0—8 (0—5), Rulmen
tul Bîrlad—Știința Timișoara 29—6 
(11—6), Știința Petroșeni—Ancora 
Galați 3—0 (neprezentare).

rești 49—62, Progresul București— 
Mureșul Tg. Mureș 51—58. Singura 
echipă care a învins pe teren pro
priu a fost Rapid București, care a 
dispus de Știință Constanța cu un 
scor sever : 86—23.

în campionatul masculin s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Dinamo București — Știința Bucu
rești 74—50 ; Steaua — Politehnica 
Cluj 95—57 ; Rapid — C.SM.S. 
83—60 ; Dinamo Oradea — Steagul 
roșu Brașov 87—62 ; Știința Timi
șoara — Farul Constanța 75—53 și 
Știința Cluj — Știința Tg. Mu
reș 72—54.

PRONOSPORT

Prima etapă a campionatului 
feminin de baschet a consemnat 
victoria echipelor oaspete în 4 din 
cele 5 meciuri disputate : Știința 
Cluj—Știința București 52—66, Vo
ința Brașov—Voința București 49—■ 
61, Voința Oradea—Unirea Bucu

C.S.M.S. Iași—Știința Craiova 1
Progresul—Dinamo Pitești x
Știința Cluj—Steagul roșu x
Farul—Petrolul 1
Unirea Rm. Vîlcea—Metalul Buc. 1 
Constructorul Brăila—Poiana

Cîmpina 1
A.S.A. Tg. Mureș—Industria

Sîrmei 1
Gaz Metan—Minerul Lupeni x
Foggia—Genoa x
Internazionale—Romă x
Juventus—Bologna 1
Messina—Milan 2



*

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN R. A. U. Mesajul lui L. Johnson După formarea
A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 

A R. P. ROMÎNE
CAIRO 18. — Trimisul special 

Agerpres, I. Gălățeanu, transmite :
Delegația guvernamentală a R. P. 

Romîne, condusă de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, care la invitația primului 
ministru Aii Sabri a făcut o vizită 
în R.A.U., a părăsit duminică dimi
neața orașul Cairo.

Pe aeroportul din Cairo, oaspeții 
romîni au fost conduși de Ali Sabri, 
primul ministru al R.A.U., Mahmud 
Riad, ministru al afacerilor externe, 
Hussein Khallaf, ministru pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Mircea Nicolaescu, ambasado

Poziția Norvegiei față de proiectul F.N.M.
In cadrul unei conferințe de pre

să, primul ministru norvegian Ger- 
hardsen a declarat că „Norvegia 
nu va lua parte la crearea unei for
țe nucleare multilaterale a N.A.T.O.” 
Declarația a fost făcută după ce 
ministrul de externe al S.U.A., Rusk, 
arătase că realizarea acestui pro
iect este pentru S.U.A. un scop a- 
propiat.- '

Premierul Gerhardsen a spus 
că „o forță nucleară multilaterală 
a N.A.T.O. ar duce la creșterea nu
mărului celor care posedă arme 
nucleare”.

înainte de declarația lui Gerhard
sen pozițiile partenerilor din

Corespondență telefonică

Festivitățile de la Atena
Steaguri arborate peste tot, salve 

de tun festive, trase de pe colina 
Likavit care domină orașul și care 
anunță de obicei marile evenimente, 
și apoi înălțarea drapelului de stat 
grec pe colina Akropolei, așa a fost 
sărbătorită duminică în capitala 
Greciei cea de-a douăzecea aniver
sare a eliberării țării de sub ocupa
ția nazistă. Prăznuită în mod oficial 
pentru prima dată, ziua eliberării de 
sub jugul fascist va fi sărbătorită de 
aci- înainte în fiecare an în prima 
duminică după 12 octombrie, ziua 
cînd a fost eliberată Atena. In acest 
an, data de 18 octombrie marchează 
și împlinirea a 20 de ani de la în
toarcerea la Àtena a guvernului 
prezidat de G. Papandreu, care azi 
este din nou prim-ministru. Toate 
partidele politice au chemat poporul 
să participe la sărbătorirea elibe
rării.

O procesiune de fete îmbrăcate în 
costume naționale a purtat pe Akro- 

IMAGINI

DIN VIAȚA

INTERNAȚIONALA După vot, deschiderea urnelor la unul din centrele electo
rale din Anglia

Proaspătul laureat al premiului Nobel pentru 
pace, pastorul de culoare Marlin Luther King, 
vorbind în cadrul unei mqnifestații la Washington

rul R. P. Romîne la Cairo, și mem
bri ai ambasadei romîne. Erau de 
față șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați în capitala R.A.U.

După ce fanfara intonează imnu
rile de stat ale R. P. Romîne și 
R.A.U., membrii delegației își iau ră
mas bun de la șefii misiunilor di
plomatice.

Comandantul gărzii prezintă ra
portul, după care președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
însoțit de Ali Sabri, trece în revistă 
garda de onoare.

Șeful guvernului romîn și membrii 
delegației își iau rămas bun de la 
primul ministru al R.A.U., Ali Sabri, 
și celelalte persoane oficiale.

N.A.T.O. fuseseră definite astfel de 
ziarul „Paris Jour": „Pînă în prezent 
proiectul american n-a primit nici o. 
adeziune definitivă — cu excepția 
celei a R.F.G. în mod necondiționat 
și a Greciei și a Turciei, dar cu 
condiția de a nu furniza decît cîțiva 
marinari și nimic altceva. Englezii 
continuă să-și rezerve răspunsul și 
este puțin probabil ca ei să se ra
lieze după alegeri. Italienii pun 
condiții inacceptabile pentru Was
hington. Criticile Franței, la adresa 
forței nucleare multilaterale au de
venit mai energice de cînd Statele 
Unite arată că sînt într-adevăr gră
bite să ajungă la rezultat".

pole steagul desfășurat al Greciei, 
țesut de tinere ateniene în vremea 
ocupației. Ca și acum 20 de ani, pri
marul Atenei, Plitas, a rostit o alo
cuțiune. La ceremonie au participat 
reprezentantul regelui Constantin, 
membri ai guvernului și reprezen
tanți ai tuturor partidelor politice, 
șefi ai armatei și alte persoane ofi
ciale, precum și reprezentanți ai a- 
sociațiilor și organizațiilor din rezis
tența națională. Tot în cursul dimi
neții Papandreu a depus o coroană 
la monumentul soldatului necunos
cut.

Sîmbătă seara Papandreu a adre
sat un mesaj prin radio poporului 
grec în care a subliniat caracterul 
eroic al rezistenței naționale grecești 
împotriva ocupanților străini. Kane- 
lopulos, liderul E.R.E., și Passalidis, 
președintele E.D.A., au adresat, de 
asemenea, mesaje poporului grec.

AI. GHEORGHIU

către A. Kosighin
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că președin
tele Johnson a transmis un mesaj 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. După 
ce îl felicită pentru desemnarea sa 
ca șef al guvernului sovietic, pre
ședintele Johnson subliniază că 
S.U.A. și U.R.S.S. poartă o mare 
răspundere pentru menținerea păcii 
mondiale. „Sper, se spune în me
saj, că guvernele noastre vor ac
ționa constructiv în încercarea de 
a rezolva problemele urgente care 
ne stau în față, în lume“.

Reuniunea Consiliului 
unității economice arabe

CAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo 
a început reuniunea Consiliului uni
tății economice arabe, alcătuit din 
reprezentanții țărilor arabe’ semna
tare ale tratatului privind crearea 
unității economice arabe — R.A.Ü., 
Siria, Irak, Iordania și Kuweit.

în ședința de sîmbătă a fost as
cultat un raport al Comitetului so
cial al Ligii Arabe, după care au 
fost create patru comitete pentru 
următoarele probleme: financiare, 
taxe vamale, economice și indus
triale. Comitetele au sarcina ca, în- 
cepînd de duminică, să studieze con
dițiile și să elaboreze propuneri în 
vederea coordonării activității țări
lor arabe în cele mai diverse do
menii ale economiei. Propunerile 
vor fi prezentate apoi consiliului, 
în ședința de miercuri.

Procesul de la Düsseldorf
La tribunalul din Düsseldorf (R.F.G.) 

are loc în prezent procesul unui număr 
de 11 foști naziști. Ei sînt acuzafi de 
exterminarea prin gazare a 700 000 de 
cetă|eni polonezi în lagărul de concen
trare de la Treblinka în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Tot din or
dinul lor în toamna anului 1943, pentru 
a șterge urmele crimelor comise, lagărul 
a fost distrus, pămîntul a fost arat, 
plantați arbori și tofi cei care au efectuat 
aceste lucrări au fost, omoriji.

„Acesta este unul din cele mai mari 
procese din seria celor care se ocupă 
de crime comise în timpul războiului și

noului cabinet englez
Guvernul laburist moștenește o situație 
financiară deficitară

LONDRA 18 (Agerpres). — Noul 
prim-ministru al Angliei, Harold 
Wilson, și-a luat sîmbătă funcțiile 
în primire, participînd la o întruni
re la Palatul Buckingham a Consi
liului privat, prezidat de către regi
nă și avînd o întrevedere cu George 
Brown, locțiitor al primului ministru 
și ministru însărcinat cu afacerile 
economice, și cu James Callaghan, 
ministrul de finanțe.

Referindu-se la această ultimă în
trevedere, agenția France Presse 
subliniază că ea a fost consacrată 
„luării unor măsuri urgente“ într-o 
serie de probleme importante. Agen
ția menționează că administrația la
buristă moștenește în prezent o si
tuație financiară foarte deficitară, 
în septembrie, după cum se știe, 
Banca Angliei a efectuat la o serie 
de bănci vest-europene, din S.U.A. 
și Canada, împrumuturi a căror ci
fră se apreciază a fi de 100 milioane

COMUNICATUL COMUN SOVIETO-CUBANEZ
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității Co
municatul comun sovieto-cubanez cu 
privire la vizita în U.R.S.S. a lui 
Osvaldo Dorticos Torrado, președin
tele Cubei.

în comunicat se spune că Osval
do Dorticos a avut convorbiri cu 
L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, 
A. I. Mikoian și alți conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.

După ce subliniază că relațiile 
frățești dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Cuba se întăresc și se dez
voltă tot mai mult, comunicatul 
menționează că în Republica Cuba 
construirea socialismului are loc în 
condițiile unor acțiuni anticubane 
promovate de cercurile imperialiste 
din S.U.A. Se subliniază că partea 
sovietică își reconfirmă declarația 
sa cu privire la solidaritatea deplină

va dura mai multe luni", scrie ziarul en
glez „Guardian”.

Printre principalii acuzafi în procesul 
de la Düsseldorf este Kurt Hubert Franz, 
fost șef de gardă și comandant adjunct 
al lagărului de la Treblinka. După război 
el a fost bucătar la Düsseldorf. A fost 
arestat acum cinci ani. La procesul 
Eichmann el a fost calificat drept unul 
dintre cei mai înrăifi criminali. Se spune 
că biciuia prizonierii în drumul spre ca
merele de gazare, iar alteori asmuțea 
cîinii asupra lor. Cînd avea chef cerea 
unor deținuți să boxeze cu el iar cînd 
obosea îi împușca. 

lire sterline, pentru a apăra poziția 
monedei britanice, grav afectată. De 
asemenea, presiunea al cărei obiect 
a fost lira sterlină în ultimele zile 
ale campaniei electorale, a obligat 
Banca Angliei să facă apel la rezer
vele sale de aur, precum și să re
curgă la noi împrumuturi externe.

în fața acestei situații se așteaptă 
ca noul ministru de finanțe să dea 
dispoziții în vederea reîntăririi re
zervelor de aur și de devize ale țării, 
care nu se mai ridică în prezent de
cît la 900 milioane lire sterline. Se 
prevăd măsuri importante și în ce 
privește reducerea deficitului balan
ței de plăți, care se apreciază că va 
depăși în acest an 600 milioane lire 
sterline.

Prima întrunire a cabinetului în 
plenul său sè prevede a avea loc 
luni sau marți, cu care prilej vor fi 
discutate acțiunile menite să contra
careze această situație.

și sprijinirea fermă a guvernului re
voluționar al Cubei.

Linia generală a politicii externe 
a celor două țări — se arată în co
municat — este politica de co
existență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite. Părți
le consideră că o contribuție ho- 
tărîtoare la cauza întăririi păcii ar 
fi încheierea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub un 
control internațional riguros și, pa
ralel cu lupta pentru dezarmare, este 
necesar să se obțină înfăptuirea u- 
nor măsuri parțiale.

Cele două părți subliniază necesi
tatea de a se depune toate eforturi
le pentru a contribui la consolidarea 
unității comunității socialiste pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Corespondență 

din Viena

Rezultatele unui 
referendum neoficial

După cum s-a mai anunjat, în Austria 
a avut loc între 5—12 octombrie un 
referendum organizat de 46 de ziare 
și publicații privitor la schimbările ne
cesare în conducerea societății de radio
difuziune și televiziune austriece. Rele-
rendumul a avut, bineînțeles, un carac
ter neoficial. Cu toate acestea s-ar putea 
ca el să aibă urmări pe plan legislativ. 
Conform constituției, în cazul în care un 
număr de cel puțin 200 000 de persoane 
se pronunfă pentru un proiect de lege, 
guvernul este obligat să-l supună parla
mentului, care ia hotărîri în consecință.

Rezultatele referendumului, date vineri 
publicității, arată că 833 389 de persoa
ne s-au declarat pentru schimbări în 
conducerea societății de radio.

Cele două partide, membre ale 
coalifiei guvernamentale, au poziții dife
rite țață de rezultatele referendumului. 
Partidul populist se declară dispus să ia 
în considerare rezultatele, pe cînd parti
dul socialist, care exercită o influență 
mai mare în actuala conducere a socie
tății de radio, caută să minimalizeze a- 
ceste rezultate. Partidul comunist, în or
ganul său „Volksstimme", scrie că „ini
țiatorii referendumului nu au avut ca țel 
democratizarea radioteleviziunii, ci în
locuirea conducerii de azi cu cea a unui 
director general atotputernic. Este ne
cesară o adevărată democratizare a 
radioului și televiziunii și nu comercia
lizarea lor. Aceasta este în interesul po
porului austriac" — conchide ziarul.

Ștefan DEJU

Chemările C.C. al P.C.U.S.
cu prilejul celei de-a 47-a aniversari 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, C.C. al 
P.C.U.S. a dat publicității chemă
rile cu prilejul celei de-a 47-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Chemările cuprind cuvinte de sa
lut în cinstea marxism-leninismu
lui — învățătura revoluționară veș
nic vie, în cinstea liniei generale le
niniste de neclintit a P.C.U.S., elabo
rată de Congresele al XX-lea, al 
XXI-lea și al XXII-lea ale parti
dului.

„Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste internaționale pe 
baza Declarațiilor Consfătuirilor de 
la Moscova !“, se spune într-una din 
chemări.

Adresîndu-se popoarelor lumii, 
C.C. al P.C.U.S. cheamă la lupta 
pentru lichidarea deplină și defini
tivă a rușinosului sistem al robiei 
coloniale, împotriva tuturor forme
lor de dependență imperialistă, pen
tru încetarea totală a tuturor tipu
rilor de experiențe cu arma nu
cleară, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru o pace trainică pe 
pămînt.

Chemările C.C. al P.C.U.S. conțin 
cuvinte de salut în cinstea priete
niei și colaborării dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și popoarele R.P. 
Chineze, R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R.P.D. Co
reene, Republicii Cuba, R. D. Ger
mane, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Ungare și 
R. D. Vietnam.

„Salut frățesc oamenilor muncii

Ședința solemnă de la Kiev
Cuvînfarea lui A. I. Mikoian

KIEV 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Anastas Mikoian, a luat cuvîntul 
la 17 octombrie la Kiev în cadrul 
ședinței solemne consacrate împli
nirii a 20 d<- ani de la eliberarea 
Ucrainei de sub jugul fascist.

Marele Război pentru Apărarea 
Patriei, a spus Mikoian, a stîrnit un 
mare avînt al întregului popor, a 
dovedit că el este gata de luptă, 
gata de orice sacrificii. în acest 
război toate popoarele Uniunii So
vietice au luptat alături, ca frații. 
Politica națională leninistă, a subli
niat Mikoian, a constituit acel ci
ment care a întărit unitatea întregii 
țări sub conducerea marelui Partid 
Comunist.

Nu este oare un miracol, a spus 
Mikoian, că au trecut abia 20 de ani, 
iar Ucraina nu numai că și-a refă

Ayub Khan despre viitoarele alsgeri 
generale din Pakistan

RAWALPINDI 18 (Agerpres). — 
într-un discurs pronunțat duminică 
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a declarat că alegerile ge
nerale din luna martie a anului 
viitor, care vor avea loc în această 
țară, trebuie să ducă la formarea

O nouă manifestație peronistă 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara, aproximativ 200 000 
de peroniști au organizat, cu ocazia 
celei de-a 19-a aniversări a venirii 
la putere a fostului dictator argenti
nian. Peron, o manifestație în Piața 
Once din Buenos Aires.

Aproximativ 5 000 de polițiști în 
ținută de campanie au barat căile 
de acces spre centrul capitalei și 
spre Casa Roza, unde se află 
președinția țării. In același timp, 
ministrul de interne al Argen
tinei, Juan Palermo, și alți membri 
ai guvernului, printre care miniștrii 

din R. P. Romînă, care construiesc 
socialismul. Trăiască prietenia veșy- 
nică, de nezdruncinat și colabora
rea dintre popoarele sovietic și ro
mîn !“ — se spune într-una din 
chemări.

Se fac urări în cinstea sistemului 
mondial socialist — cucerirea prin
cipală a clasei muncitoare interna
ționale — și în cinstea prieteniei fră
țești și a unității popoarelor din toa
te țările socialiste.

Un salut fierbinte este adresat po
poarelor Indiei, Indoneziei și altor 
țări din Asia, popoarelor țărilor ara
be, popoarelor statelor africane și 
popoarelor Americii Latine.

Chemările cuprind urări în cinstea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele Angliei, S.U.A., Franței și 
poporul sovietic. Este salutată poli
tica externă leninistă iubitoare da 
pace a Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. cheamă oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică să-și 
consacre toate forțele înfăptuirii 
Programului P.C.U.S., hotărîrilor 
Congresului al XXII-lea al partidu
lui, creării bazei tehnice-materiale 
a comunismului.

Sînt adresate cuvinte de salut ma
relui popor sovietic — construe z. 
glorios al comunismului, luptător 
curajos pentru pace și pentru feri
cirea tuturor oamenilor muncii de 
pe pămînt.

Trăiască comunismul, care instau
rează pe pămînt pacea, munca, li
bertatea, egalitatea, frăția și ferici
rea tuturor popoarelor — se spune 
în ultima chemare.

cut tot ce a fost distrus, ci a și con
struit din nou foarte multe ? Erois
mul de masă de pe front s-a trans
format într-un avînt general în 
muncă al popoarelor în opera de re
construcție postbelică, pentru înde
plinirea planurilor cincinale, apoi a 
septenalului, pentru înfăptuirea mă
rețului program de construire a ba
zei tehnico-materiale a comunis
mului.

Forța partidului, a spus în înche
iere A. I. Mikoian, constă în aceea 
că el face și va face și pe viitor to
tul pentru a repurta noi succese și 
pentru a nu uita de lipsuri, pentru 
a nu închide ochii în fața lor, ci 
dimpotrivă, pentru a-i mobiliza pe 
oameni la înlăturarea acestor lip
suri și pentru a ridica economia, 
cultura, treaptă cu treaptă, pentru a 
întări forța ideologică a poporului 
nostru. !

unei administrații puternice, ca
pabile să soluționăze problemele in
terne și externe și să asigure 
securitatea țării. Ayub Khan s-a 
pronunțat împotriva oricărei ten
dințe de a se instaura în țară o 
dictatură.

apărării și afacerilor externe, s-au 
aflat într-o legătură permanentă, ur
mărind desfășurarea manifestației 
pentru a putea ordona măsurile ne
cesare în eventualitatea cînd ea ar 
fi dat loc la dezordini.

După ce manifestanții au ascultat 
înregistrată pe bandă de magnetofon 
vocea fostului dictator care a pro
mis să se întoarcă în Argentina pînă 
la sfîrșitul acestui an, din exilul său 
la Madrid, s-a încercat o pătrun
dere spre Piața Congreselor, care a 
fost însă împiedicată de către po
lițiști.

SCURTE ȘTIRI
BUDAPESTA. Delegația de partid 

și guvernamentală a R. P. Ungare, 
condusă de Jânos Kâdăr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, care a întreprins o vi
zită de prietenie în R. P. Polonă, s-a 
înapoiat în dimineața zilei de 18 oc
tombrie la Budapesta.

MOSCOVA. La 18 octombrie, Gas
ton Palewski, ministru de stat, însăr
cinat cu cercetările științifice și cu 
problemele atomice și spațiale, a ple
cat spre patrie. Timp de 10 zile, Pa
lewski, împreună cu alți oameni de 
știință din Franța, au vizitat diferite 
centre de cercetări științifice din U- 
niunea Sovietică.

PARIS. în capitala Franței s-a des
chis sesiunea Consiliului național al 
păcii din Franța. Secretarul general al 
consiliului. André Souquière, a vorbit 
despre mișcarea de masă din Franța 
pentru acțiunile ce. trebuie întreprinse 
în favoarea menținerii păcii în lume. 
El a condamnat acțiunile din golful 
Tonkin, care au dus la încordarea re

lațiilor internaționale și s-a pronunțat 
împotriva înzestrării Bundeswehrului 
vest-german cu arma nucleară.

BOGOTA. Un grup de 50 de pro
fesori și conferențiari de la Universi
tatea din capitala Columbiei au adre
sat Ministerului Justiției o scrisoare 
de protest împotriva arestării lui Man
ko Lafont, directorul săptămînalului 
„Voz Proletariat membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Columbia, și cer eliberarea lui 
neîntîrziată.

DJAKARTA. O suprafață de 30 000 
ha de pămînt, care înainte fusese în 
stăpînirea plantatorilor străini și a feu
dalilor locali, a fost împărțită la 40 000 
de țărani fără pămînt din Java de 
vest. în total, țăranii din Java de 
vest vor primi 65 000 ha de pămînt. 
Hermanses, ministrul pentru proble
mele agrare, și-a exprimat nădejdea că 
încă în cursul acestui an guvernul va 
termina împărțirea loturilor de pămînt 
naționalizate în insulele Java, Madu
ra, Bali și Lombok.

BAGDAD. Agenția France Presse 
anunță că principalul șef al mișcării 
baasiste clandestine din Irak, Sadam 
Takriti, a fost arestat. Autoritățile ira
kiene au declarat că Sadam Takriti 
era căutat pentru participarea sa la 
recentul complot împotriva regimului 
irakian.

SAIGON. Un purtător de cuvînt 
militar american a declarat duminică 
că forțele guvernamentale ale'Vietna
mului de sud au pierdut în ultimele 
14 săptămîni, în luptele împotriva tru
pelor de partizani, 11215 oameni, 
morți și răniți, cifră ce reprezintă a- 
proape egalul pierderilor suferite de 
aceste forțe în primele șase luni ale 
anului. Observatorii de la Saigon con
sideră aceste pierderi ca „fără prece
dent într-o perioadă atît de scurtă“.

LIMA. în capitala Republicii Peru 
a avut loc o adunare la care au par
ticipat 154 de delegați reprezentînd 
4 000 de muncitori din industria poli

grafică a orașului Lima. Delegații au 
hotărît în unanimitate crearea unui 
sindicat unic al muncitorilor poligrafi 
din capitala peruviană.

NEW YORK. Fostul președinte al 
S.U.A., Herbert Hoover, a suferit o 
hemoragie intestinală cu consecințe 
grave. Situația sa este gravă în spe
cial din cauza vîrstei de 91 de ani. 
Se anunță că el este menținut în via
ță prin transfuzii de singe. Herbert 
Hoover a fost președinte al S.U.A. în
tre anii 1929—1933.

ALGER. Agenția Algerie-Presse-Ser- 
vice anunță că a fost arestat Ait Ah
med, șeful așa-numitului „Front al for
țelor socialiste", organizație antiguver
namentală care a provocat tulburările 
din regiunea Kabilÿa.

CAIRO. în luna decembrie, la Cairo 
va fi inaugurat un centru agricol per
manent pentru pregătirea specialiștilor 
necesari țărilor africane în curs de 
dezvoltare.
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