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Cu planul 
anual îndeplinit

O știre sosită ieri la redac
ție ne anunță un eveniment 
important petrecut la Fabrica 
de mase plastice din Buzău : 
la 31 octombrie colectivul de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de aici și-a îndeplinit 
planul producției globale pe 
anul 1964. Și alte rezultate vin 
să confirme activitatea bogată 
în realizări a acestui colectiv. 
Astfel, în 10 luni, la Fabrica 
din Buzău s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de peste 
4 000 000 lei și tot atîtea 
beneficii.

Firește, multe au fost mij
loacele folosite care au dus la 
obținerea acestui succes. în
zestrarea fabricii cu mașini și 
utilaje modeme, de înaltă teh
nicitate. îmbunătățirea conti
nuă a fluxului tehnologic de 
fabricație și înfăptuirea, punct 
cu punct, a măsurilor cuprinse 
în planul M.T.O. — iată cîteva 
din aceste căi. Aplicarea tutu
ror acestora a făcut ca pro
ductivitatea muncii să crească 
cu 11 la sută față de cifra sta
bilită prin plan.

B. MOSCU

Preocupări pentru 
îmbunătățirea

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CE AR Pl/EEA IMPARIAȘI -
REȘIȚA
HUNEDOAREI

• HUNEDOARA:
Sudarea rapidă 

a vetrelor 

la cald

calității
Grija pentru calitatea pro

duselor constituie unul din 
atributele esențiale ale activi
tății colectivului Combinatului 
chimic Borzești. în succesele 
înregistrate în întrecerea so
cialistă se înscrie astfel și 
faptul că soda caustică obținu
tă aici se încadrează în tota
litate la calitatea I. Colectivul 
secției detoxan își îndepli
nește, de asemenea, în mod 
frecvent sarcinile privind îm
bunătățirea calității produse
lor, înregistrînd în medie o 
concentrație de 56,8 la sută a 
parametrului principal.

T. MIRONESCU

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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La ora de tehnologia metalelor la anul III — Școala profesională „Steagul roșu" din Brașov 
Foto : N. STELORIAN

Primirea
de către tovarășul 

Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
a delegației 

militare sovietice
Luni la amiază, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
primit delegația militară so
vietică condusă de Mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
cico, prim-locțiitor al mini
strului apărării al U.R.S.S.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat to
varășii Alexandru Bîrlădeanu 
și Leontin Sălăjan.

A fost prezent I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice
la București.

(Agerpres)

Șl HUNEDOARA

REȘIJEI
II |ML^| îmbătă și duminică au apărut în ziarul nostru, la 

! ■ " această rubrică, două reportaje. Amîndouă despre 
' Ml I munca oțelarilor. Unul de la Reșița, celălalt de la 
II Hunedoara. A avut loc astfel un dialog, prin ziar,
MU ' 0616 douâ mari 316 olului. Oțelarii și-au
i : expus în acest fek — o dată cu bilanțul rodnic al în

trecerii — și metodele, experiența prin care au reușit 
fă obțină succesele înscrise în graficul întrecerii socialiste. Che
marea spre un schimb de experiență direct, spre împărtășirea ei cit 
mai rapidă, s-a auzit din ambele părți. Jj^șitenii îl invitau Ia ei pe 
Eroul Muncii Socialiste, Ștefan Tripșa, să le explice mai pe larg 
perfecționările pe care le-a adus metodei de sudare rapidă a ve- 
trelor. Hunedorenii și-au exprimat și ei dorința de a afla de la re- 
șițem „secretul" lor în obținerea șarjelor rapide.

In perspectivă, așadar, o întîlnire între Hunedoara și
Gazda schimbului de experiență va fi — după cum și-au expr—at 
dorința ambele părți — Reșița. I-am întrebat pe reșițeni cu ce se 
vor prezenta ei la acest colocviu pe teme ale producției ?

— Noi am rezolvat în ultimul timp multe probleme — ne spu
ne tovarășul Constantin Popescu, șeful secți^ Cea mai nouă din
tre ele, ștamparea, interesează și Hunedoara. Mai ales că am auzd 
de anumite necazuri ce le au cu materialul refractar.

Prin rîndurile de față încercăm să răspundem interesului hrme» 
dorenilor comunicîndu-le cîte ceva despre această metodă a oțelari- 
lor reșițeni care prezintă o importanță deosebită. Ea răspunde, cu 
succes la trei cerințe ale luptei pentru mai mult oțel : product;- 
vitate, calitate și preț de cost Despre ce este vorba ? Înlocuirea 
cărămizilor de șamotă și magnezita cu material ștamp^ț. Așa cum 
fierul vechi este plinea oțelăriilor, tot așa materia! vi refractar 
este... haina cuptoarelor. Și cu cît aceasta îmbrăcăminte este mai 
trainică, cu atît cuptoarele sînt mai puternice, produc mai mult.

Reșițenii s-au gîndit mult cum să facă orificiile, rinele, ușile cup
toarelor mai rezistente, mai durabile. S-au încercat zeci de soluții. 
Se părea — după toate experiențele — că nimic nu poate înlocui 
cărămida de șamotă și magnezita. Numai că inginerii Constantin 
Popescu și Aurel Blagoe nu s-au dat bătuți. Au făcut o nouă în
cercare : au măcinat cărămizile de magnezita și cromagnezită re
zultate de la demolări. Praful obținut a fost transformat într-o 
pastă cu ajutorul sulfatului de magneziu — ca liant. Pasta aceasta 
a devenit de o rezistență foarte mare. O rină zidită din cărămidă 
rezista cel mult la două șarje. O rină ștampată prin acest 
procedeu rezistă la 250—300 de șarje 1 Repararea unei rine din 
cărămidă, în caz de spargere, dura cel puțin o oră. O rină ștampată 
după noua metodă se repară în cel mult 5 minute. Se „unge" por
țiunea respectivă cu... pastă și spărtura s-a „lipit".

în timpul cîștigat Ia executarea acestor operații am elaborat — 
spun reșițenii — mii de șarje. Dar avantajele acestui procedeu 
nu se opresc aici. Reparațiile efectuate astfel se execută în condiții 
tehnice net superioare. în plus, costul acestora este infim.

Reșițenii au realizat economii de material refractar, prin acea
stă metodă, de ordinul milioanelor. Dar pasta de ștampare nu și-a 
epuizat nici pe de departe calitățile. Tehnologii și maiștrii s-au 
gîndit să-i dea și alte întrebuințări. Au început noi cercetări. 
Maistrul Ion Andraș avea pînă acum cîteva luni o vorbă : „Măi 
băieți, le spunea el tinerilor oțelari, n-am să ies la pensie pînă nu 
extindem acest înlocuitor și la alte operații". Și s-a ținut de cuvînt. 
Rînd pe rînd, „pasta" rezultată din măcinarea magnezitei și cro- 
magnezitei și-a găsit noi și noi întrebuințări : orificiile pentru căl
dările de turnare (înainte aceste orificii ne spune șeful secției — 
le primeam din alte țări), căptușeala ușilor pentru cuptoare, me- 
lanjoare etc. Maistrul Andraș a ieșit la pensie mulțumit. Din dnd

O. PRIESCU 
I. BODEA

(Continuare în pag. a III-a)

DE LA MINISTERUL’ 
ÎNVÂȚÂMÎNTULUI

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că în ziua de 10 no
iembrie se va organiza un con
curs de admitere la institutele 
pedagogice de învățători cu 
durata de 2 ani — curs de zi, 
în următoarele localități : Ba
cău, Blaj, Sibiu (cu limba de 
predare germană), Cluj, Ora
dea, Galați, Iași, Sighet, Odor- 
hei, Buzău, Suceava și Con
stanța. La concursul de admi
tere se pot înscrie absolvenții 
școlilor medii de cultură gene
rală cu diploma de maturitate, 
care nu au depășit vîrsta de 27 
ani.

Tot la 10 noiembrie 1964 se 
va organiza un concurs de ad
mitere la institutele pedago
gice de învățători cu durata de 

2 ani — cursuri fără frecvență, 
din următoarele localități: 
Cîmpulung Muscel, Arad, Cluj, 
Galați, Iași, Sighet și Suceava. 
La concursul de admitere se 
pot înscrie absolvenții școlilor 
medii de cultură generală cu 
diploma de maturitate, care 
funcționează în învățămînt la 
clasele I—IV sau ca pedagogi 
în școlile medii, pedagogice și 
la școlile profesionale, indife
rent de vîrstă.

Lămuriri privind organizarea 
concursului de admitere se pot 
obține de la secretariatele in
stitutelor pedagogice de învă
țători și de la secțiile de învă
țămînt.

(Agerpres)
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Extinderea sistemului 
telegrafic telex

Sistemul telegra
fic telex capătă o 
tot mai mare extin
dere în țara noas
tră. In locul trans
miterii diverselor 
comunicări prin te
lefon sau prin tele
grame, peste 80 de 
întreprinderi și in
stituții, printre care 
Combinatul siderur
gic Hunedoara, cele 
chimice de la Cra
iova și Turnu Mă
gurele, Șantierul 
naval de la Giurgiu

etc. au fost conec
tate în cursul aces
tui an la acest sis
tem modern de co
municație.

Majoritatea noilor 
abonați sînt deser
viți de centrale te
legrafice telex au
tomate. Legăturile 
în cazul acesta se 
obțin ca și în tele
fonia urbană auto
mată prin simpla 
formare la disc a 
numărului de apel 
al abonatului telex

A.

In fi ecare sat-o scenă,

pe fiecare scenă-satul
Drumurile Dobrogei, trase cu 

tușul arămiu al toamnei, des
part acum mari întinderi de 
grîu abia răsărit, al cărui ver
de fraged anticipează ca o 
metaforă plastică anul viitor.

In sate, forfota obișnuită a 
muncii nu contenește. Aleargă 
fără odihnă pe șosele autoca
mioane, atelaje transportă de 
pe cimp ultimele roade. încă 
mai foșnesc în vînt livezile 
Medgidiei și podgoriile de la 
Murfatlar dar, iată, în întîm- 
pinarea iernii, pe întinderile 
stepei, au și fost înălțate para- 
zăpezile. Pe lingă aceste semne 
ale preocupării generale pen
tru buna desfășurare a munci
lor agricole de sezon observa
torul atent al vieții satului va 

CRONICA ACTUALITĂȚII

dorit, care răspun
de direct. Transmi
terea diverselor co
municări pe aceas
tă cale oferă posi
bilitatea unei folo
siri mai eficace a 
circuitelor tele
grafice interurbane 
și internaționale, 
scurtînd totodată și 
timpul necesar ob
ținerii legăturilor, 
comparativ cu alte 
mijloace de comu
nicație.

(Agerpres) 

distinge însă și pregătirile in
tense care au loc o dată cu so
sirea anotimpului celui mai 
rodnic pentru activitatea cul
turală.

In toate cele cinci raioane 
prin care am trecut am stat de 
vorbă cu numeroși colectiviști, 
am văzut bunele condiții ma
teriale ale căminelor cultura
le, am discutat despre conținu
tul programelor acestora, pro
puse pentru activitatea din 
cursul iernii. Peisajul cultural 
al iernii dobrogene va fi bogat 
și interesant. Ce indici fac 
previzibilă această perspecti
vă ? In primul rind, existența 
unei prețioase experiențe din 
anii trecuți, în al doilea rind 
măsurile eficiente care s-au

Lectorate tehnice
Luni după-amiază, la Casa teh

nicii din Capitală, a avut loc des
chiderea Lectoratului tehnic al 
Comisiei inginerilor și tehnicieni
lor de pe lingă Consiliul local al 
sindicatelor din București.

Lectoratul, la care s-au înscris 
peste 1 000 de ingineri, tehnicieni 
și maiștri, este organizat pe ci
cluri de conferințe privind pro
cedee modeme în turnătorie, tra
tamente termice, protecția super
ficială a metalelor, raționalizarea 
consumului de energie electrică 
și termică, probleme noi în con
strucția de locuințe eta.

(Agerpres) 

luat de pe acum în cele mai 
multe din satele regiunii.

O ștafetă trece 
de la un an la altul

Această ștafetă este expe
riența bună. Ea s-a născut din 
căutări neobosite, din eforturi 
repetate an de an de a face din 
căminul cultural o prezență 
activă, de mare rezonanță în 
viața satului.

Pregătirea producției agri
cole a anului viitor, populari
zarea celor mai avansate meto
de de muncă — iată preocu
pări actuale cărora căminul 
cultural le rezervă, în seria 
manifestărilor lui, un loc im
portant. Și-au cîștigat popu
laritate acele forme de activi

Reuniune a fruntașilor 

la învățătură
Sfrnbată seara, la clubul 

I.M.F. Din inițiativa Consiliu
lui U.A.S. din Centrul univer
sitar București a avut loc aici 
„reuniunea fruntașilor". Au 
participat studenți fruntași la 
învățătură și în activitatea ob
ștească din toate facultățile 
bucureștene.

In numele comitetului 
U.T.M. și al consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești a luat cuvîntul tov. Mir
cea Angelescu, președintele 

tate culturală care reușesc, 
prin conținutul lor concret, 
printr-o bogată ilustrare cu 
date specifice locului, să inte
reseze îndeaproape masa largă 
a colectiviștilor. Așa sînt seri
le de calcul ori de întrebări și 
răspunsuri care își propun să 
demonstreze, cu date cunoscu
te de toți, avantajele unei me
tode de lucru sau ale alteia, 
sau în care se dezbat posibili
tățile existente de creștere a 
veniturilor gospodăriilor colec
tive. Pregătite cu grijă de co
lectivul de lectori al căminu
lui, în urma consultării acesto
ra cu conducerea gospodăriei 
și cu specialiștii, asemenea seri 
dedicate producției anului vii
tor mobilizează la cămin în
tregul sat, ca niște adevărate 
oglinzi în care, pe baza cifre
lor, a calculelor, colectiviștii 
își văd propria lor muncă vii
toare, rezultatele ei. La Isac- 
cea, la Siminoc, experiența 
înaintată a unor brigăzi de co
lectiviști este transmisă, în a- 
semenea seri, de înșiși creato
rii ei, care o împărtășesc, ge
neros, tuturor celorlalți.

Temele variate ale acestor 
acțiuni — seri de calcul, de în
trebări și răspunsuri, jurnale 
vorbite, cuvîntut specialistului 
— aduc la căminul cultural 
preocupările oamenilor care 
lucrează în diverse sectoare ale 
gospodăriei colective. Cămine 
culturale cum sînt cele din 
Isaccea, Negru Vodă, Ivrinezul 
Mare, au o bună experiență în 
ceea ce privește popularizarea 
metodelor de lucru, ale maeș-

Constructorii de pe șantie
rul barajului hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș 
au ridicat barajul pînă în 
prezent la o înălțime de 
peste 70 m. în fotografie — 

imagine de pe șantier

Foto: AGERPRES

C.U.A.S. București, care l-a 
felicitat pe participant pentru 
rezultatele dobîndite urîndu-le, 
totodată, să obțină noi suc
cese la învățătură și în acti
vitatea obștească. Formațiile 
artistice ale casei de cultură a 
studenților au prezentat un 
frumos program artistic după 
care orchestra de muzică 
ușoară a Centrului universitar 
București a anunțat că... în
cepe dansul.

EUGEN MARINESCU 

trilor recoltelor bogate, ale vi
ticultorilor, ale zootehniștilor. 
Reconstituind întreaga varie
tate a preocupărilor legate de 
producție și a manifestărilor 
prin care căminul cultural le 
reflectă și le anticipează, ob- 
ținem imaginea amplă și con
vingătoare de școală a expe
rienței înaintate pe care o re
prezintă acesta. Raidul între
prins în regiunea Dobrogea 
ne-a relevat tocmai acest as
pect, pe care se străduiește 
să-l dezvolte căminul cultural: 
să fie un sediu al bunei pregă
tiri profesionale, în vederea 
recoltei viitoare, a tuturor co
lectiviștilor.

In strînsă legătură cu acea
stă activitate de ridicare a ni
velului profesional stau cele
lalte manifestări specifice că
minului cultural. Preocupări 
legate de cultivarea respectu
lui pentru avutul obștesc, pen
tru o bună educație a muncii 
la tinerii colectiviști, am în- 
tîlnit în multe sate dobrogene. 
Se cere împărtășită și urmată 
experiența acumulată de un 
cămin cultural cum e cel din 
Comana, unde există deja o 
tradiție în ceea ce privește or
ganizarea unor interesante 
discuții despre comportarea ti-

VIORICA GRIGORESCU 
CONSTANTIN NANCU

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAME
Majestățil Sale 

HAILE SELLASIE I 
Împăratul Etiopiei

Addis-Abeba

Cu ocazia zilei naționale a 
Etiopiei, adresez felicitări cor
diale și cele mai bune urări de 
sănătate și viață îndelungată 
pentru Majestatea Voastră, de 
bunăstare, pace și progres 
pentru poporul etiopian prie
ten.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

----- •——* 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN ELVEȚIA,

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a creării Partidului 
Muncii din Elveția, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn vă transmite un 
salut frățesc și sincere urări 
de noi succese în activitatea 
partidului dv.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROM1N



Întîlnire a inițiativelor studențești

Bucureștiul!
Propunem

o completare
la brigada 
operativă 
clujeană"

La Casa memorială 
Vlahuță**

• „Comoara din Vadul 
Vechi “

După scenariul lui V. Em. 
Galan, Studioul cinematogra
fic „BucureșTi" a realizat fil
mul „Comoara din Vadul 
Vechi*. Regia aparține lui 
Victor Iliu.

în rolul principal: Ștefan 
Mihăilescu Brăila.

Alături de el apar doi tineri 
actori Ion Caramitru yt Ma
riana Pojar.

• „Veselie la Aca
pulco*

Realizatorul filmului „Enri
co Caruso" regizorul Richard 
Thorpe semnează și regia fil
mului „Veselie la Acapulco" 
producție a studioului „Para- 
mcmt" din S.U.A.

• „Există un asemenea 
flăcău"

Actorul Leonid Kuravlev 
care este oaspetele țării noas
tre, cu ocazia „Festivalului 
filmului sovietic" deține rolul 
principal în filmul „Există un 
asemenea flăcău".

Filmul a obținut la Festiva
lul internațional al filmului de 
la Veneția Marele premiu 
„Leul Sf. Marco".

• „Cîntăreața sclavă44

In regia lui Roman Tiho
mirov, studioul Lenfilm a rea
lizat pe ecran panoramic fil
mul „Cîntăreața sclavă**.

în rolul principal Tamara 
Siomina, cunoscuta interpretă 
a rolului Katiușei din filmul 
„învierea".

• „Încurcătură bleste
mată**

Cunoscutul realizator de 
filme Pietro Germi deține în 
filmul „încurcătură blestema
tă**, produs de studiourile ita
liene, trei calități : coautor al 
scenariului, regizor și actorul 
principal.

Elevii claselor a IX-a B, 
Xl-a C și a Xl-a D de la 
Școala medie nr. 1 din Rîmni- 
cu Sărat au făcut recent o 
vizită la Casa memorială „Al. 
Vlahuță" de la Dragosloveni. 
A fost un prilej ca elevii să-și 
completeze cunoștințele des
pre opera lui Al. Vlahuță 
care a trăit și a creat o mare 
parte din opera sa pe aceste 
meleaguri.

După vizită, elevii au purtat 
discuții însuflețite.

CRISTOGEL GRIGORICA
corespondent voluntar

Laboratoare
moderne
în uzine

Numeroase întreprinderi din 
țară au fost înzestrate în ultimul 
timp cu noi laboratoare, a căror 
activitate este menită să contri
buie la îmbunătățirea permanen
tă a proceselor de producție, 
creșterea gamei produselor și a 
calității lor. Astfel, au luat ființă, 
între altele laboratoare modeme 
la Uzina mecanică din Cîmpina, 
Uzinele de utilaj chimic nr. 2 și 
„1 Mai"-Ploiești, Uzina metalur
gică din Tîrgoviște, Uzina me
talurgică Bacău și întreprinderea 
mecanică Roman.

Activitatea laboratoarelor uzi
nale este bogată. Pe baza stu
diilor făcute în laboratoarele de 
la Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița și Uzinele „Oțelul 
Roșu", de exemplu, s-a elaborat 
o nouă masă refractară de o cali
tate superioară, care este utili
zată la căptușirea cuptoarelor cu 
inducție ; în laboratorul central 
de la Combinatul siderurgic Re
șița s-au făcut o serie de lucrări 
complexe, care au stat la baza 
producerii unor noi mărci de 
oțeluri și de laminate. Tot cu a- 
jutorul laboratoarelor, la Uzinele 
constructoare de mașini din Re
șița, Uzinele mecanice Timișoara 
și Uzinele de mașini agricole 
din Topleț s-au întocmit noi re
țete de dozare a amestecurilor 
d® formare în turnătorii, care au 
contribuit la îmbunătățirea cali
tății pieselor turnate și la redu
cerea rebuturilor.

(Agerpres)
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cp S-a observat de multă vre

asc că sfida — în anumite va- 
netfcțx — se colorează după o 
hrecl expunere la lumină.

Dr. ADRIAN I. 8ERGHIE

• „Caietul
albastru" Mi
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Pe Șibal- 
îmbătrînit 

el are și o 
de deschis, 
a filmului

se putea 
ce părea 
de ab- 
statului 

de către

^Lnci Fim ato grafic

n caiet obișnuit, 
cu scoarțe albas
tre, adnotat cu 
grijă și pe coperți. 
Dar un caiet con- 
ținînd însemnările 
lui Lenin despre 

stat și revoluție, pe baza că
rora s-a elaborat geniala teo
rie marxist-leninistă care a 
dus proletariatul rus la victo
ria deplină asupra burgheziei.

I se părea foarte ciudat 
menșevicului Zinoviev, retrds 
și el în ilegalitate la Riazan, 
cum — în acele momente gre
le, de derută care au urmat 
înfrîngerii revoluției din iulie, 
în zilele de cruntă teroare 
cînd totul părea pierdut și 
cînd, acuzat de spionaj, Lenin 
era somat să se prezinte în 
fața tribunalului suprem — 
marele teoretician 
gîndi la o problemă 
atît de îndepărtată, 
stractă: organizarea 
după luarea puterii 
proletariat. Istoria a dovedit 
justețea acestei clarviziuni ce 
depășea impasul momentan al 
revoluției, pregătind, temeinic, 
victoria ei deplină. Filmul lui 
Kuledjanov, după o povestire 
de Kazakievici concentrează 
într-un timp scurt: popasul

Dc la Biblioteca centrala universitara

spre marile orașe ale lumii FotoM. STELOCAW

Biblioteca centra
lă universitară din 
Capitală trimite cu 
regularitate un ma
re număr de cursuri 
și manuale de lim
ba și literatura ro- 
mînâ. tratate de 
lingvistică, opere a- 
le scriitorilor ro- 
mîni clasici și con
temporani. studii 
de sinteză, referi
toare la istoria și 
geografia R P. Ro
mine, discuri cu în
registrări de texte 
și compoziții muzi
cale romînești spre 
mari orașe ale lu
mii ca: Berim. 
Bratislava. Bruxel- 

lui Lenin la Razliv, de unde 
conduce din ilegalitate, Con
gresul al VI-lea al partidului 
ce decide trecerea imediată 
la lichidarea dictaturii bur
gheziei contrarevoluționare, o 
interesantă, pasionantă dezba
tere despre principalele pro
bleme ale revoluției proletare 
și tactica partidului în acele 
dificile momente. Sub un dia
log animat, rostit pe ecran ori 
din afara ecranului, comenta
riu extras din corespondența 
lui Lenin cu menșevicii ori 
din articolele sale polemice, 
se ascunde conflictul ascuțit 
al „Caietului albastru", un 
conflict de idei, de principii 
și, în ultimă instanță, poziții 
diferite față de cauza prole
tariatului. Deosebiți apar — la 
început sub forma inofensivă 
— a două firi opuse, a două 
categorii diferite de intelec
tuali : Lenin, temperament e- 
nergic, vital, interesat de tot 
ce-l înconjoară, harnic, neo
bosit muncitor al gîndului, al 
cuvîntului; Zinoviev, fire pa
sivă, șovăitoare, defetistă, în- 
cercînd să-și ascundă comodi
tatea, inerția, sub așa-zisa lu
ciditate, înțelegere reală a si
tuației momentane, care chi
purile ar presupune conciliere 

■H
a-

tudenții bucureș- 
teni au preluat ini
țiativa clujenilor 
despre care am re
latat în reportajul 
„Au venit, au vă
zut și... nu au ple

cat pînă nu s-au luat măsuri**.  
Bucureștenii nu au preluat nu
mai inițiativa, ci au și comple- 
tat-o, adăugind brigăzii opera
tive noi atribuții pe care le-ar 
putea propune drept „Schimb 
de experiență" creatorilor ace
stei originale „gazete* *4 vii, 
preciată și ascultată.

Deși ora este destul de tîr- 
zie, în laboratorul foto al Casei 
de cultură a studenților, Florin 
Păncescu și Mihai Cios, foto
reporteri, doi dintre reprezen-, 
tanții brigăzii de control, deve
lopează ultimele filme.

Dar, să nu uit ! în titulatura 
brigăzii mai intră și specifica
ția : „operativă**.  Iată de ce, 
cînd la celelalte săli ale casei 
de cultură repetițiile orches
trei, echipei de teatru sau de 
dansuri se încheie, în sălile 
destinate „redactorilor*  activi
tatea continuă.

La ora aceasta carnețelele 
se deschid, creioanele — luați 
aminte : ascuțite I — încep sa 
alerge pe hîrtie și foiletonul 
concis care însoțește fotografia 
unui aspect întîlnit într-un a- 
nume cămin sau caricatura

ecsps de deaeswzre • mo-

trrwtM «a 
articol fnrepvt cs tni ia *r-  
mă. Ora oeecsti cpcrex: aeia- 

oferea^ de terwpe- 
mmeate p euradxm jofd de 
muned. î-edind de fapt con
cepții de viață și luptă diferi
te, apar treptat, cauzele mm 
grave ale prăpastia ce-l va 
despărți pe conducătorul re
voluționar de trădătorul men- 
șevic, de conciliantul mic bur
ghez. Oportunismul lui Zino
viev se ascunde la început a- 
bil, printr-o „grijă" manifes
tată, chipurile, față de nepre- 
gătirea suficientă a revoluției 
proletare. Lenin dovedește, în 
opoziție cu acesta o mare ca
pacitate de a surprinde sar
cinile momentului actual, o 
disciplină a conducătorului 
comunist ce știe că pentru a 
izbindi împotriva dușmanului 
trebuie să obții mai întîi vic
toria asupra ta însuți. Perso
nalitatea fascinantă, covîrși- 
toare, a lui Lenin se recom
pune pe ecran din zeci de a- 
mănunte, gesturi și cuvinte 
pline de tîlc, din felul pasio
nant în care citește ziarul, 
calmul cu care primește știri
le rele, considerînd că acestea 
îl întăresc, îl înarmează. Fil
mul lui Kuledjanov, cu un 
pronunțat caracter documentar 
atinge sfera artisticului prin 
acest sondaj minuțios al uni
versului spiritual bogat, defi
nind un mare intelectual re
voluționar care a fost, înainte 
de toate, un mare om.

I 
I

„maestrului grafician**  încep să 
capete relief.

La sfîrșit, Emil Ghițulescu, 
coordonatorul brigăzii operati
ve de control, Marieta Nico- 
lau sau Mircea Rucăreanu — 
redactori responsabili, împreu
nă cu Vasile Olac, Mihai Enes- 
cu sau Liliana Tudorache — 
graficienii colectivelor — dis
cută noua gazetă, număr spe
cial consacrat raidului făcut pe 
o anume temă. Pentru a-și atin
ge scopul, gazeta și, respectiv, 
brigada operativă 
alcătuită

de control 
din 25 de studenți, 

care activează pe lîngă Consi
liul asociațiilor studenților pe 
centru universitar, trebuie să 
aducă aspecte cît mai diverse, 
cît mai „pe viu" cît mai obiec
tive și mai... proaspete.

Rezultatele nu întîrzie să se 
arate. Eficiența brigăzii, inter
vențiile ei în viața căminelor» 
sînt salutare.

De la aspectele luate, anul 
trecut, numai din viața cămine
lor, brigada operativă de con
trol și-a început activitatea, 
anul acesta lărgind slera preo
cupărilor și investigațiilor sale. 
Raidurile au acum teme dina
inte stabilite. Concursul inter 
cămine, pentru cea mai bună 
gospodărire și disciplină, va fi 
reflectat, în primul rînd, de 
activitatea brigăzii. în plus, 
raiduri pe teme noi de cea mai 
mare importanță : „Cum ne pe-

Un nou lăcaș
de cultură

V»

realitatea vieții

Scenă din noul film romî- 
nesc „Comoara din Vadul 

Vechi

ecranizare 
un nume 
nu mai 

prestigios : 
Șolohov. 
’ Vitol

ceastă 
poartă 
literar 
puțin 
Mihail 
Scenaristul 
a contopit poves

tirii din timpul războiului ci
vil, episoade aspre, dramatice, 

trecem timpul liber „Cupa 
Centenarului Universității". 
„Centenarele Universității și 
institutelor de artă", „Ce e nou 
la Institutul de Construcții".

Dar, să spicuim cîteva din 
aspectele culese din primele 
numere. Deși facultățile n-au 
început cursurile decît de o 
lună de zile, roadele sînt boga
te, cu atît mai mult cu cît și 
colectivul ș-a lărgit și meto
dele de lucru s-au îmbunătățit : 
simplei consemnări, uneori in
cisivă, alteori numai constata- 
tivă, de anul trecut, i-au luat 
locul microfoiletoanele, inter
viurile, fotocronicile...

Iată, unul din primele rai
duri : primul număr a fost con
sacrat, se înțelege, urărilor de 
bun sosit „bobocilor". La că
minul Institutului de științe 
economice un popas în camera 
34. Un interviu luat „boboci
lor**,  din primele impresii. Ve
cinul „bobocilor", studentul 
Ilie Ciurea anul V lucrează de 
acum la proiectul de an. Liniș
te, ordine. La asemenea preo
cupări serioase, o ambianță 
potrivită.

„Nu tulburați liniștea cole
gilor noștri 1“ Dar, Iosif Hodoș, 
anul V — Finanțe, tocmai as
cultă ultimele știri de la Olim
piadă, cu difuzorul deschis la 
maximum. Vecinii, care lucrea
ză în camerele alăturate, ar pu
tea să întocmească un proiect 
•la... vacarmologie.

Costea Ștefan este student în 
anul I, vine din producție, de 
la Copșa Mică. Ne acordați un 
interviu ? „Ce vă propuneți, la 
început de studenție ?“ — Ca 
responsabil de grupă, am să 
cer colegilor mei conștiinciozi-

DE LA SJICLA LL OTEL
Despre «minunile- chimiei 

moceme s-a vorbit mult. în 
cir; de față este vorba des
pre sticlă. Nu peste multă 
vrece. probabil. va face 
apariția ața-numita sticlă 
metar.mgică care va putea 
fi modelată cu ciocanuL pre
lucrată prin toate mijloacele 
E. adaptată oricăror nevoi de 
acest f et

Să ne referim acum — în 
hzmina ultimelor date științi
fice — la utilizările diferitelor 
fi.puri de sticlă.

Capatriă să suporte pre
sum considerabile, să filtreze 
radiațiile sau să 
ferențe enorme 
fizră. sticla și-a 
pan utilitatea

reziste la di- 
de tempera- 
dovedit din 
în zborurile 

casnv.ce. în scopuri asemănă
toare s-a prevăzut înzestrarea 
corrravrior cu calculatoare 
efectrcerice, ale căror elemen
te ie ,rymc4fe** vor fi repre- 
aessee prin piese de sticlă — 
artei însușirea de a înmaga- 
riaa âBfonaații sub formă de 
re1 . ultra-sonore.

Orereofi de știință utilizea- 
M retfad proprietățile „di- 

aie stăciri. Ei închid 
fta BBctpdredB de sticlă pericu- 
jcareâe deyest atomice rezul-

Aa a
MDKâ» 3S 

specifice prozei șolohoviene. 
Decorul: familiara stepă ca
zacă, impetuoasă, vitală, în 
care firile și patimile au ceva 
năvalnic, nestăpînit. Filmul 
lui Fetin armonizează tempe
ramentele eroilor cu această 
natură tumultoasă, justificînd 
întrucîtva, și prin aceasta, 

tatea și seriozitatea cu care 
m-a obișnuit producția, care ne 
vor fi necesare și pentru 
studiu..."

Alături de aceste aspecte vin 
să se înscrie altele. Ce e nou 
la Institutul de Construcții ? 
Multe I Un popas aici, așadar, 
la început de an. Iată, o parte 
din noul local al institutului a 
fost dat în folosință ; căminul 
„Matei Basarab" complet reno
vat, cu una dintre cele mai 
moderne săli de lectură ; două 
noi laboratoare modern utilate ; 
14 burse republicane la Facul
tatea de Utilaje și Instalații. 
Dar, cîte noutăți ar fi încă, 
demne de consemnat I

Oglindă a vieții studențești, 
activitatea brigăzii a reflectat și 
marile evenimente ale acestui 
an universitar : Centenarele 
bucureștene. în acest capitol 
se înscrie numărul special con
sacrat Cupei Centenarului, 
competițiilor viu disputate de 
atletism sau caiac-canoe, tere
nurilor de sport arhipline, și, 
important, acelui echilibru rea
lizat, în acest fel, între munca 
de studiu și orele de destin
dere...

Demnă de remarcat este cali
tatea satirei, a caricaturii, a 
foiletonului și, în genere, pre
zentării lor. Inițiative, preocu
pări complexe, colective mari, 
antrenate în activitățile varia
te, pasiune tinerească... în a- 
cest început de an universitar, 
noutățile se anunță bogate. 
Dacă vreți să vă convingeți, 
mergeți să vedeți în holul Ca
sei de cultură a studenților 
cîteva din gazetele speciale, 
rodul primelor raiduri-fulger I

FLORENȚA ALBU 

veni incoloră atunci cînd in
tensitatea luminii descrește. 
Nu este greu de prevăzut uti
lizarea pe care o asemenea 
sticlă o va avea, de pildă, în 
echiparea automobilelor.

Și iată cum bătrîna, clasica 
sticlă este astăzi de nerecu
noscut. Devenind cîteodată la 
fel de grea ca fierul, ea se 
poate transforma în mod pro
digios într-o substanță mai 
ușoară decît însăși apa. Sînt 
35 de secole de cînd fabrică 
omul sticlă, însă de abia în 
ultimii 50 de ani și-a relevat 
această substanță nenumăra
tele ei posibilități de între
buințare.

Din această recentă și im
petuoasă ofensivă a științei au 

Pe teme
științifice

și folosită 
de izolant, 
rezistență 

de sticlă, 
impu-

ieșit nenumărate variante ale 
sticlei moderne.

Este cunoscută 
din plin însușirea 
ca și formidabila 
mecanică a fibrei 
Ușoară, inalterabilă, 
trescibilă și incombustibilă ea 
poate servi chiar și ca... pan
sament chirurgical. Cercetă
torii i-au găsit însă o însușire 
extrem de prețioasă și neaș
teptată în așa numită „optică 
a fibrei". Esxe vorba aici des
pre fabricarea unor cabluri 
suple, formate dintr-o mulți
me de fire de sticlă, care con- 

tot aripa ghizi de lu- 
Win*  yt care joacă rolul de 
tsaaaporton ai imaginilor.

Să xrecem. acum, la sticla 

dramatica lor evoluție, 
punctul unde liricul întîlnește 
epicul, filmul reușind în ge
neral să mențină această îm
pletire proprie literaturii lui 
Șolohov. într-un sat pustiit de 
gărzile lui Denikin cîțiva ar- 
tileriști găsesc, zăcînd fără cu
noștință, o fată care readusă 
la viață, mărturisește că a fost 
violată de Domico, din răzbu
nare ; îi roagă pe ostașii roșii 
s-o ia cu ei. Tînăra cazacă 
e încredințată celui mai aus
ter dintre soldați, 
kov, războiul l-a 
înainte de vreme, 
fire posacă, greu 
Partea dramatică 
se concentrează înspre finalul 
— surpriză, în care înțelegem 
cît de cumplit s-a înșelat Și- 
balkov asupra lui însuși și a-

Toamna prin parcurile
ploieștene

Foto : N. STELORIAN

produs prin crearea de sticle 
speciale în care sînt incorpo
rați oxizi da cesiu sau săruri 
de aur sau argint. Atomii io
nizați ai oxidului de cesiu ab
sorb razele ultraviolete și 
transferă fotoelectronii ionilor 
de aur sau argint, transfor- 
mîndu-i în atomi metalici. A- 
cești atomi formează tot atî- 
tea imagini invizibile, cotes- 
pur^înd părților impresionate 
de lumină — așa cum se în- 
tîmplă, comparativ, în placa 
fotografică. Pentru â „develo
pa" această sticlă ea trebuie 
încălzită. Astfel vîscozitatea ei 
se pierde și atomii metalici 
acționează ca niște nudei, în 
jurul cărora se formează cris
tale opace, care fac să se con
tureze imaginea înregistrată, 

într-o zi, o bucată de sticlă 
fotosensibilă a fost „uitată* 4 
într-un cuptor și, din această 
eroare, s-a născut pirocera- 
mul — un nou derivat de sti
clă avînd proprietăți cu totul 
ieșite din comun : avînd as
pectul porțelanului și o densi
tate inferioară celei a alumi
niului, el are, totodată, o 
enormă rezistență la ruptură, 
o mare conductibilitate ter
mică, o inerție chimică aproa
pe totală^ precum și caracte
ristici electrice inegalate încă 
deniei un material la tempe
raturi înalte. De la astronau- 
tică și pînă la industria usten
silelor culinare, această nouă 
sticlă este folosită cu succes.

Fizicienii apreciază la 3 000 
de kilograme pe milimetru 
pătrat rezistența teoretică a 
sticlei. Pentru a consolida sti
cla, a-i conferi o rezistență 
remarcabilă, ea este călită. 
Prin această călire, tăria anu
mitor sticle se poate împătri. 
Din asemenea sticle se pot fa
brica pînă și arcuri — compa
rabile cu cele de oțel.

Sînt acestea numai cîteva 
exemple — dintre cele mai 
recente care demonstrează 
însă din plin cum materialele 
„obișnuite", ca sticla, sînt ra
dical transformate de știința 
și tehnica modernă.

supra tinerei pe care a îndră
git-o. Situații extreme ce par 
fără ieșire vor fi rezolvate de 
eroul povestirii lui Șolohov în 
spiritul adevăratului uma
nism, umanismul-socialist, al 
intransigenței față de dușman. 
Cînd artileristul află că fe
meia care abia i-a născut un 
copil, e spioana albilor, o va 
ucide, asigurînd-o înainte că-i 
va crește băiatul ca pe un 
demn ostaș al revoluției.

Momentul, de mare intensi
tate dramatică, e interpretat 
de un remarcabil cuplu acto
ricesc : Evghenii Leonov (cu
noscut mai mult din roluri de 
comedie) și tînăra actrița, la 
primul ei rol important în 
film, Liudmila Ciursina.

de toamnă...

voioșiei 
din Ca

dle Pa- 
prezen-

de 
or- 
in-
de 

ce-

Autobuzele goneau pe șo
seaua străjuită de copacii care 
toamna i-a dezbrăcat de po
doabe. Ele duceau spre Pitești 
o adevărată primăvară a cîn- 
tecului și jocului, a 
celor 200 de pionieri 
pitală.

Formațiile artistice 
latului pionierilor au _ 
tat pentru colegii lor piteșteni 
un bogat program de cîntece 
și dansuri, pe scena Teatrului 
„Al. Davilla" din localitate. 
Primirea călduroasă a învins... 
frigul de-afară. Aplauzele ge
neroase au însoțit fiecare apa
riție în scenă, fie că a fost 
vorba de tabloul muzical-co- 
regrafic „Rapsodia", pe muzi
că de George Enescu — inge
nios și măiestrit pus în scenă
— de cîntecele executate J’~ 
grupul vocal-folcloric și 
chestra populară, de cele 
terpretate de ansamblul 
mandoline, sau de dansul 
lor 4 lebede mici din baletul 
„Dansul lebedelor" de Ceai- 
kovski... Micii spectatori din 
Pitești au fost pur și simplu 
cuceriți de vocea pionierei 
Dragomir Florica — laureată 
a concursului cultural-artis
tic al pionierilor și școlarilor
— care a interpretat cu o ade
vărată măiestrie cîntecul 
„Grîușor din Bărăgan" cu in
flexiuni și modulații în care 
se simțea mișcarea oceanului 
auriu al holdelor de grîne din 
cîmpie...

Urmare ? încheierea spec
tacolului a fost o întîlnire a 
prieteniei și bucuriei.

Cei din București și cei din 
Pitești s-au împrietenit, și-au 
dat adrese pentru a-și scrie.

...Adelaida, Emilia, Gabrie
la, Viorel, Marilena, Luminița, 
Laurențiu... îi revăd parcă și 
acum, cu florile în mîini, aș- 
teptînd emoționați cu privi
rile pline de regret, urmărin- 
du-ne la plecare... „Să mai 
veniți pe la noi, dragi prie
teni ! Vă așteptăm!...“

I. MIHUT

PE ECRANE



„Sacul
leagă
gura

m citit cu interes într-unul din 
numerele ziarului „Scînteia tine
retului" despre valoroasa expe
riență a G.A.C. Biled, regiunea 
Banat, privind pregătirea ierna
tului animalelor. Ca specialist în 
cadrul gospodăriei colective Goi

cea Mare, regiunea Oltenia, am avut de în
vățat din această bună experiență. Aș dori să 
arăt și eu cîteva din problemele pe care le-am 
rezolvat noi în vederea pregătirii iernatului 
animalelor. Gospodăria are un sector zooteh
nic dezvoltat, care cuprinde acum 940 tau
rine (din care vaci și juninci montate 330 
capete), peste 1 520 porcine, 2 620 oi și aproape 
16 000 de păsări. Aici lucrează ca îngrijitori 
156 de colectiviști, mare parte dintre ei fiind 
tineri recomandați de organizația U.T.M. 
Utemiști ca Ion Bălășoiu, Oprea Doancă, 
Gheorghe Gae și alții, prin munca lor, prin 
strădania pe care o depun pentru obținerea 
unor producții mari și constante de came și 
lapte se bucură de aprecierea tuturor colecti
viștilor.

Tinerii noștri colectiviști aduc o importantă 
contribuție la asigurarea unor condiții cît 
mai bune de îngrijire și furajare a animale
lor pe timpul Iernii. Aceste măsuri au fost 
luate cu multă vreme în urmă. Ne-am în
dreptat mai întîi atenția spre pregătirea 
adăposturilor. De la începutul anului echipele 
de meșteri au construit o puiemiță cu etaj

La casa-laborator de la G.A.C. Dumbrăveni, raionul Botoșani, inginerul agronom 
Gh. Macarie demonstrează la microscop, în fața colectiviștilor — celulele de 

sfeclă în care se depozitează zahărul.

Un răspuns la ancheta noastră:

„Cum pregătiți iernatul

animalelor?
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Italiei 
de

ambasadorului 
la Consiliul 
Miniștri

noiembrie, IonLuni 2
Gheorgne Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, au 
primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Italiei, Alberto 
Paveri Fontana, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

Primirea de către 
tovarășul Emil Bodnăraș, 

a unor oaspeți 
indonezieni

Luni 2 noiembrie. Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a primit pe prof. dr. 
S. D. Pusponegoro, ministru 
pentru cercetările științifice 
naționale din Indonezia, și 
prof. dr. J. A. Katili, directo
rul Institutului național pen
tru cercetările geologice și 
minerit din Bandung.

Au fost prezenți acad. Ște
fan Bălan, ministrul învăță-

mîntului, precum și Sukrisno, 
ambasadorul Indoneziei la 
București.

Recepția oferită 
de ambasadorul U.R.S.S. 

în cinstea delegației 
militare sovietice.

nel Vasile, adjunct al minis
trului forțelor armate au vi
zitat Combinatul avicol Cre- 
vedia.

Conferința omului 
de știință englez, 

dr. J. Atkinson

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, I. K. Jegalin, 
a oferit luni seara o recepție 
in cinstea delegației militare 
sovietice condusă de mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
ciko, prim-locțiitor al minis
trului Apărării al UJUS.S.

Au participat general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, membri 
ai C.C. al P.M.R.. ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezemă, 
ofițeri superiori.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă. atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

In timpul recepției, I. K. 
Jegalin, general de armată 
Leontin Sălăjan și mareșalul 
A. A. Greciko au rostit toas
turi.

In cursul 
delegației 
însoțiți de

★
dimineții membrii 
militare sovietice 
general-maior Io-

laDr. J. Atkinson, director 
Centrul de reactori nucleari 
de cercetări din Dounreay» 
Anglia, care a participat la lu
crările Conferinței internațio
nale privind tehnicile experi
mentale la reactorii nucleari 
de cercetare, desfășurată re
cent la București, a vorbit luni 
la Institutul de fizică atomica 
despre dezvoltarea energeticii 
nucleare în Marea Britanie. 
Conferința a fost organizată 
de Comitetul pentru energia 
nucleară de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Romîne.

Au participat Gh. Gasțon 
Marin, președintele Comitetu
lui pentru energie nucleară, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, 
acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică ato
mică, specialiști din unele 
ministere, cercetători din in
stitute care se ocupă de apli
cațiile energiei nucleare. Con
ferința, deosebit de documen
tată, a fost urmărită cu un 
viu interes de participanți.

Zilele culturii sovieticeSPORT.SPORT
însemnări pe marginea

cuplajului bucureștean împotriva
minutelor penibile

cu o capacitate de 10 000 capete. Cele 6 000 
de păsări care ocupă acum noua construcție 
se dezvoltă bine, inregistrîndu-se importante 
sporuri în greutate și nici o mortalitate. Am 
mai construit, de asemenea, două grajduri 
pentru tineretul . bovin, cu o capacitate de 
cîte 100 capete fiecare. Adăposturile mai 
vechi — peste 25 la număr — au fost repa
rate, revizuite, văruite din nou, s-a făcut la 
fiecare dezinfecția, aerisirea etc

Firește, activitatea noastră pentru pregăti
rea iernatului animalelor a fost și este mult 
mai complexă. Ne-am preocupat și ne preocu
păm în continuare de asigurarea unui sorti
ment cît mai variat de furaje. încă din vară, 
după recoltarea păioaselor am oprit cantități 
îndestulătoare de concentrate. Totodată am 
depozitat peste 1 500 tone paie de griu, orz și 
secară. Pleava a fost cu multă grijă strînsă și 
clădită in șire bine acoperite. De la mazăre și 
borceag am colectat încă 210 tone vrejuri și 
pleavă, la care se mai adaugă 310 tone fîn de 
lucemă și 650 tone fîn de luncă.

Acum culegem porumbul, tăiem și le
găm cocenii. Va rezulta și de aici o însem
nată cantitate de nutrețuri concentrate și gro
siere. Continuăm, în același timp, tosilozăriie. 
Este o acțiune pe care am început-o încă din 
primăvară. Am insilozat pînă acum lucemă, 
secară, frunze și cotoare de varză timpurie, 
vreji de mazâ re de grădină porumb verde, 
ierburi de baltă, resturi de la grădina de 
legume, frunze și colete de sfeclă, ea și coceni 
mai verzi de porumb, toate ins urnind peste 
2 100 tone.

Rezervele de nutrețuri despre care am 
amintit ne vor ajunge pînă la recolta anului 
viitor. Așa rezultă din calculele noastre. în 
acest scop am grupat animalele în funcție de 
producțiile pe care le dau și pe baza rațiilor 
stabilite pentru fiecare grupă în parte se va 
face furajarea. Colectiviștii noștri cunosc în
țelepciunea proverbului: „Sacul se leagă la 
gură, nu la fund“, așa că de la început înțele
gem să gospodărim cu grijă nutrețurile.

Avem un sector zootehnic mare, puternic, 
cu frumoase posibilități de dezvoltare. Am 
reușit să permanentizăm în acest sector oa
meni de nădejde, pe care-i ajutăm să-și îm
bogățească cunoștințele profesionale folosind 
în acest scop multiplele posibilități ce ne stau 
la îndemînă : demonstrații practice, consfă
tuirile de producție care se țin cu regularitate 
și în cadrul cărora este generalizată expe
riența bună, învățămîntul agrozootehnic de 
trei ani care va începe curînd etc.

Sînt create astfel toate condițiile pentru ca 
și în perioada iernii să putem obține produc
ții mari și constante de carne și lapte de la 
animalele proprietate obștească.

ucureștud, in care 
toamna a adormit prea 
devreme — ți md a- 
vea aiila frunziș in cere 
să se întindă ! — a tri
mis tn tribunele Sta
dionului ^23 August", la

primul cuplaj după întoarcerea o- 
limpialor, peste 30000 de specta
tori. Cifră record acind m vedere 
frigul usazt care te pătrunde pină 
la os ți f aptd că 90 de minute urma 
m joace Prcgresul — edupă de care, 
chiar od mai indtdemt spectator s-a 
plictuit.

IdnsUrej dintre Progresul ți 
U.TA. (1—1) — dztonarea fihnuhâ 
acestui meci, ta caz ci irinemetogre 
fus a irosit dteca sute de metri de 
pdsadă, ar fi pedeapsa ideeii ce se 
poate admriustm călătorilor cere 
sparg semințe in fremcet, pietonilor 
care traverse azi strada citmd ziarul 
sau fotbaliștilor celor două formații 
pentru că ne-au făcut să degerăm o 
oră ți jumătate — s-a desfășurat cu 
nenumărate faulturi și Imbrînceli. 
Tonul l-au dat cei mai slabi, adică 
Progresul, iar textiliștii au răspuns 
ai o promptitudine de-a dreptul 
uimxtoare, plctmdu-le apoi adeene- 
rdor eu vrrf ți îndesat. Indricutabil, 
arbitrul Mircea Rotaru (lăți) a M- 
cvșit —irnerr grg/eu (o fluierat

mult ți cu intirzieTe, a dictat decizii 
ia compensație etc.) dar faptul a- 
ceria au scuzi cu nimic comporta
rea asideador de-a dreptul jigni
toare peniru public. Timp de dieta 
mimte (fi aria sub privirile mdul- 
genie ale antrenorului care n-a schi
țat măcar vn pentru a-fi tem
pera eleva' ei ou oprit jocul ca să 
se certe cu arbitrul pentru a-l sili să 
reetni asupra penaltndui acordat 
bucurețtendor. Era pur și simplu 
penibil so-i pricești cum se zbat, 
gestieuleeză ți vocifereozi. Mărturi
sim oi de rmdți, foarte mulți am 
n-am căzut o echipă rominească 
mamfesrindssse H Mu 1 acesta, com
plet stsân «feriplmri sportive si bu- 
r’dui simț. Dar lucrurile n-au luat 
rirță sici Spre mijlocul reprizei a 

doua. portmJ Coana, sărind la o 
mmge incită, l-a lovii, m cădere, cu 
pumnu pe înaintașul de la U.TA^ 
Chicu, si acesta, dind friu liber ner
vilor, i-a aplicai o lovitură de bo
canc, cu atita putere, incit dacă ar 
fi dat in minge, ar fi trimis-o tn 
plopii de la intrarea în stadion. So
mat sâ părăsească terenul, Chivu s-a 
opus. A fost nevoie iarăși de un mi
nut sau două de întrerupere pentru 
ca jucătorul de la U.TA. să aducă 
la indepknire

Gindim că federația de 
fotbal, conducerea duhu
lui vor analiza serios aces
te abateri și cor lua mături 
dintre cele mă severe.

Meciul dintre Stema p 
Petrolul, mult amanet șs 

aproape de ceea ce 
obișnuim să marin fetbei. 
s-a încheiat eu victorie le 
limită a militarilor cere 
ou acut cel mai bun o» ia 
Padovici — agrtric, inepte 
zabil și bun țintaș. Pimețteea fc*  pri
ma repriză la mâiftmea MemcMia. 
au capotat, aproape mezpitcabd, 
inir-a doua. Sufocată și depățdd pe 
toate planurile s-a pre-retet iasa»- 
tarea. In schimb aptreree — mai 
puțin partea stingă — a spulberat 
atacurile în trombă ele bucvrcr'em- 
lor, magistral dirifate de Redai.

Ionescu, portarul petrobștiior, s-a 
impus prin intervenții uinutoere, de 
mare curaj și efieaertate. De la Voi- 
nescu încoace, puțini portari de la 
noi au mai cules atitea aplauze ca 
Ionescu. La ora actuale, suplul fi 
blondul portar al ploiejtendor deține 
o formă care, sigur, îl ce impune 
atenției selecționerilor. îl com ur
mări îndeaproape, cu plăcere.

. Dci=o“ București a desfășurat 
un joc de nivel scăzut in întilnirea 
cu Steagul rose" Brașov.

Noi purtători ai insignei 
de polisportiv

In satele și comunele raionului 
Tîrgu Mureș se desfășoară o susți
nută activitate pentru mobilizarea 
unui număr cît mai mare de 
tineri în vederea susținerii pro
belor pentru insigna de poli
sportiv. Astfel, în acest an. peste 
1 000 de tineri au trecut probele și 
se numără printre purtătorii insig
nei. Asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M. de la școlile medii din 
Sovata, Singiorgiu de Pădure, 
Miercurea Niraj, Emei, Dumbrăvi- 
oara și altele au acordat acestei ac
țiuni o deosebită atenție.

ION PĂUȘ 
corespondent voluntar

PE SCURT

UJLSS

I. PERȘINARU 
inginer agronom la G.A.C.

„Unirea Principatelor"
din comuna Goicea Mare, regiunea Oltenia

• Pw.e 15 000 de 
spectatori sa crx&dzzf 
daariâcS Ja Belgrad 
meciu!
de fotbal dstre ectu- 
pele Pcrtiizzi 
fi AC. M..0P0. Fot- 
bajiștii Fjgaaimri «■ 
obțisat cu
aeoml de 5—3.

• fa Cea- 
stec.tir.» eckipa «eJec- 
tâmc’.ă de ioAaî a

a imrizts ca
scoml de î—d ri— 
echipa Algeriei Re
vanșa vc crea ioc j*  
4 noiembrie .a Alger.

• La Genova *-a  
disputat duminici fo
cul international de 
iotbal dintre echipe > 
A.S. Genova și Dina
mo Zagreb. întilnirea 
s-a încheiat ca un re
zultat de egalitate : 
2—2.

• La Istanbul a a- 
vut loc Întilnirea in
ternațională de fotbal 
dintre reprezentativele 
Turciei și Tunisiei. 
Fotbaliștii turci au 
obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (3—1).

italie». ecJăpa AS. 
Roata a clțtigeî „Cz&a 
Italiei", larzagfad la 
hnaJd ca 1—0 (3—99 
echipa F. C. Tarata. 
Unicul punct a tont 
marcat ce ATiooie Ia 
minutul 85.

Profesor dr. MIHAIL-EMIL MAURER
In ziua de 31 octombrie a.c. 

a încetat din viață dr. Mihail- 
Emil Maurer, directorul Insti
tutului de expertiză și recupe
rare a capacității de muncă, 
profesor șef de catedră la In
stitutul de medicină și far
macie București.

Născut în București la data 
de 7 mai 1904 a absolvit Fa
cultatea de medicină, obținînd 
titlul de doctor în anul 1929.

Profesorul dr. Mihail-Emil 
Maurer a parcurs întreaga ie
rarhie spitalicească ocupînd 
funcțiile de : extern, intern, 
medic secundar, medic pri
mar. Ca urmare a îndelunga
tei și susținutei sale activități 
profesionale și științifice a fost 
promovat la gradul de profe
sor șef de catedră.

Dotat cu un deosebit spirit 
organizatoric, în decursul ac
tivității sale de peste 40 de 
ani, a inițiat și condus cu com
petență asistența medicală a 
muncitorilor din transporturi 
și telecomunicații, din princi
palele șantiere de construcție 
ale țării, precum și din nume
roase alte sectoare industriale, 
aducînd un aport deosebit în 
organizarea și orientarea asis
tenței medicale a muncitori
lor.

Una din realizările sale 
principale o constituie orga
nizarea pe baze moderne a In-

stitutului de expertiză și recu
perare a capacității de muncă 
și a rețelei de specialitate în 
cadrul căreia — în calitate de 
profesor și director — a depus 
o valoroasă activitate de cer
cetare științifică și de formare 
de specialiști.

Datorită meritelor sale în 
acest domeniu, a fost ales 
membru în Comitetul de ex- 
perți al Organizației Mon
diale a Sănătății pentru pro
bleme de readaptare medicală 
și delegat titular în Consiliul 
Asociației internaționale de 
securitate socială.

Participînd la numeroase

In program sînt înscrise, 
emisiuni de muzică simfonică, 
de cameră, de operă, muzică 
populară și ușoară din 
U.R.S.S., în interpretarea unor 
formații și soliști sovietici.

Expoziția „Artele grafice 
în S.U.A." la Ploiești

In sala Palatului Culturii din 
Ploiești s-a deschis luni expozi
ția „Artele grafice în S.U.A.", 
organizată în cadrul aranjamen
tului cultural între R. P. Romînă 
și S.U.A. La festivitate au parti
cipat reprezentanți ai Comitetu
lui de stat pentru cultură și artă, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai comitetelor de cultură și 
artă ale regiunii și orașului Plo
iești, oameni de cultură, un nu
meros public.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Traian Comăniciu, 
președintele Comitetului regional 
de cultură și artă Ploiești.

Ministrul S.U.A. la București, 
William Crawford a făcut o 
scurtă prezentare a expoziției.

După vernisaj, ministrul S-U-A. 
a oferit un cocteil.

Turneul Teatrului de stat 
din Constanța

reuniuni internaționale, a 
adus contribuții importante la 
elaborarea normativelor pri
vind problemele de asigurări 
și prevederi sociale.

Pentru rodnica și valoroasa 
sa activitate a fost decorat cu 
ordine și medalii ale Repu
blicii Populare Romîne, acor- 
dîndu-i-se, de asemenea, și 
titlul de „medic emerit

Prin încetarea din viață a 
prof. dr. Mihail-Emil Maurer, 
rețeaua sanitară, știința și în- 
vățămîntul medical din țara 
noastră, pierd un valoros me
dic, distins cercetător și cadru 
didactic.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI 
PREVEDERILOR 

SOCIALE, 
MINISTERUL 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, 
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 

DE ȘTIINȚE MEDICALE DIN 
R.P.R.

★

Corpul defunctului se află 
depus în aula Facultății de 
Medicină, bd. dr. Petru Gro
za nr. 8.

Mitingul de doliu va avea 
loc în ziua de 3 noiembrie a.c. 
ore 14, la Facultatea de Medi
cină București.

înhumarea va avea loc în 
aceeași zi la Cimitirul Bellu 
la ora 15,30.

In cadrul Zilelor culturii sovie
tice, luni a acut loc la Casa prie
teniei romi no-sovt etice din Capi
tală o seară de literatură sovie
tică.

După cucîntul de deschidere 
rostit de acad. Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă. au vorbit 
scriitorul Aurel MtTiale și scriitorii 
sovietici Afanasi SaUnski, Agnia 
Barto, Andrei Lupan și Viktor 
Pankov, prezenți în țara noastră 
cu acest prilej.

Posturile noastre de radio 
transmit pînă la 7 noiembrie 
un ciclu de emisiuni în cadrul 
„Săptămînii muzicii sovietice".

Luni seara, Teatrul de stat 
din Constanța și;a început 
turneul în Capitală în sala Co- 
media cu piesa „Este vinovată 
Corina?" de Laurențiu Fulga, 
în regia lui Constantin Dini- 
schiotu și scenografia lui Emil 
Moise.

In continuare, sala Teatru
lui de Comedie va găzdui alte 
spectacole ale Teatrului de 
stat din Constanța : „Adam și 
Eva“ de Aurel Baranga (regia 
Sică Alexandrescu, scenogra
fia Emil Moise), „Femeia în
dărătnică" de Shakespeare 
(regia N. Al. Toscani, sceno
grafia Elena Forțu). Turneul 
se va încheia cu piesa „Dacă 
vei fi întrebat" de Dorel Do
rian (regia Ion Olteanu, sceno
grafia Emil Moise), pe care ac
torii constănțeni o vor pre
zenta pe scena Teatrului „C. I. 
Nottara".

(Agerpres)

Ce ar putea împărtăși
Reșița Hunedoarei

și Hunedoara Reșiței
(Urmare din pag. I)

în cînd, se mai interesează „cum 
se comportă înlocuitorul cărămi
zii ?“.

— Bine, bine, maistre — îi 
răspund oțelarii mai tineri. In 
curînd îți vom da o veste nouă.

— Care, întreabă maistrul ?
— Secret — i se răspunde — 

și băieții își fac cu ochiul.
De fapt, acum, secretul e cu

noscut. Procedeul a fost experi
mentat și la oalele de fontă. Re
zultatele — bune. „Despre asta

hctărirea arbitrului. FĂNT7Ș NEAGV

Aspect de la duminica sportivă băimăreană. Imagine de la crosul republican — faza regionala
Foto i O. PLECAN

l

să nu scrieți, ne spunea inginerul 
Kurt Ghilch — trebuie să mai 
facem cîteva experiențe".

Am aflat, înainte de plecarea 
din Reșița, că ultima experiență 
a fost reușită. Dacă și celelalte 
încercări se vor solda cu aceleași 
rezultate, în istoria oțelăriei re- 
șițene se va scrie un nou capitol: 
tona de oțel a anului 1965 va fi 
cu mult mai rapidă și mai ieftî» 
nă.

Iată numai una din metodele 
pe care le vor împărtăși oțelarii 
din Reșița tovarășilor lor de la 
Hunedoara. Dar cîte alte proble
me nu vor avea ei de discutat. 
Reșițenii vor să afle cum au reu
șit hunedorenii să ajungă la acel 
1,78 la sută ,— reducere a timpu
lui de reparații la cald față de 3 
la sută planificat. Hunedorenii 
sînt interesați să cunoască în a- 
mănunțime cum reușesc reșițenii 
să elaboreze un număr mare de 
șarje rapide. Reșițenii vor să știe 
cum, prim ce mijloace se obține 
la Hunedoara o încărcătură me
talică sporită.

întrecerea dintre cei doi gi- 
ganți ai oțelului intră într-o nouă 
etapă. De-a lungul celor 10 luni 
care au trecut din acest an, si cei 
din Reșița și cei din Hunedoara 
au obținut rezultate bune, au 
rezolvat numeroase probleme noi. 
Vor acum — pe bună dreptate 
- Să-și confrunte părerile, să-și 
împărtășească experiența și să 
pregătească condițiile care să fa
că, în anul viitor, întrecerea so
cialistă dintre ei cu și mai bune 
rezultate. Anticipăm, încă de pe 
acum schimbul de experiență la 
„o șarjă rapidă și de calitate"» 
elaborată de cei mai buni oțelari 
ai țării.

narilor cbUcrioițti. Aici, și t» 
alte perfi, comitetele comuna» 
le U.TJf. dau o atenție deose
bită acestor actxrităfi tinerești 
in cere râjpundenle muncii 
sir.: discutate cu seriozitate, pe 
bora unor exemple concrete.

Anotimpul de care ne des
parte mai puțin de o luna este 
și tmul din cele mai priel
nice activității cui tu ral-a rtis- 
tice, spectacolelor formațiilor 
de amatori, dezbaterilor prie
tenilor cărții, ai filmului, ai 
muzicii. Este perioada, acum, a 
definitivării repert oriilor, a 
fixării programelor de brigadă, 
a primelor repetiții la dansuri, 
teatru, coruri. In multe sate 
din regiunea Dobrogea în 
planurile de muncă ale că
minelor culturale sînt tre
cute toate acestea, se cu» 
nosc suitele de dansuri, pie
sele corale și de teatru care 
vor susține „stagiunea de iar
nă". A intrat deja în tradiția 
căminului cultural din Coroa
na, de exemplu, ca repertoriul 
formației de teatru să fie sta
bilit împreună cu un larg co
lectiv format din spectatori, să 
se discute cu aceștia piesa la 
care s-au oprit artiștii amatori 
înainte de prezentarea ei în
tregului sat, pe scenă. Rod al 
unei asemenea consultări cu 
un colectiv cît mai numeros de 
spectatori, repertoriul fiecărei 
formații artistice de amatori 
oglindește, astfel, și preferin
țele, gustul artistic al celor că
rora le este dedicat. „Exame
nul" formațiilor în fața publi
cului satelor dobrogene se dă 
nu numai la prima înfățișare 
pe scenă a artiștilor amatori, ci 
încă de pe acum, o dată cu a- 
cest fel de a stabili repertoriul.

Iată cîte ^puncte de plecare"

se pot găsi pentru activitatea 
cultural-artistică în iarna a- 
ceasta. Toate manifestările 
care și-au cîștigat un bun 
prestigiu, în organizarea căro
ra există o bună experiență, 
sint asemenea unor punți care 
fac legătură între iarna care a 
trecut și cea care vine.

Prefață la stagiunea 
de iarnă

Faptul a devenit tradițional: 
pentru a pregăti cele mai 
bune condiții desfășurării 
muncii culturale, organizatorii

dariilor colective, spre răspîn- 
direa cunoștințelor materialist- 
științifice, au avut loc la înce
putul acestei luni primele de
plasări pe un itinerar care a 
cuprins sate și comune mai 
îndepărtate de centrul raionu
lui.

Pentru toate activitățile pro
puse, planurile prevăd colecti
ve organizatorice, alcătuite din 
cadre didactice, ingineri, me
dici, tineri colectiviști, dîndu- 
se un larg cîmp de desfășura
re inițiativelor.

Pe lîngă activitatea de pre
gătire a formațiilor artistice de 
amatori, planurile de muncă

cele 25 de cicluri de filme 
agrozootehnice, documentare și 
științifice înscrise pe un cir
cuit judicios de către între
prinderea cinematografică re
gională. Salutară este și inten
ția inițierii unei caravane care 
să prezinte mecanizatorilor și 
lucrătorilor din G. A. C. și 
S.M.T. filme specifice muncii 
lor. Alcătuite la nivelul re
giunii, brigăzile mixte de cre
atori vor avea întîlniri cu iu
bitorii de muzică, de poezie, de 
arte plastice. Acestea vor pu
tea da un sprijin direct artiș
tilor amatori care se întrec în 
cadrul primului „festival" re-

IN FIECARE SAT-O
PE FIECARE SCENĂ

acesteia manifestă, am zice, 
același simț gospodăresc, a- 
ceeași grijă ca pentru muncile 
pregătirii recoltei viitoare. Co
lectiviștii se pregătesc ei înșiși 
și pregătesc satele lor pentru 
ca anotimpul cultural să fie 
bine găzduit. In majoritatea 
comunelor au fost realese 
consiliile de conducere ale că
minelor culturale. Irivestin- 
du-le cu răspunderea obșteas
că pentru bunul mers al acti
vității acestora, consiliile în
scriu în aceste zile primele 
manifestări din stagiunea cul
turală a iernii. Pe un grafic 
am urmărit itinerariile celor 
patru brigăzi științifice din ra
ionul Macin. După o instruire 
atentă a brigăzilor, în scopul 
orientării expunerilor spre 
problemele de bază ale gospo-

alcătuite de conducerea cămi
nelor culturale, în colaborare 
cu comitetele U.T.M., prevăd 
de pe acum numeroase acțiuni 
cu și pentru tineret. în multe 
locuri, (comune din raionul 
Măcin, sau Hîrșova, Peștera, 
raionul Medgidia ș.a.) se știe 
cum se vor desfășura primele 
„joi ale tineretului", ce pro
gram vor avea serile dedicate 
tinerilor familiști sau fruntași
lor în producție, ce contribuție 
vor avea formațiile artistice la 
sărbătoarea tinerilor tracto
riști sau în cadrul duminicilor 
cultural-sportive.

Tradiționale acțiuni de am
ploare — „Luna cărții la sate" 
și „Festivalul filmului la sate" 
— sînt așteptate cu inițiative 
interesante. Mii de colectiviști 
vor urmări în fața ecranelor

SCENÂ,

SATUL
gional al cîntecului și dansului 
dobrogean.

Să nu așteptăm 
înghețul

Pe fundalul acestei pregătiri 
foarte divers orientată, desfă
șurată într-o atmosferă serioa
să, de muncă temeinică, se în
scriu însă și cazuri care indică 
o nepăsare nedorită din partea 
conducerii unor cămine cultu
rale, a unor comitete U.T.M. 
La Mereni, Mircea Vodă, Lun- 
cavița ș.a. n-au fost încă alcă
tuite planurile de muncă, nu 
s-au luat măsuri corespunză
toare pentru desfășurarea nor
mală a activității cultural-edu
cative e drept că, așa cum am 
aflat apoi, întîrzierea începerii 
unei activități temeinice de

pregătire se datorează și datei 
recente cînd a avut loc plena
ra comitetului regional pentru 
cultură și artă, care a discutat 
perspectivele activității cultu
rale în perioada iernii.

Prin însăși denumirea lui 
căminul cultural trebuie să fie 
primitor ca o casă cu gazde 
ospitaliere. Iarna este aștepta
tă în multe sate dobrogene cu 
săli curate, cu scene bine uti
late. Îmbogățirea fondului de 
cărți, repararea mobilierului, 
revizuirea costumelor și a in
strumentelor muzicale, iată 
probleme gospodărești care 
i-au preocupat pe mulți din 
directorii căminelor culturale. 
Dar mai sînt încă și locuri 
unde se așteaptă... La Cum
păna și Negrești se așteaptă 
mobilierul pentru ca în iar
nă activitatea căminului cul
tural să se mute în loca
luri noi. La Dumbrăveni se 
așteaptă o repartiție pen
tru seîndura necesară fini
sării noului cămin. La Mircea 
Vodă se așteaptă de mult re
pararea cabinei de proiecție. 
In comunele Marașu, Războ- 
ieni, Petroșani, Beilic, Beidaud, 
Țepeș Vodă se așteaptă o re
vizie a aparatelor de proiecție. 
Se mai așeaptă încă în multe 
locuri transportarea combusti
bilului necesar încălzirii. Spi
ritul gospodăresc, valorificarea 
posibilităților locale, pot re
zolva în multe comune proble
ma combustibilului.

Experiența anilor trecuți a- 
rată că posibilitățile pentru 
desfășurarea unei complexe 
activități cultural-educative în 
regiune sînt numeroase. Meto
dele și inițiativele cîștigate 
prin această experiență tre
buie valorificate mai deplin și 
mai rodnic în noul anotimp 
cultural.
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alegeri în S. U.A
rin urmare prima 
marți, după prima 
luni din luna no
iembrie. Pe între
gul teritoriu al 
Statelor Unite sînt 
chemați în fața ur

nelor electorale aproximativ 71 
de milioane de alegători. Ei ur
mează să aleagă un președinte, 
un vicepreședinte, 35 de sena
tori, 435 de membri în Camera 
Reprezentanților, 25 de guver
natori de state și multi alți can
didați pentru funcțiile locale. 
Acest ultim eveniment încu
nunează intensa campanie elec
torală care a prilejuit în Statele 
Unite o dezbatere în proble
mele de politică internă și ex
ternă cu mult diferită ca ton și 
amploare decît în alegerile tre
cute. Problemele fundamentale 
care se pun în fața țării n-au 
fost abordate numai de pe po
zițiile partidelor, ci potrivit ob
servatorilor, mai mult ca ori
ei nd, de pe poziții fundamental 
diferite în ce privește orienta
rea și perspectiva societății a- 
mericane.

Ultimul act al campaniei e- 
lectorale a fost reprezentat de 
principalele discursuri ținute de 
cei doi candidați. Candidatul 
democrat, actualul președinte 
Johnson, în cadrul unui mare 
miting electoral organizat la 
New York la Madison Square 
Garden și-a reafirmat principa
lele vederi în problemele de 
politică internă și externă. El a 
reamintit primele date (citate 
încă în cursul cuvîntării de la 
Chicago) în legătură cu rezul
tatele aplicării noii legislații a- 
supra drepturilor civile. Acest 
raport cuprinde date referitoare 
la 53 de orașe cu peste 50 de 
mii de locuitori din 19 state.

In problemele de politică ex
ternă președintele Johnson a 
lansat un atac virulent „cej 
mai puternic de pînă acum" 
(„NEW YORK TIMES”), împo
triva candidatului republican. 
El a spus din nou că politica 
externă trebuie să fie realistă, 
flexibilă și prudentă. Președin
tele Johnson a menționat „im
portanța răspunderii" in pro
movarea politicii externe. Bine
înțeles, de partea republicană 
au fost repetate atacurile îm
potriva politicii externe a ad
ministrației Johnson, deplin- 
gîndu-se „slăbiciunea militară 
și politică*  a actualului guvern.

Dar acum rolul principal II 
are statistica. Ziarele, posturile 
de radio și televiziune, diver
sele instalații speciale continuă 
să emită pronosticuri privind 
eventualul rezultat electoral și 
să prezinte în mod comparat 
rezultatele ultimelor alegeri cu 
cele scontate pentru marți. 
După Institutul Gallup, John
son va obține 64 la sută din vo. 
turi. Intr-un ultim sondaj efec
tuat asupra unui număr de 30 
de mii de persoane, „NEW

PARIS 2 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței de luni pentru a da răs
puns celor 94 de vorbitori din 
care 47 miniștri ai învățamîn- 
tului, care au luat cuvîntul 
începînd de la 20 octombrie, 
Rene Maheu, directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O., a subliniat 
că această organizație este 
chemată să devină o mare 
forță spirituală.

Rezumînd programele 
scopurile U.N.E.S.C.O., 
menționat că pe viitor se va 
acorda prioritate învățămîntu- 
lui și științei, potrivit cere
rilor tuturor delegațiilor pre
zente la actualele lucrări ale 
U.N.E.S.C.O.

• „Mai mult de jumătate din 
bugetul anual al statului se chel
tuiește pentru armată".

e „Dăinuie încă starea de a- 
tediu introdusă cu 20 de ani în 
urmă".

• „Un grup de circa 150 mari 
proprietari ttăpînesc pînă la 70 
la sută din teritoriul țării, iar ță
ranii (80 la sută din populație) 
sînt, în marea lor majoritate, lip
siți de pămînt și necoiți să tru
dească de dimineață pînă seara 
la moșieri pentru a-și asigura 
existența mizeră".

• „Numai 4 la sută din supra
fețele existente sînt cultivate".

• „40 la sută din micile gos
podării nu au încă pluguri de 
fie,-.

• „Dintre copii, 40 la sută 
mor înainte de a împlini un an, 
media de vîrstă fiind de 30 de 
ani".

Cele de mai sus reprezintă spi
cuiri din cîteva publicații stră
ine („LA MANANA- din Asun
cion, „NATION" din New-York, 
„LA TRIBUNE DES NATIONS- 
din Paris, „SIGLO VIENTE- 
din Mexico ș.a.). Am putea re
produce pagini întregi de con
statări similare. Numitorul lor 
comun este axat pe două coor
donate : viața grea, plină de 
lipsuri, a majorității populației, 
într-o țară înapoiată, aservită mo
nopolurilor străine, și teroarea 

masrv de 
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faptul
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cane din Nooa Anglie 9*  ds 
statele limitrofe tir.: net de 
partea democraților. Kxtal de
mocrat pare mai tatii peariu o 
victorie republicană.

Marți, pe teritoriul 
Unite vor fi aleși electa 
de abia în prima luni după cea 
de a doua miercuri din fana 
decembrie vor vota în capita
lele statelor, pentru alegerea 
propriu-zisă, formală, a pre
ședintelui și vicepreseriztefai 
Statelor Unite. La fi 
noul președmîe des 
oficial i 

instituită de Stroessner. în «ocpol 
de a se menține fa patere. Con
cluziile mfanriliți coaerraknâot. 
se intilnesc pe aceiași teaca: dic
tatorul paraguavm se mrap-ne fa 
putere datorită: 1) sprijriufaă 
monopolurilor cărora le-< pat fa 
dispoziție bogățnle țirti £ i te- 
roarei instituite in țari.

înainte de venire*  ku Stroes
sner la putere, ta ParapMjr era 
în vigoare o lege case iateszkea 
industriașilor petroliști să dețzoă 
teritorii cu o suprafață totaiă *iz  
mare de 300 000 ha. După ce. 
1954, dictatorul este âstafat te 
putere cu sprijinul armatei șa fi
nanțat de latifundiarii cooțca- 
dori din partidul „Colorado- și 
de monopoliștii străini, această 
lege a fost încălcată. Stroessner 
acordă firmei „Par Oil Com
pany-, finanțată de „Standard
Oii-, o suprafață de 6000 000 
ha. Cele 6 000 000 ha au fost 
concesionate pentru 40 de ani cu 
un impozit de numai 11 la suta 
din beneficiu, în timp ce, ia ge
neral, monopolurile petrohere 
plătesc guvernelor locale 50 la 
sută din beneficiL

După ce și-a asigurat astfel, 
pe seama bogățiilor țării, spriji
nul monopoliștilor, Stroessner a 
căutat să-și creeze susținători „si
guri- și în țară. In acest sens a 
încurajat pe ofițeri, înalți func
ționari, polițiști de rang superior 
în „rotunjirea- veniturilor ace-

Arabia Saudită

T. VORNICU 
al Agerpres

Dcznodâmint la Pyad

hcMOi dr ie 5 dteaarfr la 7 
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iKzze-ebAi p rtu le este 
pereaj ai poarte Eacc-țimirtfe in

Rezcitatal prAtarn de aservire, 
corupție teroare este vizibil 
find examnim majorită
ți popnlsțaet Zransml american 
Barry Laxxkm arira că „condi
țiile econouăce ba care trăiește 
popvla^a sat îngrozitoare. Veni
tul mediu ansei pe cap de lo
cuitor ate vra»’ dintre cele mai 
scăzute dm lume".

Toate acestea au făcut ca lupta 
poporului paraguayxn împotriva 
dictaturii să se intensifice. Mun- 
citor.i și studenții au organizat 
în ultimul timp numeroase greve 
și demonstrații. O deosebită am
ploare a hiat fapta țăranilor pen
tru pămînt De multe ori aceștia I 
au ocupat cu forța pămînturile I 
moșierilor. Totodată în țară au ■ 
luat ființă detașamente de parti
zani care acționează sub condu
cerea Frontului Unit de Elibe
rare Națională. Acest front care 
unește forțele democratice din 
țară și-a fixat ca țel răsturnarea 
dictaturii hri Stroessner și for
marea unui guvern care să asi
gure dezvoltarea țării pe calea 
progresului și democrației.

După prezentarea onorurilor 
și saluiarea drapelelor, dr. 
Victor Dimitriu și Maurice Pi
card au aprins . fiacăra amin
tirii*  ia fața monumentului, 
pentru a cinsti memoria celor 
inmormintați aicL

Participanții la ceremonie 
ru depus apoi coroane de flori, 
iar fanfarele au intonat Imnul 

ir. răz
boaie, Imnul de stat al R. P. 
Remize și Marseilleza.

La sfârșitul ceremoniei, la 
pr~r-ăria comunei Soultzmatt, 
a avut loc un dejun cu care 
ocazie primarul Goustave 
Rcthenbourger. a evocat a- 
■mtiETi ostașilor romîni și 
tradiționala prietenie 
popoarele francez și romîn. A 
risȚuns dr. Victor Dimitriu, 
Mihii uterul R. P. Romîne în 
Franță, care a mulțumit pen
tru eforturile depuse de auto- 
min și de iocuitcrii comunei 

amintirea
pe

pectru a păstra 
ostarYr romini. rnorți 

1 Franței.

tiu și vice rege. Re
le Sa ud iși păstrase tronul 
r i se indicase să se 

ocupe mai bine de îngrijirea 
rtnittțn de cit de treburile sta- 
totaă. Așa că pe bună dreptate 
se spunea că „Regele domnește» 
prințul guvernează".

Nemulțumit cu jumătatea de 
tron pe care o acaparase, vice 
regele și-a convocat zilele tre- 
cute consiliul de miniștri, adu
narea prinților familiei regale 
ș: marilor ULemes și le-a smuls 
unanimitatea necesară pentru a 
deveni rege. Va însemna aceas
ta o oarecare schimbare în 
viața țării și a poporului ? Se 
pare că negustorii de sclavi nu 
au de ce să se teamă. Noul 
rege a recunoscut că „nu va 
face nimic pentru a desființa, 
de la o zi la alta, actualul gen 
de viață și de tradiții". Adică, 
nu se va atinge de rînduielile 
feudale care țin în înapoiere 
țara.

TUNIS. — Duminică seara 
s-a închis cel de-al XII-lea 
Tirg internațional de la Tunis, 
la care au participat 15 țări 
din Africa, Asia, și Europa, 
printre care Republica Popu
lară Romină. La tirg au fost 
expuse pe larg prototipuri ale 
produselor industriei naționa
le și agriculturii țărilor în 
curs de dezvoltare.

S-a hotârit ca următorul 
tirg internațional să fie orga
nizat la Tunis in 1966, tind se 
va sărbători cea de-a X-a a- 
emenare a proclamării inde
pendenței țării.

NEW YORK. — După cum 
se anunță la O.N.U-, secreta
rul general. U Thant, a pro
pus delegațiilor țărilor mem
bre ca dezbaterile generale — 
in cursul cărora șefii de de
legații iși exprimă punctul de 
vedere al guvernelor lor asu
pra celor mai mportante pro
bleme politice, să înceapă 
imediat după deschiderea 
Adunării Generale, la 1 de
cembrie, și să dureze pînă în 
zilele premergătoare 
an, cînd lucrările vor 
pendate.

ATENA. — După cum_______
ziarul „ATHENS DAILY POST, 
potrivit datelor statistice, circa 
300 000 de greci au emigrat între 
anii 1960 și 1963. Azi, in R. F. 
Germană există 135 000 da munci
tori greci, iar în Belgia, Austria, 
Suedia și Elveția sînt aproximativ 
50 000 de muncitori greci. Majori
tatea muncitorilor greci emigrați 
în Europa occidentală provin din 
regiunile Macedonia, Tracia, Epir 
și Creta din Grecia. Ziarul adaugă 
că numărul grecilor muncitori ca
lificați sau nu care au emigrat în 
ultimii ani ar fi de 500 000. Minis
trul comerțului a arătat recent ln- 
tr-un articol că în ultimii șase 
ani au emigrat în străinătate In 
căutare de lucru permanent, In 
special In țările din Europa occi
dentală, 339 000 de greci, reprezen- 
tind 10 la sută din totalul brațelor 
de muncă din Grecia. Mai mult de 
o treime din acești emigranfi erau 
mai mult sau mai puțin muncitori 
calificați In industrie.

TOKIO. — Luni a avut loc 
la Tokio o consfătuire a con
ducătorilor partidului de gu- 
vernămînt liberal-democrat 
din Japonia. Cu acest prilej 
s-a hotărît convocarea, la 9 
noiembrie, a unei sesiuni ex
traordinare a parlamentului, 
pentru alegerea noului prim- 
ministru al Japoniei.

PEKIN. — La 2 noiembrie, 
’s-a deschis la Pekin o expo
ziție industrială britanică. La 
festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Ie Tzi-ciuan, mi
nistrul comerțului exterior al 
R. P. Chineze, Nan Han-cen, 
președintele Consiliului chi
nez pentru promovarea co
merțului internațional, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe, alți înalți funcțio
nari. Au luat cuvîntul J. Kes
wick, președintele expoziției, 
Nan Han-cen și Douglas Jay, 
ministrul comerțului al Marii 
Britanii. Ei au subliniat im
portanța dezvoltării relațiilor 
comerciale dintre cele două 
țări.

PALERMO. — Potrivit unui bi
lanț provizoriu dat publicității la 
Palermo, ca urmare a ploilor to
rențiale și a furtunii care s-a abă
tut sîmbătă după-amiază asupra 
provinciei Ragusa, șase persoane 
au fost omorîte, 50 rănite, iar alte 
cîteva sute au rămas fără adăpost, 
în ce privește pagubele materiale 
ele se ridică la suma de 50 mi
liarde lire italiene.

Agenția France Presse relatează 
că regiunea Catania, cea mai dez
voltată regiune industrială a Sici- 
liei, a fost devastată pe o supra
față de 200 mile metri pătrați, 
fapt ce a determinat o întrerupere 
a vieții economice cel puțin pen
tru o perioadă de patru luni.

PE SCURT

Republicii Populare Romine
ALGER 2. — Corespondentul 

Ager pres, C. Benga, transmite: 
Luni, 2 noiembrie, la Palatul 
poporului din Alger, a avut loc 
primirea de către președintele 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Ahmed Ben 
Bella, a delegațiilor străine 
care au participat la festivități
le prilejuite de sărbătorirea ce
lei de-a 10-a aniversări a re
voluției algeriene.

Cu această ocazie, șefii dele
gațiilor au prezentat felicitări 
și urări președintelui Ben 
Bella.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.M.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, conducătorul 
delegației R. P. Romine, a pre
zentat din partea tovarășului

«•

cu prilejul

revoluției
ALGER 2 — Coresponden

tul Agerpres, C. Benga, trans
mite :

Douăzeci și una de salve de 
tun trase la miezul nopții de 
sîmbătă spre duminică, au a- 
nunțat deschiderea festivită
ților prilejuite de a 10-a ani
versare a izbucnirii luptei ar
mate a poporului algerian 
pentru cucerirea independen
ței.

Străzile Algerului au fost 
împodobite sărbătorește cu 
steaguri și. arcuri de triumf. 
Pancarte uriașe au fost înăl
țate pe vîrfurile celor mai 
înalte clădiri din oraș. O mul
țime imensă a umplut străzile 
din primele ore ale dimineții. 
Șiruri lungi de oameni s-au 
îndreptat spre cimitirul El 
Alia, unde la mormintele eroi
lor revoluției au fost depuse 
coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare Națională 
al Algeriei și din partea gu
vernului algerian. O coroană 
de flori a fost depusă și de 
delegația R. P. Romîne, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, în memoria 
eroilor revoluției algeriene.

Evenimentul principal al zi
lei l-a constituit uriașul mi
ting, urmat de o paradă mili
tară și o demonstrație care a 
avut loc în piața centrală din

ÎNCEP BEZIÎATERILE PAREAMENTARE
LONDRA. — Marți, noul 

Parlament britanic se va în
truni în prima sa sesiune. Cu 
această ocazie regina Elisabeta 
a Il-a a Angliei va da citire 
mesajului tronului în care sînt 
trasate liniile generale ale po
liticii interne și externe ale 
noului guvern englez.

In mesaj, care a fost redac
tat în întregime de primul 
ministru, Harold Wilson, și de 
membrii cabinetului sau, sînt 
incluse punctele principale ale 
programului legislativ preco
nizat de către guvern pentru 
viitorul an.

Comentând dezbaterile care 
vor începe în Camera Comu
nelor pe marginea mesajului 
tronului, agenția U.P.I. subli
niază că „măsurile pe care le 
preconizează noul guvern la
burist sînt cele mai controver
sate din istoria Camerei Co
munelor”. Referindu-se la 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a gu
vernului și a poporului romîn, 
călduroase felicitări și urări de 
prietenie, prosperitate și pace 
președintelui Ben Bella, guver
nului și eroicului popor alge
rian.

De asemenea, tovarășul 
Gheorghe Apostol a apreciat 
parada militară și marea și în
suflețită demonstrație a oame
nilor muncii desfășurată cu pri
lejul zilei aniversării revoluți
ei algeriene.

Președintele Ben Bella a mul
țumit călduros pentru felicită
rile și urările făcute de șeful 
delegației romîne și a rugat 
să se transmită președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și poporului ro
mîn urări fierbinți de prietenie 
frățească.

i

Alger. Peste 3 000 de oaspeți 
de peste hotare și aproape 
150 000 de locuitori ai capitalei 
Algeriei au participat la aces
te manifestări.

La tribuna oficială au luat 
loc alături de conducătorii 
statului algerian, oaspeți de 
peste hotare, printre care și 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne.

In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, președintele Ben 
Bella a făcut un bilanț al rea
lizărilor obținute de poporul 
algerian, în toate domeniile 
activității sale, în cei doi ani 
care au trecut de la cucerirea 
Independenței. El a insistat 
asupra necesității consolidării 
acestor realizări.

La parada militară, care a 
avut loc în continuare, au 
participat peste 15 000 de sol
dați și ofițeri ai armatei popu
lare naționale. Demonstrația 
a peste 30 000 de locui
tori ai capitalei a încheiat a- 
ceste festivități considerate ca 
fiind cele mai mari pe care 
le-a cunoscut Algerul.

Președintele Ben Bella a 
oferit, în cursul aceleiași zile, 
un dejun în cinstea șefilor de 
delegații străine participante 
la festivități. Seara, la Palatul 
poporului, a fost oferită o re
cepție în onoarea delegațiilor 
și a corpului diplomatic, după 
care în sala Majestic a avut 
loc un spectacol de gală.

surse bine informate, agenția 
precizează că programul va 
include, probabil, o renaționa- 
lizare a industriei siderurgice 
britanice, confiscarea terenuri
lor destinate construcțiilor 
care au constituit obiectul 
unor mari speculații, modifi
carea legii cu privire la chirii 
adoptată de guvernul conser
vator, mărirea pensiilor, inten
sificarea rolului comisiilor 
pentru problemele monopolu
rilor și alte măsuri de ordin 
economic și financiar.

Sudan

Normalizarea
situației

k

CAIRO. — Intr-un interviu 
acordat ziarului „Al Ahbar", 
ministrul de externe al noului 
guvern sudanez a declarat că 
situația în țara sa este calmă 
în prezent. La întrebarea, care 
sînt liniile politicii externe ale 
noului guvern, el a răspuns: 
„acțiuni pentru salvgardarea 
păcii în conformitate cu Carta 
O.N.U., lupta împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, acțiuni în vederea întăririi 
politicii de nealiniere, realiza
rea colaborării cu țările a- 
rabe“.

Același ziar a avut o con
vorbire telefonică cu secreta
rul general al președintelui 
republicii, Abu Chame, care a 
spus că în țară viața a reve
nit la normal, că muncitorii și 
funcționarii au reluat lucrul 
și că armata s-a întors în ca
zărmi.

KHARTUM. — Președintele 
Sudanului, Ibrahim Abboud, a 
depus jurămîntul în fața pre
ședintelui Curții supreme de 
justiție, angajîndu-se „să apli
ce constituția din 1956 și a- 
mendamentele care i-au fost 
aduse de către reprezentanții 
forțelor armate și ai Frontu
lui național unit".

REDACTIA și ADMINISTRAȚIA i București. Piața ^SdnteU”, TeL 17.60.10, Tiparul b Combinatul Poligrafie NCaaa Sdnteli*'»


