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STRlNGEREA RECOLTEI ACESTUI AN

Semănatul griului la gospodăria de stat Pașcani, regiunea Iași
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Realizări și posibilități

La cules 
și semănat

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
La Consiliul agricol regional Oltenia 
se apreciază că lucrările agricole din 
to\rrina acestui an sînt efectuate «în 
timpul optim și la un nivel calitativ 
superior celor din anii trecuți. Este 
deajuns să mergi pe oricare din dru
murile care străbat raioanele Băi- 
lești, Calafat sau Segarcea ca să te 
convingi de aceasta. Cit vezi cu ochii 
numai tarlale de grîu de curînd ră
sărite în rînduri drepte și dese ca 
peria. In raioanele amintite lucrările 
agricole de toamnă sînt practic ter
minate. Se recoltează ultimele su
prafețe de porumb și sfeclă de zahăr 
și în raioanele Craiova, Caracal, Fi- 
liași și altele. Pînă acum în regiunea 
Oltenia s-au strîns culturile tîrzii de 
pe aproape 260 000 de hectare ceea ce 
reprezintă peste 95 la sută din su
prafață cultivată. In ritm susținut se 
desfășoară și semănatul cerealelor de 
toamnă: peste 341000 hectare, adică 
mai bine de 93 la sută din suprafața 
preyăzută a și fost însămînțată. 
Sînt însă raioane (Oltețu și Tg. Jiu) 
în care recoltarea porumbului și eli
berarea terenului se face greoi, pri
cinuind întîrzieri la semănat. Așa se 
face că în regiunea Oltenia au ră
mas de însămînțat circa 30 000 hec
tare. Sprijinite mai susținut, uni
tățile agricole din cuprinsul re
giunii Oltenia pot încheia în scurt 
timp toate lucrările agricole de 
toamnă.

Rezultate 
diferite

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Colectiviștii din raionul Săveni au 
reușit primii în regiunea Suceava să 
termine semănatul culturilor păioase 
de toamnă. In acest raion au fost în- 
sămînțate pînă în ziua de 31 octom
brie 22 500 hectare. O contribuție 
însemnată au adus-o mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și trac
toare Coțușca și Săveni care au 
organizat lucrul în două schimburi 
pe un număr mare de tractoare. Ul
timele hectare se însămînțează și în 
raionul Fălticeni. In raioanele Boto
șani și- Dorohoi, care au aceleași con
diții cu raionul Săveni, mai sînt însă 
de însămînțat între 4—5000 de hec
tare. Consiliile agricole și conduce
rile gospodăriilor colective au dato
ria să asigure folosirea din plin a 
mașinilor și atelajelor pentru termi
narea grabnică a însămînțărilor. O 
mare atenție trebuie dată însămîn
țărilor în comunele aparținînd ora
șelor Botoșani și Suceava și în 
raioanele Rădăuți și Gura Humoru
lui unde lucrările sînt mult rămase 
în urmă.

Pentru a cunoaște stadiul lucrări
lor agricole de toamnă în gospodă
riile de stat și gospodăriile colecti
ve din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, corespondentul ziarului 
nostru, Lorand Deaki, s-a adresat 
tovarășului ing. loan Hosu, șeful 
secției de cereale și plante tehnice 
din consiliul agricol regional, care 
ne-a relatat :

Unitățile agricole din regiune s-au 
pregătit minuțios, încă din timpul 
verii, pentru ca să execute însămîn- 
țările din această toamnă la un ni
vel cît mai înalt. Așa se explică fap
tul că cu tot timpul nefavorabil din 
luna octombrie, gospodăriile de stat 
au însămînțat grîul pe aproape în
treaga suprafață planificată. Această 
lucrare a fost terminată și în mul
te gospodării colective. Numai în 
perioada 27—29 octombrie s-au 
însămînțat în regiune aproape 6 000 
hectare cu grîu. Trebuie spus însă 
că acest ritm este nesatisfăcător. 
Calculele făcute arată că el poate 
fi chiar dublat prin folosirea cu în
treaga capacitate a semănătorilor 
mecanice, nemaivorbind de cele cu 
tracțiune animală. Terminarea grab
nică a însămînțărilor depinde în 
cea mai mare măsură de felul cum 
se eliberează terenul de porumb, sfe
clă de zahăr și cartofi. Pînă în seara 
zilei de 29 octombrie recoltatul sfe
clei de zahăr a fost efectuat în pro
porție de peste 72 la sută, al cartofi
lor în proporție de peste 90 la sută, 
al porumbului în proporție de 45,81a 
sută. Față de timpul înaintat, nu 
putem fi însă mulțumiți cu aceas
tă situație. Experiența gospodăriilor 
colective fruntașe arată că acolo' 

unde munca a fost bine organizată 
se pot obține rezultate superioare. 
La Acățari și Ungheni din raionul 
Tîrgu Mureș, Cucerda, raionul Tîr- 
năveni, Voivodeni și Gornești din 
raionul Reghin, Săulia și Rîciu din 
raionul Luduș și în multe alte locuri, 
semănatul a fost terminat sau este pe 
terminate. In aceste gospodării co
lective toate forțele au fost concen
trate spre eliberarea tarlalelor 
care trebuiau să fie însămînțăte cu 
grîu. Ritmul rapid de desfășurare a 
lucrărilor în aceste gospodării co
lective a fost imprimat și de folo
sirea tuturor mijloacelor proprii 
pentru eliberarea terenului și exe
cutarea semănatului, de planificarea 
judicioasă a tractoarelor etc. In alte 
gospodării se constată serioase rămî- 
neri în urmă. Printre acestea se nu
mără și gospodăria colectivă din 
Măgherani, raionul Tîrgu Mureș. 
Aci recoltarea sfeclei de zahăr, a 
cartofilor și porumbului a întîrziat 
mult. Din această cauză s-au exe
cutat arături doar pe o suprafață de 
162 hectare din cele 610 planificate. 
In asemenea situație se găsesc și 
gospodăriile colective din Mădăraș, 
Neaua, Sîngeorgiu de Pădure și alte
le din raionul Tîrgu Mureș. Se impu
ne executarea într-un ritm mai ac
celerat a arăturilor și a semănatului 
și în raioanele Odorhei, Reghin, Tîr- 
năveni și altele.

Consiliul agricol regional va spri
jini temeinic consiliile agricole raio
nale și conducerile unităților agri
cole să ia măsurile cele mai potrivite 
pentru intensificarea lucrărilor agri
cole de toamnă.

Indici inalți de utilizare 
a agregatelor

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Siderurgiștii de la Hunedoara 
desfășoară în acest an o largă acți
une de ridicare a indicilor de utili
zare a agregatelor. în toate secțiile 
de bază se aplică numeroase măsuri 
de perfecționare a tehnologiei, de 
mecanizare și automatizare.

La furnale, prin asigurarea mer
sului intens și uniform, prin dozarea 
corectă a încărcăturii și ridicarea 
temperaturii aerului insuflat, indicii 
de utilizare au crescut, în medie, cu 
150 kg de fontă pe fiecare metru cub 
de volum util de furnal. Oțelarii a- 
plică, începînd din acest an, noi me
tode de reparare la cald a cuptoa
relor ; alte metode asigură scurta
rea duratei de elaborare a șarjelor. 
Indicii de utilizare la cuptoarele 
Martin sînt în prezent cu 3,5 la siită 
mai mari față de plan. Laminoarele 
Bluming „750“ și „650“, ca și cele de 
sîrmă, profile ușoare, mijlocii și 
benzi lucrează, peste indicii planifi
cați, cu 3 pînă la 13 tone de lami
nate pe ora efectivă.

Sporirea indicilor de utilizare a 
agregatelor a permis siderurgiștilor 
din Hunedoara să depășească planul 
de producție cu 50 815 tone de fontă, 
81 231 tone de oțel, 65 000 tone de 
blumuri și țagle de relaminare și 
peste 35 000 tone de laminate finite.

De două ori mai mult 
decît în 1959

Producînd în plus față de plan 
circa 45 000 de rulmenți, colectivele 
uzinelor de specialitate din țară au 
dat în primele trei trimestre ale 
anului o cantitate de rulmenți de 
peste două ori mai mare decît în 
întregul an 1959. Față de realizările 
anului amintit, Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, de exemplu, și-a dublat 
anul acesta producția, depășind 
astfel sarcinile planificate pentru 
1964. Succesele obținute sînt o ur
mare a folosirii intense a rezervelor 
interne de creștere a productivității 
muncii. Concomitent cu crește
rea producției, s-a lărgit gama sor
timentelor, realizîndu-se în prezent 
în țara noastră circa 280 tipodimen- 
siuni de rulmenți. Printre noile ti
puri create recent se numără cei 
oscilanți, cu role butoi și rulmenți 
cu zgomot mult redus pentru utila
jul electrotehnic.

Noua față a Galațiului
Pe lingă construcțiile masive care 

se execută în cartierul Țiglina, noi 
ansambluri de locuințe se ridică în 
centrul orașului Galați. în curînd 
încep lucrările de construcție la mi- 
croraionul „2 Mazepa", care va fi 
alcătuit din 26 blocuri cu cite patru 
și șapte etaje, însumînd 1932 apar
tamente. Noul ansamblu va face le
gătura ■ între centrul orașului și mi- 
croraionul „Țiglina I". Pînă la sfîr- 
șitul anului vor fi începute primele 
9 blocuri, totalizînd peste 800 de a- 
partamente. La blocurile cu mai 
mult de 5 nivele se va folosi me
toda cofrajelor glisante. Noul an
samblu va fi dotat cu un centru co
mercial, cinematograf, școală cu 24 
săli de clasă, dispensar, garaj și 
alte unități de deservire. Lucrările 
de construcții vor fi executate de 
grupul de șantiere nr. 1 al T.R.C. 
Galați.

TELEGRAMĂ

Majestății Sale HAILE SELLASSIE I
Împăratul Etiopiei

Addis-Abeba

Cu ocazia zilei naționale a Etiopiei, adresez felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de sănătate și viață îndelungată pentru Majestatea Voas
tră, de bunăstare, pace și progres pentru poporul etiopian prieten.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

. al Republicii Populare Romine

Centenarul institutelor de artă

Spectacole ale viitorului
Nici nu s-a stins ecoul acelei săr

bători a culturii și științei romîneștl 
— Centenarul Universității din Bucu
rești — și iată, sub privirile noastre, 
s-a desfășurat în ultima săptămînă 
o strălucită sărbătoare a artei. 
Școala scenei, a șevaletului și a ba
ghetei romînești a împlinit aceeași 
venerabilă vîrstă.

De la ctitori și pînă la învățăceii 
de azi, care descoperă sonoritatea 
culorii, luminozitatea sunetului sau 
descifrează acel complex dicționar 
de gesturi și trăsături omenești ; de 
la iluștrii întemeietori, la ucenicii 
încă anonimi de azi a trecut un se
col. Un secol de frămîntată, creatoa
re și inepuizabilă tinerețe.

Tînăr, plin de un entuziasm neisto
vit, de un patriotism înflăcărat este 
efortul care transpare și azi din do
cumentele ce ilustrează demersurile 
și strădaniile Iul Aman și Tattarescu, 
ale lui Matei Millo șl ale altora pen
tru înființarea Școlii naționale de 
belle-arte și a „Conservatorului de 
musică și declamațiune" din Bucu
rești. Această tinerețe a rămas de-a 
lungul deceniilor nealterată, fertili
zată fiind de fluviul generos și pro
fund al realismului, mereu împros
pătată de geniul și originalitatea 
unor creatori a căror faimă a trecut, 
nu o dată, dincolo de hotarele pa
triei. In condiții vitrege, uneori îm
potriva unei oficialități obscurantiste, 
aceste lăcașuri ale muzelor au în
cercat și au reușit în bună măsură 
să aducă spre zilele noastre fiorul 
nobil al înaintașilor.

Să facem însă o comparație. In 
1938 cele 16 teatre dramatice din 
țară au avut 1 430 000 spectatori ; în 
1963, cele 42 de teatre dramatice au 
avut aproape cinci milioane de 
spectatori. Aceleași diferențe, poate 
mal mari, înregistrează muzica sim
fonică și auditorii ei.

— In 1944 cinci clase de studenți 
aveau la dispoziție o singură sală 
de repetiție — ne relata în aceste 
zile un cunoscut profesor al Institu

9 UNIVERSITĂȚI POPULARE 
IN CAPITALĂ

In luna octombrie, în afara uni
versității populare organizate de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, și-au deschis cursurile alte 7 
universități populare înființate de 
Comitetul orășenesc de cultură și 
.artă . P?. .lingă diferite instituții. 
In cadrul acestora se predau cursu
rile „Probleme de socialism științi
fic“, „Geografia economică și politi
că a lumii“, „Geografia patriei“, „Pa
gini din istoria muzicii romînești“ 
etc. In luna noiembrie se deschide o 
universitate populară la Casa de 
cultură din raionul „V. I. Lenin“. 
Aici se voi' ține cursuri pe teme de 
știință, artă și limbi străine (rusă, 
engleză, franceză și germană — 
pentru începători și avansați).

tului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale", în foaierul 
mic, dar elegant, al studioului stu
dențesc.

Artele au căpătat adevărată și 
largă prețuire în ultimele două de
cenii, iar învățămîntului artistic i 
s-au oferit condiții de studiu dintre 
cele mai bune.

De la Fidias la Brîncușl, de la So- 
focles la. Caragiale și O’Neill, de la 
Vivaldi la Enescu și Stravinski, vi
itorii sculptori șl pictori, actori și 
muzicieni descoperă și își însușesc 
marile valori ale artei romînești 
universale.

Am asistat în această săptămînă 
la cîteva concerte și spectacole, am 
întîrziat în sălile Palatului R. P. Romî- 
ne la expoziția închinată Centenaru
lui. Bogata și nepieritoarea tradiție a 
maeștrilor se contopea emoționant 
cu imaginea viitorului. „O scrisoare 
pierdută" a fost interpretată de foș
tii studenți ai conservatorului de 
teatru. Foști studenți care azi se 
numesc Costache Antoniu, Gr. Va- 
siliu Birlic, Al. Giugaru, Ion Finteș- 
teanu, Marcel Anghelescu, Niki Ata- 
nasiu... Comedia „Mitică Popescu" 
de Camil Petrescu a fost jucată 
aseară de studenții de azi ai Insti
tutului. Dar dincolo de stîngăcia și 
ezitările debutului am simțit că este 
vorba de același stil, de aceeași 
mare școală a teatrului romînesc. Paul DIACONESCU

Studenții-actorl dlnd viață scenică eroilor Iul Camil Petrescu

Acțiuni 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

Agenția Associated Press anunță că 
baza aeriană de la Bien Hoa, situată 
la aproximativ • 30 km de Saiqon, a 
fost supusă în noaptea de sîmbătă 
spre duminică unui puternic bombar
dament cu mortiere din partea forțe
lor de eliberare națională sud-vietna- 
meze. Timp de peste o oră asupra 
bazei au căzut peste 100 de obuze 
de mortiere trase de la o distantă de 
3 300 m, din junglă. Tirul de artilerie 
a atins 27 de avioane aflate la sol, 
cinci bombardiere fiind complet dis
truse. De asemenea, au fost grav 
avariate opt bombardiere, trei avioane 
de vînătoare și patru elicoptere, iar 
alte avioane au suferit avarii mai mici.

„Guvern de schimb" 
în R. F. Germană

Partidul social-democrat din 
R. F. Germană, care a obținut o 
serie de succese cu prilejul ale
gerilor municipale desfășurate re

Arta Florescu, Ion Volcu, Radu 
Aldulescu, Vladimir Orlov și alțf 
interpreți de frunte au concertat îm
preună ou orchestra conservatorului 
„Ciprian Porumbescu". Studenții, au 
interpretat lucrări de Haendel șl 
Beethoven, de Enescu șl Gh. Dumi
trescu. In aceleași zile în care ope
rele lui Grigorescu și Luchian, ale 
lui Paciurea și Corneliu Baba au 
fost așezate alături de încercările 
mai îndrăznețe ori mai timide ale 
studenților de azi.

Poate tocmai din aceste motive la 
Centenarul institutelor de artă ■ din 
țara noastră gîndurile ni s-au în
dreptat spre viitor. Pentru că maeș
trii de azi sînt studenții de ieri iar 
mulți din studenții de azi vor fi ma
eștrii de mîine.

Care dintre acești tineri dăruiți 
scenei va deveni acel Hamlet desă- 
vîrșit al anului 110 sau 120? Care 
dintre aceste voci, încă imperfecte, 
va găsi accentele tragice ale lui 
Oedip într-un viitor festival „George 
Enescu" ? Care dintre visătorii cu 
dalta va plăsmui o nouă coloană a 
infinitului ?

Din seva vie a înaintașilor, 
din solul bogat al vieții de astăzi a 
poporului se vor naște marii artiști 
ai următoarelor decenii, vor străluci 
viitorii luceferi ai artei noastre.

cent în diferite landuri și-a anun
țat hotărîrea de a crea un „gu
vern de schimb', după modelul 
folosit în Marea Britanie, în pers
pectiva cîștigării alegerilor par
lamentare din toamna anului vii
tor. După cum transmite agenția 
Associated Press, acest „guvern” 
va fi format cu prilejul conferin
ței partidului, programată să în
ceapă la 22 noiembrie la Karls
ruhe.

Programul 
noului guvern sudanez

Noul prim-ministru al Sudanului, 
El-Khatim-EI-Khalifa, a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a ex
pus principiile directoare ale po
liticii interne și externe a noului 
regim sudanez. El a anunțat că gu
vernul său a luat măsurile necesare 
pentru a asigura transmiterea împu
ternicirilor armatei către autoritățile 
civile spre a permite aplicarea 
constituției provizorii. Totodată, gu
vernul se va preocupa de toate pro
blemele privind integritatea și suve
ranitatea teritoriului național.

Expoziția realizărilor economiei naționale. Ghizii au avut și 1er! o zl plină La piață

Față in față (la muzeu) „Căldura* tribunelor

Atracția promenadei de seară

DUMINICĂ DE TOAMNĂ
ÎN BUCUREȘTI

Ieri, zorii zilei i-ati găsit pe numeroși 
bucureșteni preocupați de treburi gos
podărești. Intre acestea, firește, și apro
vizionarea de iarnă. Ocupație ce-i drept 
nu prea... de odihnă. Cîteva ore mai 
tîrziu piețele au devenit cele mai liniș
tite locuri din Capitală.

Expoziția realizărilor economiei na
ționale a continuat să atragă zeci de mii 
de oameni în ciuda cerului înnourat. 
Printre vizitatori au fost și peste 2 000 
de excursioniști din provincie. Unii vin 
a doua sau a treia oară : doar nu poți 
vizita toate standurile o dată. Greu de 
spus ce exponate au prezentat o atracție 
mai mare — mașinile și aparatele, labo
ratorul de izotopi sau instalația de tele
viziune în culori, produsele industriei 
ușoare, standurile sectorului de con
strucții sau mobila.

Duminica este însă și ziua manifestă

rilor sportive. Suporterii au înfruntat 
curajos timpul încălzindu-se la speranța 
unei victorii a „Progresului“ în fața 
echipei U.T.A. și la caloriile „Petrolului“ 
înghițite de „Steaua“.

Pentru mulți, o plimbare pe Calea Vic
toriei, B-dul 6 Martie, Magistrala Vord- 
Sud sau pe aleile din noile cartiere face 
parte din programul duminical.

Un mare număr de bucureșteni se 
duc cu predilecție duminica la specta
cole. Cei prevăzători își procură bile
tele încă în timpul săptămînii. Alții, mai 
optimiști, mizînd probabil pe datele sta
tistice — în Capitală sînt 109 cinemato
grafe, 17 teatre — au îngroșat rîn- 
durile celor veniți să repete cunos
cuta întrebare „N-aveți un bilet în 
plus P“.

Text Al. PLĂIEȘU 
Foto A. CARTOJAN

Oaspeți al Casei 
de cultură
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VIATA DE PARTID

CEI MAI BUNI CONSTRUCTORI 
rîndurile organizațiilor 0

1 în regiunea Ploiești, ca de altfel 
fi în celelalte regiuni ale țării, volu
mul construcțiilor industriale și de 
locuințe crește de la an la an. Acest 
lucru cere întărirea continuă a or
ganizațiilor de partid, a rolului lor 
în viața șantierelor. Călăuzindu-se 
de indicațiile plenarei C.C. al P-M.R. 
din aprilie 1962, organele de partid 
din regiunea noastră desfășoară o 
acțiune sistematică pentru întărirea 
organizațiilor de bază din construc
ții prin primirea în rîndurile lor a 
celor mai înaintați muncitori, teh- 

: nicieni și ingineri.
Acum, pe șantierele din regiune 

activează aproape 1 500 de membri 
și candidați de partid. Au fost crea
te organizații de bază pe toate șan
tierele și comitete de partid la 
I.S.C.M. Brazi și la grupul I șan
tiere al T.R.C. Ploiești. Și de a- 
cum înainte vom pune accentul pe 
calitățile politice, morale și profe
sionale ale constructorilor care so
licită primirea în rîndurile candi- 
daților sau ale membrilor de partid, 
astfel încît înaltul titlu de membru 
al partidului să fie acordat numai 
celor mai buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii.

Pe fiecare șantier, 
organizații 
de bază puternice

întărirea numerică a organizațiilor 
de bază nu este desigur unicul mij
loc de dezvoltare a muncii de par
tid pe șantiere, totuși reprezintă un 
factor de mare însemnătate în a- 
ceastă privință. Dezvoltarea conti
nuă a activității de construcții, spo
rirea numărului de lucrări și a oa
menilor care lucrează la ridicarea 
noilor obiective industriale și so- 
cial-culturale au determinat biroul 
comitetului regional să analizeze pe
riodic cum se desfășoară activitatea 
de primire în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid, să orienteze 
organele și organizațiile de partid 
spre o acțiune perseverentă, siste
matică. Pentru aceasta există de 
altfel condiții din cele mai favora
bile întrucît printre cei peste 15 000 
constructori din regiune se găsesc 
mii și mii de muncitori și tehnicieni 
cu înaltă calificare, care au lucrat 
la înălțarea complexului petrochi
mic Brazi, a centralelor 
Doicești și Brazi, a Fabricii de mase 
plastice Buzău, a întreprinderii tex
tile Păulești și a peste 8 000 de a- 
partamente din 1960 pînă azi, oa
meni harnici și entuziaști, luptători

electrice

hotărîți pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

O experiență valoroasă a dobîn- 
dit în acest domeniu Comitetul 
orășenesc P.M.R. Ploiești. Colectivele 
trimise pe șantierele de construcții 
analizează stadiul îndeplinirii pla
nului de producție în strînsă legă
tură cu activitatea desfășurată pen
tru întărirea rîndurilor organizații
lor de partid. Secretarii comitetu
lui orășenesc răspund personal de 
îndrumarea organizațiilor de bază 
de pe șantierele cele mai importan
te. Pe drept cuvînt, s-a acordat o 
atenție deosebită organizațiilor de 
partid de pe șantierul Complexului 
petrochimic de la Brazi și Grupu
lui I șantiere al T.R.C. Ploiești, 
două dintre cele mai mari unități 
din regiune. Ca o expresie a atașa
mentului și încrederii lor față de 
partid, față de politica sa înțeleaptă, 
a cărei justețe este permanent con
firmată de viață, numeroși construc
tori și specialiști valoroși, cu vastă 
experiență, bucurîndu-se de o mare 
autoritate, au cerut să fie primiți 
în organizațiile de bază. îmbună
tățirea muncii politico-educative pe 
aceste șantiere s-a reflectat. între 
altele, în faptul că, deși au sporit 
exigențele comuniștilor față de ca
litățile politice și morale ale celor 
care solicită să intre 
peste 100 de muncitori, 
tehnicieni cunoscuți ca 
calității“ au fost primiți 
în rîndurile candidaților de partid.

Creșterea numerică a organizații
lor de bază a permis ca membrii de 
partid cu cea mai bună pregătire 
politică și profesională să fie repar
tizați în principalele locuri de mun
că. Acum, în majoritatea brigăzilor 
de zidari, dulgheri, fierari-betoniști. 
instalatori de pe șantierele Grupu
lui I de șantiere al T.R.C. Ploiești 
lucrează membri și candidați de par
tid. Prin munca politică ce o desfă
șoară și exemplul lor personal, ei 
mobilizează masa largă a construc
torilor la predarea obiectivelor în 
termen și îmbunătățirea calității lu
crărilor, îndeosebi a finisajelor. Cele 
800 de apartamente date în folosin
ță în primele 9 luni ale acestui an 
au fost predate „la cheie“ conform 
graficelor stabilite.

în întreaga regiune au fost reali
zate progrese în munca de partid în 
construcții, totuși ele nu corespund 
încă cerințelor și posibilităților exis
tente. Comitetul orășenesc P.M.R. 
Tîrgoviște și Comitetul raional 
P.M.R. Cîmpina nu au sprijinit în 
măsura cuvenită întărirea organiza
țiilor de bază, ceea ce a făcut 
pe unele

luni și luni în șir nici un candidat 
de partid deși zeci de muncitori și 
tehnicieni cu rezultate bune în pro
ducție și în activitatea obștească do
resc din adîncul inimii să fie pri
miți în partid. în ultimul timp, s-a 
stabilit ca membri ai biroului Co
mitetului regional P.M.R. Ploiești să 
îndrume și 6ă controleze în mod deo
sebit munca organelor de partid din 
raioanele și orașele unde s-au vădit 
deficiențe. Deși nu e vorba de o 
campanie, ci de o preocupare per
manentă, în ultimele luni s-au și 
obținut progrese, ceea ce ilustrează 
necesitatea de a îndruma sistematic 
munca de partid în acest domeniu.

de

în partid, 
ingineri și 
„maiștri ai 
anul acesta

ca
șantiere să nu fie primit

Secretarul comitetului 
ghe Gupcea, vorbind

de partid de Ia Grupul 1 șantiere Ploiești, Gheor- 
unor tineri comuniști despre drepturile și Îndato
ririle membrilor de partid

Activitatea 
politico - educativă 
ân rîndurile 
tinerilor comuniști

In cele mai multe organizații
bază de pe șantiere principala pon
dere o dețin candidații și noii mem
bri de partid. Tocmai de aceea mun
ca educativă în rîndurile tinerilor 
comuniști capătă o însemnătate deo
sebită. Cea mai mare parte a aces
tora își îmbogățesc cunoștințele po- 
litico-ideologice în diferite cercuri 
și cursuri ale învățămîntului de par
tid, potrivit dorinței și pregătirii lor. 
Propagandiștii acestor cercuri și 
cursuri sînt de regulă activiști 
de partid sau alți tovarășii bine 
pregătiți clin punct de vedere 
politic și ideologic. Cu mult interes 
sînt urmărite expunerile și confe
rințele ținute periodic în fața tine
rilor comuniști de secretarii comite
telor orășenești de partid Ploiești și 
Buzău despre momente importante 
din trecutul de luptă al partidului, 
drepturile și îndatoririle membrilor 
de partid, probleme actuale ale po
liticii Partidului Muncitoresc 
mîn. Aci se organizează vizite 
locurile istorice, vizionarea în 
lectiv a unor filme și 
tru. Rezultate bune în 
tinică a candidaților și 
bri de partid se obțin 
fierul Grupului I al 
iești, unde aceștia prezintă infor
mări în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază sau în ședințe 
de birou despre felul cum îndepli
nesc sarcinile încredințate și își îm
bogățesc cunoștințele politice.

în cadrul măsurilor pentru edu
carea comunistă a candidaților și 
noilor membri de partid, precum și 
pentru dezvoltarea muncii politice 
de masă pe șantiere, s-a stabilit ca 
grupul de lectori al comitetului re
gional să țină periodic lecții, confe
rințe, expuneri pe teme legate de 
preocupările constructorilor.

Pe șantierele regiunii noastre 
muncesc oameni minunați, cu mîi- 
nile lor ei înalță mari obiective in
dustriale menite să sporească forța 
economică a țării, cartiere de lo
cuințe care dau o nouă tinerețe ora
șelor. Cei mai buni și mai îna
intați dintre ei vin să îngroașe rîn
durile organizațiilor de bază, să le 
sporească forțele. Comitetul regio
nal, comitetele raionale și orășe
nești de partid din regiunea Ploiești 
vor acorda și în viitor atenția cu
venită întăririi organizațiilor de 
bază de pe șantiere, condiție esen
țială a îndeplinirii sarcinilor sporite 
ce revin constructorilor în ultimul 
an al șesenalului.

Nicolae TÂBÏRCÂ 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Ploiești
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FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

»» Există un asemenea flăcău“
Sînt filme care, dînd la o parte spec

taculosul, se apropie cu sensibilitate și 
înțelegere de oameni, de viață. „Există 
un asemenea flăcău” se numără printre 
acestea. Este un film lucrat cu discreție, 
ce-și propune să vorbească despre 
idealuri, despre fericire, să contureze 
portretul cu zone de lumini și de umbre 
al unui tînăr isteț, inimos, preocupat de 
întrebările vîrstei lui. Reușita realizatorilor 
ni se pare că pornește tocmai de la ale
gerea acestui personaj.

Șoferul Pavel Kolokolnikov are pe 
ecran o personalitate bine conturată, im- 
punîndu-se, de la prima și pînă la ultima 
imagine, atenției spectatorilor. Pavel este 
un expansiv, un exuberant, el are pentru 
toți o glumă ori o vorbă cu tîlc. Imagina
ția, fantezia nu-i rămîn o clipă inactive. 
Uneori s-ar părea că este un tînăr nesta
tornic, superficial. Dar filmul ne dezvăluie 
treptat profunzimile caracterului lui Pavel, 
disponibilitățile sale 
curajul lui Kolokolnikov 
iasă la iveală atunci 
Fără tirade inutile, 
depozit de benzină 
autocamionului aflat
într-un astfel de portret, viața omului o- 
bișnuit se arată plină, bogată, interesantă, 
eliberată de tonuri retorice și de gesturi 
fals patetice.

In definirea caracterului eroului și în 
conturarea atmosferei povestirii, drumul 
ocupă un loc de seamă. Aflat în auto
camionul său, Kolokolnikov îniîlnește și 
cunoaște oameni diferiți, le află preocu
pările, le comunică propriile-i gînduri, fe
lul lui de a vedea viața. Drumul, peisajul

sufletești. în fine, 
nu înfîrzie să 

cînd situafia o cere. 
Pavel salvează un 
pornind la volanul 

in flăcări. Cuprinsă

care apare în film esfe ocrofiior, prielnic 
stărilor de confesiune ; frist, Pavel își re
găsește liniștea prinire copacii de pe 
malul rîului, locul de . lingă focul de 
vreascuri se dovedește a fi foarte bun 
pentru sfat.

Pe drum sau în scurtele-i popasuri, 
sperînd s-o afle pe aleasa inimii sale, 
Pavel începe să înțeleagă ce înseamnă 
adevărata dragoste. Mai întîi îl impresio
nează senfimenfele puternice care-o leagă 
pe Nastea de Ghenea și descoperă că 
iubirea nu se poate cîștiga prin imperti
nentă, apoi ii vede pe tinerii căsătoriți 
certindu-se pe șosea și întrezărește ceva 

■ din avatarurile geloziei, iar mai fîrziu, 
de la Katea, află că dragostea înseamnă 
și statornicie.

Scenarisful și regizorul Vasili Sukșin a 
conferit narațiunii cinematografice o des
fășurare vie, a recurs la modalități inge
nioase ; asffel, lumea reală se interferează 
pe ecran cu visul, imagini pline de fante
zie contribuind la dezvăluirea — cu 
umor — a gîndurilor eroului.

„Există un asemenea flăcău" se pre
zintă publicului ca un film în care sub 
haina comediei se comunică adevăruri 
importante. Umorul și liricul definesc am- 
bianța acestei inspiiafe povestiri cinema
tografice. Reținem și numele unui actor 
ce merită să fie menționai penfru talen
tul său — Leonid Kuravlev, interpretul 
rolului principal. Filmul întrunește 
calități care i-au adus Marele premiu la 
Festivalul internațional al filmului penfru 
copii șț tineret ținut anul acesta la Ve
neția.

AI. RACOVICEANU
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„Poveste de pe Don
Proza densă, pulsînd de adevăr și 

matism viu, a lui Mihail Șolohov (fie
vorbe de schițele și povestirile din tine
rețe, fie de marile sale opere de matu
ritate) este pe cîf de ispititoare, pe 
atît de dificilă pentru cei care vor s-o 
transpună pe ecran. Situate pe diferite 
trepte valorice, filme ca „Donul liniștit", 
„Pămînt desțelenit”, „Soarta unui om", 
„Mînzul” au contribuif la apropierea ci
nematografiei de acel ideal de ecranizare, 
fidelă în spirit operei scriitorului, ideal 
greu de atins pe deplin chiar în cazul 
unui film de valoarea cu fotul remarcabilă 
a realizării lui Serghei Bondarciuk „Soar
ta unui om”. „Povesfe de pe Don" re
prezintă o încercare interesantă de a re
crea pe ecran universul tumultuos și con
tradictoriu al primilor ani ai Puterii So
vietice, așa cum apare în paginile povesti
rilor din tinerețe ale lui Șolohov.

Sursa de inspirație care a servit ca. ar
mătură scenariului esfe o schiță de cîteva 
file („Sămînța lui Șibalok"), întregită cu 
elemente transplantate din alte povestiri. 
Realizatorii (scenariul : A. Vitol, regia : 
Vladimir ' Fefin) și-au îngăduit — 
cum era și firesc — o sumedenie de 
libertăți în adaptarea materialului 
literar, corespunzător cerințelor ecranului. 
Ei au modificat, în primul rînd, unghiul 
istorisirii ; deși faptele sînt prezentate ca 
o confesiune a lui Șibalok, relatarea nu 
e făcută la persoana întîi, ca în schiță, 
punctul de vedere subiectiv al eroului 
fiind înlocuit cu unul obiectiv. Apoi, a- 
numife pasaje au fost amplificate, relații 
abia sugerate în schiță au dobîndit un 
contur net (de pildă evoluția rapor
turilor dintre Șibalok și Daria, culminînd 
cu mărturisirea ei că i-a trădat pe bol
șevici și cu pedepsirea ei).

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Bin activitatea comitetelor 
și comisiilor de femei 
LECTORATE DE CULTURĂ
GENERALĂ

Copii și oameni in alb

înComitetul orășenesc al femeilor, 
. colaborare cu Comitetul de cultură și 

artă al Capitalei, a pregătit deschide
rea a 40 de lectorate de cultură gene
rală pentru femei. In programul lecto
ratelor sînt cuprinse cicluri de con
ferințe pe teme privind probleme ac
tuale ale politicii partidului, educația 
patriotică și cetățenească a tineretului, 
popularizarea cunoștințelor științifice, 
educarea copiilor etc. Lectoratele 
își încep activitatea la 1 noiembrie. 
(De la Ana GHIMPE, gospodină).

gospodine au participat la controlul 
efectuat în magazine, piețe, unități de 
alimentație publică. în urma sesiză
rilor făcute au fost luate măsuri de 
înlăturare a lipsurilor, de întărire a 
muncii educative în rîndurile lucră
torilor din comerț. La consfătuirile cu 
consumatorii, organizate de sfatul 
popular, au participat sute de gospo
dine ; multe dintre ele au făcut pro
puneri privind aprovizionarea de iar
nă, gospodărirea cartierelor, deservi
rea cetățenilor. (De la Valeria MU- 
DURA, pensionară).

Am fost, de curînd, la Govora. Cu 
acest prilej am vizitat sanatoriul de 
reumatologie și boli ale căilor respira
torii pentru copii. Sanatoriul a fost dat 
în folosință acum doi ani. Fiind des
chis în permanență, aici sînt găzduite 
anual 14 serii cuprinzînd cite 
copii. Transportul și tratamentul 
dical complex ce li se aplică 
în întregime gratuite. Trecînd 
diferite încăperi ale clădirii, am văzut 
că cei veniți la sanatoriu fac băi de 
iod, raze, gimnastică medicală etc 
Hrana consistentă și clima contribuie, 
de asemenea, la vindecarea copiilor.
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Principalul merif al filmului constă în 
capacitatea de a transmite atmosfera de 
bărbăție, dură și generoasă în același 
timp, pe care o degajă subsfanja însăși a 
paginilor Iu* Șolohov. Se remarcă astfel 
episodul tragic al masacrării fanfarei de 
către bandele contrarevoluționare, în timp 
ce, sub ploaia de gloanțe, oamenii conti
nuă să intoneze Internaționala. Sau scena 
de un umor savuros în care un bătrîn ca
zac declară cu nestrămutată convingere 
că Lenin trebuie neapărat să fi fost născut 
prin părțile Donului, pentru că de pe a- 
ceste meleaguri s-au ridicat toți cei care 
au chemat poporul la lupta contra țarilor.

Mitraliorul Șibalok, tăcut și înăsprit de 
viața amară pe care a dus-o din copilă
rie, legat de cauza Revoluției prin cele 
mai intime năzuinți, e întruchipat de ac
torul Evgheni Leonov cu un admirabil 
simț al adevărului. Sfîngăcia cu care 
poartă în brațe puiul de om, privirile 
încărcate de gînduri care nu prind glas, 
gesturile aproape brutale — toate vin 
dinfr-o trăire intensă, dublată de înțele
gerea deplină a caracterului popular al 
eroului. In contrast cu sinceritatea și a- 
tașamenful organic față de Puterea So
vietică dovedite de Șibalok, Daria (în in
terpretarea actriței Liudmila Ciurșina, 
care ne vizitează țara cu prilejul festi
valului) apare șireată și provocafoare, 
încercînd la început să-i ajîțe pe cazaci 
cu vulgaritatea ei deșănțată. Realizînd 
complexitatea dramatică a personajului, 
tînăra actriță nu o absolvă nici un mo
ment 
tățire 
că nu 
tea și

Dacă reușita regizorului Vladimir Fe
lin e numai parțială, aceasta se datoreș- 
te încercării de a dezvolta subiectul 
peste proporțiile pe care le permitea. 
Conciziunea lui Șolohov, atît de bogată 
în sensuri, a fost părăsită de film. In spe
cial ultima parte mi s-a părut lungită 
nejusfificaf. „Poveste de pe Don” se în
scrie însă, în ansamblu, printre ecraniză
rile meritorii ale operei lui Șolohov.

Mihail LUPU

pe Daria, dar subliniază cu îndrep- 
tragismul destinului ei, frînt pentru 
a înfeles de partea cui sînt drepta- 
adevărul.

Agendă muzicală
Luni, 2 noiembrie (ora 20,30) — 

sala mare a Palatului. Orchestra 
Cinematografiei, condusă de Con
stantin Bugeanu. Deschiderea sta
giunii. Prime audiții : „Castelul lui 
Barbă Albastră" de Bartök. Soliști : 
Camelia Șotrin și Marius Rintzler ; 
„Oedipus-Rex" de Stravinski. So
liști : Ludovic Spiess, Milca Nistor, 
Octav Enigărescu, Ioan Hvorov, Va
sile Moldoveana.. Crainic : Constan
tin Cristescu. Concertul coincide cu 
deschiderea Universității muzicale 
pentru studenți.

Miercuri (ora 20) — sala mică a 
Palatului. Recital de pian Dan Gri- 
gore : Bach, Beethoven, Liszt, Ra
vel, Mihail Jora.

Joi (ora 19,50) — studioul Radio- 
televiziunii. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii dirijată de Ema- 
noil Elenescu. In program : Preludiu 
simfonic de Ion Dumitrescu; Con
certul pentru vioară și orchestrl 
de Dmitri Șostakovici (solist : Ila- 
rion Ionescu-Galați) ; Simfonia a 
IV-a de Brahms.

Simbâtă (ora 20) și duminică (ora 
11) — Ateneu. Filarmonica diri
jată de Mircea Cristescu: Simfonia 
a Il-a de W. Berger (primă audi
ție) ; Concert pentru pian nr. 3 de 
Beethoven. Solist : Th. Paraschi- 
vescu ; Romeo și Julieta — Suita I 
— de Prokofiev.

siPHHiu xesms peecwe
Pe ecranele cinematografelor din 

Capitală vor apărea în săptămîna 
aceasta cinci filme noi. In primul rînd 
este vorba de : „Comoara din Vadul 
Vechi", producție a studioului 
„București" care la Festivalul filmu
lui romînesc de la Mamaia a primit 
premiul pentru regie (scenariul — V. 
Em. Galan, regia — Victor Iliu, ima
ginea — Gh. Fischer, muzica — Ti
beriu Olah). Filmul își desfășoară 
acțiunea pe fundalul realităților so
ciale dintr-un sat moldovenesc în 
primii ani după eliberare. în dis
tribuție : Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Ion Caramitru, Mariana Pojar, Cori
na Constantinescu, Gheorghe Dinică, 
N. Tomazoglu.

Cîntărețul american de muzică u- 
șoară Elvis Presley este protagonis
tul filmului „Veselie la Acapulco" 
(regia — Richard Thorpe, realizato-

rul peliculei „Enilco Caruso", sce
nariul Allan Weiss, muzica — Joseph 
J. Lilley).

Dintre producțiile prezentate în 
cadrul Festivalului filmului sovietic, 
săptămîna aceasta încep să ruleze 
filmele „Există un asemenea flăcău" 
și realizarea studioului „Lenfilm" 
„Cîntăreaja sclavă", film în culori 
pentru ecran panoramic creat după 
libretul operetei lui Nikolai Strelni
kov. In rolurile principale : Tamara 
Siomina (cunoscută din „învierea", 
„Colegii”, „Primul reportaj" și „Ziua 
fericirii"), Dmitri Smirnov, Evgheni 
Leonov, Serghei Iurski.

Seria premierelor acestei săptă- 
mîni se încheie cu filmul polițist 
„încurcătură blestemată", realizat 
de regizorul italian Pietro Germi. In 
rolurile principale : Pietro Germi, 
Claudia Cardinale, Eleonora Rossi 
Drago, Franco Fabrizi.

Vadul VechiCadru din noul film romînesc „Comoara din

Pe scena Teatrului de Operă
și Balet din Capitală

Alături de opera „Pélléas și Mélisande“ 
de Debussy, prezentată în premiem în 
cadrul recentului Festival internațional 
„George Enescu“, în repertoriul Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. Romine 
mai figurează pentru actuala stagiune 
și alte lucrări. Pe prima scenă lirică a 
țării vor fi montate „Lohengrin" de 
Wagne’ șt „Don Juan" de Mozart, pre
cum și opera oratoriu „Prometeu" de 
Doru Popovtci, după tragedia cu același 
nume a lui Victor Eftimiu și „Galileo 
Galilei“ de Cornel Cezar, după piesa lui 
Brecht în cadrul unui recent turneu în
treprins peste hotare, corpul de balet al 
teatrului a prezentat în premieră baletul 
„Amorul vrăjitor" de De Falia. Același 
colectiv mai are în repertoriu premierele 
baletelor „întoarcerea din adîncuri" de 
Mihail Jora, „Petrușka“ de Stravinski și 
„Frumoasa din pădurea adormită" de 
Ceaikovski.

începe stagiunea 
teatrelor populare

Zilele acestea s-a deschis cea de-a 
doua stagiune a teatrelor populare de pe 
lingă casele ra-o >ale de cultură din R. 
Vîlcea și Lugoj. în curînd își vor relua 
activitatea și teatrele populare clin Călă
rași, Turnu Severin, Mediaș și Tulcea.

în primul spectacol, teatrul din lugoj 
a prezentai pre niera „Duminică fără 
fotbal", de Aurel Storin, iar teatrul din 
R. Vîlcea, piesa „Citadela sfărîmată”, de 
Hona Lovinescu La Călărași se fac ulti
mele repetiții la premiera „E. vinovată 
Corina de Laurențiu Fulga, iar teatrele 
din Mediaș, Turnu Severn și Tulcea își 
vor deschide stagiunea cu piese în re
luare.

Pentru 
gătire și 
romîni și

PLENARE ALE COMITETELOR
FEMEILOR

In toate raioanele Capitalei au loc 
în prezent plenare ale comitetelor fe
meilor, în cadrul cărora sînt dezbă
tute diferite aspecte ale activității a- 
cestora în domeniul muncii cultural- 
educative și social-sanitare. La plenara 
comitetului femeilor din raionul Gri
vița Roșie s-a discutat despre parti
ciparea gospodinelor la acțiunile de 
muncă patriotică pentru înfrumuseța
rea raionului, în raionul Tudor Vladi- 
mirescu despre activitatea cercurilor 
de citit, iar în raionul 30 Decembrie 
despre munca cultural-educativă pen
tru dezvoltarea conștiinței cetățenești 
a femeilor. (De la Maria IȘTOC, acti
vistă pe tărîm obștesc).

La parterul clădirii se află un club 
unde, seara, au loc diferite manifestări 
cultural-educative. Spre a nu rămîne 
în urmă cu cartea, cit timp se află 
aici, s-au organizat pentru copii 
cursuri în incinta sanatoriului. Cadre 
didactice de specialitate predau disci
plinele prevăzute pentru clasele l—XI. 
Copiii vorbesc cu dragoste despre 
munca medicilor Virgil Geigulescu și 
Viorica Dăscălița, a asistentelor Pa
tricia Anghel și Domnica Cristescu, a 
educatoarelor Mirela Roșea și Emilia 
Vitrănescu, a profesoarei Minodora 
Bejan, a învățătoarei Georgeta Vlăs- 
ceanu a altora.

Am plecat de aici profund impre
sionat de grifa partidului și statului 
nostru pentru sănătatea copiilor. (De 
la Alexandru DUMITRESCU, monte) 
la depoul C.F.R. București-călători).

In colecția „Scriitori români“
Colecția „Scriitori romîni" a Editurii 

pentru liteiatură, în care au fost tipărite 
înlr-o frumoasă prezentare grafică „Scri
eri literare“, în trei volume, de Anton 
Pann, și „Scrieri alese“, în trei volume, 
de Alexandru Vlahuță se îmbogățește cu 
noi volume. Se află în curs de apariție 
„Istoria hieroglifică", în două volume, de 
Dimitrie Cantemir, „Opere", în două vo
lume, de Miron Costin. în curînd va a-

pare in această colecție și o ediție în 
trei volume a „Opereloi alese“ de Mi- 
bail Erninescu, sub îngrijirea acad. Per- 
pessicius. Piimul volum cuprinde poe
ziile publicate în timpul vieții, al doilea 
postumele, iai al treilea literatura popu
lară. Volumele sînt însoțite de note și 
comentarii, de variante selective, de in
dici ș> glosar.

actuala stagiune se află în pra- 
alte piese -sie unor dramaturgi 
străini. Printre acestea se numără 

„O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale
și „Șeful sectorului suflete", de Al Miro- 
dan — la Călărași, „Noaptea e un sfetnic 
bun", de Al. Mirodan ș „Monserrat" de 
scriitorul belg an Em. Robless — la Lugoj, 
„Zizi și formula 
Drăgușanu — la 
St. Berciu — la 
tore Vincenzo",
italian Eduardo de Filippo — la Mediaș 
și altele

In repertoriul teatrelor populare vor 
mai figura piese într-un act și o serie de 
aife piese care s-au bucurat de suc
ces în stagiunea precedentă.

(Agerpres)

ei de v;a|ă”, de Sidohfa 
R Vilcea, „Hipnoza", de 
Tenu Severin, „De Pre- 

aparținînd scriitorului

IN ECHIPELE DE CONTROL 
OBȘTESC

Un mare număr de femei fac parte 
din cele 10S echipe de control obștesc 
care activează în raionul Grivița Roșie. 
In trimestrul III, aproape 2 000 de

complet electrificat

Stațiunea de mașini șl tractoare din comuna Călugărenl, regiunea Bucu
rești, este înzestrată cu un bogat parc de mașini agricole. Printre aces
tea se afla și combina de recoltat pâioase care se vede în fotogra
fia alăturată. Devenită Inutilizabilă Încă de anul trecut, ea a fost casa
tă. Normal era ca aceste cîteva tone de fler vechi să fie predate Între
prinderii de colectare a metalelor. Dar combina zace de mal bine de 

un an pe un teren în apropierea sediului stațiunii

In raionul Fetești s-au terminat lu
crările de electrificare a comunelor și 
satelor. Numai în acest an s-au elec
trificat 12 comune și sate, printre care 
Jegălta, Cocargeaua, Chioasa, Ștefan 
cel Mare etc. Aproape 4 000 de cetă
țeni și-au introdus lumina electrică in 
case, iar unele unități agricole ca Bor- 
dușani, Cocargeaua, Jegălia și altele, 
folosesc energia electrică și in sectorul 
zootehnic. (De la C. BANCIU).

TEATRE : Teatrul Național „1. L. Ca
ragiale“ (sala Comedia) : Este vinovată 
Corina ? (spectacol prezentat de Teatrul 
de Stat-Constanța — orele 19.30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii (orele 20) 
ul Institutului de artă teatrală 
matografică „I. 
Decembrie nr. 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă 
(film pentru ecran panoramic) : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14). Comoara din 
Vadul Vechi : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2). încurcătură blestemată : Luceafă
rul (Bd 1848 nr. 6), Grivița (Calea Grivi- 
țel — podul Basarab). Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Vil și morți — cinemascop 
(ambele serii) : București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Feroviar (Calea Grivlței nr. 80). 
Poveste de pe Don : Capitol (Bd. 6 Mar
tie nr. 16). Umbrelele din Cherbourg : 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Melodia 
(Șos Ștefan cel Mare colț cu str. Lizea- 
nu). Șoferii iadului : Victoria (Bd. 6 Mar
tie nr. 7). Accattone : Central (Bd. 6 
Martie nr. 2), Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9). Străinul — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), To
mis (Calea Văcărești nr. 21), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2). Colaboratorul 
Ceha : Union (Str. 13 Decembrie nr. 5-7), 
Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Pro
gram pentru copil: Doina (Str. Doamnei 
nr. 9 — dimineața). Dragoste la zero 
grade : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Arhitectul Andrei Voronfkin — Cheia — 
Ura, sintern în vacanță — Barba — 
Sport nr. 4/1964 — Vreau să știu tot

L. Caragiale'
9) : Mitică

Studio
și cine 
(str. 30 
Popescu

A • TELEVIZIUNE
nr. 31 — știința și tehnica nr. 13 —
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 
Comisarul Maigret se înfurie ; Gluleștl 
(Calea Gluleștl nr 56). Drumul Sâril (Str. 
Drumul Sării nr. 30) Cei trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) : înfrățirea
între popoare (Bd. Bucureștii Noi). Ha- 
tari (ambele serii) : Excelsior (B dul
1 Mai nr. 174), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118). Asasinul din cartea de telefon : 
Cultural (Piața 1. Pintilie nr. 2). Moral 63: 
Dacia (Calea Grivlței nr. 137) Comoara 
din lacul de argint — cinemascop Bu- 
zești (Str Buzesti nr. 9—11). Falsificato
rul : Crîngașl (Șos. Crîngașt nr. 42) 
Viață particulară : Bucegi (Bd 1 Mai 
nr. 57). Banda de lași : Unirea (Bd. ) 
Mal nr. 143). Legenda din tren : Flacăra 
(Calea Dudești nr. 22) întuneric în plină 
zi : vitan (Calea Dudești nr. 97) Ghe
pardul — cinemascop (ambele serii) 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Va
lea vulturilor : Munca (Șos Mihai 
Bravu nr. 221) Rezervat pentru moar
te : Popular (Str. Mătăsari nr. 31) 
Pășesc prin Moscova — cinemascop 
Arta (Calea Călărași nr. 153). Viață 
sportivă : Moșilor (Calea Moșilor nr 
221). Vînătoarea — cinemascop : Cosmos 
(Șoseaua Pantelimon nr. 89). Gala
pagos : Viitorul (Str. M. Erninescu nr 
127). Bărbații : Colentlna (Șos. Cotentin» 
nr. 84). Al nouălea nume : Volga (Sos 
I. Pintilie nr. 61) Doi colonel ; Rahova 
(Calea Rahovei nr. 118). Pagini de Istorie
— Romînia, orizont ’64 : Flamura (Șos 
Giurgiului nr. 155). Dragoste neîmplinită: 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). Aven
tura de la miezul nopții : Ferentari

nr.

(Calea Ferentari nr. 86). Comisarul : Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 - Pentru copil și ti
neret : Foc și apă (II). 19,40 - Filmul ar
tistic Mizerabilii (partea 1). 21,10 - Emi
siune muzical-coregrafică: Ecouri de ma
drigal. 21.50 — Țelesport. In încheiere : 
Buletin de știri.- ‘

Cum e
buletin meteorologic.

vremea
răsăritul țârii vremeaIeri în sudul și ___

fost rece și cețoasă, cu cei ui mai mult 
acoperit. In Banat și Ardeal vremea B-a 

' menținut frumoasă, cu cer variabil mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab și a pre
dominat din sectorul estic. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă intre zero 
grade la Iași și 16 grade la Odorhei. 
in București vremea a fost rece și ce
țoasă cu ceru) acoperit. Vîntul a suflat 
slab din sectorul estic. Temperatura 
maximă a atins plus 5 grade. Timpul 
probabil pentru 3, 4 și 6 noiembrie. Vre
me în general închisă mai ales în cursul 
dimineților. Cer schimbător mai mult 
acoperit în sud. unde în a doua parte a 
Intervalului va ploua slab. Vint slab pînă 
la potrivit din sectorul estic. Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 șl plus 6, tar ma
ximele între 8 și 18 grade. Local mal ri
dicate. Ceață dimineața. In București 
vreme în general închisă mal ales în 
cursul dimineților. Vînt slab pînă la po
trivit din est. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață dimineața.

a

1
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HANDBAL toia fotbal Toate echipele ta start
LA JUMĂTATEA CAMPIONATELOR

Deși în mod practic întîlnirile des
fășurate în Capitală în cadrul ulti
mei etape a turului nu puteau adu
ce schimbări deosebite în clasa
mente, meciurile de ieri au fost to
tuși vizionate de numeroși pasionați 
ai acestui sport. Dimineață, de 
pildă, echipa campioană Dinamo 
București întîlnea pe ultima clasată 
•— Știința Tg. Mureș. Cu toate aces
tea, tribunele au fost popu
late, iar spectacolul sportiv a justi
ficat pe deplin interesul stîrnit : ga
ma variată a procedeelor tehnico- 
tactice utilizate de dinamoviști a dus 
la înscrierea multor puncte (scor 
final : 38—7) și, bineînțeles, la
aplauze repetate. La sfîrșitul jocului 
antrenorul emerit Oprea Vlase spu
nea că este satisfăcut în general 
de comportarea elevilor săi, dar 
adăuga că în continuare ei vor tre
bui să se pregătească și mai serios 
în vederea apropiatelor întîlniri din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
(la 28 noiembrie , dinamoviștii vor 
susține prima întîlnirè cu campioana

ALTE C O M P E'T l|T'l I
Din țar à...
în, etapa de ieri a campionatelor 

republicane au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : masculin :
Steaua — C.S.M.S. Iași 79—46; Di
namo București — Politehnica Cluj 
91—39; Știința București — Farul 
Constanța 72—40; Știința Timișoara- 
Știința Tg. Mureș 67—58; Dinamo 
Oradea — Rapid 74—50; Știința 
Cluj — Steagul Roșu Brașov 91—69; 
feminin : Mureșul Tg. Mureș — Vo
ința București 48—36; Rapid — Con
structorul 70—41; Voința Brașov — 
Știința București 66—86; Voința 
Oradea — Știința Cluj 41—51; Ști
ința Constanța — Progresul Bucu
rești 36—50.

Sîmbătă și duminică, în cadrul 
returului campionatului republican 
de box pe echipe, s-au desfășurat 
4 meciuri. Pe ringul sălii sporturilor 
de la Floreasca, Dinamo București 
a învins cu scorul de 26—14 pe 
C.S.M. Reșița. O evoluție remar
cabilă a avut din nou tînărul reși- 
țean I. Hodoșan (semimijlocie), care 
de data aceasta l-a învins la puncte 
pe I. Pițu, după ce l-a trimis la po
dea în ultimul rund. Nu de mult, în 
meciul cu Progresul București, Ho
doșan îl învinsese și pe internațio
nalul Ion Marin. în cel de-al doilea 
meci al „cuplajului“, Steaua a cîști- 
gat cu 22—16 partida cu Metalul. Și

ion Cucu, din 
la dirf-frack

L
Ieri dimineață, pe pista de zgură a 

stadionului Dinamo din Capitală a 
avut loc ultimul concurs din cadrul 
campionatului republican de dirt-track. 
Și de astă dată motociclistul Ion Cucu 
(Metalul-București) și-a demonstrat mă
iestria, acumulînd 18 puncte din tot 
atîtea posibile și cîștigînd, totodată, 
titlul de campion pe 1964. El a 
reeditat astfel performanța de anul tre
cut. Concurentul metalurgist își asigu
rase, de fapt, victoria finală, încă din 
etapele anterioare.

R. D. Germane — Vorwärts Berlin). 
O partidă de bună calitate au 
furnizat și handbaliștii de la Steaua. 
Sîmbătă după-amiază, pe terenul 
Ghencea, ei au învins cu 33—16 pe 
Dinamo-Brașov.

Cuplajul de pe terenul Giulești a 
fost urmărit, de asemenea, de un 
public numeros. în vervă deosebită, 
deși nu pe parcursul întregii partide, 
rapidistele qu realizat un scor con
cludent : 16—3, în fața formației
C.S.M. Sibiu. în schimb colegii lor 
de club, care anul acesta activează 
în seria secundă, au reușit doar cu 
multă greutate să întreacă pe C.S.M. 
Iași, după ce la pauză au fost con
duși cu 6—3. Rezultat final : 9—8 
pentru Rapid. Pe același teren, echi
pa feminină Electromagnetica (seria 
a Il-a) a învins pe Voința Sighișoara 
cu 11—5.

La meciurile feminjpe disputate în 
provincie, se cuvin a fi remarcate 
victoria obținută în deplasare de 
studentele timișorene (9—7) în da
una fostei lidere, formația Mureșul 

aici a fost înregistrată o surpriză : 
Gh. Stan (Metalul) l-a întrecut la 
puncte pe Gh. Anghel (Steaua).

Ieri dimineață, în sala Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu, Olimpia a cîști- 
gat cu 22—13 întîlnirea cu C.S.M.S. 
Iași, dar, în cîteva întîlniri, oficialii 
au favorizat pe gazde. Dinamo Cra
iova a întrecut cu 25—15 pe Voința 
București. Iată cîteva rezultate mai 
importante din acest din urmă meci: 
C. Buzuliuc b.p. Stingă ; Goanță egal 
cu Băloiu ; Pătrașcu b.p. Militaru ; 
Pițigoi b.p. Mot ; Motoc b.ab. Ba- 
sarab.

Sezonul de ciclo-cros a continuat 
duminică cu desfășurarea unei com
petiții desfășurate în împrejurimile 
terenului sportiv Olimpia. în cursa 
seniorilor, desfășurată pe o distanță 
de 16 km, victoria a revenit lui 
Gheorghe Radu (Steaua), care a so
sit cu un avans de aproape 200 m 
față de C. Popescu (Olimpia). Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine I. Braharu (Voința), Gh. Mol- 
doveanu (Steaua) și Gh. Neagoe 
(Steaua). C. Dumitrescu, campionul 
țării, n-a luat startul, fiind suferind.

Iată învingătorii la celelalte probe: 
juniori cat. a I-a: C. Grigore (Voința); 
juniori cat. a H-a : Gh. Ciu- 
meti (C.P.B.) ; semicurse : C. Băloiu 
(Dinamo) ; oraș : D. Leambu (Vo
ința).

nou campion

Cei prezenți ieri în tribunele sta
dionului Dinamo au așteptat cu un 
deosebit interes disputele pentru locu
rile următoare. La capătul celor 14 
manșe, dinamovistul Al. Pop a cîștigat 
„duelul" cu R. Jurcă (Steaua) și Gh. 
Voiculescu (Dinamo) și s-a clasat pe 
locul doi în clasamentul final.

în fotografie : Noul campion, T. 
Cucu (primul din stingă), în timpul 
întrecerii

Tg. Mureș, și cea a Științei București 
asupra Științei Cluj (8—4), în urma 
căreia prima formație a trecut pe lo
cul I în clasament. La masculin, sin
gura victorie în deplasare a fost 
realizată de Știința Galați (15—11) 
în fața echipei Voința Sighișoara. în 
acest fel gălățenii au urcat pe locul 
trei în clasament.

Alte rezultate : masculin : Știința 
Timișoara — Dinamo Bacău 14—13; 
Tractorul Brașov — Știința Petroșeni 
24—12 ; feminin : Ș.S.E. Timișoara — 
Tractorul Brașov 10—7 ; Ș.S.E. Plo
iești — Confecția București 7—12.

La sfîrșitul primei părți a campio
natelor, în clasamentul echipelor 
masculine conduce Dinamo București 
cu 18 p. urmată de Steaua (15 p.), 
Știința Galați (lip), iar la feminin 
primele locuri sînt ocupate în ordi
ne de Știința București (17 p.), Mu
reșul Tg. Mureș (15 p.). Rapid
(14 p.).

în fotografie : Elena Hedeșiu (Ra
pid) înscrie de Ia 7 m (fază din me
ciul Rapid—C.S.M. Sibiu)

...și de peste 
hotare

Astăzi începe la Tel Aviv cea de-a 
16-a ediție a Olimpiadei de șah, la 
care participă echipe reprezentative 
din 48 de țări. Favoritele acestei com
petiții sînt echipele U.R.S.S., în com
ponența căreia figurează printre alții 
campionul mondial Tigran Petrosian 
și fostul campion al lumii M. Bot
vinnik, și reprezentativa Iugoslaviei. 
Ultimele 6 ediții ale Olimpiadei, des
fășurate după cel de-al doilea război 
mondial, au fost cîștigate de echipa 
U.R.S S. Echipa de șah a R. P. Ro- 
mîne are următoarea componență : T. 
Ghițescu, Fl. Gheorghiu, V. Ciocîltea, 
C. Radovici, Gh. Mititelu și C. Botez. 
Olimpiada se va încheia la 25 noiem
brie.

★
Federația vest-germană de rugbl a 

alcătuit echipa reprezentativă a R. F. 
Germane, care va întîlni în meci ami
cal, la 15 noiembrie, la București, echi
pa R. P. Romine. Echipa are următoa
rea componență : Dannenberg, Müel- 
ler, Schaerli, Klaus, Esch, Lange, 
Roesler, Ueberle, Friedel, Bayer, Mor- 
genroth, Juehne, Lele, Schmidt, 
Schroers.

★
Sîmbătă s-au disputat două meciuri 

contînd pentru campionatul de fotbal 
al R. S. Cehoslovace. Dukla Praga a 
dispus cu 1—0 de Banik Ostrava, iar 
Spartak Trnovo a terminat la egalitate 
(0—0) cu C.K.D. Praga.

*
La Helsinki se desfășoară în prezent, 

pe teren acoperit, meciul de tenis Fin- 
landa-Suedia. După prima zi, rezulta
tul este egal (1—1). Michel Leclercq 
l-a învins cu 6—1; 8—6 pe Pekka Sae- 
liae, iar Reino Nyssoenen l-a întrecut 
cu 7—5; 6—2 pe Jean Claude Barclay.

★
Cu prilejul unei conferințe de presă, 

Avery Brundage, președintele C.I.O., 
a anunțat că în cadrul Congresului Co
mitetului internațional olimpic, care 
va avea loc în octombrie 1965 Ia Ma
drid, se va propune inițierea a trei noi 
premii și distincții care vor fi decer
nate unor personalități japoneze. Ast
fel, un premiu special va recompensa 
pe cunoscutul arhitect japonez Kenzo 
Tange, pentru excepționalele sale in
terioare create la Gimnaziul Național 
și piscina olimpică din Tokio. Alte 
două distincții vor fi acordate unor 
membri ai comitetului de organizare a 
celei de-a 18-a ediții a J.O. de la 
Tokio.

PRONOSPORT
Minerul Baia Mare — Știința Cluj 1
Progresul — U.T.A. X
C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești 1
Crișul — Farul 1
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmplna 1
Dinamo Bacău — Metalul Tîrgovlște 1
Chimia Făgăraș — Siderurgistul Galați X 
Știința Galați — C.F.R. Roșiori X
Clujeana — A.S.M.D. Satu Mare 1 
Jiul Petrlla — C.S.M. sibiu X
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lupen! 1 
C.S.M. Reșița — Vago.nul Arad 2

Rubrica sportivă organizată 
de ion DUMITRII! 
ți Constantin ÀN1

ÎN REPRIZA SECUNDĂ. — 
Soarta ambelor meciuri disputate 
ieri în Capitală s-a hotărît în re
priza secundă. în prima parte a în- 
tîlnirilor nici una din echipe n-a 
reușit să înscrie vreun punct. Progre
sul a marcat arădanilor un gol (prin 
Ioniță) în minutul 67, dintr-o lovi
tură de la 11 m, acordată de arbitru 
la un fault în careu asupra lui D. 
Popescu, iar U.T.A. a egalat nu mult 
după aceea prin Țîrlea (deși rămă
sese în 10 jucători în urma elimină
rii lui Chivu pentru atac periculos. 
Unicul punct din partida Steaua- 
Petrolul, tot în repriza a doua a fost 
înscris. El este „opera“ lui Pavlo- 
vici, dar trebuie spus că și ploiește- 
nii i-au dat un oarecare concurs.

VICTORIE FIREASCĂ, DAR... — 
Victoria brașovenilor nu trebuie să 
surprindă ; în afară că ei au respec
tat tradiția de a juca bine în compania 
dinamoviștilor bucureșteni, ieri a- 
ceștia din urmă au fost de nerecu
noscut. Brașovenii au condus la un 
moment dat cu 3—0 (toate cele trei 
goluri fiind înscrise de Gane) 
pentru ca ' de-abia apoi bucu- 
reștenii să înscrie golul de onoare 
(în min. 89 prin Nunweiller VI). 
Comportarea campionilor nu poate 
să nu pună, pe gînduri pe specialiști 
ca și pe suporteri, știut fiind faptul 
că nu peste multe zile urmează să 
întîlnească în turul doi al „Cupei 
campionilor europeni“ pe binecu
noscuta formație italiană Interna- 
zionale Milano, actuala deținătoare 
a prețiosului trofeu.

ÎN SFÎRȘIT ! — Craiovenii au ob
ținut prima victorie pe teren pro
priu. Singurul gol al partidei l-a 
înscris Onea, în min. 35. încurajați 
de acest punct și de miile de supor
teri, fotbaliștii localnici au dominat 
insistent, dar rapidiștii s-au apărat 
bine.

UN ȘUT IMPARABIL. — Crișul 
și Farul au dominat cîte o repriză, 
dar numai prima echipă — care a 
avut și cele mai multe ocazii — a 
reușit să finalizeze. în min. 14, după 
o combinație a înaintării, Damian 
șutează imparabil. Raport de cor- 
nere : 15—8 pentru Crișul.

URMA ALEGE... — Joc anost, lip
sit de spectaculozitate, pe stadionul

In sfîrșlt, Ionescu a fost păcălit ! Pavlovici (la pâmînt) a trimis 
mingea în colțul porții

Călătorind prin R. S. F.Iugoslavia

NoviSad pe Dunăre
Vorbind despre orașul lor cu un străin, 

localnicii îl prezintă îndeobște cu o ex
presie afectuoasă, de parcă l-ar alinta : 
„Novi Sad pe Dunăre".

Intr-adevăr, Dunărea și-a pus amprenta 
ei specifică nu numai asupra decorului 
natural, peisagistic, al locurilor, ci și asu
pra istoriei lor, asupra profilului contem
poran al așezării urbane și chiar asupra 
psihologiei localnicilor. Ea se dovedește 
nu numai un coordonat geografic, ci și 
unul spiritual, care conferă locuitorilor 
orașului un anumit simț al marilor dimen
siuni spațiale, o mare aviditate de lăr
gire a orizontului.

Pe vechea emblemă a orașului Novi 
Sad se pol vedea trei valuri albastre, 
simbolizînd curgerea maiestuoasă a flu
viului, trei turnuri de cetate, evocînd 
fortăreaja Petrovaradin, care domină de 
pe o înălțime împrejurimile, iar deasupra 
turnurilor — un porumbel purtînd în cioc 
o ramură de măslin. Pe vremea cînd a 
fost concepută această emblemă, din cele 
trei elemente heraldice porumbelul era 
mai mult expresia unei aspirații, decît a 
unei realități. Căci Novi Sadul a trăit, 
de-a lungul istoriei, o viață zbuciumată 
la confluența tuturor torentelor de cu
ceritori care și-au tăiat vad prin această 
parte a Europei. Am vizitat Petrovaradinul 
și, între zidurile groase ale diferitelor ba
stioane, în labirintul întunecat al celor 
șaisprezece kilometri de galerii subterane, 
am descoperit urmele întretăiate ale felu- 
riților stăpînitori ai cetății în decursul se
colelor — cavalerii medievali, ienicerii și 
spahiii turci, husarii și ulanii austrieci. 
Peste toate aceste urme s-a așternut pa
tina necruțătoare a vremii, iar Petrovara
dinul nu mai este astăzi decît un imens 
muzeu istoric ți locul preferat de excursii 
al locuitorilor orașului și al turiștilor 
străini. De pe terasa restaurantului, ame
najat în stil adecuat pe unul din contra
forturile cetății, se deschide privirilor, în 
faptul serii, impresionanta priveliște a 
Dunării însîngerate parcă de razele asfin
țitului, în deplină armonie cromatică cu 
trecutul evocat de Petrovaradin.

Insă Dunărea este aici, la Novi Sad, 

din Baia Mare. Minerul se remarcă 
în prima repriză prin... ratarea a nu
meroase situații de gol. Clujenii 
deschid scorul (min. 51, prin 
Adam), dar primesc apoi două 
puncte (Sekeli înscrie din 11 m, iar 
Soo la o combinație frumoasă cu 
Sasu și Drăgan).

OASPEȚI TURBULENȚE — Pe 
stadionul din Dealul Copoului, ie
șenii au aplaudat victoria echipei 
favorite, dar au regretat serios 
atmosfera nesportivă din timpul jo
cului. Fotbaliștii piteșteni s-au re
marcat în mod deosebit. Ei au urmă
rit mai mult picioarele adversarilor, 
decît mingea, lovind uneori în mod 
intenționat. La sfîrșitul meciului 
cîțiva dintre oaspeți (Valcan, Ol- 
teanu, Matache) l-au bruscat chiar 
pe arbitru.

C.S.M.S.-ul a înscris ambele goluri 
prin Voica (minutele 17 și 62).

REZULTATE TEHNICE

Steagul roșu-Dinamo București 
3—1 (2—0).

Minerul-Știința Cluj 2—1 (0—0).
C.S.M.S.-Dinamo Pitești 2—0 (1—0). 
Știința Craiova-Rapid 1—0 (1—0). 
Crișul-Farul 1—0 (1—0).
Steaua-Petrolul 1—0 (0—0).
Progresul-U.T.A. 1—1 (0—0).

CLASAMENTUL
C.S.M.S. 9 5 1 3 12:12 11
Știința Cluj 8 3 3 2 16: 9 9
Petrolul 9 4 1 4 12:10 9
Crișul 9 3 3 3 9: 8 9
Farul 8 4 1 3 9: 9 9
Steagul roșu 9 2 4 3 8: 6 8
Dinamo Pitești 8 3 2 3 11:11 8
Minerul 8 3 1 4 11:14 7
U.T.A. 8 3 1 4 9:13 7
Steaua 3 3 0 0 8: 1 6
Știința Craiova 9 2 2 5 6:19 6
Progresul 8 1 3 4 6:12 5
Rapid 3 2 0 1 6: 2 4
Dinamo Buc. 3 2 0 1 6: 3 4

ETAPA VIITOARE

București : Steaua-Dinamo Bucu
rești, Progresul-Rapid ; Cluj : Știin- 
ța-C.S.M.S. ; Pitești : Dinamo-Crișul; 
Ploiești : Petrolul-Ștjința Craiova ; 
Constanța : Farul-U.T.A. ; Brașov : 
Steagul roșu-Minerul.

nu numai istorie, ci și contemporanei
tate. O contemporaneitate vie și activă, 
armonizîndu-se cu prezentul construc
ției socialiste al Iugoslaviei. In primul 
rînd, mă refer la portul Novi Sad.

Pînă prin 1959, portul fluvial de măr
furi de aici avea o însemnătate relativ 
restrînsă. Prin el se scurgeau aproape în 
exclusivitate mărfurile destinate regiuni
lor din jur. O dată cu construirea cana
lului Dunăre-Tisa-Dunăre, portul s-a mu
tat la intrarea canalului, fiind astfel mult 
mai bine legat prin căi ferate și rutiere 
cu întreaga țară. Datorită poziției, trafi
cul portului a crescut considerabil — de 
la 180 000 la 600 000 tone anual, urmînd 
ca la anul să ajungă la un milion tone 
— ceea ce face ca importants lui să spo
rească pe toate planurile. Se prevede ca, 
prin regularizarea cursului Dunării, în 
urma construirii uriașului baraj de la Por
țile de Fier, însemnătatea și traficul por
tului să crească și mai mult. în orice caz,

Noi magaxU ți «ilozurl construit® ta xaza portului Novi Sad

Din colțul tribunei

Solari 
și,., goluri!

Cu toată ispita micului ecran, 
pasionații amatori de fotbal s-au 
reîntîlnit după aproape două 
luni la un cuplaj ca lumea pe 
„23 August". Ce-i drept, tribune
le n-au fost arhipline, deoarece, 
în ciuda înseninării tardive, 
temperatura sugera mai degrabă 
interiorul unui frigider. Dar pu
blicul bucureștean — acest 
adolescent colectiv — a știut 
să-și exprime încă o dată prefe
rința pentru sportul nr. 1, popu- 
lînd mai bine de jumătate din 
elipsa de beton a stadionului.

După meciul inaugural, în care 
goana după puncte a constituit 
alfa și omega celor nouăzeci de 
minute de joc, iar îmbulzeala, 
pripeala, ieșirile nesportive s-au 
ținut lanț (talentata formație a- 
rădeană vădește numeroase 
„goluri" la capitolul educație) 
— devotamentul asistenței a fost 
răsplătit, în parte, printr-o par
tidă de mare spectacol. De ce 
numai în parte ? Pentru că go
lurile s-au lăsat așteptate, deși 
situațiile favorabile n-au lipsit. 
Și dacă atacul petroliștilor sufe
ră, după cum se știe, de anemie 
cronică —■ adversarii au avut în 
față un portar de excepție, așa 
cum ne-ar plăcea să vedem cit 
mai adesea pe arenele noastre.

Prin salturi suple și foarte 
precise, prin demaraje oportune 
și plonjoane temerare, printr-un 
plasament ireproșabil — trădînd 
o „optică" cvasi-perfectă — plo
ieșteanul Ionescu a făcut să 
eșueze în repetate rînduri atacu
rile Stelei, uneori de o manieră 
neverosimilă...

O singură dată acest meca
nism excelent s-a dereglat — 
pentru o fracțiune de secundă — 
și gazdele au obținut golul vic
toriei la care aproape că nu mai 
visau.

Nădăjduim că „omul de 
cauciuc" de la Ploiești va confir
ma în continuare comportarea 
de ieri.

Dan DEȘLIU

Rezultate în categoria B
Seria I-a : Tractorul Brașov-Fla- 

căra Moreni 2—0 ; C.F.R. Pașcani- 
Poiana Cîmpina 3—1 ; Dinamo Ba- 
cău-Metalul Tîrgoviște 3—0 ; Știința 
București-Unirea Rîmnicu Vîlcea 
4—2 ; Chimia Făgăraș-Siderurgistul 
Galați 0—0 ; Constructorul Brăila- 
Metalul București 2—1 ; Știința Ga- 
lați-C.F.R. Roșiori 0—0. (După 9 e- 
tape, în clasament conduce Unirea 
Rîmnicu Vîlcea cu 11 p.).

Seria a Il-a : Clujeana-A.S.M.D. 
Satu Mare 1—0 ; Recolta Carei- 
C.F.R. Timișoara 2—0 ; Jiul Petrila- 
C.S.M. Sibiu 1—1 ; A.S.A. Tg. Mureș- 
Minerul Lupeni 4—0 ; Știința Timi- 
șoara-Gaz Metan Mediaș 1—1 ; 
C.S.M. Reșița-Vagonul Arad 1—2 ; 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii-A.S. 
Cugir 2—0. (După 9 etape, pe primul 
Ioc în clasament se află formația 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii cu 
14 p.).

amenajările tehnice care se execută a:ci 
au în vedere această perspectivă nu prea 
îndepărtată.

Dar Dunărea și-a pus pecetea și pe 
dezvoltarea celei mai importante ramuri 
economice din provincia Voivodina, al 
cărei centru administrativ, economic, cul
tural este Novi Sadul. Mă refer la agri
cultură. Fiind unul dintre importantele 
grînare ale fării, Voivodina are un pă- 
mînt- fertil și variat, pe care se cul
tivă din timpuri străvechi cereale ca și 
sfecla de zahăr, legume ca și vija de vie. 
Prin realizarea în ultimii ani a vastului 
sistem de canale pentru desecări și iri
gații Dunăre-Tisa-Dunăre, sute de mii de 
hectare au fost ferite de calamități natu
rale, creîndu-se, totodată, condiții priel
nice desfășurării unei agriculturi inten
sive.

Novi Sadul este, pe planuri multiple, 
inima vie a agriculturii din regiune. Aici 
se află o uzină de mașini agricole care

Informații
VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICE

Duminică dimineața, delegația mi
litară sovietică condusă de mareșa
lul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, 
însoțită de general-maior Vasile Io
nel, adjunct al ministrului forțelor 
armate ale R. P. Romîne, a făcut o 
vizită la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R. P. Romîne. 
Aici, oaspeții sovietici au primit ex
plicații din partea ing. Alexandru 
Ciubuc, directorul expoziției. După 
încheierea vizitei, A. A. Greciko a 
semnat în cartea de onoare a expo
ziției. Seara, în cinstea delegației 
militare sovietice a fost oferit un 
spectacol.

(Agerpres)
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

între 30 octombrie și 1 noiembrie 
a.c. s-au desfășurat la Iași lucrările 
sesiunii științifice a Universității 
„A. I. Cuza“ din localitate. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de prof, 
univ. dr. Ion Creangă, rectorul uni
versității. Lucrările sesiunii științi
fice s-au desfășurat pe secții : mate- 
matică-mecanică, fizică, chimie, bio
logie vegetală, biologie animală, 
geologie-geografie, filologie, istorie- 
pedagogie-filozofie, .socialism știin- 
țific-economie politică, științe ju
ridice. în cadrul sesiunii, cadrele 44- 
dactice de la universitatea ieșd&fîă 
au prezentat peste 300 de comunicări 
științifice.

------------------------------- ( î

De fa ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
octombrie 1964, ah ieșit următoarele opt 
combinații de litere : B.T.X.; L.G.Z.; 
O.R.J.; L.Z.I.; U.S.E.; G.A.J.; C.C.R.;
N.A.K.

produce anual mii de combine, agregate 
pentru pregătirea silozului și alte utilaje 
destinate ogoarelor și fermelor de ani
male. Aici se organizează în fiecare an 
un fîrg international agricol, care per
mite trecerea în revistă a realizărilor ob
ținute pe acest fărîm în țară și în străi
nătate.

Mi-a fost însă oferit prilejul să constat 
că Novi Sadul ajută agricultura din re
giune nu numai pe plan științific și teh
nic, ci și pe acela al exemplului practic. 
Căci la Novi Sad — sau, mai precis, la 
porțile sale — se află un mare combi
nat agroindustrial cu înfăptuiri și perspec
tive care-l situează printre cele mai de 
seamă din țară.

— Sîntem o întreprindere fînără — îmi 
spunea tovarășul inginer Pefar Bajici, di
rectorul general al combinatului agro
industrial „Novi Sad" — dar cerințele 
care ni s-au pus sînt fot ații de 
mari ca și față de întreprinderile cu ve
chime. Cînd am luat ființă ? Acum doi 
ani. De ce tocmai aici ? Pentru că în îm
prejurimile imediate ale orașului sînt po
sibilități excelente de sincronizare a a- 
griculturii cu industria prelucrătoare. La 
înființare, combinatului i s-au repartizat 
6 000 hectare teren agricol și zece uni
tăți economice, printre care o secție de 
preparare și prelucrare a laptelui, o fa
brică de conserve din legume și fructe, 
o fabrică de prelucrare a cînepei. In cea 
de-a doua fază de dezvoltare, se va con
strui o fermă cu 30 000 porci, bazată pe 
ceea ce se numește „îngrășarea cu mij
loace industriale", o fabrică de concen
trate de hrană pentru animale și altele.

Firește însă că toate aceste capacități 
de prelucrare industrială trebuie strîns 
legate de o bază de materii prime co
respunzătoare. De aceea — a arătat in
terlocutorul meu — la suprafața agricolă 
pe care o posedă în prezent combinatul, 
se vor adăuga încă 10 000 hectare, obți
nute în cea mai mare parte datorită lu
crărilor de viitor la sistemul hidraulic 
Dunăre-Tisa-Dunăre.

Și iată că din nou apare în cîmpul ve
derii noastre acest personaj omniprezent 
la Novi Sad : Dunărea. O Dunăre care nu 
e numai arteră de navigație, ci și un 
imens rezervor de fertilitate.

Oriunde ți-ai purta pașii pe aici, cu 
oricine ai sta de vorbă, e imposibil să 
uiți vreo clipă că te afli la „Novi Sad 
pe Dunăre".

Victor BlRLĂDEANU
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Marea sărbătoare
a

Algeria a sărbătorit duminică un 
măreț eveniment din istoria poporu
lui său : 10 ani de la declanșarea 
luptei armate pentru eliberarea de 
sub jugul colonial.
. încă cu multe ore înainte de în
ceperea festivităților, zeci de mii de 
oameni din capitala țării se îndrep
tau spre locurile de adunare. în 
primele ore ale dimineții, la cimiti
rul El Alia a avut loc depunerea 
unei coroane de flori la mormintele 
eroilor revoluției din partea Comi
tetului Central al Frontului Național 
de Eliberare și a guvernului alge- 
rian. In aceeași dimineață, delega
ția R. P. Romîne, condusă de tov. 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a depus o coroană de flori 
în memoria eroilor revoluției alge
riene.

Apoi a avut loc un uriaș miting. 
La tribuna oficială se aflau Ahmed 
Ben Bella, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
Houari Boumedienne, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul apărării, membri ai Birou
lui Politic și ai Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 
și ai guvernului algerian, precum 
și oaspeți de peste hotare, printre 
care și conducătorul delegației 
R. P. Romîne.

Președintele Ben Bella a rostit un 
amplu discurs în care, după ce a 
mulțumit celor 114 delegații străine 
pentru că au răspuns invitației de 
a participa la sărbătoarea naționa
lă a poporului algerian, a făcut un 
bilanț al succeselor obținute de Al
geria în cei doi ani de la cucerirea 
independenței.

Constantin BENGA

(Telefoto AGERPRES)

s. u A; „ULTIMA ORĂ“ INÄINTEA ALEGERILOR
Campania electorală din S.U.A. 

își trăiește ultimele ceasuri. A 
mai rămas doar o zi și alegătorii 
americani se vor prezenta la vot. 
Ultimele discursuri în adunările pu
blice au și fost rostite. Can- 
didații la președinție se re
trag în locurile de unde vor ur
mări desfășurarea scrutinului. S-a 
și anunțat programul președintelui 
Johnson pentru zilele de luni și 
marți : el va sosi la Austin, orașul 
de reședință al statului Texas, unde 
în cursul zilei de 3 noiembrie va 
vota și va aștepta rezultatele. Ulti
mele zile ale campaniei electorale 
au fost martorele unei adevărate 
curse contra cronometru a candida- 
ților, care străbăteau oraș după 
oraș, pronunțau discursuri, strîn- 
geau nenumărate mîini și își expri
mau fiecare în ce-1 privește opti
mismul asupra rezultatelor votului.

Din alegerile “prezidențiale, care 
se desfășoară o dată la 4 ani, rezul
tă în Statele Unite persoana care 
obține mandatul de șef al statului, 
conducător al guvernului federal, 
comandant suprem al forțelor arma
te. în constituție se stipùleazâ că 
orice cetățean care a împlinit vîrsta 
de 35 de ani, s-a născut pe terito
riul Statelor Unite și a trăit cel puțin 
14 ani în această țară, este abilitat 
pentru cea mai înaltă funcție a ad
ministrației americane. în realitate, 
lucrurile sînt, datorită unor legi 
nescrise dar imuabile, mult mai 
complicate. în primul rînd, mono
polul politic al celor două partide, 
democrat și republican, limitează în 
mod practic posibilitatea alegerii 
numai la un candidat ce aparține 
unuia din aceste partide. Procesul 
„nașterii" unui președinte trece prin 
convențiile celor două partide, unde 
se proclamă candidaturile și se a- 
probă platforma electorală. Dar și 
în acest an, mai înainte ca la San 
Francisco, în luna iulie, să se fi 
deschis Convenția republicană, iar 
la Atlantic City, în luna august, să 
fi început Convenția democrată, 
sorții fuseseră trași.

Ca de obicei, partidul care deține 
controlul administrației l-a desem
nat candidat pe președintele în 
funcțiune. Convenția republicană a 
fost precedată de o luptă înverșu
nată în rîndul unui grup restrîns de

In cuvîntarea sa, președintele Al
geriei a arătat printre altele că : 
„în ritmul, cantitatea și calitatea 
schimbărilor de pînă acum în struc
tura economică și socială a țării 
noastre, rolul Frontului Național de 
Eliberare a fost hotărîtor". în conti
nuare vorbitorul a declarat : „calea 
pe care mergem e limpede : aceea 
a unui viitor luminos".

„Cu toate că partidul și guvernul 
nostru au obținut mari succese în 
activitatea lor — a arătat președin
tele — nu putem să ne permitem 
nici cea mai ușoară urmă de mul
țumire. Nu trebuie să pierdem din 
vedere faptul că în cadrul dezvoltă
rii țării apar numeroase probleme 
noi. De aceea este necesar să per
fecționăm continuu organismele de 
stat, să le adaptăm la nevoile noas
tre, să îndreptăm greșelile care apar 
în munca noastră. Trebuie să întă
rim legătura cu masele".

După parada militară, la care au 
participat peste 15 000 de soldați și 
ofițeri ai armatei naționale de eli
berare, a urmat o impresionantă 
demonstrație a oamenilor muncii. 
Rînd pe rînd prin fața tribunelor ofi
ciale au trecut muncitori, țărani, 
studenți, elevi.

Președintele republicii a oferit un 
dejun în cinstea șefilor de delegații 
străine participante la festivități, iar 
seara, la Palatul poporului, o recep
ție în onoarea delegațiilor și corpu
lui diplomatic, după care, In sala 
Majestic, a avut loc un spectacol de 
gală.

'Alger, 1 noiembrie.

persoane. C.îștig de cauză a avut 
senatorul de Arizona, Goldwater, 
care în anii ce au trecut d* la pre
cedentele alegeri a reușit să aca
pareze controlul asupra aparatului 
partidului republican. După cum se 
exprimă ziarul parizian „Le Monde' 
„procesul electoral american este 
de așa natură încît... el elimină sis
tematic pe candidații mai puțin bo-. 
gați", care — arată ziarul — nu pot 
acoperi cheltuielile fabuloase nece
sitate de desfășurarea campaniei. 
Desigur, se face apel și la alte fon
duri decît ale candidaților. Articolul 
din „Le Monde" menționează că, de 
pildă, „campania de banchete la 
care costul unui tacîm este de 1 000 
de dolari rămîne unul din mijloa
cele cele mai bune de a finanța 
enormele cheltuieli prilejuite la fie
care patru ani de alegerile prezi
dențiale, reînnoirea totalității Came
rei Reprezentanților și a unei treimi 
din Senat. Cheltuielile se cifrează 
la sute de milioane de dolari".

Prezentîndu-se în cabinele de 
vot, alegătorii înscriși în listele 
electorale nu își indică direct opțiu
nea pentru unul din cei doi candi
dați la președinție. Ei votează în 
fiecare stat pentru lista de electori 
depusă de cele două. partide. Lista 
care întrunește jumătate plus unu 
din voturi iese învingătoare. în mo
mentul în care se va ști care can
didat deține 270 de electori din nu
mărul total de 538 (echivalent cu 
numărul locurilor Senatului — 100, 
Camerei Reprezentanților — 435, 
Districtului Columbia — 3) va fi cu
noscut și al 37-lea președinte al Sta
telor Unite.

Rezultatul votului în condițiile a- 
legerii determinate de chimia politi
că americană este influențat de un 
complex întreg de factori în care 
se includ, desigur, atît marile pro
bleme internaționale și naționale, 
cît și cele locale și de statut per
sonal. în cursul campaniei electo
rale, desfășurată de la o coastă 
oceanică Ia alta, și de la granița 
Mexicului la cea a Canadei, candi
dații, cu excepția unui număr limitat 
de teme considerate de ei princi
pale, s-au preocupat mai ales de 
abordarea subiectelor care prezen
tau interes pentru auditoriul local.

BONNUL SI MĂSURILE ECONOMICE

ALE GUVERNULUI BRITANIC
BONN 1 (Agerpres). — „Dezamă

girea se menține la Bonn“, scrie zia
rul „Frankfurter Allgemeine“, refe- 
rindu-se la ecoul profund pe care

Comerțul Japoniei 
cu țările socialiste

TOKIO. — In primele 9 luni ale 
anului în curs, comerțul Japoniei 
cu țările socialiste a înregistrat o 
creștere de 75 la sută față de anul 
1963. Valoarea globală a mărfu
rilor exportate și importate de 
Japonia a fost la 1 octombrie 
a.c. de 666 milioane dolari, din 
care 291 milioane revin comer
țului cu U.R.S.S. Volumul co
merțului sovieto-japonez este cu 30 
la sută mai mare față de anul 1963. 
Se așteaptă ca la sfîrșitul anului în 
curs comerțul Japoniei cu țările so
cialiste să se ridice la 900 milioane 
dolari.

Răspunsuri la mesajul 
premierului R. P. Chineze

PARIS 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, de Gaulle, într-o 
scrisoare de răspuns la mesajul pre
mierului Ciu En-lai cu privire la 
convocarea unei conferințe la nivel 
înalt pentru interzicerea totală și 
distrugerea completă a armelor nu
cleare, arată că Franța își menține 
poziția enunțată în repetate rînduri 
de a participa „la orice tratative or
ganizate de puterile competente și 
răspunzătoare pentru a discuta, pe o 
bază constructivă și practică, pro
blemele dezarmării“. Președintele a- 
rată că „dezarmarea nu poate fi con
cepută și nu poate fi realizată în

Comunicatul comun ungaro austriac
BUDAPESTA 1. Corespondentul 

Agerpres, Aurel Pop, transmite : La 
31 octombrie a fost publicat, la 
Budapesta, comunicatul comun cu 
privire la vizita în Ungaria a dr. 
Bruno Kreisky, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, care s-a aflat 
în Ungaria între 29 octombrie și 1 
noiembrie, la invitația lui Jănos Pe
ter, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare.

In comunicat se arată că miniștrii 
afacerilor externe ai Ungariei și 
Austriei au semnat, în numele țărilor 
lor, acordul cu privire la reglemen
tarea problemelor financiare deschi
se și cu privire la stabilirea unor

Agenția France Presse constată 
că pentru președintele Johnson 
„tema păcii și a războiului’ a fost 
arma sa favorită împotriva senato
rului Goldwater. în declarațiile sale 
președintele afirma : „Trebuie să ne 
deprindem a trăi alături de ceilalți, 
pentru că altfel ne vom distruge 
unii pe alții". Sau, referindu-se în 
mod direct la tezele susținute de o- 
ponentul său căruia de obicei nu-i 
spunea pe nume, președintele afirma 
că pacea nu poate fi menținută „prin 
amenințări și ultimatumuri" și că 
trebuie procedat în politica interna
țională prin „rațiune, responsabilita
te, negocieri". Deși note ca acestea 
au iost preponderente în declarațiile 
sale observatorii au remarcat că n-au 
lipsit din cuvîntările lui Johnson și 
afirmații în dezacord cu cele semna
late, pledoarii în favoarea cursei 
înarmărilor. Alături de „atu-ul 
păcii", folosit în mod insistent de 
președintele Johnson, observatorii a- 
mericani consideră că acesta mai 
beneficiază și de alte atu-uri cum ar 
fi : cine se află deja la Casa Albă 
are cele mai multe șanse ca în urma 
alegerilor să se reîntoarcă în biroul 
său ; situația economiei americane, 
care n-a cunoscut recesiunea în ul
tima vreme; adoptarea de către Con
gres, în ultimele luni, a unor legi 
privind reducerea impozitelor, legea 
drepturilor civile ale populației de 
culoare, așa-numita lege de „luptă 
împotriva sărăciei" ; promisiunile a- 
supra lărgirii asigurărilor sociale și 
asistenței medicale pentru persoa
nele în vîrstă.

Candidatul republican a căutat cu 
febrilitate pînă în ultimul moment al 
campaniei electorale o temă care 
să poată transforma fluxul favorabil 
candidatului democrat indicat de 
numeroase sondaje. Dar, după apre
cierea majorității comentatorilor, el 
nu a găsit tema care să poată pro
duce un reflux în favoarea sa. în
tr-o scrisoare a organizației „Re
publicanii pentru Johnson" apă
rută în ziarul „Washington Post" se 
sublinia : „Multe din problemele ri
dicate (în cuvîntările lui Goldwa
ter) am putea să le discutăm. Dar a- 
'supra problemei esențiale de a ști 
dacă dorim să ne distrugem noi în
șine printr-o politică iresponsabilă 

continuă să-l aibă în rîndul cercu
rilor guvernante de la Bonn măsu
rile economice ale guvernului brita
nic. La Bonn, scrie ziarul, se subli
niază că majorarea taxelor vamale 
britanice va afecta cel mai puter
nic, după Statele Unite, Piața co
mună și — în cadrul acesteia — Re
publica Federală Germană. Balanța 
comercială a R.F.G. cu Marea Bri- 
tanie a înregistrat în perioada ia
nuarie—august un deficit de 33 mi
lioane mărci. La Bonn se consideră 
că noile măsuri vor însemna pentru 
exportatorii vest-germani „o lovitu
ră simțitoare“. Pe de altă parte, 
arată „Frankfurter Allgemeine“, 
Bonnul atrage atenția că măsurile 
britanice nu s-ar putea prea bine 
încadra în prevederile G.A.T.T. și 
consideră că există motive de a in
terveni în cadrul G.A.T.T. în legă
tură cu aceste măsuri.

practică decît dacă este însoțită de 
un control eficace“.

★
PHENIAN 1 (Agerpres). — în 

scrisoarea de răspuns trimisă de 
Kim Ir Sen, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, la 
mesajul premierului R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, se arată că „guvernul 
R.P.D. Coreene sprijină în întregime 
propunerea guvernului R. P. Chi
neze în această problemă“, subli- 
niindu-se, totodată, politica consec
ventă a R.P.D. Coreene urmărind in
terzicerea completă și distrugerea 
totală a armelor nucleare, pentru 
destinderea încordării internaționale 
și salvgardarea păcii.

borne indicatoare pe linia comună 
de frontieră.

Ambele părți au acordat o mare 
atenție problemelor economice și 
culturale, precum și reglementării 
unor probleme consulare.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că există toate posibilită
țile pentru ca reprezentanțele diplo
matice ale celor două țări să fie ri
dicate la rang de ambasade.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei l-a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Ungariei să facă 
o vizită de răspuns în Austria. In
vitația a fost acceptată, urmînd ca 
data vizitei să fie stabilită pe cale 
diplomatică.

de război nuclear n-avem ce discu
ta”. Cu mare viteză a navigat prin
tre diferitele probleme, lansînd acu
zații asupra politicii externe a ad
ministrației democrate, asupra co
rupției, controlului federal și limită
rii autorității locale, moralității cle
rului. Ziaristul Jim Bishop de la 
trustul Hearst, ale cărui articole 
apar în numeroase cotidiene de 
provincie, a relatat că primeș
te numeroase telefoane de la ci
titori care în substanță declară : 
„Goldwater ar duce țara la catastro
fă". De altfel pentru prima oară în
tr-o campanie electorală majoritatea 
ziarelor din Statele Unite se pronun
ță în favoarea candidatului Partidu
lui democrat. Publicația „Publisher 
& Editor" constată că ziare cu un ti
raj de 26 997 400 de exemplare s-au 
declarat în favoarea lui Johnson, iar 
pentru Goldwater ziare cu un tiraj 
de 8 977 214. Patru foști membri ai 
guvernului Eisenhower, precum șl o 
serie de importanți oameni de afa
ceri, care tradițional sprijină parti
dul republican, au anunțat că vor 
vota în aceste alegeri pentru candi
datul democrat Ia președinție. O se
rie de analize apărute în presa ame
ricană asupra felului cum se va des
fășura votul indică pe de altă parte 
că în numeroase locuri membri ai 
partidului republican vor vota pen
tru candidatul democrat la președin
ție și în schimb își vor menține afi
lierea obișnuită pentru candidații re
publicani Ia Senat, Camera repre
zentanților și postul de guvernator. 
Aceasta se consideră ca fiind de 
asemenea un fenomen propriu ale
gerilor din acest an.

Făcînd primele bilanțuri ale cam
paniei electorale, comentatorii de 
presă privesc mai departe de ziua 
alegerilor și caută să descifreze 
problemele ce vor sta în fața preșe
dintelui nou ales. Aceasta preocupă 
cu atît mai mult cu cît se cunoaș
te că după ce pîrghiile emoționale 
și electorale ale campaniei vor ră
mîne de domeniul trecutului, aceste 
probleme vor bate la ușă cu toată 
acuitatea. Așa cum se arată în 
presă, noul președinte va fi nevoit 
să le înfrunte în contextul real exis
tent pe plan internațional și națio
nal, și el va trebui să-și ajusteze 
politica, indiferent de pozițiile sus
ținute în timpul campaniei electo
rale, acestor realități.

Acum rămîne ca votul de marți să 
decidă numele noului președinte al 
S.U.A.

A. TEODORII

Poziția Franței față 
de proiectul „Concorde“

PARIS 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Georges Pompi
dou, a anunțat că luni va avea loc 
o reuniune a cabinetului francez 
pentru a dezbate eventualele conse
cințe pentru industria franceză ale 
intenției Angliei de a revizui pro
iectul franco-britanic cu privire la 
construirea în comun a avionului 
supersonic de pasageri „Concorde“.

Pe de altă parte, agenția precizea
ză că președintele de Gaulle a de
clarat că se opune categoric orică
rei acțiuni care ar putea duce la a- 
bandonarea proiectului „Concorde“. 
La Paris s-a aflat din surse oficiale 
că ministrul englez al aviației, Roy 
Jenkins, l-a încunoștiințat joi pe 
colegul său francez, Marc Jacquet, 
că guvernul britanic este obligat, 
din motive financiare, să abando
neze proiectul „Concorde“.

Declarație de protest 
a R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității de pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
se arată că la 28 octombrie avioane 
aparținînd Statelor Unite au bom
bardat și au aruncat rachete asupra 
postului de frontieră Cha Lo, pe te
ritoriul R. D. Vietnam, la 2 km de 
frontiera dintre Vietnam și Laos, iar 
nave americane și sud-vietnameze 
au pătruns în apele teritoriale ale 
R. D. Vietnam, bombardînd regiunea 
de coastă a provinciei Quang Binh. 
Subliniindu-se că aceste acțiuni re
prezintă o încălcare foarte serioasă 
a acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și a acorduri
lor de la Geneva din 1962 cu privire 
la Laos, în declarație se cere să se 
pună de îndată capăt unor asemenea 
acțiuni.

Ima^isi din viața internațională

Zeci de mii de ciprioți au participat la un marș de la baza militară Akrotiri pînă la Limasol, în semn de 
protest Împotriva bazelor militare străine de pe teritoriul țării

Festivitățile de Ia Lusaka : președintele Kenneth Kaun- 
da primind instrumentele constituționale prin care se 
recunoaște independența noului stat african, Zambia

Zilele trecute, la Sofia a avut Ioc o întîlnire interna
țională a tinerilor compozitori din țările socialiste, la 

care a participat și o delegație din R. P. Romînă

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță că 
Prezidiul Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace a hotărît convocarea la 
12 noiembrie a ședinței Adunării Na
ționale pentru alegerea președintelui 
republicii. Potrivit articolului 43 din 
Constituția cehoslovacă, președintele 
republicii este ales de Adunarea Na
țională

PARIS. Președintele de Gaulle l-a 
primit pe ministrul afacerilor exter
ne algerian, Bouteflika, care i-a re
mis un mesaj personal din partea 
președintelui Ben Bella. Ei au avut 
o îndelungată convorbire în legătu
ră cu care nu a fost dat, încă, pu
blicității nici un comunicat. La sfîr
șitul întrevederii, ministrul de exter
ne algerian a refuzat să facă vreo 
declarație privind convorbirea sau 
misiunea sa la Paris.

PHENIAN. La 1 noiembrie a sosit 
. la Phenian într-o vizită. oficială pre

ședintele Indoneziei, Sukarno.

ZIUA NAȚIONALĂ
A ETIOPIEI

Vedere din Addis-Abeba

Azi, Etiopia celebrează ziua sa na
țională — cea de-a 34-a aniversare 
a încoronării împăratului Haile Sel- 
lassie I.

In această țară, cu o veche istorie 
și civilizație, se depun în prezent 
eforturi pentru lichidarea înapoierii 
economice, pentru punerea în va
loare a resurselor națurale. Statul 
acordă atenție creșterii cadrelor ne
cesare economiei și se preocupă de 
extinderea îrivățămîntului de toate 
gradele.

Pe plan extern, Etiopia promo
vează o politică de neaderare la 
blocurile militare, de dezvoltare 
a colaborării cu toate țările pe baza 
coexistenței pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite. Gu
vernul etiopian se pronunță pen
tru destinderea încordării interna
ționale, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe baza 
tratativelor. Membră a Comitetului

PEKIN. . Delegația de lucrători ai 
ziarului „Scânteia“ a sosit la 1 noiem
brie la Pékin, într-o vizită de priete
nie, la invitația colegiului de redacție 
al ziarului „Jenminjibao“. în seara a- 
celeiași zile, U Len Si, redactor-șef al 
ziarului „Jenminjibao“, a oferit o masă 
în cinstea delegației.

ROMA. Senatul italian a aprobat 
proiectul de lege cu privire la ma
jorarea „impozitelor generale pe ve
nituri“.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la 30 octombrie, la Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., a avut loc o întîlnire 
între Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.CU.S., și S. A. Dange, pre
ședintele Partidului Comunist din 
India. In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de since
ritate și înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri în probleme 
care prezintă ihteres comun.

celor 18 state pentru dezarmare, 
Etiopia se pronunță pentru înfăptui
rea dezarmării. Ea .militează pentru 
lichidarea deplină a colonialismului 
și abolirea discriminării rasiale.

La Addis-Abeba, capitala Etiopiei, 
se află sediul secretariatului per
manent al Organizației Unității A- 
fricane, creată în urmă cu un an.

Poporul romîn urmărește cu sim
patie eforturile depuse de poporul 
etiopian pentru dezvoltarea econo
miei și' culturii și se bucură de rea
lizările sale. Vizita recentă a împă
ratului Haile Sellässie I în R. P. 
Romînă a constituit o contribuție 
importantă la cunoașterea reciprocă, 
la dezvoltarea legăturilor prietenești 
dintre țările noastre. Cu ocazia zilei 
de 2 noiembrie — sărbătoarea na
țională a Etiopiei — poporul romîn 
transmite poporului Etiopiei felici
tări și cele mai bune urări de pros
peritate și pace.

NEW YORK. Guvernul S.U.A. à 
respins propunerea subcomitetului 
celor 8 state de a sista sprijinul acor
dat Republicii Sud-Africane, care 
practică politica de apartheid pe 
teritoriul său și în Africa de sud- 
vest. Refuzul guvernului american a 
fost anunțat de M. P. Tree, repre
zentantul S.U.A. în Consiliul de 
tutelă a O.N.U. și în Comitetul celor 
24 de state.

BERLIN. La 31 octombrie, delega
țiile guvernamentale ale R. D. Ger
mane și R.P.D. Coreene au semnat la 
Berlin acordul cu privire la livrări re
ciproce de mărfuri și la plăți pe anul 
1965. Acordul prevede creșterea 
schimbului comercial cu peste 50 la 
sută față de anul 1964.

WASHINGTON. La 31 octombrie, 
Statele Unite au efectuat o explozie 
nucleară subterană pe poligonul din 
statul Nevada, anunță Comisia pentru 
energia atomică din S.U.A.
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