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La construcțiile O fi i | Ț fi TT F* 
de locuințe wALI I A I L

pînă la ultimul amănunt
In. atenția constructorilor se află 

neîntrerupt' calitatea lucrărilor în 
construcțiile de locuințe'— sarcină 
importantă trasată de partid. Este și 
firesc, în condițiile ritnȚului tot mai 
intens în care se realizează ansam
bluri arhitectonice moderne în cele 
mai diferite orașe, ale țării, să se 
pună pe primul plan necesitatea ca 
noile construcții să fie trainice și 
confortabile, să asigure locatarilor o 
ambianță cît mai plăcută. Pe 
șantiere. sînt, createtoate con
dițiile pentru realizarea acestei 
sarcini : la dispoziția întreprinderi
lor de construcții stau în prezent 
numeroase utilaje și mecanisme, me
todele industriale de execuție au că
pătat o largă extindere, s-a lărgit 
gama noilor materiale eficiente, con
structorii noștri au acumulat o bo
gată . experiență în munca.

Caracteristice pentru construcțiile 
de locuințe , sînt aceste două cerințe : 
ritm intens de lucru pe . șantiere și 
calitate ireproșabilă a lucrărilor. 
Au devenit cunoscute în întreaga 
țară ansamblurile de locuințe ridi
cate în Capitală, la Bacău, în car
tierul Steagul Roșu din Brașov etc. 
Intr-un timp scurt în orașele ță
rii au fost, construite sute și. mii de 
apartamente. In majoritatea proce
selor verbale de recepție. s.e oglin
desc aprecieri pozitive cu privire la 
eleganța construcțiilor, la lucrările 
interioare făcute cu grijă, la finisa
jul atent, la tot ceea ce ține de no
țiunea de calitate exemplară.

De asemenea aprecieri se bucură 
multe dm cele aproape 54 000 de 
apartamente ce se construiesc a- 
nul acesta în întreaga țară. Din 
păcate — așa cum confirmă și 
unele scrisori primite la redacție 
— există încă șantiere unde noi
le locuințe nu sînt realizate la 
un nivel calitativ corespunzător. Nu 
o singură dată întreprinderile con
structoare sînt invitate să revină la 
locul unde au terminat .lucrările și 
obligate să facă remedieri, mai mici 
ori mai mari. Aceasta înseamnă e- 
forturi și cheltuieli suplimentare, 
daune aduse locatarilor. Cum se face 
că. apar astfel de lipsuri în ac
tivitatea unor șantiere ?

Experiența arată că acolo unde 
se respectă, cu strictețe tehnologia 
lucrărilor, unde tîmplăria, instalația 
electrică și cea sanitară, finisajele 
sînt executate potrivit proiectelor, la 
recepție noile apartamente primesc 
cele mai bune aprecieri. O aseme
nea grijă nu se manifestă însă 
peste tot. Recent, într-o scrisoare 
primită din Timișoara, se arăta că 
la unele blocuri construite în oraș 
(mai ales la cele din zona tipogra
fiilor) calitatea apartamentelor lasă 
de dorit : tencuiala nu este unifor
mă și prezintă împușcături din cauza 
varului insuficient stins, zugrăvelile 
sînt cu pete, parchetul și mozaicul 
suferă din punct de vedere al finisa
jului. Toate acestea se datoresc or
ganizării slabe a muncii la ridicarea 
structurii de rezistență, la lucrările 
de finisaj, cît și unui control nesa
tisfăcător pe faze de execuție. La
boratoarele de control de la grupu
rile de șantiere ale trustului regio
nal de construcții nu urmăresc sis
tematic modul cum se dozează ma
terialele la prepararea betonului și 
calitatea lucrărilor executate.

Realizarea unor ansambluri de lo
cuințe la un nivel calitativ superior 
presupune, printre altele, ca la pre
darea apartamentelor tbate lucrările 
(inclusiv finisajele exterioare, mon
tarea și punerea la punct a lifturi
lor, racordările la instalațiile de 
lumină și apă, pavărea căilor de ac
ces etc.) să fie complet încheiate. In 
acest fel proaspeții locatari se vor 
bucura de la început de .tot confor
tul pe care proiectanții l-au prevă

Construcțiile trainice ți confortabile înălțate în ultimii ani în cartierul Țlglina din Gaia|i asigură locatari
lor o ambiantă plăcută
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zut pe hîrtia de calc. Pe une
le șantiere se mai întîlnește to
tuși obiceiul de a preda anumite 
blocuri neterminate, întreprinderile 
de construcții afirmînd că „merge și 
așa“. Astfel a procedat întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 4 din Ca
pitală, care a prezentat pentru a fi 
date în folosință, în cartierul Serg. 
Nițu Vasile, blocuri fără parapeți la 
balcoane, cu o parte din instalații 
nepuse la punct. Este o practică cu 
.totul greșită, care nu aduce foloase 
nici întreprinderii și nici locatarilor.

Printre problemele legate de cali
tatea blocurilor care cer o atenție 
deosebită se numără și executarea 
teraselor. Realizarea unor izolații 
bune la acoperișurile blocurilor, con
diție indispensabilă a trăiniciei aces
tora, nu este peste tot rezolvată în 
cele mai bune condiții tehnice, fapt 
care are urmări asupra construcțiilor: 
apa se infiltrează deteriorînd pereții 
apartamentelor. Astfel de deficiențe 
sînt semnalate la Tg. Mureș, Sibiu, 
Arad și la unele blocuri din Capi
tală. Găsirea celor mai potrivite pro
cedee pentru izolarea teraselor pre
ocupă acum pe mulți specialiști din 
construcții. C.S.C.A.S. a și elaborat 
unele detalii pentru noi soluții de 
îrivelitpri. Este necesar ca ele să fie 
extinse și totodată să se studieze în 
continuare și alte metode, mai efi
ciente.

In încetățenirea unui spirit de 
intoleranță față de cele mai mărunte 
lipsuri un mare rol au comisiile 
de recepție. In majoritatea lor 
aceste comisii manifestă exigen
tă, se consideră adevărați expo- 
nenți ai locatarilor care se vor muta 
în apartamentele pe care le recep
ționează. Pe motive cu totul înteme
iate, unele comisii de recepție din 
Capitală, Iași, Ploiești nu închid 
ochii și refuză să-și pună semnătura 
atunci cînd parte din lucrări sînt 
executate necorespunzător. Este un 
exemplu de responsabilitate față de 
sarcina încredințată. Dar mai sînt 
cazuri cînd unele sfaturi popu
lare, din dorința de a urgenta 
darea în folosință a blocurilor, 
împing comisiile de recepție să 
treacă cu vederea anumite de
ficiențe. Așa au procedat comi
siile de recepție ale sfaturilor 
populare orășenești din Deva, Lu- 
peni și Petroșeni, care au recepțio
nat blocuri neterminate, cu defecte 
la calitatea tencuielilor, zugrăvelilor 
și lucrărilor de instalații. Uneori — 
cum s-a întîmplat la blocurile 7, 11, 
12 și 13 din Deva — unor asemenea 
lucrări li s-a acordat chiar califica
tivul de „foarte bine“. Pe bună 
dreptate locatarii de aici sînt de pă
rere ca asemenea comisii de recep
ție, care fac treabă fără exigență, 
să fie trase la răspundere.

După calitatea construcțiilor îți 
dai seama cum este organizată 
munca pe șantierul respectiv și ce 
fel de gospodari lucrează acolo. De 
la muncitori, maiștri, șefi de lot 
pînă la conducerile întreprinderilor 
de construcții, fiecare își angajează 
răspunderea personală pentru cali
tatea lucrărilor efectuate. în acest 
domeniu un rol important revine 
organizațiilor de partid de pe șan
tiere. Mobilizarea masei constructo
rilor la executarea exemplară a lu
crărilor, extinderea experienței 
bune, combaterea prin diferite mij
loace a lucrului de mîntuială, întă
rirea controlului la toate verigile 
șantierelor — iată condiții ale rea
lizării unor construcții de bună ca
litate.

Cu eforturi sporite, în primul rînd 
din .partea constructorilor, calitatea 
blocurilor de locuințe poate fi ne
contenit îmbunătățită. Constructorii 
au dovedit cu prisosință că pot rea
liza acest lucru,
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Coșurile Fabricii de ciment din Medgidia fumegă zi și noapte. Colecti
vul de aici a produs pînă acum peste plan mai mult de 
34 600 tone de ciment și peste 21 200 tone de clincher. In primele 
9 luni din acest an s-au realizat aproape 820 000 lei economii și 1 6S7 000 
lei beneficii suplimentare. Aceste rezultate au fost obținute prin folo
sirea intensivă și buna întreținere a utilajelor, mecanizarea unor opera
ții, respectarea prescripțiilor tehnologice, ca și buna organizare 
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Azi începe în Capitală

CONFERINȚA 
internațională a. l e a.

Tntre 26 și 31 octombrie se va des
fășura în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne Conferința internațională a- 
supra tehnicilor experimentale la 
reactorii nucleari de cercetare. Con
ferința este organizată de Agenția 
internațională pentru energia ato
mică (A.I.E.A.) în colaborare cu Co
mitetul pentru energie nucleară de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri din 
R. P. Romînă. Participă savanți și 
specialiști în fizica și tehnica reac-

Excursii la sfârșit 
de săptămînă

Vremea frumoasă a permis din 
nou amatorilor de drumeție să por
nească în excursii pe rutele prefera
te. Sîmbătă după-amiază, 1 500 de 
bucureșteni au plecat cu trenul sau 
autocarele spre Valea Prahovei și 
Valea Timișului, la cabanele Vîrful 
cu Dor, Cota 1 400, Babele, Trei 
Brazi, Poiana Secuilor, la Brașov și 
Poiana Brașovului sau pe Valea Ol
tului. Duminică dimineața un alt 
grup a părăsit Capitala, cu destina
ția Curtea de Argeș și hidrocentrala 
„16 Februarie“. Peste 2 500 de oa
meni ai muncii din Bacău, Iași, Ora
dea, Tg. Jiu, Tg. Mureș, Brașov, Re
șița, Deva și din alte orașe au 
vizitat ieri Bucureștiul și Expoziția 
realizărilor economiei naționale.

In ziarul de azi CENTENARUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
• Constantin Soci — Alegeri în 

grupele de partid : Operativi
tatea presupune orientare, spi
rit de ini|iafivă (pag. 2-a).

• D. Solomon — Pe marginea 
unui turneu al Teatrului de 
Stat din Baia Mare : Respon* 
sabiiitate regizorală (pag. 2-a).

• He scriu corespondenții vo
luntari (pag. 2-a).

® Sport (pag. 3-a).

a înire- 
Cartojan

torilor nucleari din aproape 20 de țări, 
membre ale A.I.E.A. In cadrul con
ferinței vor fi prezentate lucrări ori
ginale și de sinteză privind tehni
cile fizicii reactorilor.

Noi articole 
din mase plastice

Fabrica de mase plastice-București a 
introdus în fabricație de serie noi sorti
mente de articole din mase plastice. Nu
mai în acest an au fost omologate 30 
de bunuri de larg consum, majoritatea 
fiind în producție. Printre acestea se 
numără coșuri pentru rufe, pentru hîrtii, 
truse de techizite școlare, diverse ju
cării pneumatice. Cea mai mare parte a 
producției întreprinderii o formează di
versele repere pentru industrie. Utiliza
rea pieselor din mase plastice în între
prinderile constructoare de mașini duce 
la obținerea de importante economii de 
metal, la reducerea prețului de cost. în 
același timp aceste repere se ca
racterizează prin rezistență la in
temperii și agenți corosivi, conduc- 
tibilitate termică redusă, greutate 
mică, prelucrare ușoară etc. In pre
zent se produc aci 93 de repere fo
losite în construcția de mașini agrico
le, autocamioane, motoare Diesel, ma
șini textile, transformatoare etc. Fabrica 
de mase plastice-București produce 
peste 1 000 de sortimente cu cele mai 
diverse utilizări.

Intîia zl du
pă închiderea 
Jocurilor Olim
pice. Stadioa
nele și sălile 
de sport au 
rămas singu
ratice, departe 

de vuietul clocotitor al mulțimii, de 
emoțiile și bucuriile participanților 
la întreceri. Se obișnuiseră atît de 
mult locuitorii din Tokio să vadă 
sclipind în noapte, asemenea unui 
far, flacăra olimpică, încît parcă nici 
nu le vine a crede că sărbătoarea 
Olimpiadei s-a încheiat. Dar oricît 
de nostalgică este despărțirea de 
cea mai mare competiție sportivă a 
lumii, rămîn amintirile de neșters 
despre stelele sportului mondial din 
a căror pasionantă luptă s-au născut 
atîtea performanțe de răsunet. Pot fi 
oare date uitării acele splendide 
dispute atletice care au generat cele 
11 noi recorduri mondiale și 26 
recorduri olimpice ? Sau asalturile

Intre 26 și 31 octombrie au loc la București și Iași festivități 
consacrate împlinirii a 100 de ani de cînd, în octombrie 1864, dom
nitorul Alexandru Ioan Cuza a emis decretele de înființare ca insti
tuții de stat a primelor școli superioare de artă. Redactorul nostru 
Mihai Iordănescu s-a adresat unor cadre de conducere din insti
tutele de învățămînt superior artistic cu rugămintea de a prezenta 
cititorilor aspecte din istoria școlilor superioare de teatru, muzică, 
arte plastice, succesele dobîndite de aceste institute în anii puterii 
populare.

Prof. COSTACHE ANTONIU, 
artist al poporului, rectorul 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică ,,I. L. Cara- 
giale" :

Tradițiile învățămîntului teatral da
tează de mai bine de 100 de ani; în
ceputul lor se identifică în bună par
te cu înființarea unei trupe teatrale 
în repertoriul căreia trebuiau să in
tre reprezentații în limba romînă. 
Componenții acestei trupe participau 
la primul curs romînesc de arta ac
torului predat în 1834 de Costache 
Aristia, în cadrul Societății Filar
monice din București. Sub îndruma
rea acestui neobosit animator al tea
trului romînesc, tinerii îndrăgostiți 
de luminile rampei își însușeau cu
noștințe valoroase de artă dramati
că, istorie, literatură, muzică voca
lă, dans, scrimă etc. Experiența șco
lii Societății Filarmonice a fost con
tinuată și îmbogățită în cadrul Con
servatorului înființat de domnitorul 
Cuza, prin sîrguința unor personali
tăți valoroase din istoria teatrului 
nostru ca, de pildă, Matei Millo, Cos- 
tache Caragiale, Ștefan Velescu. 
Aristizza Romanescu, Constantin 
Nottara și mulți alții, care au impri
mat mișcării teatrale romînești o 
orientare profund realistă, ridicînd 
arta interpretativă la un nivel supe
rior și făcîndu-1 pe actor conștient 
de importanța socială a misiunii 
sale. Intr-o perioadă maî apropiată 
de timpurile noastre și-a desfășurat 
activitatea o pleiadă de mari actori 
și pedagogi ale căror multilaterale 
preocupări au însemnat pentru tea
trul romînesc și școala sa surse ine
puizabile de învățăminte ; Nicolae 
Soreanu, Ion Livescu, Ion Manoles- 
cu, Maria Filotti, Vladimir Maximi
lian, Lucia Sturdza-Bulandra și-au 
înscris numele în istoria culturii 
noastre atît prin creații din reper
toriul clasic și modern, cît și prin 
contribuția lor la dezvoltarea miș
cării teatrale ca parte integrantă a 
artei noastre naționale.

Conservatorul din București, în
ființat la 6 octombrie 1864, a func
ționat pînă în anul 1948 ca școală 
superioară de muzică și teatru. In 
anii regimului democrat-popular, da
torită grijii partidului și statului 
pentru larga dezvoltare a învățămîn- 

j tului superior, institutul nostru 'a 
cunoscut mari prefaceri. Institutul 
de teatru a căpătat o fizionomie 
proprie, cunoscînd o continuă dez
voltare. Am dobîndit posibilitatea 
de a pregăti artiști-cetățeni, cu 
o concepție realist-socialistă în artă, 
dornici să slujească cu devotament 
opera de construire a socialismului. 
Tinerii își însușesc cunoștințele lega
te de activitatea pe scenă de la pro
fesori care sînt, totodată, actori și 
regizori de frunte ai teatrului ro
mînesc. Față de cele cîteva cursuri 
cîte . existau în cadrul conserva
torului, astăzi pianul de învăță- 
mînt al Facultății de teatru cu
prinde 20 de materii de specialitate 
și de cultură generală. Pe lîngă arta 
dramatică și regia de teatru, îmbo
gățite astăzi considerabil, dezvoltarea

In atelierul de sculptură al Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu"

Despărțiri emoționante
date asupra timpului de înotătorii 
ale căror brațe au spulberat de-a 
dreptul 13 vechi recorduri mondiale 
și nu mai puțin de 53 recorduri olim
pice ? Toate acestea și multe altele 
au conferit celei de-a 18-a ediții a 
L O. titlul — pe merit cucerit — de 
cea mai valoroasă dintre Olimpia
dele moderne.

La succesul deplin al acestei com
petiții, la startul căreia au fost pre
zente 94 de țări, și-au adus contri
buția și reprezentanții Romîniei care, 
potrivit clasamentului final pe na
țiuni, ocupă locul al doisprezecelea, 
iar pe medalii al 14-lea, cuce
rind două medalii de aur și una 
de bronz la atletism, două medalii de 
argint la calac-canoe, una la tir și 
una la lupte, precum și alte medalii 
de bronz la diferite discipline. Am 
avut adeseori bucuria în timpul 
Olimpiadei să vedem pe prima pa
gină a ziarelor de mare tiraj repor
taje despre sportivii romîni, foto

cinematografiei naționale a impus 
înființarea secțiilor de regizori de 
film, operatori, critici și istorici ai 
artei teatrale și cinematografice. 
Pregătirea teoretică și practică a 
studenților se realizează în condiții 
mai bune ca oricînd. Oameni de cul
tură de peste hotare, care ne-au vi
zitat cu prilejul reuniunii In
stitutului internațional de teatru, 
au avut cuvinte de laudă pen
tru felul în care sînt predate cu
noștințele de specialitate și pentru 
condițiile materiale de care dispu
nem.

Prof. VICTOR GIULEANU, 
rectorul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu** :

Dacă azi școala noastră muzicală 
este unanim apreciată și în activita
tea ei sînt înscrise importante rea
lizări, o parte din acest presti
giu îl datorăm înaintașilor care 
și-au consacrat cu patriotism talen
tul promovării unei arte muzicale 
originale. Timp de un secol spre 
Conservator au fost canalizate ener
giile celor mai valoroși muzicieni 
care au înălțat edificiul artistic 
în fața căruia ne găsim astăzi. 
Au activat astfel — fie ca direc
tori sau rectori, fie ca profesori ai 
Conservatorului — compozitorii A- 
lexandru Flechtenmacher, primul 
director al Conservatorului din 
București, printre ale cărui merite 
este și acela de a fi luptat pentru 
introducerea în muzica noastră a 
scrierii cu note europene, Gheorghe 
Stephănescu, care a fondat tea
trul liric romînesc, Ion Nonna Ot- 
tescu, Alfons Castaid i, Theodor 
Rogalski, Paul Constantinescu, Di- 
mitrie G. Dinicu ; interpreți renu- 
miți ca D. Popovici-Bayreuth, de
numit astfel după celebrele festi
valuri wagneriene de la Bayreuth 
unde a obținut succese de un mare 
prestigiu, George Folescu, Constan
ța Erbiceanu, Elena Theodorini, 
George Georgescu și alții. Muzico
logia și-a avut străluciți reprezen
tanți în conservator prin profesori 
ca George Breazul, Constantin Brăi- 
loiu, remarcabil folclorist romîn. 
George Enescu, deși n-a activat o- 
ficial la catedră din cauza prezen
ței sale pe renumitele scene ale 
lumii, a acordat un sprijin remar
cabil învățămîntului muzical din 
țara noastră. Concepția Sa interpre
tativă privind traducerea marelui 
repertoriu violonistic și tehnica de 
lucru în compoziție se află și astăzi 
la baza activității catedrelor.

La școala noastră s-au format nu
meroși compozitori, interpreți de 
frunte, dirijori,-, care s-au afirmat 
în viața muzicală și au făcut cu
noscut peste hotare mesajul mu
zicii romînești. O bună parte din
tre ei slujesc cu aceeași ardoare 
învățămîntul muzical de astăzi care, 
prin grija manifestată consecvent 
de partidul și statul nostru, cu
noaște o înflorire continuă. Stu
denții conservatorului au asigurate 
largi posibilități de studiu și de cul
tivare a talentului muzical. As
tăzi, școlile noastre muzicale au

RADIOGRAMĂ DE LA TRIMISUL NOSTRU

grafii ale lor, să urmărim pe ecra
nul televizorului imagini de la dife
rite probe în care pe prim plan erau 
sportivii noștri. Iar în discuțiile purta
te cu celebrități ale sportului mon
dial, cu înalte personalități ale fo
rurilor internaționale sportive, apre
cierile elogioase la adresa repre
zentanților republicii noastre dragi 
au fost întotdeauna prezente. Și ce 
păcat că la unele probe sportivii ro
mîni au trecut pe lîngă afirmare, ra- 
tînd de puțin prilejul de a obține re
zultate pe măsura pregătirii și a po
sibilităților! Mă gîndesc înainte de 
toate la fotbal, la ciclism, la volei, 
haltere și chiar la box (la unele ca
tegorii), unde ai noștri au trecut cu 
bine prin ciurul concursurilor preli
minare, ajungînd atît de aproape de 
fazele finale, hotărîtoare pentru cu
cerirea medaliilor.

Succintele însemnări de față nu 
și-au propus să Intre în analize a- 
mănunțite. Este de competența spe
cialiștilor să tragă concluziile care

se impun pe marginea comportării 
sportivilor noștri. Cert este însă că la 
probele pe care le-am amintit spor
tivii romîni au manifestat carențe nu 
numai în ce privește pregătirea lor 
tehnică, ci și la capitolul voință.

Astăzi, satul olimpic a fost cuprins 
de febra plecărilor. Am asistat la 
despărțiri emoționante S-au fă
cut ultimele fotografii, s-au reînnoit 
promisiunile de a face schimburi de 
scrisori și, în fluturările de batiste 
ale celor ce au mai rămas o zi sau 
două, și au luat rămas bun ' de la 
satul olimpic mulți dintre cei ce au 
încununat cu laurii gloriei aceste 
locuri Olimpice. Pe multe din bu
levardele principale ale capitalei 
japoneze au început să fie cobo- 
rîte nesfîrșitele șiraguri de dra
pele ale țărilor participante și 
și-a stins strălucirea nocturnă și u- 
riașul glob ce se rotea necontenit 
pe vîrful înaltei clădiri „Mitsubishi* 
din Ginza.

Ion MÄRGINEANU

SUPERIOR
ARTISTIC
ROMÎNESC
o atitudine activă în descoperirea 
talentelor. Ele organizează acțiuni 
de selectare a tinerilor din mișcarea 
artistică de amatori, tineri pe care 
îi îndrumă către studiul organizat și 
sistematic.

Conf. unlv. COSTIN IOANID, 
prorector al Institutului de 
arte plastice ,,Nicolae Grigo
rescu** :

Ca și teatrul și muzica, școala ro- 
mînească de pictură a descins dintr-o 
bogată tradiție populară. înființarea 
în 1864 a Școlii naționale de Belle 
Arte din București avea ca bază o 
concepție artistică înaintată, cu ră
dăcini adînci în viața poporului 
nostru. Alături de arta populară cu 
bogate semnificații, luminoasa epocă 
a picturii revoluționare de la 1848, 
de o deosebită vigoare realistă, 
a asigurat școlii noastre plastice o 
dezvoltare pe mari dimensiuni. 
Theodor Aman, Gh. Tattarescu 
sînt întemeietorii șl primii profesori 
ai școlii. Ei au cultivat la elevi o 
concepție artistică adînc realistă, 
bazată pe observarea atentă și selec
tivă a aspectelor semnificative ale 
vieții, fixînd măiestrit în limbajul 
formelor și al culorilor idei cu ecou 
adînc în epocă. Concepțiile acestor 
înaintași sînt preluate și conti
nuate de alte mari personalități, ca 
pictorii Nicolae Grigorescu, ' Ion 
Andreescu, Ștefan Luchian, Gheor
ghe Petrașcu, Jean Steriadi, Fran
cise Șirato, sculptorii Constan
tin Brîncuși, Ion Georgescu, Dimi- 
trie Paciurea, Cornel Medrea ș. a., 
care au ridicat arta romînească la 
un nivel universal. Prin creațiile lor, 
artiștii de azi duc mai departe tra
dițiile școlilor romînești de artă.

în orientarea învățămîntului de 
arte plastice cunoașterea și repre
zentarea cît mai veridică și emoțio
nantă a omului este azi o preocu
pare esențială. Compoziția, prezentă 
sporadic în orizontul școlii în tre
cut, a devenit în prezent pîrghia- 
principală a învățămîntului. Studiul 
„modelului" e considerat ca punct 
de plecare pentru redarea relațiilor 
ample și subtile ale omului cu me
diul înconjurător, cu societatea.

Tn anii puterii populare s-au creat 
condiții pentru o dezvoltare fără 
precedent a învățămîntului artistic. 
Urmărind să asigure o pregătire 
multilaterală, învățămîntul superior 
de azi al artelor plastice se desfă
șoară în mai multe secții, cu dome
nii puțin explorate sau inexistente 
în vechea școală de Belle Arte: gra
fică, pictură monumentală, compo
ziție ceramică de mari dimensiuni, 
scenografie de teatru, film și televi
ziune, compoziții textile de impri
meuri și țesături, obiecte de artă 
turnate în sticlă sau mase plastice 
etc. Există, de asemenea, o secție de 
istorie și teorie a artei care pregă
tește specialiști în probleme de isto
ria artelor, critică, precum și pen
tru muzeele de artă din țară.



OPERATIVITATEAAI egeri în grupele de partid Carnet cultural
PRESUPUNE ORIENTARE FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

SPIRIT DE INIȚIATIVĂ
Dacă ne referim în activitatea de 

zi cu zi a organizațiilor de partid 
la o verigă indisolubil legată de în
săși ideea de operativitate, apoi' a- 
ceea e neîndoielnic grupa de partid. 
Muncind în cadrul aceleiași echipe, 
brigăzi sau la același agregat, mem
brii grupei de partid sînt în contact 
nemijlocit cu multitudinea de pro
bleme concrete, în aparență mărun
te, de care însă depind marile reali
zări — probleme pe care le ridică 
producția și viața cotidiană a colec
tivului. Ei sînt obligați adesea, 
prin forța lucrurilor, să intervină o- 
perativ în probleme care nu suferă 
amînare, iar aceasta presupune o o- 
rientare rapidă și precisă, un înalt 
spirit de inițiativă.

Cum au răspuns acestei cerințe 
grupele de partid de la „Electroteh
nica“? La această întrebare am în
cercat să aflăm răspuns urmărind 
cîteva adunări de alegeri în gru
pele de partid din această uzină. 
Iată cîteva exemple. Muncitorii de 
la montaj, pentru a termina lucră
rile începute, erau obligați uneori să 
aștepte pînă cînd strungarii executau 
piesele de care ei aveau nevoie. De 
aci — obișnuitul asalt de la sfîrșit 
de lună, lucrări de slabă calitate, 
reclâmații. Unii au dat vina pe lip
sa de materiale, alții pe slaba cali
ficare a unor muncitori de 
gărie. Grupa de partid al 
ganizator este tovarășul 
Gheprghiță cunoscînd în 
posibilitățile strungarilor, 
de muncă a fiecărui om 
te, s-a orientat grabnic, constatînd 
că nu aceasta era cauza principală. 
Spre a evita acest neajuns comuniș
tii au desfășurat o largă muncă poli
tică pentru folosirea mașinilor la în
treaga lor capacitate, crearea unui 
decalaj între secțiile prelucrătoare 
și cele de asamblare. Totodată, ei 
au recomandat conducerii secției 
specializarea oamenilor pe repere și 
grupe de operații, lansarea planului 
de producție în secție pe două luni. 
Conducerea tehnică a dat curs ope
rativ propunerilor făcute de grupa 
de partid, deoarece ele reflectau ne
cesitatea urgentă de a se canaliza 
efortul colectiv spre problemele cele 
mai arzătoare: ritmicitate, calitate. 
Acum s-a creat un spirit viu de 
întrecere, bazat pe condițiile prielni
ce create, iar planul de producție se 
îndeplinește cu regularitate, calita
tea fiind în primul plan al atenției.

Din păcate însă nu în toate gru
pele se poate vorbi despre aceste 
trăsături caracteristice muncii de 
partid. Activitatea grupei de partid 
al cărei organizator este tovarășul 
Nicolae Paliu a fost supusă unei 
aspre critici. Membrii și candidații 
de partid au arătat că, în timp ce la 
locul de muncă se semnalaseră ca
zuri de indisciplină, lipsuri și întîr- 
zieri de la lucru, activitatea grupei 
de partid fusese orientată spre unele 
probleme care, în acel moment, erau 
vădit secundare.

Experiența a demonstrat că efica
citatea acțiunilor întreprinse este 
cu atît mai mare cu cît grupele de 
partid dau dovadă de mai multă ini
țiativă, nu așteaptă să acțio
neze numai la indicația biroului 
organizației de bază. Avînd perma
nent în atenție producția, calitatea

grupei de partid e firesc

Agendă muzicală
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lucrărilor, 
să nu-i scape nici un moment din 
vedere întărirea disciplinei, educa
rea oamenilor. Lăcătușul Radu Cris- 
tea, de pildă, se obișnuise să lipseas
că în fiecare lună cîte 2—3 zile de la 
lucru. Pentru a nu rămîne în urmă 
cu sarcinile de producție, ceilalți 
membri ai echipei executau și par
tea lui de lucrări. Aceasta îi silea 
uneori să rămînă după program, să 
neglijeze calitatea. Cum a acționat 
grupa de partid? A doua zi după o 
asemenea absență a lui Radu 
Cristea, organizatorul grupei de 
partid, fără a aștepta indicații din 
partea biroului organizației de bază, 
i-a adunat pe toți muncitorii, ce- 
rînd celui în cauză să dea socoteală 
pentru absențele sale nemotivate. 
Prin această consfătuire în jurul 
lipsurilor manifestate de Cristea, 
grupa de partid n-a urmărit numai 
o dezaprobare publică a atitudinii 
acestuia, ci și explicarea temeinică 
a greutăților pricinuite echipei și 
secției în îndeplinirea la timp și la 
nivelul calitativ corespunzător a lu
crărilor. Combativă, consfătuirea a 
dat rezultate. Radu Cristea s-a în
dreptat, iar în secție s-a dezvoltat o 
atitudine de neîmpăcare cu mani
festările de indisciplină.

Din inițiativa grupei de partid de 
la bobinaj s-a pornit o acțiune 
intensă pentru ridicarea calificării 
tinerilor muncitori. în această sec
ție se execută repere pentru loco
motiva Diesel electrică, precum și 
filtrul electrostatic pentru captarea 
prafului de la fabricile de ciment, 
produse care necesită un înalt grad 
de tehnicitate, oameni cu înaltă ca
lificare profesională. Luind această 
inițiativă, grupa de partid a cerut a- 
jutorul biroului organizației de bază, 
a discutat cu membrii de partid din 
secție și a recomandat apoi ca la a- 
ceste lucrări 6ă fie repartizați, pe 
lingă cei mai tineri, lipsiți de expe
riență, și cîțiva electricieni cu înal
tă calificare : Marin Tudor, Toma 
Ioniță și Ion Șișcă. De inițierea a- 
profundată a tinerilor muncitori în 
tainele meseriei s-au ocupat membri 
de partid cu autoritate și prestigiu 
profesional. Cu ajutorul cadrelor 
tehnice, al muncitorilor evidențiați, 
au fost organizate la locurile de 
muncă discuții asupra procesului de 
producție, executarea în grup a di
verselor operații. Muncitorii tineri au 
fost ajutați să rezolve problemele mai 
grele de producție, să aplice în 
practică cele învățate la cursurile 
de ridicare a calificării. Le-au fost 
recomandate cărți tehnice, au fost 
deprinși să participe la conferințe. 
Grupa de partid a ajutat grupa sin
dicală să organizeze mai bine între
cerea socialistă, consfătuirile de pro
ducție, să generalizeze metodele fo
losite de evidențiați în producție — 
toate acestea din proprie inițiativă, 
orientîndu-se operativ în probleme
le ridicate de viață.

Exemple elocvente de inițiativă și 
operativitate s-au desprins și din 
cuvîntul vorbitorilor la alte adunări 
ale grupelor de partid din uzină. 
S-a arătat, bunăoară, că într-un 
timp la strungărie producția schim
bului III era cu 25 la sută mai mică 
decît cea realizată în schimburile 
de zi. Vina era dată întotdeauna pe 
lipsa unor scule, pe întreținerea uti-

lajului. S-a constatat însă că, în 
timp ce majoritatea strungarilor din 
acest schimb lucrau conștiincios, o 
parte din tineri, printre care Paul 
lonescu, Nicolae Bucur și Mihai Io- 
nescu, își pierdeau vremea plim- 
bîndu-se prin secție fără rost sau 
întîrziau de la lucru. Fără a aștepta 
vreun, semnal „de sus", grupa de 
partid a pus în discuția colectivului 
atitudinea acestor tineri. în zilele 
următoare, muncitorii cu mai multă 
experiență au organizat la sfîrșitul 
schimbului scurte convorbiri asupra 
procesului de producție. „Plimbăre
ții“ și cei care întîrziau de la lucru 
au format obiectul unor critici as
cuțite din partea colectivului. S-a 
încetățenit obiceiul ca la sfîrșitul 
schimbului, atunci cînd problemele 
o cer, organizatorul grupei de 
partid să adune comuniștii și să 
facă scurte analize ale muncii. 
Cei care muncesc bine' sînt eviden
țiați, celor care întîrzie ori dau lu
crări de slabă calitate li se arată 
fără menajamente lipsurile. Aceste 
scurte întîlniri, organizate operativ, 
au un puternic efect mobilizator.

Din dezbaterile adunărilor de ale
geri în grupele de partid s-a des
prins sentimentul răspunderii fiecă
rui comunist nu numai pentru pro
ducția de azi, dar și pentru cea de 
mîine, pentru planul anului viitor. 
Ținindu-se seama că în anul viitor 
întreprinderea are de realizat o pro
ducție cu peste 20 la sută mai mare 
decît în anul 1964 și că vor fi asimi
late noi tipuri de transformatori 
pentru industria minieră și de forță, 
dispozitive de protecție pentru trans
formatorii de sudură, pentru ilumi
natul și încălzitul vagoanelor de că
lători, s-a propus ca grupele de 
partid, cu ajutorul cadrelor tehnice, 
să organizeze discuții pe marginea 
planurilor, să îndemne pe toți mun
citorii din uzină la o studiere apro
fundată a noilor produse.

Activitatea grupelor de partid de 
la „Electrotehnica“ s-a îmbunătățit 
în ultima vreme. Prin acțiunile în
treprinse ele dovedesc o temeinică 
cunoaștere a locului de muncă, a 
aptitudinilor și posibilităților oame
nilor, ceea ce le îngăduie să desfă
șoare o muncă diferențiată cu fie
care muncitor în parte. Grupele de 
partid au devenit mai combati
ve, ele intervin cu mai multă 
competență în bunul mers al pro
ducției, iau măsuri concrete privind 
educarea tuturor muncitorilor în 
spiritul răspunderii față de îndepli
nirea ritmică a planului și de întă
rirea disciplinei în muncă. Ar fi însă 
nedrept să prezentăm un tablou 
trandafiriu, din care să reiasă că to
tul merge bine. Practicile lipsite u- 
neori de orizont, de operativitate 
se mai fac încă simțite în acti
vitatea unor grupe de partid. S-ar 
putea vorbi, de asemenea, și despre 
îndrumarea sporadică și, de aceea, 
nu întotdeauna eficientă din partea 
biroului organizației de bază. Ar fi 
fost necesar ca din partea Comite
tului raional de partid „16 Februa
rie“ să se fi manifestat mai multă 
grijă pentru organizarea unor schim
buri de experiență cu organizatorii 
grupelor de partid în așa fel incit 
metodele bune de muncă să fie cu
noscute și generalizate.

Constantin SOCI

La 28 octombrie începe Festivalul 
filmului sovietic cu gala filmului Vii 
ți morți, după cunoscutul roman al 
lui K. Simonov (scenariul și regia A- 
lexandr Stolper), distins cu Premiul 
special la Festivalul de la Kar- 
lovy-Vary 1964, Premiul Festivalu
lui Unional din Leningrad 1964 
șl Premiul Ministerului Forțelor Ar
mate al U.R.S.S. In continuare vor 
rula filmele Hamlet (scenariul și 
regia Grigori Kozințev), distins cu 
Premiul special al juriului la cel 
de-al XXV-lea Festival internațio
nal al filmului de la Veneția — 
1964, Poveste de pe Don, după po
vestirile lui Mihail Șolohov (scena
riul A. Vitol, regia V. Fetin), Caietul 
albastru (scenariul și regia L. Kulid-

janov), Există un asemenea flăcău 
(scenariul șl regia Vasili Sukșin), 
distins cu Marele premiu la cel de-al 
XVI-lea Festival internațional al fil
melor pentru copii de la Veneția — 
1964, Doi în stepă (scenariul E. Ka- 
zakevici, regia A. Efros), Cîntăreața 
sclavă (scenariul Leonid Zaharov, 
regia Roman Tihomirov).

Sub cupola Ateneului
Luni, 26 octombrie, ora 10. In ca

drul manifestărilor Centenarului 
Conservatorului Ciprian Porumbes- 
cu, corul studenților și orchestra de 
studio a conservatorului vor susți
ne un concert.

Cadru din filmul „Hamlet'

■(Sili ar

•> ’
«Mii« fHill

» ■- v 
J:_________

Turned Teatrului Maghiar 
de Stat din Cluj

In cadrul unui turneu, Teatrul 
Maghiar de Stat din Cluj prezin
tă în Capitală o serie de spectacole. 
Luni, 26 octombrie, spectatorii bu- 
cureșteni vor putea vedea pe scena 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“, 
în interpretarea oaspeților clujeni, 
piesa „Ștafeta nevăzută“ de Paul E- 
verac, în regia lui Harag György. 
Marți, 27 octombrie, în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Caragia
le“ va avea loc spectacolul cu piesa 
„Moartea unui artist“ de H. Lovines
cu. Regia este semnată de Rapaport 
Otto. Miercuri, 28 octombrie, din nou 
pe scena Teatrului ■ „Lucia Sturdza 
Bulandra“ se va prezenta „Opera de 
trei parale“ de B. Brecht. Regia 
spectacolului aparține lui Taub 
nos.

Conf erinfe 
și spectacole

Marți, 27 octombrie, ora 20, va a- 
vea loc un concert de muzică de ca
meră. In program: lucrări de Haen- 
del, Brahms, Ravel, Schumann, 
Verdi, Wagner, Enescu, M. Jora, 
Pascal Bentoiu. își dau concursul 
Ion Voicu, Emilia Petrescu, Marius 
Rintzler și un sextet instrumentât

Miercuri, 28 octombrie, ora 20, va 
avea loc recitalul sopranei Lucia 
Bercescu, acompaniată la pian de 
Marta Joja.

Sîmbătă, 31 octombrie, ora 20, or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, dirijată de 
Mircea Popa, artist emerit, va susți
ne, cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui R. Strauss, un con
cert simfonic cuprinzînd lucrări din 
creația compozitorului. Solist : Radu 
Aldulescu. Concertul va fi repetat 
duminică, 1 noiembrie, ora 11,

In Studioul 
Radioteleviziunii

Joi, 29 octombrie, ora 19,50, va a- 
vea loc concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii, condusă de 
Iosif Conta. In program : Simfonia 
a V-a de Beethoven ; Concertul nr. 
3 în Sol major pentru vioară și or
chestră de Mozart și Concertul pen
tru vioară și orchestră (în primă au
diție) de Carmen Petra. Solist : Ște- 
fac Ruha ; „Valsul“ de Ravel.

Pe marginea unui turneu al Teatrului de Stat din Baia Mare

RespwalHlitate regizorala
Jâ-

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Lă
cașurile culturale .din regiunea Argeș 
au cunoscut ieri o intensă activitate. 
In 50 de comune, numeroși intelec
tuali au ținut conferințe pe teme de 
politică internațională, de agricul
tură, știință, ocrotirea sănătății. La 
palatul de cultură din Pitești, 
Nicolaescu-Plopșor, membru 
respondent al Academiei R. P. Ro
mine, a ținut conferința „Prezențe ro- 
mînești pește hotare".

Sute de cetățeni din comunele Stoi- 
ceni și Govora au aplaudat pe ar
tiștii Teatrului popular de la casa 
raională de cultură din Rîmnicu 
Vîlcea care au prezentat piesa „Fii
cele" de Sidonia Drăgușanu. La 
Curtea de Argeș, actorii Teatrului de 
Stat din Pitești au interpretat piesa 
„Fii cuminte, Cristofor" de A. Baran- 
ga. Orchestra de muzică ușoară a 
Casei tineretului din Pitești a susți
nut un spectacol muzical la Cîmpu- 
lung-Mușcel. Și în raionul Găiești, 
multe din cele 68 echipe de teatru 
ale căminelor culturale, care se pre
gătesc pentru noua ediție a Con
cursului de teatru I. L. Caragiale, 
au prezentat în fața cetățenilor pie
sele pe care le vor aduce la con
curs.

dr. 
co

Relativ tînăr, teatrul din Baia Mare 
aducea cu sine, în turneul întreprins re
cent, virtuțile și neajunsurile vîrstei. Pe 
de o parte entuziasm și cutezanță în ale
gerea unui repertoriu dificil, pe de altă 
parte investiții insuficiente de rigoare și 
exigență artistică în realizarea acestui 
repertoriu. Ambiția de a îndrepta reflec
toarele rampei asupra unor piese jucate 
în Capitală stagiuni întregi sau de a-și 
încerca forțele în reprezentarea unei 
capodopere a dramaturgiei universale 
cum e Romeo și Julieta se cuvine no
tată ca un merit al colectivului din 
Baia Mare. Păcat însă că nu întot
deauna realizările scenice au egalat mă
sura acestei lăudabile dorințe de afir
mare.

Cum se explică vecinătatea unui 
spectacol emoționant, de ținută artistică 
(Citadela sfărîmată) cu altele expediate, 
mediocre (Romeo și Julieta, Ferestre des
chise) sau timide, incerte (Scandaloasa 
legătură...) ? Dacă teatrul e unul și același, 
iar majoritatea actorilor evoluează în a- 
proape toate spectacolele prezentate în 
cadrul turneului, dacă textele nu poartă 
ele vina mediocrității (Shakespeare este 
în orice caz o garanție...), ajungem ne
greșit la problema răspunderii regizorilor. 
Și turneul demonstrează cu o deosebită 
ascuțime cit de importante, cît de hotărî- 
toare sînt pentru spectacol gîndirea și 
îndrumarea regizorului, interpretul nr. 1 
al operei dramatice. Același actor, con
vingător și pbn de farmec într-un rol, îl 
descoperi șters, artificial, stîngaci în alt 
rol : îndrumarea și controlul regizoral au 
funcționat bine in primul caz, în. al doilea 
caz defectuos. Rareori ne-a fost dat să 
înregistrăm diferențe aiît de marcate în
tre un spectacol și altul ale aceluiași

De acum, la odihnă.

Ne scriu corespondenții voluntari
HS£fi2fSSna aSEi

Școli aie tehnicii 
moderne

Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Suceava este înzestrat cu utilaj 
modern, de înaltă tehnicitate. Ob
ținerea. unor indici superiori 
la folosirea acestuia cerea din 
partea muncitorilor cunoștin
țe temeinice, o calificare ri
dicată. De aceea, în fiecare an, aici 
au fost organizate cursuri de ridi
care a calificării muncitorilor, de 
perfecționare a cunoștințelor maiș
trilor și tehnicienilor, adevărate 
școli ale tehnicii moderne. Fiecare 
muncitor, în raport cu cunoștin
țele pe care le posedă, a fost în
cadrat în cursurile de calificare ori 
în cele de ridicare a calificării or
ganizate pe meserii, secții, schim
buri. Lectorii au fost aleși din rîn- 
dul celor mai buni ingineri și teh
nicieni, ca și al chimiștilor cu 
experiență.

Cursanților li s-au predat lecții 
despre tehnologia fabricării hîrtiei, 
construcția și mînuirea utilajului, 
caracteristicile materiei prime și 
materialelor auxiliare. Datorită ac
țiunilor întreprinse pentru ridica
rea calificării oamenilor și altor 
măsuri tehnico-organizatorice, co
lectivul combinatului a obținut a- 
nul acesta realizări însemnate în

producție. Pe trei trimestre, planul 
producției globale a fost realizat în 
proporție de 109,3 la sută, iar cel 
al producției marfă — 109 la sută ; 
s-au dobîndit economii suplimenta
re la prețul de cost în valoare de 
2 798 000 lei și beneficii peste plan 
de 12 260 094 lei.

In cadrul pregătirilor pentru 
producția anului viitor, conducerea 
tehnico-administrativă și comitetul 
sindicatului au inițiat noi cursuri de 
pregătire. In' vederea încadrării 
corespunzătoare a muncitorilor în 

* grupele de învățămînt s-a trecut la 
‘ o reexaminare generală. ■ Comisia 
constituită în acest scop reexami
nează mai întîi pe maiștri și teh
nicieni și, apoi, în schimburi și 
secții, pe fiecare muncitor. Paralel 
cu desfășurarea acestei acțiuni se 
întocmesc tematicile cursurilor care 
urmăresc mai ales cunoașterea 
practică a utilajului și funcționării 
lui. Serviciul tehnic a început să 
procure materialul didactic necesar 
pregătirii lecțiilor ce vor fi predate, 
iar biblioteca tehnică va pune la în- 
demîna cursanților numeroase cărți 
și reviste de specialitate.

Grupul social al termocentralei 
de la Ișalnița s-a îmbogățit anul 
trecut cu o nouă construcție. A fost 
dat în folosință un club încăpător 
și confortabil. Era de așteptat că 
vom avea la îndemână condiții 
bune pentru a ne petrece timpul li
ber. Cei care au obligația de a asi
gura buna funcționare a clubului 
ne-au îndreptățit speranțele numai 
pînă în primăvara acestui an. De 
atunci lucrurile au început să 
meargă din ce în ce mai rău. In 
ultimul timp nu au mai fost orga
nizate nici un fel de manifestări 
cultural-artistice. Pînă nu de mult,

Vaslle BUCȘĂ 
funcționar

pe lingă club funcționa o formație 
artistică de amatori, dar din lipsa 
de preocupare a comitetului sindi
catului s-a desființat. Biblioteca nu 
a mai achiziționat din septembrie 
anul trecut nici o carte nouă. Tele
vizorul s-a defectat șl așa a rămas.

Pe șantier, colectivul nostru de 
muncă se străduiește să-și înde
plinească sarcinile. De ce nu proce
dează la fel și cei cărora le revine 
obligația să asigure condițiile ne
cesare în ce privește viața cultu
rală a colectivului ?

Gheorghe SAMSON 
magazioner

orașul1 Bl 
de pe Jiu

Orașul Tg. Jiu devine cu fiecare 
an tot mai frumos și mai bine gos
podărit. Gospodarii orașului știu să 
antreneze în treburile obștești cît 
mai mulți cetățeni, să le stimuleze 
inițiativa. Cu sprijinul lor s-a ame
najat un orășel al copiilor, s-au mo
dernizat numeroase străzi, au fost 
plantați pomi pe marginea șosele
lor și flori în spațiile verzi. In parc, 
covoarele de flori multicolore și a- 
leile frumos orînduite, alcătuiesc 
un izbutit fundal decorativ pentru 
operele lui Constantin Brîncuși.

Comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc organizează con
sfătuiri cu deputății, cu comisiile 
permanente, cu comisiile de femei, 
între circumscripții electorale se 
desfășoară o întrecere pentru în
frumusețarea cartierelor. Prin 
muncă patriotică, cetățenii orașu
lui Tg. Jiu au realizat economii 
de cîteva milioane.

Ion DAN
instructor de partid

Peșteri și ghizi
Cu ocazia unei excursii am vizi

tat cîteva peșteri din Munții Apu
seni și Paring. Peștera de la Me- 
ziad este impresionantă prin mări
me și numărul de formații calca- 
roase. Din păcate, acest monument 
al naturii nu este bine păstrat. 
Multe stalactite și stalagmite au 
fost rupte, pereții mîzgăliți. Pește
ra de lîngă Baia de Fier este de o 
frumusețe rară, dar ea nu poate fi 
vizitată oricînd, deoarece excursio
niștii o găsesc de multe ori închisă. 
Dacă reușești să afli ghidul, con- 
stați că aspectul interior al peșterii 
lasă de dorit. Lumina, așa cum este 
instalată, nu pune în valoare fru
musețile ei naturale. La peștera 
Vîrtop, din raionul Cîmpeni, există 
doi custozi, unul numit de Comisia 
monumentelor naturii și altul de 
sfatul popular; 
peșteră trebuie 
mîndoi. De ce ?

UN GRUP DE

ca să pătrunzi în 
să-i găsești pe a-

EXCURSIONIȘTI

colectiv teatral, între un rol și altul ale 
aceluiași interpret. Răspunderea e deci nu 
numai pentru reușita sau nereușita unui 
spectacol, dar și pentru dezvoltarea fie
cărui actor. Çu atît mai mult cu cît teatrul 
băimărean are* mulți actori tineri.

Să urmărim spre ilustrare momentele 
turneului. Spectacolul Citadela sfărîmată, 
pus în scenă de regizorul Petru Mihail, 
reconstituie cu autenticitate drama familiei 
burgheze a cărei citadelă putredă se 
prăbușește sub asaltul noului. Conștient 
de semnificațiile inalterabile ale piesei, 
regizorul s-a strădui* să le pună într-o 
lumină inedită. Decorul (Andrei Ivănescu- 
Damaschin) sugerează act cu act destră
marea unui organism întemeiat pe misti
ficare, duelul dintre cele două lumi crește 
într-un ritm palpitant, adîncimea proble
maticii umane dezbătute în lucrarea lui 
Horia Lovinescu e, în linii mari, valorifi
cată scenic. Actorii primesc și transmit 
reflexele infime ale personajelor, în afara 
unor scene care pierd din gravitatea 
necesară, din pricina unei îndoielnice în
țelegeri a comicului satiric. Dintr-un an
samblu relativ omogen, vom remarca 
plasticitatea cu care Virgil Fătu înfățișează 
trista decrepitudine a bătrînului Dragomi- 
rescu, înțelepciunea generoasă și energică 
pe care o dezvăluie Lulu Savu în figura 
luminoasă a savantei Dinescu, încordarea 
lăuntrică impresionantă a tînărului Petre 
Dinuliu în rolul lui Petru, precum și vehe
mența demascatoare în jocul lui Ion Mîi- 
nea (Costică).

Acest spectacol constituie o imagine 
mai fidelă a posibilităților colectivului 
artistic din Baia Mare. Celelalte au pu-- 
faf, în măsur' diferite, amprenta imorovi- 
zației în transpunerea scenică a -textelor.

Spectacolul Romeo și Julieta (regia 
Marius Popescu) năzuia să comunice; în
deosebi înalta valoare etică și poetică a 
dragostei curate, puterea ingenuității de 
a rezista urii și prejudecăților. Voit poe
matic, vibrant, el n-a întîrziat să-și dez
văluie însă armătura fragilă, sufocat la un 
moment dat de „respirația scurtă” a in- 
terprefilor și de viziunea burlescă a unor 
situații. Interpreți talentați, pe care i-am 
văzut evoluînd cu siguranță în Citadela 
sfărîmată, îi aflăm aici depășiți de ro
luri. Petre Dmuliu, în Romeo, are mereu 
un zîmbef crispat și o notă de afec
tare. Tonul declamator risipește o 
bună parte din gravitatea tragică a 
faimosului erou Shakespearean Tînă- 
rul actor n-a reușit să se pună de 
acord cu marea complexitate a rolului, 
după cum nici interpreta Julietei (Angela 
Bereznițchi) n-a exprimat zbuciumul inte
rior al personajului, momentele de dile
mă sfișietoare, in care eroina trebuie

să aleagă înfre iubire și viață. Cîteva 
scene comice din primele acte au fost 
sacrificate șarjei, detașîndu-le astfel de 
atmosfera generală a piesei. Adăugind la 
toate acestea bizara idee de a-i îmbrăca 
pe Capulet și Montague în giubele și 
ișlice, vom constata că s-a lucrat în 
contratimp și în detrimentul calității.

Surprinzătoare ni s-a părut ușurința cu 
care un regizor de prestigiu ca Ion Ol- 
teanu a dat girul personalității sale unui 
spectacol de nivel scăzut ca acela cu pie
sa Ferestre deschise. Ritmul obosit, 
greoi, exagerarea pitorescului de limbaj, 
neclaritatea în definirea relațiilor dintre 
personaje pînă la opacizarea lor (e im
posibil bunăoară să ghicești în ce constă 
drama familiei Sădeanu fiindcă interpreții 
în cauză dialoghează eliptic sau pur și 
simplu indiferent), toate acestea trădează 
o muncă pripită, o pregătire nemulfumi- 
toare a spectacolului. Actorii au gesturile 
și replicile derutate, nesigure, comunica
rea dintre ei se stabilește greu. Unii reu
șesc să-și salveze partitura : Ion Uță 
(Sudrigean), Ion Săsărean (Pefre Urlea), 
Nicolae C. Nicolae (Rădulescu-Firu), La
risa Stase-Mureșan (Rina), alții însă im
provizează îndoielnic și se mișcă dezarti
culat.

Cu afîf mai nejustificafă apare impre
cizia în interpretarea unor roluri, cu cît 
aceiași acfor: evoluează ferm și nu o dafă 
coloraf în altele. De pildă, Costin Iliescu 
realizează o creație interesantă în rolul 
domnului Kettle din Scandaloasa legă
tură..., ca și Radu Dimitriu în rolul medi
cului dm aceeași piesă. Explicația va tre
bui ș-o căutăm atît în inconsecvența i.rț- 
ferpreților, cît și în calitatea muncii regi
zorale. Deși regizorul Mihai Radoslavescu 
n-a reușit să redea în montarea sa întrea
ga strălucire a comediei lui Priestley, 
aplatizînd pe alocuri ironia acidă la a- 
dresa stupidității burgheze ca și unele 
valori poetice ale textului, 
noaște efortul de a stăpîni 
principale ale spectacolului, 
excepții, interpreții 
prim al neobișnuitei 
cuplul revoltat pe ipocrizia și automatis- 
mele vieții burgheze și apărătorii feroci 
și ridicol' ai acesteia. îndeosebi d-na 
Moon a avut aici cuvîntul cel mai greu, 
datorifă jocului nuanfat și inteligent al 
Angele’ Bereznițchi. Reține atenția, de 
asemenea, compoziția foarte colorată a 
lui Marius Popescu în rolul Street.

Experiența acestui turneu va duce, spe
răm, la o întărire 8 eforturilor conducerii 
teatrului, regizorilor și ale întregii trupe 
pentru ridicarea tufuror spectacolelor 'a 
nivelul capacității artistice reale a colec
tivului de aici.

Dumitru SOLOMON

vom recu- 
resorturile 
Cu unele 

au înțeles sensul 
înfruntări dintre

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

din 
nr.

TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro
mine : Toamna se numără... varietățile 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase" — orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Ștafeta nevă
zută (spectacol prezentat de Teatrul ma
ghiar de stat — Cluj — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Umbrelele
Cherbourg : Patria (Bd. Magheru
12—14), Festival (Bd. 6 Martie nr. 14). 
Carl von Ossietzky : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare colț cu str. Lizeanu), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). Străinul — cinema
scop (ambele serii) : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 6), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Hatari 
(ambele serii) : București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Bucegi (Bd. 1 Mal nr. 57), Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127) Comisarul Mai
gret se înfurie : Capitol (Bd. 6 Martie 
nr. 16), Grlvița (Calea Griviței — podul 
Basarab), Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22), 
Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). Legenda 
din tren : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7). 
Rezervat pentru moarte : Central (Bd. 6 
Martie nr. 2). Ordinul Ana : Lumina (Bd. 
6 Martie nr. 12) Brațul nedrept al legii : 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 6—7), Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). Program 
pentru copii (dimineața) : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). ACcattone : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9), Arta (Calea Călărași nr. 
153). Pagini de Istorie, Komînla, orizont 
64 : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 
Rebelul magnific : Giulești (Calea Glu- 
lești nr. 56). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștll-Nol), Tomîs (Calea Vă
cărești nr. 21), Volga (Șos. I. Pintllle nr. 
61). Clociara : Cultural (Piața I. Pintllle 
nr. 2). Al nouălea nume : Feroviar (Ca
lea Griviței nr. 80). Șoferii Iadului : Da
cia (Calea Griviței nr. 137). Falsificato
rul : Buzești (Str. Buzești nr. 9—11). Cas
cada diavolului : Crîngași (Șos. Crîngașl 
nr. 42). Dragoste la zero grade : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). Moral ’63 : Vitan (Ca
lea Dudești nr. 97). Colaboratorul Ceka : 
Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 221), Dru
mul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). La 
strada : Popular (Str. Mătăsari nr. 31). 
Banda de lași : Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221). Ocolul pămintului în 80 de zile 
— cinemascop (ambele serii) : Cosmos

(Șos. Pantelimon nr. 89). Dragoste ne
împlinită : Viitorul (Str. M. Emlnescu 
nr. 127). Cel trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Colentina (Șos. Co- 
lentina nr. 84). Viață particulară : Flo- 
reasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Bărbații : 
Rahova (Calea Rahovel nr. 118). Cel șapte 
magnifici — cinemascop : Progresul (Șos. 
Giurgiului nr. 3). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Lira (Calea 13 
Septembrie nr. 196). Drama Cfocîrllel : 
Cotroceni (Șos. Cotrocenl nr. 9). Aripi 
negre — cinemascop : Pacea (Bd. Liber
tății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii șl ti
neretul școlar : Foc și apă. 19,40 — Vi
trina literară. 20,40 — Filmul document 
tar „Ochii orașului meu". 20,50 — Re
cital vocal instrumental. 21,30 — Tele- 
sport. In încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil, mai mult noros in vestul țării. în 
Banat s-au semnalat ploi și averse lo
cale. Vîntul a suflat în general slab 
prezentînd intensificări temporare în 
vest din sectorul sud-estlc. Temperatura 
aerului la orele 14 era cuprinsă între 
23 grade la Gurahonț șl 11 grade la Ba
cău. în București ! Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 octombrie a.' c. în țară : Vreme re
lativ rece, mal ales în jumătatea de 
nord-vest a țării. Cerul va fi variabil, 

' mal mult noros. Vor cădea ploi locale, 
în munți șl regiunea deluroasă lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit, temporar tare 
din est. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi staționară ; minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 grade și plus 
8 grade, iar maximele între 6 și 10 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer noros. Temporar ploaie. Vînt potri
vit pînă la tare din est. Temperatura în 
scădere la început, apoi staționară.
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Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne

Dublă intîlnire Romînia-Polonia
SIBIU Victoria juniorilor romîni

SZCZECIN Meci egal între echipele de tineret
Ieri la Sibiu, intr-un. meci inter

național de fotbal, echipa de juniori 
a R. P. Romîne a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecționata R. P. Po
lone. Fotbaliștii romîni au dominat 
majoritatea timpului, însă n-au pu
tut cîștiga la un scor mai mare, de
oarece linia de atac a dat dovadă de 
ineficacitate. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 20 de Szabo.

★
VARȘOVIA (de la coresponden

tul nostru). — Pe stadionul din 
Szczecin a avut loc ieri după- 
amiază meciul internațional de 

Campionatul

fotbal dintre echipele de tineret ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. Me
ciul — desfășurat pe un timp în
sorit, dar destul de rece — s-a 
încheiat cu scorul de 1—1 (1—1). 
După un început timid, fotbaliștii 
romîni au dominat jocul și numai 
datorită ineficacității n-au putut să 
obțină un rezultat favorabil. Fazele 
lor la mijlocul terenului au fost 
aplaudate deseori de spectatori. Pri
mul gol l-au înscris gazdele, în mi
nutul 5. Echipa romînă a egalat în 
minutul 30, prin Iancu. Din echipa 
noastră s-au remarcat Uțu, Iancu, 
Nunweiller VI.

categoriei A
Rugbsștîi de la Steaua și-au păstrat 
titlul de campioni

Rezultate tehnice
U.T.A.—Știința Craiova 3—1 <1—0)
Crișul—Știința Cluj 1—1 (1—0) 
Farul—Progresul București 0—1 (0—0) 
Petrolul—Steagul roșu 1—0 (1—0)

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

★

7 3 3 1 15: 7 9
8 4 1 3 12: 9 9
7 4 1 2 9:8 9
8413 10:12 9
7 3 2 2 11: 9 8
8 2 3 3
8 14 3
7 3 0 4
7 2 14
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
7 12 4
8 12 5

8: 8 7 
5: 5 0 
8:12 6 
9:13 5 
5:0 4 
7: 1 4 
6: 1 4 
5:11 4 
5:19 4

ORADEA (coiesp. „Scînteii“). — 
Meciul dintre Crișul și Știința Cluj 
a fost așteptat cu viu interes. Echipa 
orădeană, care sîmbătă s-a întors 
dintr-un turneu în U.R.S.S., n-a dat 
randamentul așteptat. Oaspeții au 
desfășurat un joc mai tehnic, con- 
trolînd mai bine balonul. Scorul a 
fost deschis de Crișul în minutul 43, 
prin Szacacs III.

In repriza secundă, jocul s-a echi
librat, ambele echipe avînd ocazii 
de a marca. Studenții au egalat în 
minutul 71 prin Bretan.

★
CONSTANȚA (prin telefon). — E- 

chipa locală a părăsit ieri terenul 
învinsă de fosta codașă a clasamen
tului — Progresul București. Unicul 
gol al meciului l-a înscris Constanti- 
nescu în minutul 65. Rezultatul nu re
flectă însă situația de pe teren. Con- 
stănțenii au dominat mult, s-au a- 
flat deseori la poarta bucureștenilor 
(raport de camere 17—3 pentru Fa
rul), dar nu s-au putut descurca de
loc în fața apărării foarte bune a 
adversarului.

Țîrlea majorează scorul dintr-o lo
vitură de la 11 metri. Echipa craio- 
veană reușește să reducă din han
dicap în minutul 57 prin Anton. în 
continuare, oaspeții au din nou oca
zii de a înscrie, însă șuturile lor sînt 
imprecise. In minutul 82, Țîrlea reu
șește să majoreze scorul la 3—1 pen
tru echipa din Arad și cu aceasta 
meciul ia sfîrșit.

Rezuitate cat. B
Seria I: Poiana Cîmpina — Dina

mo Bacău 2—1 ; Siderurgistul Ga
lați — Știința București 2—0 ; Fla
căra Moreni — Știința Galați 1—0 ; 
Metalul București — Tractorul Bra
șov 1—0; Unirea Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Pașcani 3—0 ; C.F.R. Roșiori — Chi
mia Făgăraș 5—1 ; Metalul Tîrgo- 
viște — Constructorul Brăila 1—0 (în 
clasament conduce Unirea Rm. Vîl
cea cu 11 p).

Seria a II-a: Minerul Lupenl — 
C.F.R. Timișoara 2—0; A. S. Cugir — 
A.S.A. Tg. Mureș 3-0; Vagonul Arad- 
Clujeana 3—1; A.S.M.D. Satu Mare — 
Jiul Petrila 1—3 ; Industria Sîrmei- 
Cîmpia Turzii — C.S.M. Reșița 2—0; 
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 
1—0; Știința Timișoara — Recolta 
Carei 1—1 (pe locul I se află Indus
tria Sîrmei-Cîmpia Turzii cu 12 
puncte). I

învingînd ieri formația studenți
lor ieșeni cu 6—3, Steaua a termi
nat campionatul pe primul loc, 
rămînînd în posesia titlului cucerit 
anul trecut.

în lipsa celor trei pretendente la 
titlul republican (Steaua, Dinamo, 
Grivița Roșie și-au disputat rivali
tatea indirect, jucînd fiecare într-un 
alt oraș din țară), bucureștenii au 
asistat în acest final de campionat 
la lupta pentru locul IV, dintre 
Progresul și Constructorul. Jucînd

pe teren propriu, Progresul avea de 
la început prima șansă. Constructo
rul, echipă tînără, cu mulți jucători 
de perspectivă, singura învingătoa
re în fața formației Steaua, a în
ceput meciul foarte tare, hotărîtă 
să-și adjudece victoria. Oaspeții au 
dominat mai mult de o repriză, au 
deschis scorul prin Antimoianu, 
dar au cedat în final. Jucătorii 
Progresului și-au dozat forțele mai 
bine și au terminat meciul în atac,

după ce în prealabil își stabilizaseră 
locul în clasament printr-o lovitură 
de picior căzută executată din a- 
propierea buturilor de către Alexan- 
drescu. Meciul a plăcut în general, 
ambele echipe căutînd să joace cît 
mai deschis. Ceea ce a oprit însă 
marcarea mai multor puncte a fost 
sistemul de apărare foarte bun al 
ambelor echipe, în această partidă 
placîndu-se mult și eficace.

Celelalte meciuri din țară - s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Rulmentul Bîrlad — Dinamo 3—6 
(3—0) ; Știința Timișoara — Știința 
Cluj 9—3 (0—0) ; Știința Petroșeni— 
Grivița Roșie 24—34 ; Ancora Ga
lați—Gloria 12—16.
In fotografia de sus : fază din me

ciul Progresul—Constructorul

GIURGIUCÄ ÎNVINGĂTOR LA INTERNAȚIONALELE AUSTRIEI
VIENA 25 (A- 

gerpres). — A- 
seară la Inns
bruck, în finale
le „internaționale
lor“ de tenis de 
masă ale Austriei, 
tînărul jucător ro- 
mîn Dorin Giur- 
giucă a avut o re
marcabilă compor
tare, reușind să-și

înscrie numele pe lista învingătorilor 
acestei tradiționale competiții. După 
patru victorii consecutive (printre 
învinși numărîndu-se și maghiarul 
Berczik), Giurgiucă a primit în fi
nală replica jucătorului Pignitszki

(R.P.U.). După un joc spectaculos, 
în care a impresionat prin precizia 
atacurilor sale, Giurgiucă a cîștigat 
titlul de campion internațional, re- 
purtînd victoria cu scorul de 3—1 
(23—25 ; 21—14 ; 21—13 ; 21—19).

Sub posibilitățile lor au jucat Ma
ria Alexandru, Ella Constantinescu 
și Eleonora Mihalca. Heritisz (R.P.U.) 
a învins-o cu 3—0 pe Maria Alexan
dru, Lukacs (R.P.U.) cu 3—0 pe 
Eleonora Mihalca și Kriegelstein 
(R.F.G.) cu 3—2 pe Ella Constanti
nescu. Finala feminină a revenit ju
cătoarei Eva Foeldi (R. P. Ungară), 
învingătoare cu 3—0 în fața colegei 
sale Lukacs.

Pe terenurile de handbal
Cele două echipe fruntașe ale 

handbalului masculin, Steaua și Di
namo București, au obținut noi vic
torii în deplasare : la Petroșeni 
Steaua a cîștigat meciul cu Știința 
(20—13), iar campionii i-au învins 
pe studenții timișoreni cu 18—15.

în campionatul feminin, Știința 
București a qbținut o victorie mun
cită în fața echipei C.S.M. Sibiu ; 
scor 9—8. De la Timișoara, rapidis- 
tele bucureștene se întorc cu două 
puncte prețioase în urma victoriei 
cu 6—5 înregistrată în meciul cu 
Știința. Alte rezultate : Mureșul Tg. 
Mureș — Tractorul Brașov 14—3 ; 
S.S.E. Ploiești — Știința Cluj 2—15; 
Confecția București — S.S.E. Timi
șoara 9—12.

LA ÎNCHEIEREA JOCURILOR OLIMPICE
. ........................................................................................................................Iii i .........

★
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii’). — 

La Ploiești s-a disputat ieri meciul 
dintre echipa locală Petrolul și Stea
gul roșu Brașov. Ambele echipe au 
jucat frumos, creînd multe faze de 
gol. Echipa ploieșteană a obținut 
victoria prin golul înscris de Pa- 
honțu în minutul 35. Din echipa Pe
trolul s-au remarcat Pahonțu, Gî- 
dea, Mocanu, Boc, iar de la Steagul 
roșu — portarul Haidu.

★
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — 

Pe stadionul „30 Decembrie" din 
Arad a avut loc ieri meciul de fot
bal dintre echipa textiliștilor din lo
calitate și Știința Craiova. A fost un 
meci de slabă factură tehnică. După 
45 de minute, scorul era 1—0 pentru 
U.T.A. prin golul înscris de Chivu în 
minutul 30. După pauză, echipa ară
deană intră hotărîtă să obțină o vic
torie mai categorică, ceea ce în 
mare parte reușește. In minutul 53,

IERI LA BASCHET
în cel mai important meci al etapei, 

studenții bucureșteni au reușit să cîștige 
în fața echipei Dinamo Oradea la o 
diferență minimă: 65—63. La Giulești, 
echipele feminine din Capitală Știința, 
Voința și Rapid și-au adjudecat victo
riile la scoruri concludente : Vo
ința — Voința Oradea 73—37; Ra
pid — Progresul 82—41; Știința — 
Știința Constanța 72—35.

Alte rezultate: masculin: Farul — Di
namo București 54—71; Știința Tg. Mu
reș — Steaua 50—93.

Reflecții 

după Sagami
La sfirșitul săptămînii trecute, cele din 

urmă secven)e olimpice au licărit pe ecra
nul de cristal al televizorului, reaminfin- 
du-ne vechiul adagiu despre scurgerea 
implacabilă a timpului...

înainte ca miile de tineri și tinere din 
cinci continente să se adune de rămas 
bun la lumina torțelor și a reflectoarelor— 
pe Stadionul National — i-am văzut pe 
caiaciștii și canotorii romîni angrenați în 
cursa ultimelor medalii rămase în joc. 
Trîmbele de pîclă, cutreierînd ca niște fan
tastici dragoni oglinda lacului Sagami, 
s-au dovedit mai puțin prielnice pentru 
reprezentanții noștri decît adierile cu aro
mă de cetini de la Jajce. Fidelii televi
zorului vor fi observat, în ciuda perspec
tivei încețoșate, eforturile tricolorilor : 
strocul impetuos al lui Igorov, viva
citatea Hildei Lauer, tenacitatea lui 
Vernescu, lider al probei de simplu pe 
trei sferturi de kilometru, frumoasa ținută 
a cvartetului de canoiști... Impresia gene
rală este ca multiplii campioni mondiali 
au plătit tribut atît condițiilor climatice 
dificile, cît și risipei de energie din pre
liminarii, cînd unii dintre ei au tras mult 
mai puternic decît le-ar fi fost necesar 
pentru calificare.

Cu toate acestea, evoluția padelelor și 
pagaielor romîneșfi constituie pentru noi 
un punct luminos pe răbojul frămîntatei 
Olimpiade nipone. Chiar dacă zîmbetul 
aurului, atît de... familiar, ne-a „evitat" 
de astă dată, prestigiul culorilor noastre 
n-a avut de suferit: cinci medalii in 7

Declarații despre

AVERY BRUNDAGE, pre
ședintele C.I.O.:

„În primul rînd vreau să a- 
mintesc că această ediție a J. O. 
a fost pentru prima oară organi
zată pe pămîntul continentului 
asiatic. Jocurile olimpice au fost 
și acum infinit mai mult decît un 
simplu festival sportiv. Ele au 
constituit o manifestare socială 
de largă anvergură, unind sub 
strălucirea flăcării olimpice ti
neri de pe toate continentele pă
trunși de dorința de a se întrece 
cinstit, de a face ca Olimpiadele 
să fie un factor important pentru 
asigurarea păcii și a colaborării 
internaționale. Japonia, țara gaz
dă, merită din plin toate mulțu
mirile noastre, ale tuturor, ofi
ciali sau sportivi, pentru modul 
admirabil în care a pus în scenă 
această Olimpiadă, pentru minu
natele construcții puse la dispo
ziția sportivilor din lumea în
treagă. Cit despre valoarea ridi
cată a întrecerilor, ce aș putea 
spune mai mult decît spun atîtea 
și atîtea recorduri mondiale și 
olimpice stabilite la Tokio ? îmi 
face plăcere să remarc și contri

buția valoroasă a sportivilor din 
Romînia. Cit de frumos și-a aflat 
oglindire aici spiritul olimpic ! 
De altfel, aceasta este cea mai 
strălucită performanță a J. O., de 
la cate ne-am luat la revedere 
pînă în 1968, în Mexic".

DAIGARO IASUGAWA, pre
ședintele Comitetului de organi
zare a J. O. de la Tokio:

„Este greu să găsesc un super
lativ pentru a caracteriza marea 
întrecere a sportivilor lumii. To
tul a fost la cel mai înalt nivel ; 
și deplina sportivitate în care 
s-au desfășurat probele, și prie
teniile care s-au închegat. Dar 
mai cu seamă excepționalele 
performanțe înregistrate. Cetățe
nii capitalei și nu numai ei, ci și 
cei nouăzeci și cinci de milioane 
de locuitori ai țării au fost min
ări și fericiți că au avut cinstea 
de a fi gazdele J. O. Bucuria 
noastră este cu atît mai mare cu 
cît cei peste șapte mii de spor
tivi s-au simțit bine la noi, ono- 
rîndu-ne prin prezența lor. Le 
mulțumim din inimă și le urăm

tot mai mari succese în activi
tatea lor viitoare“.

PAUL LIBAUD, președintele 
Federației internaționale de vo
lei:

„Olimpiada aceasta a avut o a- 
devărată strălucire. Cit privește 
turneul de volei, cred că a fost 
cel mai disputat și totodată cel 
mai frumos din cite am putut să 
Văd. Publicul a fost de-a dreptul 
entuziasmat de jocurile finale. în 
Japonia, voleiul este foarte popu
lar ; sînt zeci și zeci de mii de 
jucători. Aceasta s-a oglindit și 
în succesul echipelor nipone".

MANUEL AGUILAR, șeful de
legației Mexicului, țara care va 
găzdui viitoarea ediție a J. O. :

„Olimpiada' de la Tokio a fost 
un model de organizare, iar ce
remoniile de deschidere și închi
dere de-a dreptul emoționante, 
purtînd pecetea specificului ja
ponez. Nu mai vorbesc de întrea
ga atmosferă care a domnit pe 
stadioane și în sălile de întreceri. 
Greu de uitat toate acestea; pen
tru noi, organizatorii viitoarei 
ediții, greu de egalat. Ne vom 
strădui din toate puterile să-i în
conjurăm cu aceeași căldură și 
dragoste pe sportivi, să facem ca 
și la Mexico să triumfe deplin 
spiritul olimpic, spiritul păcii și 
al colaborării“.
TOKIO, de la trimisul nostru

PRONOSPORT
B. P. Ungară — R. S. F. Iugoslavia 1 

■ rr U.T.A. — Știința Craiova 1
Crișul — Știința Cluj X
Farul — Progresul 2
Petrolul — Steagul roșu 1
Poiana Ctmpina — Dinamo Bacău 1 
A.S.M.D. Satu Mare — Jiul Petrila 2 
Gaz metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 1 
Cagliari — Internazionale 2
Mantova — Lanerossi 2
Torino — Florentina 1
Varese — Sampdoria 1

probe au o anumită însemnătate, finind 
seama de faptul că ele au fost obținute 
în cea mai importantă confruntare spor
tivă. Rămlne ca tehnicienii și performerii 
să analizeze cu atenție drumul de la 
„mondialele" din Iugoslavia la finalele de 
pe Sagami, trăgînd concluziile ce se Im
pun. Ele s-ar putea dovedi extrem de 
prețioase In perspectivă, orientîndu-ne 
către o comportare superioară In 1968, pe 
lacurile de mare altitudine din Țara Azte
cilor,

Dan DEȘLIU

SPORTUL PESTE HOTARE
• Ceiebrul pugilist negru Ray Sugar 

Robinson, fost campion al lumii la cat. 
mijlocie, a susținut un nou meci a- 
mical în Franța. El s-a întîlnlt la Nissa 
cu francezul Jackie Cailliau, pe care 
l-a învins net la puncte. în ciuda ce
lor 42 de ani, Robinson a arătat o con
diție fizică remarcabilă, în rundurile 8 
și 9 aducîndu-și adversarul la un pas 
de K. O.

• Boxerului R. Frazier (20 ani, 130 
kg, de profesiune măcelar), care zi

lele trecute a cîștigat la Tokio titlul 
olimpic la cat. grea, 1 s-a prezentat 
oferta de a trece la profesionism. El 
urmează să susțină primul meci (6 re
prize a 3 minute) la 13 noiembrie la 
Madison Square Garden.

« Selecționata de hochei pe gheață 
a R. P. Bulgaria și-a început turneul 
în R. D. Germană jucînd la Dresda cu 
echipa locală „S. C. Einheit". Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 5—3 
(2—0 ; 1—1 ; 2—2).

Ministrul forțelor armate, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, a 
oferit duminică seara în saloanele 
Casei Centrale a Armatei o recepție 
cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

Au luat parte tovarășul Gheorghe 
Apostol, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de artă, știință și cultură, ge
nerali activi și în rezervă, ofițeri 
superiori.

Au participat delegația militară 
sovietică, condusă de mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S., șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și atașații militari.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale R. P. Romîne, duminică diminea
ța au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor patriei și la 
Cimitirul militar Ghencea, din par
tea Ministerului Forțelor Armate și

a Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist. La 
solemnități au participat generalii de 
armată Floca Arhip și Ion Tutovea- 
nu, general colonel Mihai Burcă, ge
neral colonel Ion Ioniță, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, gene
ralii locotenenți Staicu Stelian și 
Dumitru Constantinescu, adjuncți ai 
ministrului afacerilor interne, ge
neral maior Ion Dincă, secretarul 
Consiliului Politic Superior al for
țelor noastre armate, generali activi 
și în rezervă, ofițeri superiori.

In aceeași dimineață au fost de
puse coroane de flori la monumente 
și cimitire militare din țară.

★
La Constanța, Craiova, Oradea, 

Tulcea și în alte localități din țară 
au avut loc duminică, cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, gale de filme inspirate din 
lupta eroică a ostașilor armatei ro
mîne și forțelor patriotice pentru 
eliberarea patriei, precum și din 
pregătirea de luptă și politică a mi
litarilor armatei noastre.

Deschiderea „Zilelor culturii sovietice"
La Casa prieteniei romîno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc dumi
nică dimineața deschiderea „Zilelor 
culturii sovietice“, care se vor des
fășura între 25 octombrie și 7 no- 

' iembrie.
| Au luat parte Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Al. 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relații culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai Minis
terului învățămîntului, ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, muncitori din 
întreprinderi bucureștene, ziariști.

Au fost prezenți I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a vorbit Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Zilele culturii sovietice, a spus 
vorbitorul, se desfășoară în preajma 
unei glorioase aniversări — împli
nirea a 47 de ani de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

După ce a subliniat însemnătatea 
revoluției care a deschis o eră nouă 
în istoria omenirii, vorbitorul a în
fățișat drumul glorios străbătut, în 
acești ani, de popoarele Uniunii So
vietice, realizările lor în dezvoltarea 
economiei și pe tărîm social-cultural, 
în continuare, referindu-se la legătu
rile de colaborare frățească care s-au

INFOR
VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICE 

CONDUSE DE MAREȘALUL 
A. A. GRECIKO

Delegația militară sovietică con
dusă de mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., înso
țită de general-maior Ionel Vasile, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, a vizitat duminică dimineața 
Muzeul de Artă al R. P. Romîne, 
precum și unele cartiere noi de 
locuințe și construcții social-cullu- 
rale din Capitală.

(Agerpres)

dezvoltat și se dezvoltă între țara 
noastră și Uniunea Sovietică, el a 
relevat legăturile din domeniul cul
turii și artei.

Sintern convinși — a arătat vor
bitorul — că „Zilele culturii sovie
tice“ pe care le inaugurăm — ex
presie a relațiilor culturale multila
terale dintre țările noastre — vor 
constitui un nou și bun prîlëj pen
tru cunoașterea de către oamenii 
muncii din țara noastră a Realiză
rilor de seamă ale artei și culturii 
sovietice.

După expunerea tov. Ion Moraru, 
cei prezenți au vizionat filmul „Po
veste de pe Don“, realizare a stu
diourilor cinematografice sovietice 
după mai multe povestiri ale lui 
Șolohov.

★
în cadrul „Zilelor culturii sovie

tice“ vor avea loc numeroase mani
festări. în aceste zile va fi organizată 
la București o expoziție în care vor fi 
prezentate unele din valoroasele 
opere de artă plastică sovietică. In 
Capitală și în centrele regionale se 
va desfășura Festivalul filmului so
vietic. Expoziții de carte sovietică 
organizate la București și Timișoara 
vor informa asupra noutăților din 
literatura beletristică, științifică și 
tehnică sovietică. Reprezentanți ai 
culturii sovietice vor face expuneri 
asupra realizărilor științei și tehni
cii țării vecine și prietene.

(Agerpres)
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ 
A UNEI DELEGAȚII ECONOMICE 
GUVERNAMENTALE DIN INDIA

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică gu
vernamentală indiană, condusă de 
S. V. Ramaswami, ministru adjunct 
in Ministerul Comerțului. Pe aero
portul Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de I. Voicu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, de funcționari superiori din 
acest minister.

Au fost de față K. R. F. Khilnanî, 
ambasadorul Indiei în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Concurs amical al atleților olimpici
Peste 30 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul Nagay din Osaka 
medul de atletism dintre o selec
ționată a S.U.A. și o combinată al
cătuită din atleți englezi, austra
lieni și japonezi. La masculin, S.U.A. 
a obținut victoria cu scorul de 46— 
39,5 puncte, iar la feminin au cîști
gat atletele combinatei cu 25—21 
puncte. Performanțele au fost influ
ențate de ploaie și de timpul ră
coros. Iată cîteva din principalele 
rezultate : masculin : 400 m garduri 
— Rex Cawley (S.U.A.) 50"6/10; cio
can — E. Burke (S.U.A.) 64,85 m ; 
greutate — Matson (S.U.A.) 19,50 m ;

CINCI DIN CAMPIONII 
OLIMPIADEI

suliță — Tipton (S.U.A.) 76,24 m ;
110 m garduri — Lindgren (S.U.A.) 
14” ; 3 000 m obstacole — Harriot 
(Anglia) 8’43”4/10 ; lungime — Bos
ton (S.U.A.) 8,21 m ; înălțime —
Thomas (S.U.A.) 2,10 m; triplu salt 
— David (S.U.A.) 16 m ; prăjină — 
Hansen (S.U.A.) 5 m ; 5 000 m — 
Clarke (Australia) 13’48” ; feminin : 
800 m — Packer (Anglia) 2’11”3I1O ; 
suliță — Platt (Anglia) 50,67 m; 
lungime — Rand (Anglia) 6,74 m ; 
400 m — Amoore (Australia) 
54” 1/10 ; înălțime — Brown (Austra
lia) 1,73 m.

Atletele noastre IOLANDA BALAȘ și 
MIHAELA PENEȘ, înotătorul ameri
can DON SCHOLLANDER, halterofilul 
sovietic ALEXEI VAHONIN și gimnas
tul japonez YUKIO ENDO.



Pag. 4 S C î N T E T A Nr. 6421

JAPONIA Cu prilejul Zilei Forțelor Armate sărbătoarea rațională
Demisia 
premierului Ikeda

TOKIO 25 (Agerpres). — Primul 
ministru japonez Hayato Ikeda, în
tr-o declarație făcută lui Zenko Su
zuki, șeful secretariatului Cabinetu- 

' lui,1 la Centrul național de oncolo
gie, unde se află internat, a spus 
că a hotărît să demisioneze atît 
din funcția de prim-ministru, cît și 
din cea de șef al partidului liberal
democrat.

Directorul Centrului a declarat 
că tumoarea Ia laringe de care su
feră . Ikeda nu a dispărut complet 
și că. tratamentul va trebui să con
tinue. Ikeda se află internat de la 
9 septembrie.

Pentru luni 26 octombrie a fost 
convocată o reuniune extraordinară 
a Cabinetului în legătură cu liotă- 
rîrea primului ministru. Deîndată 
ce partidul liberal-democrat va a- 
jung.e la un acord asupra succeso
rului lui Ikeda, Dieta va fi convo
cată în sesiune extraordinară pen
tru a alege un nou prim-ministru. 
In cercurile, politice 
menționează ca 
sori Eisaku
destat și fost candidat la funcția de 
președinte al partidului, ministrul 
de' stat Ichiro Kono, Aiichiro Fuji
yama, fost ministru de afaceri ex
terne, și Shojiro Kawashima, vice
președinte al partidului liberal
democrat.

japoneze se 
eventuali succe- 

Sato, fost ministru

P.1II.S. si P.M.U.P.
J>

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : Zilele acestea, în regiu
nea Belovejskaia Pușcia a avut loc 
o întîlnire a reprezentanților Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. La întîlnire au participat din 
partea U.R.S.S. : Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Iuri Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Din partea P.M.U.P. au 
participat : Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

Josef Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.'

în timpul întîlnirii. care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
nie, cordialitate și deplină 
de vederi, au fost discutate 
me ale dezvoltării continue 
țiilor dintre P.C.U.S. și P.M.U.P., 
precum și ale dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Polonă.

ta reuniunea țărilor nordice

Discuții privind

priete- 
unitate 
proble- 
a rela

dezvoltarea relațiilor economice
întreprinde noi măsuri în vederea 
dezvoltării relațiilor economice. À- 
ceasta va fi una din problemele cele 
mai importante ce urmează să fie 
examinate la viitoarea sesiune a 
Consiliului nordic ale cărei lucrări 
se vor desfășura în februarie la 
Reykjavik (Islanda).

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
Primii miniștri ai celor cinci țări 
nordice s-au întrunit la 24 și 25 oc
tombrie la Harpsund (Suedia) unde 
au făcut un schimb de păreri asupra 
situației internaționale, anunță a- 
genția Taniug. în comunicatul ofi
cial dat publicității participanții la 
reuniune au anunțat că țările lor voi’

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, ziarul „Pravda“ din 
25 octombrie publică un amplu arti
col semnat de generalul de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne.

în ziarul „Krasnaia Zvezda“ a a- 
părut textul telegramei de felicitare 
trimisă de mareșalul Malinovski ge
neralului de armată Leontin Să
lăjan.

Ostașii sovietici — se arată, prin
tre altele, în telegramă — urează 
din toată inima tovarășilor lor de 
arme succese în pregătirea de luptă 
și politică, în întărirea capacității de 
apărare a patriei lor, în care oame
nii muncii, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, traduc cu 
entuziasm în viață mărețele sarcini 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. Același ziar publică pe o 
pagină întreagă materiale consacra
te Zilei Forțelor Armate ale R.P.R. 
„Izvestia“ inserează, cu același pri
lej, un articol semnat de general co
lonel Ion Ioniță, adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale R.P.R.

pentru afaceri externe, atașați mili
tari acreditați în R.S.F. Iugoslavia, 
membri ai corpului diplomatic din 
Belgrad, ziariști. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, Direcția politică a 
Armatei populare iugoslave și Sec
ția pentru legături externe a Secre
tariatului de stat pentru problemele 
apărării naționale al R.S.F. Iugosla
via au organizat la Casa Armatei 
Populare Iugoslave din Belgrad o 
expoziție și o gală de filme consa
crate forțelor armate ale; R. P. Ro
mîne.

Corespondență din Londra

Vizita peste Ocean
Primele acțiuni ale noului gu

vern laburist constituie obiectul 
multor comentarii în presa brita
nică. Cel mai recent prilej oferit 
este vizita lui Patrick Gordon Wal
ker, ministrul afacerilor externe, 
care a plecat duminică la Washington. 
Pentru luni și marți sînt proiectate 
întîlriiri cu secretarul de stat Dean 
Rusk, ziarele menționînd și posibili
tatea unei întrevederi cu președin
tele Johnson. Se crede că ministrul 
britanic va avea, de asemenea, în
trevederi la New York cu secreta
rul general al O.N.U., U Thant.

Despre acest prim contact anglo- 
american, după recentele alegeri, 
comentatorii scriu că el are deo
camdată mai mult un caracter 
preliminar și că principala sa rațiu
ne ar fi pregătirea unei întîlniri a 
primului ministru Harold Wilson cu 
președintele Johnson, spre sfîrșitul 
anului. Aceste aprecieri pornesc, bi
neînțeles, de la premisa că președin
tele Johnson are destule șanse pen
tru a ieși învingător în apropiatele 
alegeri din S.U.A. Totodată, vizita 
are și un caracter de sondaj, admi
nistrația S.U.A. dorind să cunoască 
mai precis punctul de 
noului guvern de la 
serie de probleme 
cum sînt problemele 
alianței occidentale.

vedere al 
Londra într-o 
controversate, 
militare ale

concrete ale politicii externe a 
S.U.A. și Marii Britanii, presa de aici 
se oprește îndeosebi la 
tul creării forțelor nucleare 
tilaterale și relațiile cu 
pa occidentală. întrebarea 
nită frecvent este 
ta proiectul „forțelor multilaterale' 
în cadrul dilemei nucleare britanice, 
dat fiind că în timpul campaniei e- 
lectorale partidul laburist s-a pro
nunțat împotriva unor forțe nu
cleare independente ale Marii Bri
tanii, dar, pe de altă parte, și îm
potriva prezenței unui deget vest- 
german pe trăgaciul nuclear al 
N.A.T.O. Abordînd chestiunea forțe
lor nucleare multilaterale în decla
rațiile făcute presei înainte de ple
carea spre Washington, Walker a 
precizat: „ne opunem acestui proiect, 
dar va trebui să-1 examinăm cu a- 
liații noștri și același lucru trebuie 
făcut și în legătură cu acordul de 
la Nassau privitor la rachetele „Po
laris“. Aceste chestiuni vor fi în 
cele din urmă reglementate în cadrul 
măsurilor generale pe care noi vom 
putea să le adoptăm în vederea re
organizării pactului N.A.T.O.“.

Nu mai mică importanță este acor
dată problemelor vest-europene. Din 
o serie de indicii apărute pînă acum, 
mulți comentatori încearcă să des
prindă ideea că noul guvern laburist 
privește cu multă atenție viitoarea

proiec- 
mul- 

Euro- 
întîl- 

ce ar reprezen-

cooperare cu țările Europei occiden
tale, în vederea căreia urmează a fi 
găsite în viitorul apropiat căile cele 
mai potrivite. Se arată că un ochi 
precauț este îndreptat dincolo de 
Canalul Mînecii de unde a venit de 
curînd știrea despre „avertismentul“ 
adresat miercuri de Paris celorlalți 
membri ai Pieței comune. în 
editorialul său de sîmbătă,. zia
rul „Times“ scrie : „Guvernul 
are de făcut față unei Comuni
tăți europene care, în ciuda amenin
țărilor președintelui de Gaulle, se 
mișcă în direcția unei noi runde de 
discuții asupra unității politice, ceea 
ce poate avea o foarte mare impor
tanță. Impresia larg răspîndită că un 
guvern laburist se va ține de o parte 
de aceste convorbiri este acum risi
pită“.

Se dă ca probabil că în dis
cuțiile de la Washington vor fi 
prezente și alte probleme inter
naționale, printre care cele re
feritoare la Commonwealth, Africa, 
Cipru și altele. Mulți comentatori 
apreciază că se poate constata un fel 
nou de abordare a problemelor ex
terne după venirea la putere a gu
vernului laburist. în timp ce alții 
sînt de părere că „din primele indicii 
disponibile apare că noul guvern va 
dori să păstreze un considerabil 
grad de continuitate în politica ex
ternă a Marii Britanii“ („Financial 
Times“). Este vorba bineînțeles de 
diferite puncte de vedere exprimate 
în presă în aceste zile, după cum ele 
aparțin unor tendințe proconserva- 
toare sau prolaburiste.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Zilei Forțelor Armate ale R.P.R., 
colonel Nicolae Pleșa, atașat militar, 
aero și naval al R. P. Romîne la 
Washington, a organizat în saloane
le ambasadei o gală de filme, urma
tă de un cocteil.

Cu același prilej, atașatul militar 
romîn a organizat o recepție la care 
au participat reprezentanți ai forțe
lor armate ale S.U.A., printre care 
generalul maior Jack Thomas, loc
țiitorul șefului de stat major al for
țelor aeriene ale S.U.A., ofițeri su
periori americani, reprezentanți ai 
departamentului apărării și depar
tamentului de stat, personalități din 
viața cultural-științifică, ziariști, 
șefi de misiuni diplomatice, atașați 
militari acreditați la Washington.

BELGRAD (Agerpres). — Colonel 
lăută Gheorghe, atașatul militar al 
R. P. Romîne în R.S.F. Iugoslavia, 
a oferit o recepție în cinstea Zilei 
forțelor armate ale R. P. Romîne. Au 
fost prezenți generali-coloneii Veliko 
Kovacevici, Zdenko Ulepici, Bogdan 
Orescianin, lefto Șașici și amiral 
Mate Ierkovici — adjuncți ai secre
tarului de stat pentru problemele a- 
părării, generali și ofițeri superiori 
ai armatei populare iugoslave și re
prezentanți ai secretariatului de stat

HANOI (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Ro
mîne la Hanoi a organizat o gală de 
filme în sala Clubului Internațional 
din Hanoi. Au participat general Le 
Quang Hoa, adjunct al Direcției ge
nerale politice a armatei R. D. Viet
nam, Hoang Van Loi, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ofi
țeri superiori, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști. Gala s-a bucu
rat de un deosebit succes.

TIRANA (Agerpres). — Gheorghe 
Velcescu, ambasadorul R.P. Romîne 
în R.P. Albania, a oferit o recepție 
cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne. La recepție au luat 
parte Vasil Nathanaili, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-locotenentul Vaske Gjino, 
general-maiorul Halim Ramohito, 
Vasil Kati, ministru adjunct al co
merțului, ofițeri ai Armatei populare 
albaneze. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai misiunilor diploma
tice acreditați la Tirana.

LONDRA — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, atașatul militar, aero 
și naval al R. P. Romîne la Londra, 
colonel G. I. Popa, a oferit o recep
ție în saloanele Ambasadei. Au 
participat al doilea lord al amirali
tății, amiral Sir Royston Wright, vi
ceamiralul aerului Alick Foord-Kel- 
cey, generali și ofițeri superiori din 
Ministerul Apărării al Marii Bri
tanii, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai consiliului 
britanic, personalități din domeniul 
culturii și artei, ziariști. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Grave incidente in
KHARTUM 25 '(Agerpres). — De

monstrațiile studenților din capitala 
Sudanului, care durează de patru 
zile, în semn de protest împotriva 
asasinării unui coleg de-al lor de 
către poliție, s-au transformat dumi
nică în grave incidente între popu
lația orașului și polițiști. Președin
tele Sudanului, Ibrahim Abboud, 
a făcut apel la „restabilirea calmu
lui și ordinei“. Organele de pre
să din Cairo anunță că poliția suda- 
neză a făcut uz de arme, iar armata

capitala Sudanului
a intrat cu tancurile pe străzile 
Khartumului pentru a restabili or
dinea. Printre demonstranți s-au a- 
flat fostul prim-ministru al Suda
nului, Ismail El Azhari, judecători, 
profesori universitari etc. Aproape 
întreaga populație a Khartumului 
s-a alăturat demonstranților protes- 
tînd împotriva măsurilor represive.

Ibrahim Abboud a anunțat oficial 
că a fost deschisă o anchetă care să 
stabilească ' împrejurările ca 
dat naștere acestor incidente.

Imagini din viafa internațională

Liviu RODESCU
LONDRA, 25 octombrieReferindu-se la unele probleme

QUITO. Galo Piaza, mediator al 
Națiunilor Unite în Cipru, fost pre
ședinte al Ecuadorului, a declarat că 
va oferi, probabil, o sugestie concretă 
pentru soluționarea definitivă a pro
blemei cipriote în raportul pe care 
urmează să-l prezinte în luna decem
brie la O.N.U.

WASHINGTON. Ministrul afaceri
lor externe al Olandei, Joseph Luns, 
a avut sîmbătă, la Washington, o în
trevedere cu secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. Cei doi oameni 
de stat au făcut o trecere în revistă 
a situației internaționale examinînd 
proiectul de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., si
tuația din Asia de sud-est, tratativele 
din cadrul „rundei Kennedy“ și pro
bleme ale Pieței comune.

LIMA. Opt mii de muncitori agri
coli din valea rîului Canete au decla
rat grevă în semn de solidaritate cu 
greviștii de pe moșia Unanue, care re
vendică majorarea salariilor și reduce
rea zilei de lucru. In regiunea respec-

După cum am anunțat, cunoscutul scriitor Jean Paul Sartre a retuzat zi
lele trecute Premiul Nobel pentru literatură, care i-a tost decernat de 
Academia Suedeză. Reporterii masați în fața locuinței scriitorului l-au 

așteptat în zadar. Sartre nu le-a satisfăcut curiozitateaIn capitala Greciei au avut loc recent mari festivități consacrate aniver
sării a 20 de ani de la eliberarea țării de sub ocupația nazistă

timpul campaniei
S.U.A. Miting Ia 

GreensboroLa Sofia se desfășoară lucrările sesiunii Consiliului F.D.I.F. la care participă delegate din 66 de țări
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A AUSTRIEI

Rlngstrasse -ul din Viona

Poporul austriac marchează la 26 
octombrie împlinirea a 9 ani de la 
adoptarea de către parlament a legii 
cu privire la neutralitatea perma
nentă a Austriei — important eveni
ment în istoria țării și în contextul 
situației internaționale postbelice. 
Redobîndindu-și suveranitatea și 
independența, după încercata pe
rioadă a ocupației hitleriste, Austria 
se obligă prin această lege să păs
treze o neutralitate permanentă, să 
nu adere la nici un fel de alianțe 
militare și să nu îngăduie crearea 
de baze militare străine pe terito
riul ei.

Data de 26 octombrie 1955, cînd 
parlamentul austriac a adoptat le
gea cu privire la neutralitatea per
manentă a țării, a fost aleasă ca 
sărbătoare națională a Austriei. 
Anii care au trecut de atunci au de
monstrat temeinicia și rațiunea aces
tui important act de stat.

Promovînd politica de neutralitate 
permanentă, Austria a reușit să ob
țină rezultate pozitive în dezvolta
rea economiei, științei și culturii. Pe 
plan extern, s-au dezvoltat în 
acești ani relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Austria și alte țări, 
indiferent de orînduirea lor socială,

pe bază de egalitate în drepturi, res
pect și avantaj reciproc.

O evoluție favorabilă au cunoscut 
relațiile dintre țara noastră și Aus
tria. încă din 1960, cînd. tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, a vizitat Viena s-au 
statornicit contacte regulate între 
oamenii de stat din Romînia și Aus
tria, care au permis o mai bună cu
noaștere reciprocă și au devenit un 
factor permanent de dezvoltare a re
lațiilor economice, culturale și tehni- 
co-științifice. Intr-o perioadă relativ 
scurtă, 1955—1963, volumul comer
țului romîno-austriac a crescut de 
aproape patru ori. Acordul comer
cial de lungă durată și alte acorduri 
încheiate au creat un cadru, pentru 
desfășurarea și dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comerciale. 
S-au intensificat, de asemenea, 
schimburile științifice, culturale, vi
zitele reciproce.de specialiști din di
ferite domenii.

Poporul nostru își exprimă con
vingerea că legăturile prietenești ro- 
mîno-austriace vor continua să se 
dezvolte, în interesul ambelor po
poare, al consolidării păcii și cola
borării internaționale.

FRANCE PRESSE DESPRE:

NEGOCIERILE TARIFARE

France

Negocierile „Kennedy“, începute 
aproape de un an pentru a asigura 
o reducere substanțială și recipro
că a taxelor vamale între Statele 
Unite și Europa occidentală, aduc 
la suprafață numeroase fapte inte
resante, arată agenția
Presse. Un exemplu este problema 
exportului american de 
Piața comună. Aceasta era cît pe-aci 
să răstoarne, în urmă cu 15 zile, 
ansamblul negocierilor. Problema 
nu e de natură să pasioneze publi
cul. Totuși, ea capătă un aspect cu 
totul deosebit știind că aceste boabe 
oleaginoase reprezintă mai mult de 
10 la sută din totalul exportului de 
produse agricole americane către 
Europa, adică 147 de milioane de 
dolari. Cifrele permit clasarea ne
gocierilor într-un context din care 
rezultă anumite fapte. Agenția 
menționează că balanța de plăți a 
Statelor Unite este foarte deficitară; 
după multe eforturi acest deficit, 
care a atins circa 4,5 miliarde de 
dolari, va fi redus anul acesta la 
circa 2,5 miliarde de dolari.

Europa „celor 6“, la rîndul ei, are 
un deficit în

soia spre

comerțul cu Statele

INTEROCCIDENTALE
Unite care depășește 3 miliarde de 
dolari anual. Potrivit anumitor in
formații, pentru a ajunge să-și 
strîngă bugetul destinat ajutorului 
pentru străinătate, S.U.A. ar dori Ca 
deficitul Europei ..celor 6“ în co
merțul cu Statele Unite, să ajungă 
la 4 miliarde de dolari. Dacă acést 
obiectiv va fi atins,. Statele Unite 
ar putea să-și. continue ajutorul mi
litar și economic nu numai în Eu
ropa, dar și în Asia de sud-est fără 
a risca o pierdere foarte importanță 
de aur și dolari.

France Presse arată că deși Eu
ropa „celor șase“ continuă să înre
gistreze deficituri în comerțul ei 
cu S.U.A., ea reușește să contraca
reze această situație printr-o serie 
de avantaje pe care le deține în re
lațiile economice cu țările din zona 
liberului schimb.

Negocierile „Kennedy“, arată. în 
încheiere France' Presse, constituie 
de fapt un exercițiu de consolidare 
a avantajului comerțului american 
în Europa, pentru a permite men
ținerea poziției lor de lider în lumea 
occidentală.

SJULU De ce a fest amînată
proclamarea noului președinte

Fapt fără precedent în istoria sta
tului Chile, înregistrarea oficială a 
rezultatului alegerilor prezidențiale 
din 4 septembrie și proclamarea nou
lui președinte al republicii, Eduardo 
Frei, reprezentant al partidului demo- 
crat-creștin, nu a putut avea loc la 
24 octombrie, deoarece cu prilejul șe
dinței solemne a Camerei și Senatu
lui, convocată pentru această zi, nu 
a putut fi întrunit numărul legal de

parlamentari. Erau prezenți numai 
86 de parlamentari, în timp ce mi
nimul prevăzut de lege este de 96. 
Au lipsit comuniștii, socialiștii și ra
dicalii.

„Acest fapt fără precedent — re
latează agenția France Presse — este 
de rău augur pentru sprijinul pe 
care președintele Frei îl va avea în 
parlament“.

&

SCURTE ȘTIRI
tivă au fost trimise trupe guvernamen
tale.

DELIII. Primii miniștri ai Ceylo
nului și Indiei s-au întîlnit sîmbătă la 
Delhi pentru a încerca să reglemen
teze problema statutului persoanelor 
de origină indiană care locuiesc în 
Ceylon. Urmași ai muncitorilor in
dieni care au emigrat în Ceylon cu 
zeci de ani în urmă, aceștia nu au a- 
doptat cetățenia ceyloneză. Guvernul 
Ceylonului ar dori ca ei să se reîn
toarcă în India, dar guvernul indian 
ezită să-și dea acordul pentru această 
măsură.

SAN SALVADOR. Vulcanul Cha- 
parrastique, din departamentul San 
Miguel, în sud-estul Salvadorului, a 
început să erupă, revărsînd o mare 
cantitate de lavă și cenușă. Mii de 
persoane își părăsesc locuințele ; auto
ritățile locale și Crucea roșie au luat 
măsuri pentru ajutorarea sinistraților.

LONDRA. După cum anunță agen
țiile de presă, în noaptea de vineri

spre sîmbătă a căzut în Scoția prima 
zăpadă. Numeroase șosele au fost a- 
coperite de un strat gros de zăpadă 
și polei. Circulația a fost îngreunată.

VIENA. La 25 octombrie au avut 
loc alegeri pentru landtagurile (parla
mentele) landurilor Austria inferi
oară și Viena și pentru Consiliile co
munale ale landului Salzburg. Și-au 
prezentat listele de candidați partide
le socialist, populist, comunist și alte 
partide. ............... .................

BONN. în landurile vest-germane 
Hessen, Saar și Renania-Palatinat . 
au avut loc duminică alegeri pentru 
consiliile urbane și rurale la care au 
participat aproximativ 6,5 milioane a- 
legători.

PARIS. Patru soldați spanioli din- 
tr-un detașament aflat în manevre, sur
prinși de viscol în munții Pirinei, au 
murit de epuizare și alți 12 sînt dați 
dispăruți. Detașamentul, care număra 
77 de oameni, aparținea diviziei a 62-a 
de infanterie de munte staționată Ia 
Pampeluna.
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