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In aceste zile se însămînțează ul
timele suprafețe cu cereale de toam
nă. Datorită bunei organizări a mun
cii, folosirii raționale a tractoarelor 
și mașinilor agricole, unitățile agri
cole din regiunile Dobrogea și Ga
lați au terminat semănatul griului și 
secarei. Lucrarea s-a executat în 
proporție de peste 90 la sută și în 
regiunile București, Bacău, Ploiești 
și altele.

Obținerea unor recolte bogate la 
culturile care se însămînțează în 
primăvară este hotărîtă în cea mai 
mare măsură de executarea arătu
rilor de toamnă și îngrășarea cores
punzătoare a terenului. Avantajele 
arăturilor de toamnă sînt multiple. 
Cercetările științifice au stabilit că 
la un hectar de teren arat din toam
nă și pe care lucrările de întreținere 
au fost făcute corect, 87 la sută din 
apa provenită din ploi și topirea ză
pezilor se infiltrează și se înmaga
zinează adînc în sol și numai 13 la 
sută se pierde prin evaporare. Nu 
același lucru se petrece pe solurile 
nelucrate la timp. Pe astfel de soluri 
se înmagazinează și se Infiltrează 
numai 20 la sută din apă, iar restul 
de 80 la sută se pierde fără folos. Un 
alt efect bun al arăturilor de toam
nă este aerisirea mai adîncă a solu
lui, care favorizează activitatea mi
croorganismelor necesare plantelor, 
și distrugerea insectelor dăunătoare.

Acolo unde această lucrare s-a fă
cut la timp și de bună calitate s-au 
obținut recolte bune. în ultimii ani, 
în raionul Negru Vodă, regiunea Do
brogea, s-au executat arături de va
ră și de toamnă pe toate suprafețele 
destinate a fi însămînțate cu culturi 
de primăvară. Ca urmare, pro
ducțiile de porumb, floarea-soare
lui etc au sporit continuu. în unele 
unități agricole din regiunile Bacău 
și Iași nu s-a procedat la fel. Aici, 
pe mari suprafețe de teren s-au fă
cut arături în primăvară. în acest 
caz, nu este de mirare că se reali
zează producții sub posibilități. Iată 
de ce este necesar ca în această 
toamnă, consiliile agricole să ia mă
suri ca în fiecare unitate să se are 
toate suprafețele care urmează să 
fie însămînțate în primăvară, în a- 
fară de cele pe care nu se recoman
dă să se facă această lucrare. în fie
care regiune și raion există sufici
ente mijloace pentru executarea a- 
răturilor de toamnă. Este nevoie 
însă , să se organizeze temeinic mun
ca, asigurîndu-se schimbul doi pe un 
număr cît. mai mare de tractoare și 
folosirea din plin a timpului bun de 
lucru.

îndată după terminarea însămîn- 
țărilor. mecanizatorii de la S.M.T. 
Cuza Vodă, raionul Călărași, au tre
cut din plin la executarea arăturilor 
de toamnă. Folosind eficient fiecare 
mașină, avînd asigurat pe 50 de trac
toare schimbul doi. ei reușesc să de
pășească zilnic viteza de lucru sta
bilită. Ca urmare, pînă în prezent

Parcă
ieri momentul 
solemn cînd ac' 
la Tokio, pe sta
dionul National, 

Yoshinori Sakai a suit treptele de mar
mură și, oprindu-se lingă uriașa cupă de 
bronz, a aprins, cu torța pornită in au
gust din antica localitate Olympia, fla
căra olimpică sub a cărei strălucire s-au 
întrecut vreme de două săptămîn' spor
tivi din 94 de țări ale lumii. Atît de re
pede s-au scurs zilele sub avalanșa ma
rilor întreceri ale Olimpiadrei, ale per
formanțelor de răsunet care au încunu
nat cu laurii gloriei cea de-a 18-a ediție 
a J.O. Ș iată că a sunat și ora încheie
rii qrandioasei competiții. Pe gazonul 
stadionului unde cei mai celebri atleți 
au făcu* să se prăbușească de pe înal
tele piedestaluri atîtea și atîtea recor
duri, unde cuceritorii medaliilor de aur 
și-au primit -ăsplata în uratele mulți
mii entuziaste, a coborît — o dată cu 
înserarea — și liniștea, plină de adîncă 
nostalg'e a spectatorilor. In jocul de 
lumini și umbre, ieri s-a desfășurat, cu 
tot ceremonialul cuvenit, festivitatea de 
închidere a J.O. care vor intra în is
toria sportului mondial sub un adevă
rat arc de triumf înălțat cu contribuția 
miilor de sportivi prezenți la Tokio.

Este ora 17. Ca și la festivitatea de 
deschidere se revarsă peste stadion su
netele de clopot măiestrit îmbinate de 
un instrument electronic. Mulțimea salu
tă apariția la tribună a împăratului Ja
poniei și a celorlalte persoane oficiale. 
Răsună solemn acordurile Imnului națio
nal. Pătrund pe stadion sportivii care 
poartă drapelele țărilor respective. în-

oH < H ■<»Si
HI ■

yy> *.A' 'A

-1

înainte de semănat, mecanizatorii care lucrează pe ogoarele gospo
dăriei colective din Chirnogi, raionul Oltenița, pregătesc în cele mai bune 

condiții patul germinativ

tractoa-

agricole 
mari se 
arătura

s-au executat arături pe mai bine 
de 2 600 hectare.

Nu peste tot 
toate forțele la 
lor de toamnă. 
Bacău, Banat, 
toate că recoltatul 
s-a făcut într-un procent de 65—84 
la sută, arăturile s-au executat pe 
30—40 la sută. Cauzele sînt multiple. 
Din constatările făcute pe teren re
iese că în unele unități agricole nu 
s-au luat măsurile necesare pentru 
eliberarea terenului de coceni, bețe 
de floarea-soarelui etc, iar în unele 
S.M.T.-uri și gospodării de stat 
schimbul doi a fost organizat numai 
la un număr mic de tractoare. Con
siliile agricole regionale și raionale, 
conducerile de unități, specialiștii au 
datoria să ia măsuri grabnice pentru 
eliberarea terenului și folosirea în
tregii capacități de lucru a 
relor.

Experiența multor unități 
socialiste arată că producții 
obțin atunci cînd o dată cu 
de toamnă se încorporează în sol 
și cantități corespunzătoare de în
grășăminte. Convinși de acest lucru, 
în multe locuri, lucrătorii din gos
podăriile d,e stat _.șL,colectiyișții au 
transportat la cîmp, în grămezi, încă 
din vară cantități însemnate de gu
noi de grajd, pe care acum le îm
prăștie pe teren și le încorporează 
sub brazdă. La gospodăria colectivă 
din Valea Ursului, raionul Negrești, 
s-a întreprins o largă acțiune de 
fertilizare. Pînă acum s-au cărat pe 
cîmp și încorporat peste 3 500 tone de 
gunoi de grajd. Este necesar ca în 
aceste zile să se intensifice în toate 
unitățile transportarea la cîmp a în
grășămintelor pentru ca suprafețe 
cît mai mari să fie fertilizate.

O deosebită atenție trebuie acor
dată folosirii îngrășămintelor chi
mice. Cu prilejul sesiunilor Consi
liului Superior al Agriculturii și al 
diferitelor consfătuiri s-a subliniat 
necesitatea ca îngrășămintele chimi
ce să fie date în doze moderate pen
tru a se asigura fertilizarea unor 
suprafețe cît mai mari.

Este necesar ca, în aceste zile, or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole să îndrume uni
tățile agricole să organizeze cît mai 
bine munca pentru asigurarea exe
cutării arăturilor de toamnă pe 
toate suprafețele și de cea mai bună 
calitate.

însă s-a trecut cu 
executarea arături- 
în regiunile Iași, 

Galați, Ploiești, cu 
culturilor tîrzii
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dată după ei apare coloana multicoloră 
a sportivilor. E' pășesc braț la braț, fiind 
întîmpinați cu aclamații. Sub jeturile dt 
lumină ale reflectoarelor, rîndurile drep
te, parcă trase cu rigla, pitoreștile cos
tume, sclipirea medaliilor purtate la 
gît de învingătorii olimpici, dar mai a- 
Ies izbucnirea de entuziasm a acestu 
tineret care a ridicat pe noi culm' 
locurile Olimpice, dau un farmec aparte 
defilării.

Privim cu un sentiment de mîndrie 
coloana sportivilor romîni în rîndurile 
căreia se află ș' cele două campioane 
olimoice lolanda Balaș și Mihaela Pe
nes, precum și cei ce au cucerit me
dalii de argint și bronz în marea con
fruntare a celor ma' valoroși sportiv 
din cele cinci continente. O dată cu noi 
îi aolajdă pe reprezentanții Romîniei ș 
spectatorii aflați în tribune și care ar 
recunoscut de îndată pe cele două cam 
pioane olimpice ale țării noastre.

Pe catargele aflate deasupra tribu 
nefor se înalță drapelele Greciei — 
țara unde s-au născut Olimpiadele, la 
poniei — țara gazdă, și Mexicului — pe 
ale cărui meleaguri se vor desfășura 
întrecerile Olimpiadei din 1968. O data 
cu momentul festiv al ridicării drape
lelor, se intonează și imnurile de stat 
ale celor tre! țări. Președintele C.I.O., 
Avery Brundage, urcă la mica tribună 
drapată cu mătase albă, pe care se 
află înscrise cele cinci cercuri olimpice, 
și rostește în limba engleză cuvîntul de 
închidere a J.O. de la Tokio. Alămurile 
uriașei fanfare acoperă stadionul cu a- 
cordurile imnului olimpic și deodată ze
cile de reflectoare se sting.

Este momentul emoționant cînd fla
căra olimpică începe să pălească și în-

Cis planul pe 10 luni 
îndeplinit

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
treprinderile forestiere din regiunea 
Bacău au raportat zilele acestea în
deplinirea planului de producție pe 
10 luni. De la începutul anului și 
pînă acum, muncitorii din cadrul di
recției regionale a economiei fores
tiere au dat peste plan mai mult de 
91 600 mc bușteni și aproape 16 500 
mc cherestea de rășinoase, fag și 
stejar. Prin extinderea mecanizării 
și prin folosirea judicioasă a utilaje
lor, muncitorii forestieri au sporit 
productivitatea muncii cu 3,6 la sută 
față de sarcina planificată. In trei 
trimestre ei au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 7 mili
oane lei și un beneficiu peste plan 
de circa 13 milioane lei. Cele mai 
mari realizări le-au obținut colecti
vele întreprinderilor forestiere din 
Piatra Neamț, Onești și Tarcău.
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Pregătiri pentru deschiderea
agrozootehnicînvățămîntului

In cuiînd, la sate urmează să se 
deschidă cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic de masă. In cadrul 
pregătirilor pentru noul an de în- 
vățămînt. Consiliul Superior al A- 
griculturii a' editat o serie de ma
nuale — Cultura plantelor de cîmp. 
Creșterea animalelor, Legumicultura, 
Pomicultura, Viticultura, Mecanizarea 
agriculturii — într-un tiraj de peste 
545 000 exemplare. De asemenea, au 
fost difuzate un mare număr de plan-

Festivitate
h sediul O. N. U.

Cu prilejul „Zilei Națiunilor Uni
te“ la sediul O.N.U. din New York 
a avut loc o festivitate în cadrul că
reia a luat cuvîntul secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant. El a lansat 
un apel tuturor țărilor membre ale 
O.N.U. să depună eforturi pentru 
triumful coexistenței pașnice și pen
tru a se pune capăt cursei înarmă
rilor. U Thant s-a pronunțat pentru 
mai multă încredere și o colaborare 
crescîndă între state în vederea ela
borării unui sistem de securitate co
lectivă conform principiilor Cartei, 
în cadrul O.N.U.

Unde se află
Antoine Gizenga

Autorități guvernamentale de la 
Leopoldville au încercat să dezmin
tă știrea difuzată joi de Comitetul 
Național de Eliberare (cu sediul la 
Brazzaville) că Antoine Gizenga a 
fost arestat la Jadotville. Pentru a

cef-încef ultimele licăriri se topesc în 
noaptea niponă. Impunătorul cor de trei 
sute de persoane cîntă imnul celei de 
a 18-a ediții a J.O. In întuneric stră
lucesc ca niște licurici luminile fosfo
rescente ale uniformelor fanfarei.

Op1 marinari coboară cu gesturi do- 
moale steagul alb al Olimpiadei, por
nind în pas ritmic spre ieșire. Liniștea 
este spartă de loviturile de tun trase în 
semn de salut. Pe panoul electric, unde 
de atîtea ori în aceste 14 zile au apă
rut noile recorduri ale lumii, literele

Jocurile Olimpice au luat sfîrșlt Telefoto: Agerpres 
£
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șe și alte materiale didactice, filme 
și diafilme documentare agricole. In 
preajma deschiderii cursurilor, con
siliile agricole raionale vor ține in
structaje cu lectorii. Cu acest prilej 
se va face o trecere în revistă a fe
lului cum s-a desfășurat învățămîn- 
tul agrozootehnic în anul precedent, 
subliniindu-se eficiența lui în acti
vitatea practică din unitățile agri
cole, se vor ține lecții model, iar cei 
mai buni lectori vor fi evidențiați.

demonstra cg Gizenga nu este ares
tat, â-ă pernilB ziariștilor să albă o 
întrevedere cu el la Leopoldville. 
Gizenga a apărut sub o puternică 
escortă de jandarmi care l-au arătat 
ziariștilor, apoi l-au luat și l-au dus 
înapoi într-o direcție necunoscută. 
Corespondentul agenției Reuter men
ționează că atunci cînd ziariștii au 
încercat să-i pună lui Gizenga une
le întrebări, unul din jcțndarmi l-a 
somat să tacă. Soarta lui Gizenga 
rămîne în continuare o enigmă pen
tru ziariștii din Leopoldville El 
află, probabil, la Leopoldville, nu 
Jadotville, dar... tot închis.

se 
la

Protestul CamWgiei 
împotriva provocărilor 
aviației sod-vietnameze

Reprezentantul permanent al Cambod- 
giei la O.N.U. a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoare în 
care protestează împotriva acțiunilor agre
sive săvîrșite la 20 octombrie de către 
trei avioane militare sqd-vietnameze îm
potriva localității cambodgiene Anlong- 
Kres.

luminoase fac sS strălucească acum cu
vintele „La revedere, în Mexic 1968“. 
Delegația mexicană aplaudă zgomotos, 
aruncă în aer marile pălării sombrero 
și cîntă.

Din nou peste stadion se lasă întune
ricul. Două sute de tineri gimnaști, fie
care purtînd în mînă o torță, încing cu 
un brîu viu, luminos șirurile sportivilor 
aliniați pe gazon. Este un spectacoi 
feeric, emoționant, izbucnesc aplauze, 
urale. Coloanele sportivilor formează 
un uriaș fluviu uman.

Braț la braț, ei părăsesc stadionul, o- 
ferind privirilor imaginea simbolică a 
spiritului olimpic care a domnit la To
kio în cele două săptămini de întrecere.

In vreme ce tribunele se golesc și pe 
panoul electronic continuă să strălu
cească cuvîntul „Sayonara", („La reve
dere"), urat din adîncul inimii de între
gul popor al Japoniei, cerul se împodo
bește de focurile de artificii. Orașul 
trăiește din plin, prin toată ființa sa, 
ultimele ceasuri sărbătorești ale gran
dioasei Olimpiade.

Sîmbătă seara la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. a avut loc aduna
rea festivă organizată cu prilejul ce
lei de-a XX-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Apostol, general 
de armată Leontin Sălaj an, mareșa
lul Uniunii Sovietice Ä. A. Greciko. 
general de armată Ion Tutoveanu, 
general-colonel Mihail Burcă, gene
ral-colonel Ion Ioniță, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, general- 
loco.tenent Vasile Negrea, adjunct al 
ministrului afacerilor interne, gene- 
ral-maior Ion Dincă, secretarul Con
siliului politic superior al forțelor 
armate ale R.P.R., general-colonel în 
rezervă Ilie Crețulescu, Florian Dă-

Covîntarea tovarășului Leontin Sălăjan

so- 
săi 
ni-

lui

Cu douăzeci de ani în urmă, a 
spus vorbitorul, la 25 octombrie 
1944, prin izgonirea ultimelor trupe 
ale cotropitorilor hitleriști și hor- 
thyști, a fost desăvîrșită eliberarea 
întregului teritoriu al Romîniei. A- 
ceastă dată memorabilă a fost sta
bilită de partid și guvern ca Zi a 
Armatei Populare Romîne — con
tinuatoare a glorioaselor tradiții ale 
poporului nostru, făurite în lupta 
dusă de-a lungul veacurilor pentru 
eliberarea sa națională și socială.

Sărbătorirea în fiecare ah â" "Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne exprimă recunoș
tința fierbinte a poporului față de 
eroismul, curajul și vitejia cu care 
ostașii și ofițerii noștri au luptat 
pentru cauza nobilă a libertății ță
rii, pentru cucerirea victoriei asu
pra fascismului, este o dovadă a 
înaltei prețuiri și a dragostei 'm 
care oamenii muncii înconjoară ar
mata populară — apărătoare de 
neclintit a integrității teritoriale a 
patriei, a cuceririlor revoluționare 
ale poporului.

Organizînd și conducînd lupta 
maselor populare împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, pentru 
independență și suveranitate națio
nală, Partidul Comunist Romîn a 
desfășurat, în condițiile grele ale 
ilegalității, ale anilor crînceni 
ai războiului hitlerist, o susținută 
muncă politică în rîndurile ostași
lor și ofițerilor pentru a-i atrage de 
partea luptei poporului.

Un puternic avînt insuflau luptei 
antifasciste a poporului romîn evo
luția situației pe front, strălucitele 
victorii obținute de eroica armată 
vietică, care, purtînd pe umerii 
greul războiului, dădea lovituri 
micitoare trupelor hitleriste.

La 23 August 1944, guvernul
Antonescu a fost arestat, dictatura 
militaro-fascistă răsturnată. Romînia 
a întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste, trecînd cu întregul său 
potențial militar, uman și economic 
de partea coaliției antifasciste, a că
rei forță hotărîtoare era Uniunea So
vietică.

Este un merit istoric al Partidului 
Comunist Romîn și un izvor de mîn
drie patriotică faptul că armata ro
mînă a trecut de partea poporului, 
luptînd cu hotărîre și abnegație în 
războiul drept, eliberator, împotriva 
Germaniei hitleriste.

Dînd dovadă de eroism și spirit de 
sacrificiu, formațiunile de luptă pa- 

. triotice și unitățile militare romîne 
au curățat pînă la sfîrșitul lunii au
gust Bucureștiul și împrejurimile lui 
de hitleriști, au zdrobit trupele ger
mane din Valea Prahovei, Brașov, 
Constanța, Turnu-Severin și alte lo
calități. Astfel, au fost scoase din 
luptă efectivele a circa 6 divizii ger
mane, cu o mare cantitate de arma
ment și tehnică. Răsturnarea dic
taturii militaro-fasciște și intrarea 
Romîniei în războiul antihitlerist au 
dat o puternică lovitură Germaniei 
naziste, contribuind la prăbușirea 
sistemului de apărare hitlerist în 
Balcani.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, datorită loviturilor date forțelor 
hitleriste în interiorul țării, în tim
pul insurecției armate, precum și 
zădărnicirii ofensivei hitleriste din 
Transilvania, s-au creat condiții tru
pelor sovietice, care lichidaseră pe 
frontul Iași—Chișinău grosul grupu
lui de armate „Ucraina de sud“ să 
înainteze rapid și să intre în luptă 
pe noul front din centrul Transilva
niei, din Crișana și Banat.

Trecînd la ofensivă, trupele romî
ne împreună cu cele sovietice au în- 
frînt rezistența înverșunată a arma
telor a 6-a și a 8-a hitleriste, pre
cum și a armatelor a 2-a și a 3-a 
horthyste pe Mureș, pe Someș, în 
Munții Mezeș și Făget, au zdrobit pe 
dușmani în orașele Sfîntu Gheorghe, 
Cluj și Oradea. Pînă la 25 octom
brie, ultimele trupe ale cotropitori
lor au fost izgonite de pe teritoriul 
țării. j
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nălache, prlm-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., Ion 
Cozma, președintele Sfatului popular 
al Capitalei, acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași, Ion Cotoț, secretar al 
C.C.S., Petre Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., Hristache Antona- 
che, muncitor fruntaș la Uzinele „23 
August“.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofițeri ac
tivi și în rezervă, veterani din răz
boiul antifascist, oameni de știință 
și cultură, oameni ai muncii 
treprinderile și instituțiile 
reștene.

din în- 
bucu-

Sîngele vărsat în comun de vite
jii ostași romîni și sovietici pentru 
libertatea țării noastre a cimentat 
prietenia și frăția de arme romîno- 
sovietică.

Cu aceeași vitejie a luptat armata 
romînă dincolo de hotarele țării. Pe 
teritoriu] Ungariei și Cehoslovaciei, 
armata romînă, în strînsă cooperare 
cu armata sovietică, a zdrobit re
zistențele hitleristo-horthyste din 
zona sa de operații, a participat la 
luptele pentru eliberarea Debreținti- 
lui, ă capitalei" Ungariei — Buda
pesta, a orașelor cehoslovace Bans- 
ka-Bistrica, Banovce și altele, pînă 
la victoria finală asupra Germaniei 
naziste

Contribuția Romîniei la obținerea 
victoriei coaliției antihitleriste este 
ilustrată de faptul că din momentul 
începerii operațiilor militare pe fron
tul din Transilvania și pînă la capi
tularea Germaniei hitleriste, numă
rul militarilor romîni care au parti
cipat la lupte s-a ridicat la peste 
360 000. Trupele romîne au pătruns 
peste 1 000 km în dispozitivul ina
mic, au eliberat 3 831 localități, au 
făcut aproape 118 000 prizonieri. 
Pentru eroismul de masă manifestat 
în luptă, trupele romîne au fost ci
tate prin numeroase ordine ale Mi
nisterului de Război și Marelui stat 
major al armatei romîne, prin 7 or
dine ale Comandamentului suprem 
sovietic, 
război 
soldați, subofițeri și ofițeri romîni 
au fost decorați cu ordine și meda
lii romînești, sovietice și ceho
slovace.

Cu jertfe mari de sînge au străbă
tut diviziile și regimentele noastre 
drumul de luptă pe frontul antihitle- 

prin 21 comunicate de 
sovietice ; peste 300 000 de

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
25 octombrie 1964 București
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali !
întregul popor romîn, militarii armatei noastre sărbătoresc astăzi 

Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne.
Acum două decenii, la 25 octombrie 1944, prin lupta eroică dusă de 

armata romînă, umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică, au fost 
izgonite ultimele trupe hitleriste și horthyste de pe teritoriul Romîniei. 
Lupțmd în continuare cu toate forțele, armata romînă' s-a acoperit de 
glorie, aducîndu-și contribuția la victoria finală asupra Germaniei fas
ciste.

Poporul nostru păstrează veșnică recunoștință eroicilor ostași și ofi
țeri ai armatei romîne,~ bravilor luptători antifasciști care și-au dat 
viața pentru cauza sfîntă a libertății patriei, vitejilor ostași sovietici 
cazuți pe teritoriul Romîniei în lupta împotriva hitleriștilor.

Profund devotați partidului, guvernului și patriei socialiste, mîndri 
de eroicele tradiții de luptă ale poporului romîn, de succesele obținute în 
dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, în înflorirea științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, militarii for
țelor noastre armate nu-și precupețesc eforturile pentru îndeplinirea cu 
cinste a îndatoririlor lor ostășești.

Ei își perfecționează necontenit pregătirea de luptă, sporesc forța 
combativă a unităților și marilor unități, fiind conștienți de înalta mi
siune ce le-a fost încredințată — apărarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului romîn, a independenței și suveranității sale - de răspunderea 
ce ie revine, împreună cu celelalte armate ale statelor socialiste, în 
apărarea cauzei socialismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali !
Vă felicit cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare 

Romîne și vă urez noi succese în desăvîrșirea pregătirii militare, în în
tărirea continuă a capacității combative a armatei noastre populare.

In cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne, 
Ordon :
Astăzi, 25 octombrie 1964, ora 21,00, în Capitala țării se vor trage în 

semn de salut, 21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — conducătorul încercat al 
poporului, organizatorul și inspiratorul tuturor victoriilor noastre ! ..

Trăiască Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romîne 1 
Trăiască forțele armate ale Republicii Populare Romîne I
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate , 1 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată LEONTIN SALÄJAN.4*

Au participat, de asemenea, ata- 
șații militari ai misiunilor diploma« 
tice din București, membrii delega« 
ției militare sovietice, precum și am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalirt.

După intonarea Imnului de stat al 
R. P. Romîne, adunarea a fost des
chisă de tov. Florian Dănălache.

A luat apoi cuvîntul general de 
armată Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., ministrul forțelor armate 
ale R. P. Romîne.

In încheierea adunării, Ansam
blul de cîntece și dansuri al armatei 
a prezentat un program artistic.

(Agerpres)

armatei romîne în 
la 170 000

XX-a a-

rist. Pierderile 
acest război s-au ridicat 
de oameni.

Sărbătorind cea de-a 
niversare a Zilei Forțelor Armate, 
gîndurile noastre se îndreaptă cu e- 
moție și recunoștință spre eroicii sol
dați și ofițeri romîni și sovietici, spre 
toți fiii neînfricați ai poporului, spre 
bravii luptători antifasciști care 
și-au dat viața pentru cauza sfîntă 
a libertății patriei.

Procesul de făurire a noii armate 
■— a spus apoi vorbitorul — a con
tinuat să se desfășoare după război 
ca parte componentă a revoluției 
populare. Au fost luate măsuri de 
înzestrare a armatei, de ridicare a 
nivelului procesului de instruire și 
educare a militarilor, de îmbunătă
țire a condițiilor lor de viață.

„Nu este sacrificiu prea mare 
pentru noi cînd este vorba de ar
mată și nevoile ei — arăta tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
gresul I al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Dorim s-o vedem bine do
tată, bine îmbrăcată, bine hrănită, 
perfect instruită... Scut al interese
lor poporului și al Republicii Popu
lare Romîne, școală a poporului — 
astfel concepem noi misiunea arma
tei în Republica Populară Romînă“.

Datorită grijii permanente a par
tidului și guvernului pentru întări
rea capacității de apărare a patriei 
astăzi avem o armată modernă, bine 
instruită, apărătoare devotată a in
tereselor poporului romîn.

Armata noastră populară dispune 
de tot ce îi este necesar pentru a-și 
îndeplini cu cinste misiunea încre
dințată. Armamentul și tehnica de 

( Continuare în pag. Il-a)
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DE ZIUA FORȚELOR ARMATE A apărui

Cuvintarea 
tovarășului 

Leontin Sălăjan
(Urmare din pag. I-a)

în istoria nouă, luminoasă, pe 
care și-o făurește poporul nostru, 
sub conducerea partidului, pe dru
mul deschis de insurecția armată 
victorioasă din august 1944, este 
înscrisă cu litere de aur ziua de 25 
octombrie 1944, cînd în urma izgo
nirii ultimelor trupe hitleriste și 
horthyste a fost desăvîrșită elibera
rea teritoriului țării noastre.

Sărbătorirea în fiecare an, la 25 
octombrie, a Zilei Forțelor Armate, 
exprimă înalta cinstire pe care po
porul nostru o dă forțelor sale ar
mate. înfăptuind cu abnegație po
litica partidului, dezvoltînd multi
lateral economia țării în ritm in
tens, armonios și echilibrat, poporul 
nostru are convingerea deplină că 
viata, munca și creația îi sînt apă
rate neclintit de brațul său înar
mat.

Pentru făurirea Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne a avut o însemnă
tate deosebită participarea armatei 
romîne, alături de forțele patriotice 
populare conduse de Partidul Co
munist, 
august 
hitlerist. 
evenimentele 
urmă cu 20 de ani are vii în memo
rie acele zile de neuitat. Imediat după 
ce a fost răsturnată dictatura mili- 
taro-fascistă, întreaga armată ro
mînă, la chemarea P.C.R., a întors 
armele împotriva Germaniei fasciste, 
contribuind, împreună cu formațiu
nile de luptă patriotice, la succesul 
insurecției. însuflețită de dragoste 
fierbinte de patrie, de cauza dreaptă 
ce-o slujea, armata romînă a luptat 
pentru izgonirea trupelor hitleriste 
și horthyste de pe întreg teritoriul 
țării, a participat cu toate forțele la 
luptele duse de coaliția antihitle- 
ristă pînă la capitularea Germaniei 
fasciste.

In luptele purtate împotriva fas
cismului ostașii romîni au fă
cut dovada iscusinței lor milita
re, a curajului și dîrzeniei cu care 
slujeau cauza poporului, cauza vic
toriei asupra fascismului. Fiecare 
luptă a scos la iveală minunate chi
puri de luptători și fapte de arme de 
o glorie nepieritoare. Locotenent-co- 
lonelul Buzoianu, sublocotenentul 
Turturică, soldatul Eftimie Croitoru 
și mii de alți eroi, care și-au înde
plinit misiunile pînă în ultima clipă 
a vieții, sînt pilde însuflețitoare.

- Neștearsă va rămîne în inima po
porului nostru amintirea vie a eroi
cilor ostași și ofițeri romîni care 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
patriei, a vitejilor militari sovietici 
căzuți în luptele purtate pe terito
riul Romîniei împotriva fascismului.

Armata populară a fost făurită ca 
parte integrantă a uriașelor prefa
ceri istorice ce au avut loc în viața 
patriei noastre în cei 20 de ani de la 
eliberare. Prin grija partidului și gu
vernului, ca urmare a dezvoltării pu
terii economice a țării, forțele noas
tre armate sînt în întregime meca
nizate și înzestrate cu armament și 
tehnică de luptă moderne, care se 
află în mîinile unor oameni de nă
dejde. Aplicațiile care s-au desfășu-

General'colonel MIHAIL BURCĂ 
adjunct al ministrului Forțelor Ar

mate ale R. P. Romine

la insurecția armată din 
1944 și la războiul anti- 

Generația care a trăit 
istorice petrecute în

rat în cursul acestui an au scos în 
evidență capacitatea organizatorică 
a cadrelor de comandanți, măiestria 
și bărbăția trupelor.

în forțele noastre armate sînt cres
cuți și educați luptători iscusiți, ca
pabili să facă față exigențelor luptei 
moderne. In anii puterii populare 
s-au format în sistemul învățămîn- 
tului militar și în practica muncii 
unităților militare, minunate cadre 
de comandanți, lucrători politici, ofi
țeri de stat major.

Uniți prin aceleași interese și nă
zuințe, devotați partidului și poporu
lui, ofițerii și ostașii noștri — fii ai 
oamenilor muncii— se caracterizea
ză prin înalte calități : atitudinea 
înaintată față de muncă, disciplina 
fermă, hotărîrea, spiritul solidari
tății ostășești, voința de a-și înde
plini neabătut îndatoririle.

Viața de zi cu zi a armatei noas
tre populare prezintă tabloul unei 
munci entuziaste. Ca peste tot în 
țara noastră, promotorii noului, ai 
atitudinii înaintate în muncă, mobi
lizatorii celor din jurul lor prin fap
te și cuvinte sînt comuniștii. Peste 
tot unde se cer eforturi deosebite, 
acolo unde este mai greu, comuniș- 
ții sînt în frunte. Conținutul 
principal al muncii organelor și 
organizațiilor de partid îl con
stituie cunoașterea și înfăptui
rea de către militari a politicii Par
tidului Muncitoresc Romîn. în acest 
scop, ele muncesc neobosit pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
întregului personal al armatei. Con
siliile politice ale armatelor, coman
damentelor de armă și marilor uni-

tăți, comitetele de partid din regi
mente, promovează cu strictețe în 
activitatea lor principiul muncii co
lective, desfășoară o muncă politică 
eficientă, exercită o puternică in
fluență asupra tuturor domeniilor de 
activitate din armată. Comandanții, 
organele și organizațiile de partid și 
de U.T.M. educă pe militarii de toate 
gradele în spiritul dragostei și devo- 

■ tamentului față de partid, guvern și 
popor, al patriotismului socialist, al 
înaltei răspunderi pentru îndeplini
rea datoriei. Totodată, militarii sînt 
educați în spiritul internaționalis
mului socialist. Ei nutresc sentimen
te de adîncă prețuire, de dragoste 
și prietenie față de militarii arma
telor celorlalte țări socialiste, senti
mente de solidaritate cu oamenii 
muncii de pretutindeni.

Republica Populară Romînă se ma
nifestă activ ca un factor al păcii pe 
arena mondială, militează consec
vent. pentru coexistența pașnică între 
state cu orînduiri sociale diferite. 
Baza de neclintit a politicii externe 
promovate de partidul și guvernul 
nostru o constituie prietenia și alian
ța frățească cu celelalte țări socialis
te. Luptînd pentru pace și înțelegere 
între popoare, partidul și guvernul, 
ținînd seama de acțiunile cercurilor 
imperialiste interesate în cursa 
înarmărilor, mențin trează vigilența 
poporului și armatei, iau toate mă
surile pentru asigurarea capacității 
de apărare a patriei. Țara noastră 
își aduce contribuția la întărirea Or
ganizației Tratatului de la Varșovia, 
a sistemului socialist mondial în an
samblu.

De ziua Forțelor 
ofițerii, subofițerii, 
dații își reafirmă 
ca, îndeplinindu-și 
fie apărători de nădejde ai patriei 
noastre scumpe, Republica Populară 
Romînă.

noastre Armate, 
gradații și sol- 

voința neclintită 
jurămîntul, să

luptă din dotare se află în mîini 
sigure și de nădejde. Ofițerii, sub
ofițerii și soldații, pătrunși de un 
fierbinte patriotism, țin pasul cu 
cerințele noi impuse de dezvoltarea 
continuă a tehnicii și științei mili
tare, muncesc fără preget pentru 
sporirea continuă a capacității com
bative a armatei noastre populare.

La temelia succeselor obținute în 
pregătirea de luptă stă înalta con
știință politică a militarilor, rod al 
muncii politico-educative desfășu
rate de partid în rîndurile armatei. 
Militarii noștri sînt educați în spi
ritul internaționalismului socialist, 
al prieteniei frățești cu popoarele 
țărilor socialiste, al solidarității cu 
oamenii muncii din întreaga lume.

Permiteți-mi — a spus vorbitorul 
— ca, în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și guvernului 
R. P. Romîne, al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, 
să aduc cu acest prilej un călduros 
salut veteranilor romîni din războiul 
antihitlerist, generalilor, ofițerilor, 
subofițerilor și soldaților armatei 
noastre populare.

Vorbitorul a trecut apoi în revis
tă marile succese obținute de po
porul romîn sub conducerea înțe
leaptă a partidului în făurirea orîn- 
duirii noi, în desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Exprimînd năzuințele fierbinți de 
pace ale poporului nostru, a spus 
tovarășul Leontin Sălăjan, R. P. Ro
mînă se manifestă pe arena interna
țională ca factor activ în lupta pen
tru apărarea păcii în lume, pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, pentru colaborare și în
țelegere între popoare. Țara noastră 
își dezvoltă legăturile cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza avantajului reciproc.

Baza de neclintit a politicii exter
ne a partidului și statului nostru o 
formează prietenia și alianța fră
țească cu celelalte țări socialiste. 
Partidul Muncitoresc Romîn activea
ză cu neabătută consecvență pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, sub steagul 
marxism-leninismului.

Statele socialiste, continuîndu-și 
cu perseverență eforturile îndreptate 
spre apărarea păcii, manifestă o vi
gilență neslăbită, iau măsurile ne
cesare pentru asigurarea securității 
lor.

Armata noastră, făcînd parte din 
Forțele Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, își îndeplinește sarcinile ce.-i 
revin și, în strînsă unire cu arma
tele tuturor țărilor socialiste, stă cu 
hotărîre de strajă cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 25 
octombrie, militarii forțelor noastre 
armate își exprimă devotamentul 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn — conducătorul încercat al în
tregului popor, față de Consiliul de 
Stat și guvernul R. P. Romîne, hotă
rîrea ‘ lor nestrămutată de a înde
plini cu cinste înalta lor misiune : 
apărarea patriei socialiste — Repu
blica Populară Romînă.

Lupta de clasă
nr, 10/1964

Acest număr al revistei se deschi
de cu editorialul Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, începutul 
unei ere noi în istoria omenirii. In 
continuare, revista publică articole
le : Ritmuri și proporții în dezvol
tarea economiei naționale de MIR
CEA BIJI, Universitatea din Bucu
rești la împlinirea unui veac de e- 
xistență de acad. GH. MIHOC, A- 
meliorarea plantelor furajere la ni
velul cerințelor zootehniei de PAUL 
VARGA, Generalizarea experienței 
pozitive în activitatea de partid de 
C. SCARLAT, Materialismul dialec
tic și științele contemporane ale na
turii de V. CONSTANTINESCU, P. 
STOLERU.

Rubrica de „Critică și Bibliografie" 
cuprinde articolele: Economia romî- 
nească în două decenii de M. PĂ
RĂLUȚĂ, Ziarul și progresul tehnic 
în industrie de GH, DIACONU, Ni
colae Băleescu conducător și ideolog 
al revoluției din 1818 de R. PAN- 
TAZI, C. BOGDAN, Studiul Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
asupra economiei mondiale de N. S. 
STĂNESCU, Opinii cu privire la 
poezia pentru copii de GELLU 
NAUM, Despre ilustrația în cărțile 
pentru copii de ANCA ARGHIR.

Numărul pe luna octombrie al re
vistei se încheie cu rubrica „Pe ur
mele materialelor publicate“.

EXPOZIȚII DE ARTĂ 
ROMilMSCĂ PESTE HOTARE

In aceste zile s-a deschis la Roma 
o expoziție de grafică contemporană 
romînească. In cadrul acestei ex
poziții sînt prezentate lucrări ale 
graficienilor Vasile Dobrian, Vasile 
Kazar, Florica Cordescu Jebeleanu, 
Iosif Bene, Mariana Petrașcu, Mar
cel Chirnoagă, Ortensia Masichie- 
vici, Eugen Mihăescu, Vincențiu Grf- 
gorescu și Eugenia Dumitrașcu Luca.

Expoziția a fost deschisă de prof. 
Bruno Molajoli, director geperal al 
Direcției generale a artelor frumoa
se din Ministerul Instrucțiunii Publi- 

• ce al Italiei.
Altă expoziție de pictură și sculp

tură romînească contemporană va fi 
deschisă în luna decembrie la Ate
na, cu lucrări ale artiștilor Brăduț 
Covaliu și Ion Vlad.

Garnizoana de pe munte
Să pornim la drum. Ținta : 

din subunitățile radiotehnice.
Sus, pe platoul alpin, la mulți ki

lometri depărtare de cel mai apro
piat cătun, este o zi de antrenament. 
Se lucrează ca și într-o situație rea
lă de luptă, folosindü-se pentru pre
gătirea radiolocatoriștiloî țintele a- 
flate în aer.

Prizonierul caroiajelor
La mari înălțimi, un avion super

sonic zboară cu viteză de bolid. Cu 
ochii nu-1 vezi, dar alți „ochi", mi- 
raculoși prin proprietățile lor, îl 
caută de zor, „pipăind" cerul pe o 
impresionantă întindere. Uriașa an
tenă a autostației de radiolocație se 
învîrtește mereu, împînzind văzdu
hul cu înaripatele unde electromag
netice. Cu iuțeala gîndului, ele „sco
tocesc" cerul în căutarea țintei.

In fața ecranului verzui al radio
locatorului, fereastră minusculă spre 
necuprinsa boltă albastră, veghează 
atent soldatul Gheorghe Săraru.

una operator de clasă. în sfîrșit 1 Un im- 
■ puls tremurînd, ca un fluture speriat, 

apare pe ecran. E ținta. Operatorul 
descifrează ceea ce se petrece sub 
ochii noștri. Și nu oricum. în cîteva 
secunde. Cu maximum de precizie 1 
Ajutat de operatorul nr. 2, ostașul, 
dovedind adevărată virtuozitate — 
rod al unor îndelungate antrena
mente — determină distanța pînă 
la țintă, înălțimea ei, direcția și vi
teza cu care se deplasează. In ace
lași timp, el comunică la punctul de 
comandă datele furnizate de radio
locator pe care un alt militar — ser
gentul Ștefan Goga, candidat de 
partid — le materializează pe o 
planșetă brăzdată de caroiaje. Trep
tat, se naște o linie sinuoasă care 
urmărește fidel evoluția țintei. Ii 
vezi acum zborul cu proprii tăi ochi 
și te gîndești că avionul care săge
tează stratosfera mai repede decît 
sunetul este, de fapt, prizonierul a- 
cestor caroiaje. Admirabilă tehnică 
mînuiesc radiolocatoriștii, dar și mai 
minunați îmi par acești tineri, 
struiți de căpitanul Constantin 
care sînt în măsură, la nevoie, 
transmită, la preț de secunde, date 
vital necesare pentru piloțil de vî- 
nătoare, pentru artileriștii și rache- 
tiștli antiaerieni în vederea îndepli
nirii misiunilor lor.

întotdeauna cînd iscusițij noștri 
aviatori își îndeplinesc misiunile 
primite, gîndurile lor se îndreaptă 
cu dragoste și căldură spre radiolo
catoriștii pe care-i știu veghind un
deva, jos, pe întins de cîmpie sau 
pe creștet de munte. Iar ei, radio
locatoriștii, „văd" pe ecran și țintele 
și pe interceptori și, conducîndu-i pe 
aceștia din urmă cu maximum de 
siguranță spre ținte, simt în inimi
le lor o mare și negrăită bucurie. E 
bucuria pe care ți-o dă sentimen
tul îndeplinirii datoriei ostășești. 
Marea și indestructibila tovărășie de 
arme îi leagă, într-un colectiv pu
ternic sudat, pe toți militarii arma
tei noastre populare.

Un punct pe hartă

in- 
B 
să

mobilizați de comuniști, ostașii și-au 
amenajat cîteva terenuri de sport și 
o pistă cu obstacole. Au fost aduse 
pe munte o stație de radioamplifica
re, aparate de radio, un televizor, 
un aparat de proiecție, discuri, sute 
și sute de cărți tehnice și beletristi
ce, materiale și echipament sportiv.

Zilele trec după un program ri
guros stabilit. Cînd nu sînt în turele 
de serviciu, militarii ' își desăvîr- 
șesc pregătirea generală și de 
specialitate, executînd, sub coman
da ofițerilor și gradaților, ore 
de instrucția focului, de pregătire 
tactică, genistică și fizică, de cu
noaștere, mînuire și întreținere în 
cele mai bune condiții a aparataju- 
lui perfecționat cu care sînt înzestrați 
pentru buna îndeplinire a misiunii 
ce li s-a încredințat. In fiecare săp- 
tămînă sînt rezervate ore pentru lec
ții și informații politice, pentru ac
tivitatea culturală și sportivă de 
masă, pentru concursuri și antrena
mente, pentru excursii prin locurile 
pitorești din împrejurimi. Aici, 
trul la microfon" are
tare. Filmele aduse pe platou, 
unde nici brazii n-au cutezat 
se mai cațere, la cererea gene
rală sînt rulate de două, trei ori. 
Brigada artistică a subunității pre
zintă spectacole destul de des, iar 
bibliotecarul, soldatul-fruntaș Mihal 
Drăgoi, se pricepe să organizeze 
literare instructive.

îmi spunea, în glumă, ofițerul 
gen Chetrușcă, șeful punctului
comandă, care este și un talentat 
textier pentru programele brigăzii 
artistice, că, întrucît cuvîntul „mun
te" rimează foarte bine cu cuvîntul 
„frunte", militarii fac tot ce e po
sibil ca această rimă să devină rea
litate permanentă. Și, într-adevăr, 
ostașii de aici, inimoși și harnici, 
trăind din plin răspunderea misiunii 
încredințate, năzuiesc spre cele mai 
înalte calificative. Anul acesta, prin 
efortul întregului colectiv, subunita
tea a reușit să cucerească pentru a 
doua oară consecutiv înaltul titlu 
de „Subunitate de frunte".

Se naște o melodie...
Foto : R. Costin

Jn fața ecranului radiolocatorului

Departe de asfaltul și neonul ora
șelor, militarii acestei izolate garni
zoane de munte știu să-și facă to- 
fuși viața plăcută. Prin munca lor,

„Tea-
mare cău-

să

sen

Eu-
de

Locoteneni-colonei Ioan COSTEÂ

TEATRE ®
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Madame Butterfly — 
(orele 11), Traviata — (orele 19,30). Sala 
Palatului R. P. Romîne : Maria Stuart 
(spectacol prezentat de Teatrul Național 
„I. L. Caragîale" — orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Mam-zelle Nitouchc
— (orele 10,30), Tîrgul de fete — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caragîale" 
(sala Comedia) : Mașina de scris — (orele 
10), Eminescu — (orele 15,30), Domnișoara 
Nastasia — (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femeie cu bani — (orele 10), Patima de 
sub ulmi — (orele 15). Moartea unul 
artist — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Biedermann și incen
diatorii șl Inima mea este pe înălțimi — 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Rinocerii — 
(orele 10,30). Somnoroasa aventură — 
(orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Peer Gynt — (orele 10), Este 
vinovată Corina ? — (orele 15,30), Hipnoza
— (orele 19,30), (sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 10,30), Unchiul 
Vania — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Ninge la ecuator — 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc : Omul care 
a văzut moartea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Băiatul și vîntul (spectacol 
pentru copii — orele 11), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru aduiți — orele
20.30) . Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(sala „Savoy") : Revista de altădată — 
(orele 20), (sala „Victoria“) : Și băieții șl 
fetele — (orele 20). Circul de stat : Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Umbrelele din 
Cherbourg : Patria (10; 12,45; 15,30; 18,45; 
21). Comisarul Maigret se înfurie : Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Străinul
— cinemascop (ambele serii) : Luceafărul 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grlvița (9,30; 13; 16,30;

Pe ecranele
cine m a t o g r a f jeJ or

UMBRELELEom Cherbourg
lată-ne în faja celui mai controversat 

film din ulfimii ani. La Cannes primește 
Marele Premiu — 1964, dar în unele săli 
este comentat cu fluierături (și nu cu flu
ierăturile admirative ale publicului trans
oceanic). O revistă de prestigiu scrie „el 
marchează nașterea cinematografului li
ric în Franța". Altă revistă de prestigiu 
spune „este o maioneză". Criticii sinf 
împărțiji în două tabere. Admiratorii au 
un aer frenetic, pun filmul sub semnul 
unei categorii noi : neo-realismului poe
tic și leagă numele autorilor de De
bussy, Apolinnaire, Verlaine. Detractorii 
sînt plictisiți, agasați și în cele din urmă 
iritați : „este o romanță sentimentală în 
spiritul literaturi' populiste. Pentru ce a- 
tîtea discuții ?"

Dar discuțiile își au rostul lor pentru 
că filmul lui Demy este incontestabil un 
produs ieșit din comun. Totul intrigă în 
acest film : ideea de a-i face pe eroi să 
cînte tot timpul ; banalitatea subiectului, 
dar o banalitate nu în sensul în care ne-a 
obișnuit neorealismul, ci o banalitate, 
care se încrucișează cu fantasticul ; eroii 
lui de melodramă (o văduvă la strîmtoare, 
o fafă-mamă, un cavaler salvator, un co
pil care nu-și cunoaște tatăl etc.) ; subiec
tul său de melodramă (Era odată înfr-un 
orășel de provincie o fată. Fata se îndră
gosti de un băiat, dar mama se împo
trivi fericirii lor... etc,). Ceea ce intrigă 
mai ales, este nu numai melodrama (cu 
care din păcate ne întîlnim încă destul 
de des), ci faptul că melodrama este 
voită ; că autorii se prefac că sînt naivi ; 
că se simte dincolo de anecdotă că au
torii vor „ceva", urmăresc „ceva" ; că 
pe firul unui subiect care nu poate și 
nici nu vrea să fie luat în serios regă
sim o aspirație spre puritate. Grația mul
ticoloră a acestui film este încărcată deci 
și cu forță de atracție, și cu forță de res
pingere.

Cum spuneam, ceea ce izbește în pri
mul rînd în fața ecranului este combina
ția aceasta ciudată de elemente pe care 
sînfem obișnuiți să le considerăm la poli 
opuși, amestecul de modern și desuet, de 
fior autentic și de melodramă, de subti
litate și simplicitate, pe scurt formula 
filmului. Această formulă îți impune o 
lume care amintește vag de planeta 
Terra, dar care nu este de fapt decît un 
fel de versiune de laborator a ceea ce ar 
putea să fie pămînful nostru încăput pe 
mîna unui decorator rafinat (Bernard E- 
vein), a unui compozitor absolutist (Mi
chel Legrand) și a unui regizor (Jacques 
Demy), care vrea să arate că filmul este 
țara tuturor posibilităților. Convenția pe 
care o cere Demy ne obligă să credem 
că undeva, — dacă nu în Cosmos, cel pu
țin în capetele noastre — planeta noastră 
poate să trăiască scăldată în toate culo
rile curcubeului, magnefizată de o poezie 
suavă și naivă, populată numai și numai 
cu ființe încîntăfoare și cîntătoare. Demy 
vrea să te facă să crezi că poate exista o 
lume în care oamenii cîntă nu așa cum se 
cîntă la operă, la operetă, la orice come
die muzicală. Oamenii cîntă așa cum res
piră și frazele cele mai prozaice au me
lodiile lor. Exisfă o melodie pentru : 
„dă-mi te rog cheia franceză". Există o 
melodie pentru întrebarea : „doamna do
rește benzină super sau benzină obiș
nuită" ?

Cîntecul este o latură a convenției. A 
doua latură este pretenția de a privi 
universul nostru imperfect și contradicto
riu prinfr-o lentilă de bun gust și echili
bru care face ca fotul să strălucească, 
pentru că la Demy totul este strălucitor 
și fără cusur. Chiar și lacrimile, chiar și 
agonia dinaintea morți' este la Demy 
strălucitoare și fără cusur. Tn consecință 
văduva cu viața ratată, văduva împovă
rată de datorii este pe pînză un fel

de simbol al frumuseții și plenitudinii 
feminine la vîrsta coaptă, d Anne Vernon 
fosforescentă. Pe măsură ce se afundă în 
greutăți financiare sărmana văduvă sea
mănă din ce în ce mai mult cu manechi
nele care apar în revistele tipărite pe 
hirtie velină. Fata părăsită evocă mado
nele lui Rafael și eroina rămîne diafană, 
fragilă și transparentă chiar cînd silueta 
se rotunjește și pîntecul se bom
bează. Bătrînețea nașei este lumi
noasă și blajină. Părul nașei e de 
mătase, și liseuza de lînă viorie se 
armonizează perfect cu tenul ei de pier
sică. Dar nu numai materia vie, ci și 
materia moartă se organizează la Demy 
după legile frumosului impecabil. Mal 
muzicală decît eroii cîntători, mai muzi
cală decît partitura însăși este în acest 
film culoarea. Fiecare secvență are parcă 
o temă coloristică. Anne Vernon, femeia 
la zenit stă sub semnul celei mai volup
toase culori, roșu. Și ca în muzică, tema 
se dezvoltă, crește, se combină. Acest 
roșu inițial, se transformă în flacără, în 
corai, în roșul cardinalilor, în nuanțele 
fragilor și ale ciclamenelor, trece de la li
liachiul aerian la culoarea violentă a sîn- 
gelui și a vinului gros. Fata-mamă este 
înconjurată de tonuri suave. Și mi
zeria are în film latura ei nu nu
mai pitorească (asta s-a mai văzut) 
ci — aș spune — fosforescentă. Este o 
mizerie — „stil artist”, o scorojeală rafi
nată, o tristețe în culori de foc bengal, 
Zidul coșcovit este muiat într-o baie ver- 
de-măslină și desenul pe care îl face igra
sia pare un capriciu de pictor non-figu- 
rativ. Pereții acestor case nenorocite par 
pictați de Matisse (faimoasele tapete stil 
„Umbrele" care fac astăzi vogă comer
cială). Legea de bază a universului lui 
Demy nu este gravitația, ci rafinamentul. 
Tirania lui Demy este „impecabi
lul". In lumea lui Demy frumuse
țea este îndelung distilată, minuțios 
planificată. Nimic nu este întîmplăfor.

Filmul lui Demy impune deci din capul 
locului o opțiune și întrebările pe care 
regizorul le adresează sălii din prima sec
vență sînt următoarele : sînteți de acord 
să vă supuneți aproape două ore regulilor 
acestui joc ? Sînteți de acord să plutiți 
cu mine înfr-o lume care să nu fie „altă 
lume”, dar care să fie lumea noastră, 
simplificată, transfigurată de o naivitate 
copilăroasă, spălată, sterilizată, colorată, 
muzicalizată, ridicată cu cîțiva centimetri 
deasupra scoarței ? Sînteți de acord ?

Dacă la aceste întrebări răspunzi „nu" 
opera lui Demy îți apare ca ceva străin, 
îndepărtat, ridicol. Naivitatea ei prea a- 
păsată devine exasperantă, dulceața prea 
concentrată te face să te simți în anul 
1900. Dar dacă la aceste întrebări răs
punzi „da" poezia acestei muzici colo
rate începe să te învăluie. Din sala 
obscură ieși amețit, dar nu atît de ame
țit ca să nu te întrebi dacă nu cumva 
această risipă de grație, de frumusețe, de 
rafinament nu merita o cauză mai ambi
țioasă, decît cauza acestei povești cu o 
fată care s-a îndrăgostit de un băiat, dar 
mama...

Ecaierina OPROiU

A

„îndreptare de monumente istorice"
Seria de „îndreptare de monumen

te istorice" în curs de apariție la e- 
ditura „Meridiane“ vine să comple
teze colecția „Monumentele patriei“ 
cu lucrări dedicate unora dintre cele 
mai însemnate monumente de arhi

tectură veche din Romînia, constru
ite începînd cu secolul al XIV-lea. 
Vor apare în curînd, în limbile ro
mînă, engleză, franceză și germană, 
lucrări de prezentare a monumente
lor de la Neamț, Humor, Voroneț, 
Moldovița, Putna și Trei Ierarhi.

Premieră la căminul cultural
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

La căminul cultural din comuna 
Cornești, raionul Ploiești, formația 
de teatru a pregătit piesa într-un 
act „Un cîntec din fluier“ de Paul 
Everac. In curînd, cu ocazia împărți

rii veniturilor, va avea loc premiera. 
Actorii Teatrului de stat din Plo
iești Anghel Bratu și Moț Negoiescu 
îndrumă permanent activitatea aces
tei echipe.

CINEMA © TELEVIZIUNE
20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20). Cari von 
Ossietzky : Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15). Ghepardul — cinemascop (am
bele serii) : Victoria (9,30; 13; 10,30; 20), 
Flamura (9,30; 13; 16,30; 20), Hatari (am
bele serii) : București (9,30; 13; 10,30; 20), 
Giulești (9,30; 13; 16,30; 20). Accattone : 
Festival (9,45 ; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Rahova 
(10,30; 15,30; 17,45; 20). Ciociara : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Colaboratorul 
Ceka : Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), 
Tomls (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,30). Lily : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Bărbații : Union 
(11; 10; 18,15; 20,30). Program pentru copil: 
Doina (10; 11,15; 12,30). Jocuri întrerupte: 
Doina (13,45; 16; 18,15; 20,30), Vitan (16: 
18,15; 20,30), Colentina (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Asaltul cerului — Flăcăul și focul
— Micul mamut — Akvabely — Heming
way — Sofia înflorește — Politică cu... 
delicatese : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Șoferii iadului : înfrățirea între 
popoare (11,30; 15,30; 18; 20,30). Brațul ne
drept al legii : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Viața particulară : Feroviar (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Dragoste la zero 
grade : Buzești (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), Pacea (11; 
16; 18; 20). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Crîngași (15,30; 18; 20,30). Rezer
vat pentru moarte : Bucegi (10; 12; 16; 
10,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Sin
gurătatea alergătorului de cursă lungă : 
Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). Rebelul mag
nific : Flacăra (14; 16; 18,15; 20,30). Moral 
63 : Munca (16; 18,15; 20,30), Adesgo (10,30; 
14; 16,15; 18,45; 21). Vînătoarea — cinema
scop : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Domnul 
Topaze — cinemascop : Viitorul (11,30; 
14,15; 16,15; 18,30; 20,45). Pagini de istorie
— Romînia, orizont 64 : Floreasca (12; 16; 
19). Comoara din lacul de argint — cine
mascop : Progresul (14; 16,30; 19; 21,15). 
Sechestratul din Altona : Cotroceni (11; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Drama Ciocîrllei »

Ferentari (16; 18,15; 20,30), Al nouălea 
nume : Lira (15,30; 18; 20,30), M-am îndră
gostit la Copenhaga : Cosmos (14; 16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar : Circul 
Bouglione (III), Telejurnalul pionierilor, 
Gara Chltlla, Poze și... pozne de toamnă. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisi
unea pentru sate. 18,00 — Jocurile olim
pice, Tokio, 1964. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Emisiune închinată Zilei 
Forțelor Armate ale R.P.R. 20,00 — Va
rietăți. 21,00 — Centenarul institutelor de 
artă. 21,15 — Partea a Il-a a emisiunii de 
varietăți. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

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

frumoasă, cu cerul variabil. în cursul 
după-amiezii cerul s-a acoperit în Banat 
și Ardeal. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit, cu intensificări pînă la tare, în 
vestul țării. Temperatura aerului Ia ora 
14 era cuprinsă între 21 grade la Arad, 
Lugoj, Vărădia și Budești șl 12 grade la 
Joseni. In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul sudic. 
Temperatura maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
Șl 28 octombrie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă, cu cer variabil, mai mult no- 
ros în jumătatea de sud-vest a țării. Vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
staționară la început, apoi în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între zero gra
de șl 10 grade, iar maximele între 10 și 
20 de grade. In București : Vreme rela
tiv călduroasă, cu cer variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura staționară 
Ia început, apoi în creștere ușoară,
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conduse de mareșalul A. A. Grecito
Sîmbătă dimineață a sosit în Ca

pitală o delegație militară sovietică 
condusă de A. A. Greciko, mareșal 
al Uniunii Sovietice, prim-locții- 
tor al ministrului Apărării al 
U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul' Otopeni, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate, 
de adjuncții ministrului, de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, de generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membrii ambasadei, precum 
și atașații militari acreditați în R.P. 
Romînă.

★
In cursul dimineții, general de ar

mată Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate ale R. P. Romîne, a pri
mit delegația militară sovietică în 
frunte cu mareșalul A. A. Greciko.

La întrevedere, care a decurs în-

tr-o atmosferă cordială, au luat par
te adjuncții ministrului, generali și 
ofițeri superiori. Au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice, la București, și membri ai am
basadei.

La prînz ministrul forțelor noastre 
armate a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților.

★
La amiază membrii delegației mi

litare sovietice în frunte cu mareșa
lul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, 
prim-locțiitor al ministrului apă
rării al U.R.S.S., au depus coroane 
de flori la Monumentul Eroilor Pa
triei și la Monumentul Eroilor So
vietici.

La solemnități au fost de față ge- 
neral-maior Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori, precum și I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membrii amba
sadei.

(Agerpres)

Primirea de către tov. Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, a ambasadorului

Sîmbătă, 24 octombrie, Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și ple-

Italiei, Alberto Paveri Fontana
nipotențiar al Italiei, Alberto Pa
veri Fontana, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

(Agerpres)

Semnarea protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre R. P. Romînă 

și R. P. Mongolă pe anul 1965
La 23 octombrie a.c. s-a semnat la 

București Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Populară Mongolă pe anul 
1965.

Conform Protocolului semnat, par
tea romînă va livra mobilă și alte 
produse din lemn, țesături și trico
taje de bumbac, produse chimice, 
fructe uscate etc, iar partea mongo
lă va livra lînă de oaie, păr de că
milă, piei de cal, piei de vînat etc.

Volumul schimbului de mărfuri

convenit pe anul 1965 continuă să 
crească față de anul precedent.

Tratativele dintre cele două țări 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Din partea romînă, Protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea mongolă de 
Jamtin Hisgee, locțiitor al ministru
lui comerțului exterior.

La semnare a fost de față Togoo- 
ciin Ghenden, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Mon
gole la București. (Agerpres)

Cw pnhjd Zilei Națiunilor Unite
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 

sîmbătă după-amiază a avut loc în 
amfiteatrul „Nicolae Titulescu“ de 
la Facultatea de științe juridice din 
Capitală o adunare festivă organi
zată sub auspiciile Asociației pentru 
Națiunile Unite din R.P.R.

La adunarea festivă au luat par
te Ludovic Takacs, membru al Con
siliului de Stat și membru în Comi
tetul executiv al Asociației pentru 
Națiunile Unite din R.P.R., Mircea 
Malița, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, oameni de știință și 
cultură, activiști pe tărîm social,

ziariști, oameni ai muncii din Capi
tală.
. După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. dr. Traian Ionașcu, preșe
dintele Asociației pentru Națiunile 
Unite din R. P. Romînă, prof. univ. 
M. Ghelmegeanu, membru în Comi
tetul executiv al Asociației pentru 
Națiunile Unite din R.P.R., a vorbit 
despre rolul și importanța Organiza
ției Națiunilor Unite și contribuția 
adusă de R. P. Romînă, membră ac
tivă a acestei organizații, în spiritul 
colaborării internaționale.

(Agerpres)

Cînd în urmă cu două săptămîni, 
Unul dinire porumbeii porniți spre 
cerul însorit al capitalei nipone pen
tru a saluta măreața sărbătoare a 
sportului mondial și-a oprit fîlfîirile 
de aripi pe cel mai înalt catarg al 
stadionului Național, acolo unde flu
tura în vînt drapelul olimpic, mulți
mea saluta cu entuziasm momentul, 
socotindu-1 de bun augur pentru 
Jocurile Olimpice. Mica pasăre albă 
dădea sensuri profunde întîlnirii ce
lor peste șapte mii de sportivi veniți 
la Tokio din 94 de țări ale lumii. Ti
neri. din Europa și din cele două A- 
merici, din Asia și de pe continen
tul african, indiferent de culoarea 
pielei sau de convingeri politice, au 
venit în Japonia, aducînd cu ei nă
zuința fierbinte a popoarelor de 
pe toate meridianele și para
lelele globului de a trăi în bună 
înțelegere și prietenie, sub aceeași 
boltă cerească a planetei noastre, 
în spiritul coexistenței pașnice.

Semnificațiile celei de à 18-a edi
ții a J.O. trec fără 
rizontul unei sim
ple întreceri spor
tive, dăruindu-Ie 
acestora caracte
rul unui larg fo
rum internațional 
al tineretului spor
tiv de pretutin
deni, constituind, 
după aprecierile 
unanime, un ade
vărat eveniment 
în viața interna
țională. Le-a fost 
dat acestor Jocuri 
Olimpice să se im
pună ca o mani
festare de prim 
rang, nu numai a 
tinereții pline de 
optimism, dar și 
ca o strălucită 
confirmare a fap
tului că ideile 
mari ale contem
poraneității nu 
cunosc bariere, 
cucerind tot mai 
mult teren.

De neuitat vor 
lămîne în aminti
rea tuturor zilele 
petrecute în ospi
taliera Japonie. 
Țara de la Soare 
Răsare a întîmpi-

îndoială peste o-

nat cu brațele și cu inima deschisă 
pe solii tineretului din întreaga 
lume, oferindu-le nu numai prilejul 
de a se întrece într-o luptă cavale
rească, în deplină sportivitate pen
tru gloria sportului și onoarea țări
lor lor, așa cum glăsuiește și jură- 
mîntul olimpic, ci și posibilitatea de 
a cunoaște viața și obiceiurile, mun
ca și realizările poporului-gazdă, 
care a făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru ca olimpiada să cunoască 
cel mai deplin succes.

In răstimpul celor 14 zile de în- 
tîlniri au urcat pe podium, o dată cu 
învingătorii, și faptele emoționante 
care au dat frumusețe și strălucire 
acestei grandioase competiții. Căci, 
dincolo de disputele îndîrjite, con- 
curenții au știut să găsească limba
jul comun al amiciției și cunoașterii, 
al stimei și prețuirii reciproce. Iar 
delegația sportivilor romîni și-a dat 
din plin contribuția la aceasta, a- 
ducînd cu ea mesajul de pace al în
tregului nostru popor, al tineretului 
patriei noastre socialiste. Prin com

portarea lor, prin succesele repur
tate, prin căldura și sinceritatea cu 
care au legat strînse prietenii, spor
tivii romîni au cucerit de la bun în
ceput simpatiile și aprecierile gaz
delor ca și ale atîtor și atîtor par
ticipant la olimpiadă.

în lupta lor dîrză cu centimetrii și 
secundele, sportivii și-au apărat cu 
ardoare șansele, au dorit din toată 
inima să cucerească laurii olimpici, 
ca drapelul patriei lor să se înalțe 
victorios. Dar, deopotrivă, ei și-au 
respectat partenerii de întreceri și, 
învinși sau învingători, au înțeles că 
mai presus de toate este dorința tu
turor oamenilor de bună credință de 
a face să triumfe nobilele idei ale u- 
manismului și păcii. Yoshinory 
Sakai, tînărul atlet născut cînd 
la Hiroșima cădea încă cenușa 
atomică a celei dinții bombe, 
povestea cu lacrimi în ochi drama 
de acum 19 ani pe care a trăit-o po
porul țării sale și își exprima con
vingerea, pe care o nutresc toți cei 
cărora le este dragă viața și viito
rul, că nicicînd omenirea nu va mai 
încerca asemenea coșmar.

Olimpiadele au fost concepute 
încă din antichitate, de către eleni, 
ca o stavilă în calea neînțelegerilor 
între popoare, ca o manifestare me
nită să adune sub flamurile ei tînă- 
ra generație într-o singură luptă i

cea de pe terenurile de sport. în a- 
cest nobil spirit s-au desfășurat și 
întrecerile celei de-a 18-a ediții a 
J.O. Emblema olimpiadei, cele cinci 
cercuri strîns înlănțuite, semnificînd 
continentele unite de aceleași idea
luri scumpe omenirii, s-a bucurat de 
cinste și onoruri nu numai Ia Tokio, 
dar și în cele mai îndepărtate col
țuri ale lumii. Străbătînd mări și o- 
ceane, imaginile înfățișîndu-i pe ti
nerii sportivi surîzîndu-și prietenește, 
îmbrățișîndu-se, bucurîndu-se îm
preună în fața comorilor străvechii 
arte și culturi ale Japoniei au cucerit 
milioane și milioane de inimi.

Presa din Japonia, care a publicat 
zilnic pe multe pagini relatări de la 
întrecerile sportivilor, clasamentele 
pe națiuni și pe. medalii, este astăzi 
unanimă în a aprecia că medalia de 
aur a olimpiadei se cuvine înainte 
de toate păcii, prieteniei și înțelege
rii între popoare.

Ion MĂRGINEANU

MEMLIAȚI! ZILEI
CĂLĂiHE

Marele premiu la obstacole 
individual

1. PIERRE D’ORIOLA (Franța)
H. Schridde (Germania)
P. B. Robeson (Anglia)

echipe
GERMANIA
Franța
Italia

1.
2.
3.

2.
3.

Sporfivii își iau rămas bun de la spectatorii japonezi
Telefoto : Agerpres

La cea de-a XVIII-a Olimpiadă 
modernă s-au desfășurat 163 de pro
be sportive, în cadrul unui număr 
de 20 sporturi. Din cele 94 țări par
ticipante, 26 și-au împărțit cele 163 
medalii de aur, alte 15 țări obținînd 
numai medalii de argint și 
fată cum arată clasamentele 
ciule :

bronz, 
neofi-

slovacia 101 p. ; 11. Franța 97 p. ;
12. România 93,5 p. ; 13. Olanda 
70 p. ; 14. Suedia 68,5 p. ; 15. Bulga
ria 65 p. ; 16. Finlanda 39 p. ; 
Danemarca, Noua Zeelandă, 
38 p. etc....

(Se consideră primele 6
după criteriul 7, 5, 4, 3, 2, 1 puncte).

17—19. 
Turcia

locuri,

DIN VIAȚA CULTURALĂ
—— internațională

După turneele întreprinse cu succes în R. P. Polonă și R. D. Germană 
ansamblul de balet al Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne a 
sosit la Praga. încă înainte de a apărea în fața publicului cehoslovac, 
postul de radio praghez a situat — într-o prezentare succintă — an
samblul bucureștean printre cele mai prestigioase. Spectacolele date 
pe scena Teatrului „Smetana” au fost primite de public ca și de presă 
cu vii aplauze. In fotografie : scenă din Baletul „Romeo și Julieta" 

de Serghei Prokofiev

Săptămînile 
muzicii la Budapesta

(De la coresp. „Scînieii" la Buda
pesta). —

începând din 1959, cînd a avut loc 
sărbătorirea. lui Haydn, s-au inaugurat 
la Budapesta săptămînile muzicii. De 
atunci, în primele săptămîni ale toamnei, 
pe scenele operei Erkel și Academiei 
de muzică apar unii din cei mai talen- 

-tafi muzicieni unguri și de peste ho
tare.

Anul acesta, la ..săptămînile muzici: 
au venit personalități marcante ale vie
ții muzicale, printre care : violonistul 
Yehudi Menuhin, pianistul Alexandr 
Brailowsky, dirijorul Paul Klecki, violo

nistul Igor Oistrah, orchestra de cameră 
din Moscova și orchestra Radiotelevi- 
ziunii romîne, precum și cei mai renu- 
mifi muzicieni unguri.

La săptămînile muzicii din acest an 
participă și celebrul violoncelist Pablo 
Casals, precum și renumita cîntăreajă de 
operă Giuliefta Simionato.

Concertele prezentate de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii romîne, 
sub conducerea dirijorilor losif Conta 
și Emanoil Elenescu, artiști emerifi ai 
R.P.R., s-au bucurat de un succes deo
sebit. Referindu-se la primul concert 
dat de orchestra romînă la Budapesta, 
Sarai Tibor, secretar general al asocia
ției compozitorilor maghiari, a spus : 
„Este o mare cinste să avem în mijlo
cul nostru un ansamblu simfonic atît de 
valoros. Consider concertul ca pe o 
mare sărbătoare a festivalului".

A! IV-lea Festival 
al teatrului 
latino-american

Cel de-al IV-lea Festival al teatrului 
latino-american a început joi la Ha
vana o dată cu prezentarea piesei 
„Patru palme de pămînt" a drama
turgului brazilian Osvaldo Viana. 

înaintea începerii festivalului a fost 
organizat un colocviu de artă teatrală, 
la care au luat parte specialiști din 
Uruguay, Chile, Argentina, Mexic, Ve
nezuela, Nigeria, Franța, Marea Bri
tanie, S.U.A. și din alte țari.

în cursul colocviului au fost discu
tate mai multe probleme printre care : 
formarea publicului, dezvoltarea artei 
dramatice în marile orașe și în capi
tale și măsurile pentru o mai bună 
cunoaștere și înțelegere între drama
turgii din diferitele țări.

înfăptuirea unui plan 
al lui Michelangelo

Un grup internațional de artiști 
plastici, printre care Pablo Picasso și 
Henry Moore, intenționează să reali
zeze un vis îndrăzneț al lui Michelan
gelo de a tăia chiar în muntele de 
marmură Carrara un ansamblu sculp
tural. Grupuri de statui, destul de 
mari pentru a putea fi văzute de pe 
vasele din Mediterana, vor fi sculp
tate pe cele trei piscuri ale munților 
Sagra și Maggiore, la o înălțime de 
circa 1900 metri. Sculptorul italian 
Nardo Dunchi a declarat că artiștii

au căzut de acord să înceapă lucrul 
anul viitor : fiecare va lucra în stilul 
său propriu. El a amintit că marele 
Michelangelo, care obișnuia să vină 
la Carrara pentru a-și alege marmura, 
era preocupat de ideea unui monu
ment uriaș, sculptat direct în munte. 
„In curînd, a spus Dunchi, unii din 
cei mai buni sculptori din America, 
Uniunea Sovietică, din țările Asiei și 
Africii, vor veni la Carrara. Fe
țele muntelui Sagra vor deveni pagini 
de antologie a sculpturii moderne“.

Sesiunea Consiliului F. D. I. F.
Cuvîntul reprezentantei

SOFIA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : La So
fia au continuat lucrările sesiunii 
Consiliului F.D.I.F. în cadrul discu
țiilor, din partea delegației Consi
liului Național al Femeilor din R.P. 
Romînă a luat cuvîntul prof. ing. 
Suzana Gîdea, președinta consiliului.

Referindu-se la activitatea femei
lor din R. P. Romînă, vorbitoarea a 
subliniat contribuția lor la desăvâr
șirea construcției socialismului în 
țara noastră, la solidaritatea activă 
cu lupta femeilor de pretutindeni. 
Ea a arătat în continuare că F.D.I.F. 
a înregistrat succese pe linia preocu
pării de a-și lărgi sfera de activi
tate și că în prezent în fața federa
ției se pun sarcini crescînde. Vor
bind despre activitatea organelor de 
conducere ale F.D.I.F., delegata ro
mînă s-a pronunțat pentru desfășu
rarea unei munci colective într-un 
climat de înțelegere, pentru asigura
rea unei consultări mai operative a 
organizațiilor naționale în legătură

R, P, Romîne
cu diferitele acțiuni care angajează 
Federația.

„Pentru continua întărire a fede
rației noastre și a creșterii influen
ței sale, să căutăm întotdeauna pro
blemele care ne unesc și care servesc 
realizării năzuințelor comune ale 
femeilor" — a spus vorbitoarea. Ea a 
subliniat importanța realizării unui 
larg și aprofundat schimb de păreri 
și de experiență, la întîlnirile și reu
niunile F.D.I.F., în spiritul unei reale 
colaborări, al respectului față de di
ferite opinii, în dorința de a găsi so
luții comune, corespunzătoare intere
selor tuturor. Deoarece din F.D.I.F. 
fac parte organizații și grupări care, 
deși sînt de acord cu țelurile ei au 
însă programe diferite în funcție de 
problemele concrete din țările lor, 
hotărîrile și aprecierile Federației 
pot deveni obligatorii în .măsura în 
care corespund acestor programe, în 
măsura în care aceste organizații au 
participat la luarea hotărârilor și 
și-au exprimat acordul cu ele.

încheierea sesiunii 
Consiliului general 
ai F. S. M.

BUDAPESTA 24. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : 
Sîmbătă și-a încheiat lucrările cea 
de-a XIII-a sesiune a Consiliului 
general al F.S.M. Din țara noastră 
la sesiune a participat o delegație a 
C.C.S., condusă de tovarășul Martin 
Isac, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro
mînă.

Participanții la sesiune au analizat 
activitatea F.S.M. pe perioada care 
a trecut de la cel de-al V-lea Con
gres sindical mondial.

Sesiunea a aprobat cu majoritate 
de voturi raportul de activitate, mai 
multe rezoluții, precum și un apel a- 
dresat oamenilor muncii din lumea 
întreagă pentru pace, pentru unita
tea mișcării muncitorești și sindicale 
internaționale, pentru progres so
cial, împotriva exploatării capita
liste și jugul colonial.

A fost aleasă o comisie pentru re
vizuirea statutului F.S.M.

PE MEDALII...
1. S.U.A. 36 de aur, 26 de

28 de bronz ; 2. U.R.S.S. 30-31-35 ; 3. 
Japonia 16-5-8 ; 4. Germania
10-22-18 ; 5. Italia 10-10-7 ; 6. Unga
ria 10-7-5 ; 7. Polonia 7-6-10 ; 8.
Australia 6-2-10 ; 9. Cehoslovacia 
5-6-3 ; 10. Anglia 4-12-12 ; 11. Bulga
ria 3-5-2 ; 12. Finlanda 3-0-2 ; 13. 
Noua Zeelandă 3-0-2 ; 14. România 
2-4-6 ; 15. Olanda 
2-3-1 ; 17. Suedia 
marca 2-1-3 ; 19.
20. Belgia 2-0-1 ;
22. Canada 1-2-1 ; 23. Elveția 1-2-1; 
24. Etiopia 1-0-0 ; 25. Bahamas 1-0-0; 
26. India 1-0-0.

...Șl PE PUNCTE
1. U.R.S.S. 607 p. ; 2. S.U.A. 581 p.; 

3. Germania 337 p. ; 4. Japonia 234 
p. ; 5. Italia 185 p. ; 6. Ungaria 175 
p. ; 7, Polonia 151 p. ; 8. Anglia 
136 p. ; 9. Australia 126 p. ; 10. Ceho-,

, A- _
2-4-4; 16. 
2-2-4; 18. 
Iugoslavia 
21. Franța

argint,

Turcia 
Dane- 
2-1-2 ; 
1-8-6 ;

AZI ÎN CAPITALĂ
RUGBI — Stadionul Progresul, 

ora 9 : Progresul—Constructorul.
BASCHET — Sala Floreasca, de 

la ora 8,30 : Olimpia—Voința Tg. 
Mureș (f); Constructorul—Mureșul 
Tg. Mureș (f) ; Știința București— 
Dinamo Oradea (m) ; Sala Giu- 
leștî, de la ora 9 : Voința Bucu
rești — Voința Oradea (f) ; Pro
gresul—Rapid (f) ; Știința Bucu
rești—Știința Constanța (f).

HANDBAL — Stadionul Tinere
tului, de la ora 10 : Știința 
C.S.M.S. Iași (m); Confecția Bucu
rești—S.S.E. Timișoara (f); Știin
ța—C.S.M.S. Sibiu (f) ; teren Pro
gresul, ora 16 : Progresul—Record 
Mediaș (f).

Ca rezultat al alegerilor generale 
din 15 octombrie, seria guvernărilor 
conservatoare consecutive, trei la 
număr, a luat sfîrșit. Marea Britanie 
are acum un guvern laburist, condus 
de primul ministru Harold Wilson. 
Este un fapt important care, deși 
fusese prevăzut de majoritatea co
mentatorilor, constituie în prezent 
obiectul a numeroase analize, atît în 
Anglia cît și peste hotarele sale.

Mai puțin prevăzută a fost marja 
restrînsă a majorității pe care se va 
putea bizui guvernul laburist în 
noul parlament : numărul mandate
lor laburiste este superior numai cu 
patru totalului mandatelor de care 
vor dispune conservatorii și libera
lii. De aceea, autorii unora dintre a- 
nalize sînt preocupați să explice mai 
mult de ce au pierdut conservatorii 
decît de ce au cîștigat laburiștii.

Anumiți observatori se opresc asu
pra unor considerente marginale, 
scoțînd în evidență așa-numitele 
greșeli de tactică ale conservatorilor 
în campania electorală. îndeosebi 
în cercurile de presă apropiate aces
tora din urmă, vina înfrîngerii este 
aruncată asupra unuia sau altuia din 
statul major al partidului ; se desco
peră astfel, fie că Quintin Hogg, fos
tul ministru al problemelor științi
fice, a fost prea virulent în polemi
ca electorală, fie că fostul prim-mi- 
nistru, sir Alec Douglas Home, a ma
nifestat — ceea ce nu ar fi fost pe 
gustul unora dintre alegătorii con
servatori — o competență redusă în 
problemele interne.

Dar observatorii atenți constată 
că, în ciuda acestei majorități par
lamentare reduse, este vorba totuși 
de o deplasare de voturi considera
bilă de la conservatori. „Grosul vo
turilor s-a îndepărtat de conserva
tori, scrie „Sunday Citizen". Din to
talul buletinelor valabile ,56,6 la sută 
au fost exprimate împotriva conser
vatorilor, în comparație cu 50,7 la 
sută în 1959. 63 de circumscripții e-

lectorale, reprezentate în trecut de 
conservatori, au trimis acum în noul 
parlament aleși laburiști“. Șase mi
niștri și secretari de departamente 
din compunerea fostului guvern 
și-au pierdut mandatele. Ziarul ihai 
sus citat arată că „această schimba
re a orientării opiniei publice nu a 
mers destul de departe pentru a da 
partidului laburist o majoritate ma
sivă. Prea multe din voturile (pier
dute de conservatori) s-au oprit, nu 
deajuns de departe, la liberali. Dar, 
conchide autorul articolului, respin
gerea criteriilor și a politicii con
servatoare constituie un fapt de 
mare însemnătate politică“.

Cum este explicată de comentatori 
această deplasare de voturi ?

Un bilanț vulnerabil
Se vorbește mult despre „uzajul" 

celor 13 ani de guvernare neîntre
ruptă a conservatorilor. Dar în do
sul acestei expresii generale trebuie 
înțeles, după părerea multora, fap
tul că partidul conservator a pre
zentat un bilanț vulnerabil.

In primul rînd, în domeniul econo
miei. în cursul campaniei elec
torale, oratorii partidului laburist 
și ai celorlalte partide din opoziție au 
insistat asupra faptului că guvernul 
conservator nu și-a putut înde
plini promisiunea de a asigura un 
ritm al dezvoltării industriale de 
cel puțin patru procente anual. A 
fost criticată în mod deosebit situa
ția din domeniul balanței comerțului 
extern. în această privință, cifrele 
publicate în ajunul alegerilor înre
gistrau un deficit de peste 100 mi
lioane lire sterline în balanța co
mercială și de circa 600 milioane lire 
sterline în balanța de plăți. Rezer
vele Angliei de aur și devize au a- 
tins de asemenea cel mai scăzut ni
vel (900 milioane lire) înregistrat în 
ultimii ani.

Dar desigur că și mai direct de-

cît aceste cifre de ordin oarecum 
tehnic au acționat asupra alegătoru
lui o serie de factori care-1 privesc 
direct. „Conservatorii, a scris zia
rul „The Guardian“, nu au fost în 
măsură să ofere remedii pentru 
creșterea vertiginoasă a prețurițor 
la terenurile de construcții și pen
tru conturile și chiriile tot mai mari 
la construcțiile publice și la locuin
țele particulare (ca de altfel și la 
școli, spitale și alte construcții de 
interes public)“. Traducînd chestiu
nea locuințelor în termeni electo
rali, „Financial Times“ a scris : „A- 
ceastă problemă a ajutat pe labu
riști în multe regiuni urbane și ex
plică în bună măsură pierderea ge
nerală a sprijinului pentru conser
vatori“. Un alt punct slab al con
servatorilor l-a constituit situația 
învățământului. După cum au scris 
ziarele, două rapoarte ale ministe
rului respectiv au rămas, după cum 
se știe, nepublicate, ceea ce a fost 
interpretat ca o semirecunoaștere a 
dificultăților existente în acest do
meniu.

în ce privește politica externă, 
mulți explică înfrîngerea conser
vatorilor prin faptul că de-a lun
gul celor 13 ani de guvernare s-au 
petrecut destule fapte care nu pot 
fi apreciate ca pozitive pentru gu
vernul conservator — rolul de par
tener secund al S.U.A. într-o serie 
de acțiuni ostile păcii, cursa înarmă
rilor, instalarea și menținerea ba
zelor americane pe teritoriul țării 
etc. sînt numai cîteva din aceste 
fapte. Chiar în timpul campaniei e- 
lectorale conservatorii au pus accent 
asupra unor teme de politică ex
ternă, de fapt, nepopulare. Este vor
ba despre menținerea așa-zisului 
„factor nuclear independent“, adică 
a armei atomice engleze, prezentată 
ca „mijloc decisiv pentru a asigura 
apărarea și influența Angliei în ori
ce împrejurări“. în loc să atragă, 
după cum scontau strategii electo

rali ai conservatorilor, acest argu
ment a îndepărtat o parte a alegă
torilor. Aceștia au văzut în spatele 
afirmațiilor grandilocvente ale mi
niștrilor conservatori spectrul pri
mejdiei atomice „proprii“ și reali
tatea unor imense irosiri de fonduri 
ce ar fi putut fi utilizate cu mai 
mult folos în scopuri civile.

Ce au promis laburiștii
Victoria laburiștilor se explică 

nu numai prin faptul că au știut să 
sesizeze și să valorifice punctele 
slabe alé conservatorilor. Fapt este 
că programul cu care s-au prezentat 
în alegeri a avut un caracter mai 
dinamic, mai inovator decît cel al 
conservatorilor. Imediat, ei s-au an
gajat să combată deficitul crescînd 
al balanței de plăți și să ia măsuri 
pentru stăvilirea creșterii prețuri
lor. într-o perspectivă ceva mai în
depărtată, ei au promis să rezolve 
anumite probleme care stau la ini
ma multor alegători : să combată 
specula cu terenurile urbane și cu 
chiriile, să îmbunătățească pensiile 
și, în sfîrșit, să aplice mult discuta
tul lor punct de program cu pri
vire la fenaționalizarea industriei 
siderurgice.

Și în politica externă, laburiștii au 
prezentat un program de natură să 
găsească mai mare audiență la ale
gători decît acela al conservatorilor. 
Desigur, nu este vorba atît de atitu
dinea laburiștilor în ce privește arma 
atomică. Deși au promis că vor re
nunța la „factorul nuclear indepen
dent“, aceasta nu va modifica situa
ția actuală decît poate în ce privește 
reducerea într-o anumită măsură a 
cheltuielilor bugetare. (Laburiștii 
au anunțat că vor menține alianța 
atlantică și legăturile actuale ale An
gliei cu S.U.A. — ceea ce înseamnă 
că pe teritoriul Angliei vor rămîne 
bazele militare americane).

Laburiștii au promis însă să ini
țieze unele acțiuni pentru îmbunătă
țirea atmosferei internaționale. Noul 
prim-ministru, Harold Wilson, s-a 
declarat, în cursul campaniei electo
rale, în favoarea unor măsuri de 
dezarmare, printre care crearea de 
zone denuclearizate. El a sprijinit 
ideea unor noi întîlniri la nivel înalt 
Est-Vest și s-a pronunțat pentru ex
tinderea relațiilor economice și cul
turale cu țările socialiste. Laburiștii

au luat de asemenea atitudine împo
triva proiectului american al forțe
lor nucleare multilaterale în actuala 
lui formă, promițînd că vor face to
tul pentru a împiedica „așezarea 
unui deget vest-german pe trăgaciul 
nuclear“.

în declarația publicată în urma a- 
legerilor, Comitetul politic al Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
apreciază că „dacă partidul laburist 
ar fi desfășurat lupta electorală sub 
lozinca unui program cu adevărat ra
dical de schimbări, majoritatea sa ar 
fi fost mai importantă".

Perspective și primii pași
în situația actuală, poziția noului 

guvern laburist în parlament nu va 
fi ușoară, întrucât punerea în apli
care a anumitor puncte ale progra
mului său se va izbi de rezistența 
reunită a conservatorilor și a libera
lilor. în plus, influențe de dreapta 
se exercită chiar în rîndurile labu
riste. De pe acum s-a anunțat că 
doi deputați laburiști vor vota împo
triva naționalizării industriei side
rurgice.

Deocamdată, noul guvern și-a în
ceput activitatea într-un mod apre
ciat în presa londoneză ca energic. 
Lista cabinetului a fost alcătuită în
tr-un timp record. Un număr de 
ziare londoneze scriu că, după infor
mațiile lor, laburiștii vor respinge 
oferta liberalilor de a încheia o a- 
lianță pe baza următoarei tranzac
ții : sprijinul liberalilor pentru re
vizuirea legii chiriilor și crearea unei 
comisii funciare în schimbul renun
țării laburiștilor la naționalizarea in
dustriei siderurgice. Dimpotrivă, sus
ține „The Guardian", intenția de a 
înfăptui naționalizarea va fi reafir
mată clar în primul document gu
vernamental cu caracter programa-, 
tic — mesajul tronului la deschide
rea sesiunii noului parlament.

Abia în perioada următoare se va 
putea vedea în ce măsură acțiunile 
practice ale noului guvern vor co
respunde declarațiilor din campania 
electorală și, îndeosebi, așteptărilor 
și cerințelor alegătorilor, care, în 
mod neîndoios, doresc o politică de 
prosperitate în interior, de destinde
re, pace și colaborare pe arena in
ternațională.

Liviu RODESCU
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40 DE ȚĂRI MEMBRE ALE 0. N. U.
CER AMÎNAREA
SESIUNI! ADUNĂRII GENERALE

Festivitățile 
din Zambia
Alcătuirea guvernului

Noi schimbări la Saigon
• Phan Khac Suu, șef a! statului sud-vietnamez A

NEW YORK 24 (Agerpres). — în- 
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 40 de 
țări membre ale Organizației Națiu
nilor Unite au cerut amînarea des
chiderii celei de a XlX-a sesiuni a 
Adunării Generale pînă la 1 decem
brie. Consultările care au avut loc 
între un mare număr de țări mem
bre ale O.N.U., se arată în scrisoare, 
au demonstrat că amînarea deschi
derii sesiunii Adunării Generale va 
servi mai bine interesele O.N.U. și 
va face mai constructiv aportul ță-

riloi’ membre la lucrările Adunării 
Generale. Scrisoarea a fost semnată 
de reprezentanți ai 21 de state lati- 
no-americane, 14 state afro-asia- 
tice și 5 europene.

Potrivit agenției France Presse, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a anunțat că va începe de 
îndată consultările cu celelalte țări 
membre ale O.N.U. După cum s-a 
mai anunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă ținută joi la New 
York, U Thant a declarat că este în 
favoarea unei asemenea amînări.

PARIS 24 (Agerpres). — La 23 oc
tombrie, 51 de deputați, reprezentînd 
partidele de opoziție din Adunarea 
Națională Franceză, au depus o mo
țiune de cenzură pe biroul Adunării 
Naționale privind problemele agri
culturii franceze. Dezbaterea asupra 
acestei moțiuni va avea loc marți. 
„Dacă această moțiune de cenzură 
va fi adoptată, scrie agenția France 
Presse, guvernului francez nu-i va 
rămîne decît să demisioneze, iar ge-

neralului de Gaulle să desemneze un 
nou prim-ministru, sau, în ultimă 
instanță, să dizolve Adunarea Națio
nală Franceză“. Ultima hotărîre a 
președintelui Franței, de Gaulle, cînd 
acesta a fost pus în fața. unei mo
țiuni de cenzură asupra problemelor 
constituționale, a fost luată la 10 oc
tombrie 1962. Președintele Franței a 
dizolvat atunci Adunarea Națională 
Franceză și a decretat noi alegeri 
parlamentare.

GRECIA

Dispute pe 
unui acord

Comisia legislativă a parlamentului 
grec a aprobat acordul, care prevede 
acordarea de garanții pentru investi
țiile de capital american în Grecia. 
Acest acord fusese semnat încă pe 
vremea guvernului E.R.E. de către 
Averoff. După cum relatează ziarele, 
deputatul de centru Galinos a cali
ficat acest acord ca instituind „un 
regim de capitulații“ și a declarat că 
Va vota contra lui. Deputății Iliu și

LUSAKA 24 (Agerpres). — La 24 
octombrie, a avut loc festivitatea 
depunerii jurărnîntului de către pre
ședintele noului stat independent, 
Zambia, Kenneth Kaunda. Prințesa 
Mary a Angliei i-a remis instrumen
tele constituționale, prin care se re
cunoaște independența acestei țări, 
și a dat citire unui mesaj din partea 
reginei Elisabeta a Angliei către po
porul din Zambia. în discursul ros
tit cu prilejul festivității, președin
tele Kenneth Kaunda a expus pro
gramul său de dezvoltare a agricul
turii, industriei, culturii și sănătății 
în noul stat independent.

Sîmbătă s-a dat publicității 
lista oficială a guvernului Republi
cii Zambia condus de Kenneth Ka
unda. Vicepreședinte al guvernului 
este Reuben Kamanga. Din guvern 
mai fac parte Simon Kepepwe, în 
calitate de ministru al afacerilor ex
terne, Mainza Chona, ministru de 
interne, și alții. Majoritatea mem
brilor guvernului au făcut parte și 
din componența precedentului gu
vern care a condus țara spre inde
pendență.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei proclamării indepen
denței Zambiei, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a adresat pri
mului ministru Kenneth Kaunda un 
mesaj în care subliniază că „obține
rea independenței de stat de către 
o nouă țară africană este o expre
sie a traducerii în viață a declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor“. „A- 
cum 19 ani, cînd a luat ființă Or
ganizația Națiunilor Unite, se spune 
în mesaj, printre membrii ei 
rau doar patru state africane, 
tăzi familia statelor africane 
pendente reprezintă o treime 
numărul membrilor O.N.U.“.

figu- 
As- 

inde-

SAIGON 24 (Agerpres). — Phan 
Khac Suu a fost desemnat sîmbătă 
în calitate de șef al statului sud- 
vietnamez. Amănuntele acestei ale
geri nu sînt încă cunoscute, dar ea 
atrage de pe acum atenția prin fap
tul că Phan Khac Suu este civil și 
că desemnarea sa în calitate de șef 
al statului survine după relatările 
insistente ale agențiilor americane 
care îl considerau drept favorit pen
tru acest post pe generalul Duong 
Van Minh.

Șeful statului urmează acum să-l

numească pe primul ministru. Agen
ția Associated Press citează surse in
formate din Saigon care au afirmat 
că Nguyen Luu Vien, pînă în prezent 
ministru de interne în guvernul 
Khanh, va fi numit prim-ministru. 
Generalul Khanh a oferit sîmbătă o 
recepție cu prilejul apropiatei sale 
retrageri din postul de prim-minis
tru. Agenția Associated Press sub
liniază că „se așteaptă ca el să deți- - . ------- _..X---- ----- 1Ü -n

co-
nă în continuare puterea reală 
Vietnamul de sud în calitate de 
mandant al forțelor armate“.

Conferința generală 0. N. E. S. C. Oi
Lucrările celei de-a 13-a sesiuni 

a conferinței generale a U.N.E.S.C.O. 
au intrat în cea de-a șasea zi. 
Bilanțul primelor zile a înregistrat 
un număr de ședințe și dezbateri 
în legătură cu fixarea ordinei de 
zi, primirea de noi membri și ad
miterea de observatori la prezenta 
reuniune etc.

încă de la începutul sesiunii s-a 
făcut observată participarea activă 
a reprezentanților R. P. Romîne, ale 
căror luări de cuvînt sînt în spiri
tul cooperării ce trebuie să 
caracterizeze întreaga activitate a 
U.N.E.S.C.O. In cadrul discuțiilor 
preliminare, delegația țării noastre 
și-a exprimat regretul că Republica 
Populară Chineză nu poate să-și a- 
ducă contribuția sa la activitatea 
U.N.E.S.C.O. Șeful delegației R. P. 
Romîne, Athanase Joja, s-a pro
nunțat pentru restabilirea neîntîr- 
ziată
R. P.
danță 
tații 
pronunțat în favoarea admiterii în.

a drepturilor legitime ale 
Chineze, în deplină concor- 

cu principiul universali- 
U.N.E.S.C.O. ; delegația s-a

E ? Ü

La 150 de ani
ds la înființarea Eteriei

ATENA 24 (Agerpres). — Sîm
bătă dimineața, o dată cu deschi
derea oficială a Expoziției cu obiec
te și suveniruri legate de istoria 
Eteriei au început la Atena festivită
țile cu prilejui împlinirii a 150 de 
ani de la înființarea Eteriei (Orga
nizație patriotică greacă care a pre
gătit și condus insurecția din 1821 
pentru independența și eliberarea 
Greciei de sub jugul turcesc N.R.). 
Expoziția cuprinde scrisori, tablouri 
ale întemeietorilor Eteriei și ale unor 
membri mai importanți ai ei, stea
guri și embleme, textul jurărnîntului 
eteriștilor, alfabetul lor secret, pre
cum și diferite documente și cărți 
din epoca în care și-a desfășurat 
lupta.

La 25 octombrie la Atena va avea 
loc o ceremonie oficială în legătură 
cu reînhumarea osemintelor lui 
Alexandru Ipsilante, conducătorul 
Eteriei, care a murit, la Viena în 
1828 și ale cărui oseminte au 
aduse în capitala Greciei.

fost

Primul congres 
al constructorilor 
din Cuba

HAVANA 24 (Agerpres). In capi
tala Cubei și-a început lucrările pri
mul Congres al constructorilor. El 
a fost deschis de Osmani Cienfuegos, 
ministrul lucrărilor publice, membru 
al Conducerii Naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste. La lu
crările congresului participă 1 200 de 
delegați din toate provinciile țării.

Al. GHEORGHIU

Sediul U.N.E.S.C.O. de la Paris unde se desfășoară lucrările celei de-a 
13-a sesiuni a Conferinței generale a U.N.E.S.C.O.

Iliopulos (E.D.A.), s-au pronunțat 
împotriva acordurilor. Noua lege, a 
afirmat Iliu, ipotechează politica vii
toare a țării, împiedică dezvoltarea 
ei economică și îi limitează suvera
nitatea națională.

Ministrul de externe Kostopulos 
a declarat însă că „acest acord con
stituie un bun prilej și un stimulent 
pentru investițiile americane în Gre
cia",

calitate de observator a unor orga
nizații internaționale neguverna
mentale (F.M.T.D., U.I.S., F.D.I.F.
etc.), organizații care prin profilul 
și preocupările lor servesc scopu
rilor U.N.E.S.C.O. : cunoașterea prin 
știință, educație și cultură, înțele
gere și cooperare internațională.

în ședința de vineri, discuțiile 
s-au desfășurat pe marginea unei 
rezoluții prezentate de Comisia ad
ministrativă, care a propus ca Bo
livia și Chile — cu toate că nu și-au 
achitat obligațiile financiare față 
de U.N.E.S.C.O. — să aibă drept de 
vot la actuala conferință. în nume
le delegației țării noastre, prof, 
univ. Valentin Lipatti s-a pronun
țat în favoarea punctului de vedere 
exprimat de Comisia administrati
vă. Rezoluția acestei comisii a fost 
adoptată de plenară.

în ședința de sîmbătă dimineața, 
în cadrul discuției generale au luat 
cuvîntul reprezentanții Algeriei. 
R. P. Polone, Indoneziei și Uniunii 
Sovietice.

După ce a ton1'- adoptată, prin a- 
clamații, trimiterea unei telegrame 
de felicitare către O.N.U., cu oca
zia celei de-a 19-a aniversări a 
creării organizației, ședința a fost 
ridicată, urmînd ca următoarea să 
aibă loc luni dimineața.

COS OS-49

Tratative comerciale 
sovieto-franceze

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Sîm
bătă a sosit la Paris pentru a parti
cipa la faza finală a tratativelor co
merciale sovieto-franceze N. Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. Scopul tratativelor este 
semnarea unui acord comercial pe 
perioada 1965—1969.

Corespondență din New York

Raportul F.B.I.
în /Z cerea nkins"

CORESPONDENȚĂ DIM VIEMA
LUT

Pentru a rezista
concurenței

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 24 
unea Sovietică a 
satelit artificial 
„Cosmos-49“. La 
este instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetării spațiului 
cosmic.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu parametrii : perioada inițială de 
rotație 91,83 minute, distanța maxi
mă de suprafața pămîntului (apoge
ul) 490 km, distanța minimă (peri- 
geul) 260 km, unghiul de înclinație 
al orbitei față de Ecuator 49 grade. 
Aparatajul științific de la bordul sa
telitului, sistemul radio pentru mă
surarea precisă a elementelor orbi
tei și sistemul radiotelemetric pen
tru transmiterea pe pămînt a datelor 
funcționează normal.

octombrie, în Uni- 
fost lansat un nou 
al pămîntului — 
bordul satelitului

MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite : 
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, atașatul militar aero 
și naval al R. P. Romîne la Mosco
va, colonel I. Trofin, a oferit sîmbă
tă o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat mareșalul Rodion 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., general de armată A. Epi- 
șev, șeful direcției politice a armatei 
și flotei militare, mareșalii I. Ba
gramian, M. Zaharov, M. Eremenko, 
K. Moskalenko, V. Sokolovski, V. 
Ciuikov, P. Rotmistrov, alți mare
șali, precum și amirali și generali, 
Nikolai Firiubin, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
șefii unor misiuni diplomatice și 
atașați militari acreditați la Mosco
va. între oaspeți s-a aflat cosmonau
tul Valeri Bîkovski.

Au participat general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
naționale al R. P. Bulgaria, general 
colonel Zigmund Dusinskii, locțiitor 
al ministrului forțelor armate al 
R. P. Polone, și general-maior Karol 
Csemy, șeful statului major al ar
matei R. P. Ungare, care se află la 
Moscova.

A fost prezent, de asemenea, Nico
lae Guină, ambasadorul R. P. Romî
ne la Moscova.

Au rostit toasturi colonel I. Trofin 
și mareșalul Rodion Malinovski. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Tot sîmbătă a avut loc la Casa 
Centrală a Armatei sovietice o adu
nare festivă la care au participat 
numeroși ostași și ofițeri ai armatei 
sovietice, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova, colaboratori ai 
Ambasadei R. P. Romîne.

Din prezidiul adunării au făcut 
parte : mareșalul Rodion Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., gene
ral de armată A. Epișev, V. Turov- 
țev, secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., mareșali 
și alte persoane oficiale. Din prezi
diu au făcut parte, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, și colonel I. 
Trofin, atașatul militar aero și na
val romîn.

Despre contribuția forțelor armate 
romîne la zdrobirea fascismului, fră
ția de arme romîno-sovietică, pregă
tirea de luptă a unităților 
noastre, a vorbit mareșalul Rodion 
Malinovski. Au mai luat
Iuri Mordis — din partea colectivu
lui Uzinei „Kalibr“, căpitanul Niko
lai Kuzuberghin din partea garni
zoanei Moscovei, Ecaterina Vasiuko- 
va din partea Asociației de prietenie 
sovieto-romîne și colonel I. Trofin. 

în foaierul Casei Centrale a Arma
tei sovietice a fost deschisă o expo
ziție de fotografii.

PEKIN 24 Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite : Cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, colonel Marin Sorescu, a- 
tașat militai’ aero și naval al R. P. 
Romîne la Pekin, a oferit la 24 oc
tombrie o recepție la hotelul „Pe-

ar-
al

kin“. Au participat mareșalul He 
Lun, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, general de 
mată Lo Jui-țin, vicepremier 
Consiliului de Stat, șef al Marelui
Stat Major al Armatei populare 
chineze de eliberare, general de ar
mată Huan Su-cen, adjunct al minis
trului Apărării naționale a R. P. 
Chineze, generali, reprezentanți ai 
Ministerului Apărării Naționale, 
conducători ai unor instituții milita
re, reprezentanți ai trupelor terestre, 
ale forțelor navale și aeriene mili
tare ale R. P. Chineze, ofițeri supe
riori.

PARIS 24 Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : Cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, atașatul militar aero 
și naval al R. P. Romîne la Paris, 
colonel Gheorghe Nicoară, a oferit 
vineri seara o recepție în saloanele 
ambasadei. Au participat reprezen
tanți ai marelui stat major general 
al armatei franceze, ai statului major 
al armatelor terestre și marinei, ofi
țeri superiori, precum și militari care 
au luptat alături de soldații romîni 
în primul război mondial. Au fost, 
de asemenea, prezenți înalți funcțio
nari din Ministerul Afacerilor Exter
ne al Franței, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Paris, ziariști 
francezi și corespondenți ai presei 
străine.

BUDAPESTA 24.— Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : Cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R.P. Romine, la Budapesta, sîmbătă, 
înainte de amiază, Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romîne la Buda
pesta, și locotenent-colonel Alexan
dru Macavei, atașatul militar și aero 
al R.P. Romîne la Budapesta, au de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor romîni, din cimitirul 
Rakosliget din Budapesta. La solem
nitate au participat generalul-maior 
Kovacs Imre, șeful garnizoanei mi
litare din Budapesta, ofițeri ai for
țelor armate ale R.P. Ungare, repre
zentanți al M.A.E., precum și 
membri ai ambasadei R.P. Romîne 
la Budapesta.

armatei

cuvîntul

ROMA 24 Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite : Cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romî.ne, locotenent-colonel E- 
mil Burghelea, atașat militar aero și 
naval al R. P. Romîne la Roma, a 
oferit o recepție în saloanele amba
sadei. Au participat generali și ofi
țeri superiori din Ministerul Apărării 
al Italiei, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, atașați militari 
acreditați la Roma, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Sesiunea parlamentarilor de la Strasbourg

Intervenită în toiul campaniei e- 
lectoraie și oarecum alimentată de 
aceasta, „afacerea Jenkins" — al 
cărei prolog datează de peste două 
săptămîni — se reînscrie in actua
litate o dată cu terminarea anchetei 
întreprinse de F.B.I. în acest caz.

La 7 octombrie, un anume Walter 
Jenkins a fost arestat Ia Washington, 
fiind surprins într-o „postură inde
centă" în subsolurile unui local al 
organizației Y.M.C.A. El a fost pus 
în libertate după plata unei cauțiuni. 
Curînd după aceasta, s-a a- 
nunțat că unul din consilierii spe
ciali ai Casei Albe, pe nume Walter 
Jenkins, și-a dat brusc demisia din 
postul pe care-1 ocupa: era vorba 
de una și aceeași persoană. Astfel 
a izbucnit „scandalul Jenkins", cum 
a fost denumit în presă.

De îndată, statul major al parti
dului republican a încercat să folo
sească acest caz în cadrul campa-

niei pentru alegeri, spre a crea 
dificultăți adversarilor democrați. 
Astfel, senatorul Goldwater și-a 
manifestat „îngrijorarea", ca 
cumva „slăbiciunile“ 
cerii să 
stat la care acesta avea 
Tocmai de aceea președintele John
son a ordonat imediat o anchetă 
care a fost întreprinsă de F.B.I. Au 
fost audiate peste 500 de persoane. 
Rezultatul anchetei, cuprins într-un 
raport semnat de directorul F.B.I., 
a fost remis joi seara la Casa Albă.

Răspunzînd indirect insinuărilor lui 
Goldwater, raportul F.B.I. spune că 
nici o informație nu lasă să se crea
dă că „Jenkins ar fi compromis 
curitatea sau interesele S.U.A.".

Astfel, „cazul Jenkins" a fost 
recum reglementat, nemaiputînd 
losi scopurilor candidatului republi
can.

nu 
eroului afa- 

fi compromis secrete de 
acces.

se-

oa- 
fo-

STRASBOURG 24 (Agerpres). 
La Strasbourg au luat sfîrșit 
rile sesiunii de cinci zile ale 
mentului european (organism 
racter consultativ format din 
zentanții parlamentari ai celor „șase’ 
țări membre ale Pieței comune).

Parlamentarii au dezbătut nume
roase probleme. După cum relatează 
agenția Reuter, participanții la se
siune au hotărît cu o mare majori
tate ca Parlamentul european să

lucră- 
Parla- 
cu ca- 
repre-

sprijine în viitor eforturile în vede
rea realizării unei politici agrare co
mune a celor „șase". Agenția este de 
părere că această hotărîre are drept 
scop să atenueze „pericolul destră
mării Pieței comune care s-a accen
tuat mai ales ca urmare a ultimatu
mului generalului de Gaulle“, dat 
miercuri partenerilor din Piața 
mună și potrivit căruia Franța 
părăsi această organizație dacă 
se va ajunge la un preț unic al 
realelor, așa cum s-a convenit.

en

Tony WALES

Campania electorală
din S. U. A. în faza finală
@ Ce arată ultimele 

sondaje

NEW YORK 24 (Agerpres). — Cu 
zece zile înaintea alegerilor prezi
dențiale din S.U.A., campania electo
rală americană a intrat într-o fază 
finală și, după cum remarcă cores
pondentul din Washington al agen
ției Reuter, „ultimele sondaje ale 
corpului electoral sînt descurajatoa
re pentru senatorul Goldwater, can
didatul partidului republican“.

Presa americană semnalează fap
tul că sprijinul de care se bucură 
senatorul din Arizona scade tot mai 
mult, pe măsură ce se apropie data 
alegerilor. Ziarul „Wall Street Jour
nal“ a scris vineri că majoritatea de 
care beneficiază președintele John
son este în creștere în statele-chele

Ohio, Illinois și California. „In a- 
ceste state, aproximativ 25 la sută 
din cei care au votat în 1960 în fa
voarea candidatului republican, Ri
chard Nixon, intenționează anul a- 
cesta să-și dea votul președintelui 
Johnson“. Ziarul „New York Times“ 
scrie : „Campania desfășurată de se
natorul Goldwater în statele din 
centrul S.U.A. a mers prost și can
didatului republican îi va trebui un 
suflu nou în săptămîna finală pen
tru a ieși în frunte în această re
giune deobicei conservatoare“. Tot
odată, s-a anunțat că se înregistrea
ză o scădere a sprijinului față de 
candidatul republican și în statele 
din sud, care sînt considerate ca re
prezentînd principala sursă a puterii 
sale. Ziarul „New York Times“ sub
liniază că „declinul a devenit evi
dent chiar și în fortărețele lui Gold-

water, care sînt statele Alabama, 
Mississippi și Louisiana“.

A
Agenția A.P. transmite o statistică 

din care reiese că președintele John
son este susținut în campania elec
torală de 3 980 de ziare, care apar în 
diferite state din S.U.A., în timp ce 
candidatul republican, Goldwater, 
este susținut în campania sa de 335 
de ziare. Aceeași statistică, recent 
alcătuită, indică faptul că circulația 
ziarelor care sprijină campania de
mocraților este de 3,5 ori mai mare 
decît aceea a ziarelor care fac publi
citate candidaților republicani.

Totodată, în Statele Unite mai 
există încă 360 de ziare, care se 
bucură de apreciere din partea citi
torilor, dar care „ori nu s-au decis 
pe cine să susțină, ori s-au declarat 
independente“.

într-o cuvîntare rostită la Cleve
land, Martin Luther King, căruia 1 
s-a decernat recent Premiul Nobel 
pentru pace, a declarat că la alege
rile din 3 noiembrie majoritatea co- 
vîrșitoare a populației de culoare 
din S.U.A. va vota împotriva lui 
Barry Goldwater, candidatul repu
blican la postul de președinte al 
S.U.A. El a adăugat că „voturile ne
grilor pot fi hotărîtoare în alegeri“.

Viena este renumită pentru minunate
le ei monumente arhitectonice, pentru 
intensa viață artistică, pentru farmecul 
pădurilor ce o Înconjoară, dar și pentru 
frumoasele sale vitrine. In acesfe vitrine, 
care opresc pe orice trecător, zilnic a- 
pare ceva nou : tricotaje elegante, con
fecții în care recunoști bunul gust, poșete 
și articole de toaletă executafe manual, 
care plac atit de mult turiștilor, și multe 
alte mărfuri. Totodată, alături de aceste 
produse austriece, se pot vedea în vitri
ne multe mărfuri provenite din Franța, 
Anglia, Italia, Japonia, R. F. Germană și 
alte țări.

In asemenea împrejurări este lesne de 
înțeles necesitatea „săptămînii austriece" 
care de 7 ani este organizată in fiecare 
toamnă în Austria sub deviza : „Cumpă
rați calitate austriacă". Și în acest
Camera Federală de Comerț sprijinită 
de Ministerul Comerțului și alte organe 
de resort face, înfre 24—31 octombrie, 
în cadrul „Săptămînii" o reclamă in
tensă pentru produsele austriece. Și tot 
ca deobicei cu acest prilej au loc „Săp- 
fămîna cărții austriece" precum și diver
se concursuri ca, de pildă, pentru cel mai 
bun afiș, pentru cel mai bun film reali
zat de un amator pe tema „Austria crea
toare".

La început „Săptămîna austriacă" a în- 
îîmpinaf o anumită rezistență în unele 
țări vestice. Era tocmai în perioada cînd 
se puneau bazele grupărilor economice 
ale puterilor occidentale, Piața comună 
și zona liberului schimb. Ulterior „săptă
mîna austriacă" a ciștigat în greutate pe 
măsura pătrunderii tot mai intensive a 
mărfurilor străine pe piața austriacă. Or
ganizatorii subliniază cu fiecare prilej că 
„săptămîna" nu are ca scop de a concura 
eventual mărfuri bune și ieftine din străi
nătate. Scopul ei este de a atrage aten
ția cumpărătorului asupra produselor in
digene a căror calitate este recunoscută 
și peste hotare și de a-i cere să nu 
cumpere produse scumpe și de calitate 
îndoielnică numai pentru că sînt „străine”. 
„Apel la încredere" numește președin
tele Camerei Federale de Comerț, ing. 
Rudolf Sallinger, aceasfă „săptămînă" 
„care trebuie să trezească conștiința eco
nomică".

Este și aceasta — cum remarcă comen
tatorii — un mod de a rezista concuren
ței tot mai intense pe care o fac pe piața 
austriacă unele mărfuri străine.

juridic 
folosi-

BELGRAD 24 (Agerpres). — La 24 
octombrie la Belgrad au avut loc 
festivitățile inaugurării unui nou pod 
peste Dunăre, pe care trece drumul 
spre Pancevo. Podul are o lungime 
de 1 066 metri, dintre care 810 
tri sînt construiți din oțel, iar 
tul din beton precomprimat.

Construcția podului a durat 
ani. Pentru ca circulația să nu fie 
întreruptă s-a executat mai întîi 
deplasarea vechiului pod cu 5,6 
m. La sfîrșitul montării, noua con
strucție a fost deplasată 7,5 metri în 
amonte la locul său permanent.

Podul are două părți carosa
bile, largi de cîte 7 metri pentru cir
culația rutieră, două trotuare pentru 
pietoni și în prezent o singură linie 
de cale ferată. Mai tîrziu va fi con
struită încă o cale ferată.

me- 
res-

șase

Ștefan DEJU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Sclnteli" TeL 17 60 10,

NEW YORK. Subcomitetul 
al Comitetului O.N.U. pentru 
rea în scopuri pașnice a spațiului cos
mic a aprobat un proiect de rezoluție 
referitor la ajutorul ce urmează să fie 
acordat cosmonauților în caz de acci
dent sau aterizare forțată.

MOSCOVA. Sîmbătă a sosit la Mos
cova o delegație a Partidului Comu
nist Francez alcătuită din Georges 
Marchais, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., Roland Le
roy, membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.F., și 
Jaques Chambaz, membru al C.C. al 
P.C.F.

se află și la baza interzicerii Partidu
lui Comunist din Argentina.

SAIGON. Partizanii sud-vietnamezi 
au doborît sîmbătă după-amiază un 
avion de transport american de tip 
„C.-123“, cu șapte oameni la bord. 
Agenția U.P.I. a anunțat că avionul 
transporta o mare cantitate de muni
ție spre baza militară Bu Prang, si
tuată la 100 mile nord-est de Saigon.

Se crede că toți cei șapte membri ai 
echipajului, printre care cinci militari 
americani, au murit.

BRUXELLES. Acordul de asociere 
a Turciei la Piața comună va intra 
în vigoare începînd de la 1 decem
brie. Guvernele celor șase țări membra 
ale Pieței comune, precum și gu
vernul Turciei, au depus instrumen
tele de ratificare a acordului, semnat 
la Ankara la 12 septembrie 1963.

SOFIA, La invitația C.C. al Parti
dului Comunist din Bulgaria a sosit 
la Sofia o delegație a Partidului Co
munist din Norvegia, condusă de IT. 
Kleven, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.C. din Norvegia.

DAR-ES-SALAAM. In Mozambic 
va fi alcătuit un guvern revoluționar 
care va acționa pe teritoriul acestei 
țări și care va participa alături de 
patrioți la lupta de eliberare națională, 
a declarat Eduardo Mondelane, cunos
cut luptător pentru independența 
Mozambicului.

BUENOS AIRES. Confederația Ge
nerală a Muncii din Argentina a ce
rut Senatului să adopte fără întîrziere 
o hotărîre cu privire la anularea legi
lor represive și la eliberarea deținuțiloi 
politici. După cum se știe, aceste legi

La expoziția „Literatura științifică a R. P. Romîne" deachisa zilele tre
cute Ia Biblioteca do stat din Praga
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