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Colectivul rafinăriei noastre se 

pregătește intens pentru a asigura 
realizarea exemplară a planului pe 
anul în curs și buna desfășurare a 
producției în 1964. în cadrul acestor 
pregătiri acordăm o mare atenție 
problemelor legate de gospodărirea 
judicioasă a materiei prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei, 
știut fiind că de aceasta depinde în 
mare măsură reducerea prețului de 
cost — indicator principal al planu
lui de stat.

Acționînd tot mai eficient pentru 
reducerea consumurilor specifice de 
materie primă și materiale auxilia
re, colectivul rafinăriei noastre a- 
cordă o deosebită atenție perfecțio
nării continue a proceselor de fabri
cație, îmbunătățirii funcționării in
stalațiilor de prelucrare a țițeiului. 
Experiepța dobîndită în ultimii ani 
ne este în această privință de un 
mare folos. Începînd din trimestrul 
II al anului, de pildă, am trecut în 
întregime la prelucrarea păcurei pro
venite din țiței A-3 selecționat, ca 
materie primă pentru fabricarea 
uleiurilor, în locul păcurei din țiței 
asfaltos. S-a putut astfel mări pro
ducția de uleiuri cu aproximativ 50 
la sută, reducîndu-se totodată con
sumul de chimicale pentru rafinare, 
precum și consumurile specifice de 
apă, abür, combustibil și aer nece
sare procesului de redistilare.

-Anul acesta, în cadrul rafină
riei a intrat în funcțiune o insta
lație de dezasfaltare cu propan, 
de capacitate dublă față de cea 
existentă. Această instalație s-a 
realizat prin modificarea unei insta
lații de stabilizare, după un proiect 
întocmit în rafinărie, cheltuindu-se 
doar aproximativ 7 la sută din fon
durile de investiții pe care le-ar fi 
necesitat o instalație nouă de capa
citate similară. Consumurile specifi
ce realizate pînă în. prezent -la —a-

ceastă instalație reprezintă circa 50 
la sută din cele de la instalația de 
dezasfaltare existentă, iar calitatea 
produselor este mai bună.

Măsuri asemănătoare au fost apli
cate și la alte instalații tèhtî-»logice, 
în scopul reducerii consumului de 
abur și energie electrică am avut 
permanent în vedere folosirea cît 
mai rațională a pompelor și a altor 
agregate. în secția depozit, bunăoa
ră, s-au suprimat o serie de operații 
de pompare intermediare la ames
tecurile de produse finite, prin diri
jarea mai judicioasă a produselor 
din instalațiile de prelucrare la re
zervoarele de amestec. Aceasta a 
avut ca urmare, în afară de econo
mii substanțiale de energie, înlătura
rea scurgerilor de produse petrolie
re. Toț la depozit s-a redus consu
mul de abur folosit la menținerea 
caldă a produselor vîscoase sau a 
celor supuse decantării, prin dirija
rea acestor produse la temperaturi 
mai ridicate din instalațiile tehnolo
gice în rezervoare.

Și pe linia înlocuirii unor mate
riale și chimicale scumpe cu altele 
mai ieftine, dar tot ații de eficace, 
au fost luate o serie de măsuri. Aci
dul uzat de la rafinarea benzinei 
grele, bunăoară, este acum întrebu
ințat la prerafinarea „white-spi- 
rit“-ului sau ca acid la rafinarea pe
trolului. Prin schimbarea materiei 
prime și a tehnologiei de prelucrare 
s-au redus consumurile de acid sul
furic întrebuințate la fabricarea 
uleiurilor de transformator, turbine 
și celelalte categorii de uleiuri. în 
felul acesta s-au economisit 390
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Ploiești

Prin combinarea 
judicioasă a tiparelor

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul Fabricii „Solidaritatea“ 
din Oradea se ocupă cu grijă de 
buna gospodărire a materiei prime, 
de valorificarea fiecărui dm pătrat 
piele. Datorită măsurilor luate pen
tru buna sortare a pieilor, combi
narea mai judicioasă a tiparelor de 
croit — în cele 10 luni din acest an 
muncitorii de aici au economisit 
circa 4 700 metri pătrați de piele 
pentru fețe, peste 1 300 metri pătrați 
meșină și 3 700 kg talpă. Din aceste 
economii de materie primă se pot 
confecționa în plus circa 34 000 pe
rechi fețe pentru pantofi.

Printre evidențiații în întrecerea 
pentru economisirea materiei prime 
se numără muncitorii croitori din 
brigăzile conduse de Aurelia Petri, 
Magdalena Geese și alții.
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(Continuare în pag. Il-a)

Consumuri reduse 
de metal

SIBIU (coresp. „Scînteii“). — La 
Uzina „Balanța“ din Sibiu se acordă o 
deosebită atenție economisirii metalu
lui, folosirii lui cît mai raționale. Dato
rită introducerii metodei de croire com
binată a tablei de diferite grosimi, co
lectivul de aici a reușit să asigure o 
mai completă utilizare a suprafețelor 
laminatelor, economisind cantități în
semnate de metal.

Tot în această uzină, aproape toate 
reperele și piesele balanțelor și bascu
lelor au fost reproiectate, reducîn
du-se simțitor adausurile de prelucrare.

Colectivul uzinei a dobîndit o bună 
experiență în înlocuirea metalului cu 
alte materiale, între care măsele plasti
ce. Aproape 40 de repere de la diferi
te tipuri de cîntare și bascule au fost 
înlocuite cu mase plastice. S-au obți
nut astfel de la începutul anului și 
pînă acum economii de 26 tone me
tal. Valoarea totală, pe uzină, a eco
nomiilor de metal în timp de 10 luni 
se ridică la peste 800 000 lei.

Zilele acestea, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Mihai Dalea și Gh. Gaston 
Marin, însoțiți de tovarășii Gheor
ghe Hossu, președintele Comitetului 
de Stat al Apelor, Emanoil Florescu, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., Bucür 
Șchiopu, prim-vicepreședinte al 

.Consiliului Superior al Agriculturii, 
Angelo Miculescu, vicepreședinte al 
C.S.P., au făcut o vizită în insula 
mare a Brăilei cuprinsă între Du
năre și brațul Macin și în zona 
Măcin — 23 August, regiunea Do- 
brogea, unde vor începe importante 
lucrări de îndiguiri și desecări a 
unor mari suprafețe de teren.

Aceste lucrări fac parte dintr-o 
largă acțiune, în curs de desfășu
rare, pentru valorificarea unor tere
nuri din lunca inundabilă a Dunării 
care vor totaliza, într-o primă fază, 
o suprafață de peste 300 000 hectare, 
— acțiune întreprinsă pe baza indi
cațiilor conducerii partidului și gu
vernului. Numai în 1963, în cadrul 
acestei acțiuni s-au executat lucrări 
noi de îndiguiri și desecări pe 83 000 
hectare, cu 9 000 hectare mai mult 
decît s-fi prevăzut; în afară de a- 
ceasta, s-au făcut lucrări de com
pletare și consolidare a amenajări
lor mai vechi. Din suprafețele îndi- 
guite, cea mai mare parte sînt te
renuri care prin defrișări, desecări 
și amenajări se introduc pentru 
primă oară în circuitul agricol, iar 
restul sînt terenuri agricole ce vor 
fi ferite de inundații, creîndu-se 
astfel condiții pentru sporirea ran
damentului lor. Noi suprafețe 
vor fi valorificate în anul 1964. 
Astfel, numai în zonele vizi
tate vor fi scoase de sub inundații 
circa 31 000 hectare (19 000 hectare 
în insula mare a Brăilei și 12 000 
hectare în zona Măcin — 23 August).

Suprafețele noi introduse în circui
tul agricol vor spori suprafața totală 
cultivată cu porumb în gospodăriile 
agricole de stat. Pe terenurile îndi- 
guite în acest an, au fost create 7 
noi gospodării de stat care se vor 
ocupa de cultura porumbului și 
creșterea bovinelor pentru carne.

Pe malul Dunării, la Giur-

geni, conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpinați de tovarășii 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comi
tetului regional P.M.R. Dobrogea, 
Constantin Scarlat, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Galați, 
Petre Ionescu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Dobrogea, Vasile Popa, 
președintele Consiliului agricol re
gional Galați, de alți activiști de 
partid și de stat și de specialiști în 
lucrări de îmbunătățiri funciare.

După o călătorie cu vasul „Săgea
ta“ pe brațul Măcin, conducătorii de 
partid și de stat s-au oprit la gos
podăria agricolă de stat Salcia, re
giunea Dobrogea. Aici au fost vizi
tate terenurile îndiguite și amena
jate pentru irigații. Oaspeții s-au in
teresat de producțiile obținute și au 
făcut recomandări cu privire la mă
surile ce se impun pentru exploa
tarea rațională, cu maximum de 
randament, a pămînturilor gospodă
riei. Apoi, în insula mare a Brăilei 
au fost vizitate unele porțiuni de te
ren din sectorul Piatra Frecăței pe 
care urmează să se execute lucrări 
de îndiguiri și desecări în 1964.

Continuîndu-și călătoria, condu
cătorii de partid și de stat s-au oprit 
la Smîrdanu Nou. De aici, pe șo
seaua care merge paralel cu brațul 
Măcin — și care prin înălțare și 
consolidare va fi folosită atît ca șo
sea cît și ca dig de protecție a incin
tei — s-au îndreptat spre Măcin. De 
pe o colină, de unde privirea cu
prinde întinsele terenuri situate pe 
malul dobrogean al Dunării, au fost 
văzute locurile viitoarelor lucrări de 
hidroameliorații din zona cuprinsă 
între șoselele Smîrdan-Măcin și 23 
August-Garvăn.

Cu prilejul vizitei făcute în insula 
mare a Brăilei ca și la Măcin, ingi
nerii Enache Sîrbu și Marin Șerbă- 
noiu, din cadrul Comitetului de Stat 
al Apelor, și alți specialiști au pre
zentat proiectele lucrărilor de îndi
guiri și desecări ce se vor executa 
în 1964. Conducătorii de partid și de 
stat au examinat cu atenție aceste 
proiecte și au făcut recomandări 
privitoare la organizarea lucrărilor 
și exploatarea cît mai economicoasă 
a terenurilor din incintele îndiguite.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat necesitatea desfășu
rării cu perseverență a lucrărilor de 
scoatere de sub inundații a tuturor 
terenurilor ce pot fi amenajate și 
transformate în terenuri bune pen
tru agricultură. îndiguite și ferite 
astfel de inundații, amenajate pen
tru irigare, lucrate după metode ști
ințifice. aceste suprafețe de teren 
fertil vor asigura obținerea chiar și 
în anii cei mai secetoși a unor pro
ducții bogate de porumb. Un exem
plu în această privință îl constituie 
gospodăria agricolă de stat Pietroiu, 
situată într-o astfel de zonă din re
giunea București. Gospodăria a cul
tivat anul acesta aproape 2 000 hec
tare cu porumb irigat și a obținut o 
producție medie de 8 000 kg boabe la 
hectar. Pe o suprafață de 200 de 
hectare, lucrată de brigada condusă 
de Ion Iancu, s-au realizat peste 
10 000 kg porumb boabe la hectar. 
Acest exemplu arată ce posibilități 
însemnate se creează pentru gospo
dăriile agricole de stat din lunca 
Dunării de a-și spori rolul în furni
zarea unor cantități tot mai mari de 
porumb.

în cadrul discuțiilor .purtate în 
locurile vizitate, s-a subliniat impor
tanța executării unor lucrări de a- 
părare a digurilor prin plantarea în 
zonele dintre albia Dunării și diguri 
a plopului negru hibrid și a sălciei 
selecționate. Aceasta va contribui și 
la sporirea producției de masă lem
noasă. în ce privește terenurile din 
incintele îndiguite, care nu pot fi 
desecate și cultivate cu diferite plan
te agricole, se amenajează pentru 
crescătorii intensive de pește. Toate 
aceste măsuri asigură o exploatare 
rațională a terenurilor din lunca 
inundabilă a Dunării, aducînd mari 
foloase economiei naționale.

Conducătorii de partid și de stat 
au subliniat, de asemenea, necesita
tea folosirii chibzuite, cu maximum 
de eficiență, a mijloacelor materiale 
și bănești puse la dispoziție de stat 
pentru executarea lucrărilor de hi
droameliorații din lunca Dunării. 
Pentru aceste lucrări care se fac în 
întregime din investițiile statului 
s-au creat, în cadrul Comitetului de 
Stat al Apelor, organizații de proiec
tări și construcții hidrotehnice care

dispun de cadre corespunzătoare de 
specialiști și sînt dotate cu mijloace 
mecanizate moderne, de mare ran
dament.

în continuarea vizitei, conducătorii 
de partid și de stat s-au oprit la 
Smîrdanu Nou, unde le-au ieșit în 
întîmpinare locuitorii satului, care 
le-au oferit buchete de flori.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
vizitat orașul Galați. în port, oaspe
ții au fost întîmpinați de membri ai 
birourilor comitetelor regional și o- 
rășenesc de partid, ai comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor populare re
gional și orășenesc, de un mare nu
măr de oameni ai muncii. A fost vi
zitată apoi noua faleză de pe malul 
Dunării, unde conducătorii de partid 
și de stat au dat unele îndrumări cu 
privire la diferitele lucrări ce se vor 
executa aici, precum și la noile con
strucții de locuințe din centrul ora
șului. Pînă acum, aici au fost date 
în folosință 2 600 de apartamente, 
iar de curînd .a început construcția 
altor 210 apartamente.. în noul car
tier Țiglina 1, care a fost vizitat în 
continuare, s-au dat în folosință 4 600 
de apartamente noi. Alte 4 350 de a- 
partamente vor fi construite în car
tierul Țiglina 2 ; construcția acesto
ra a și început. Conducătorii de 
partid și de stat s-au interesat de 
ritmul execuției și de calitatea lu
crărilor, subliniind necesitatea de a 
se acorda o mai mare atenție ridică
rii gradului de confort al locuințelor, 
arhitecturii exterioare a blocurilor, 
amenajării spațiilor verzi etc. în 
drum spre București, oaspeții au tre
cut prin șantierul Combinatului si
derurgic Galați, care a fost vizitat 
recent de conducătorii de partid și 
de stat, interesîndu-se îndeosebi de 
mersul lucrărilor la laminorul de 
tablă groasă, a cărui construcție se 
desfășoară în ritm intens.

Peste tot, oamenii muncii i-au sa
lutat cu căldură pe conducătorii de 
partid și de stat/ manifestîndu-și 
dragostea și atașamentul față de 
partid și guvern, hotărîrea de a 
munci neobosit pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

De pe o colină de lingă Măcin, conducătorii de partid și de stat examinează locurile viitoarelor lucrări de hidroameliorații din zona Măcin—23 August.

Colectivul atelierului de debitare 
de Ia Uzinele „Semănătoarea“ din 
Capitală acordă o deosebită atenție 
economisirii metalului. Prin croirea 
complexă a tablei, folosirea capetelor 
și a bucăților mici, muncitorii acestui 
atelier au economisit, numai în luna 
trecută, 20 foi întregi de tablă.

în fotografie : Maistrul Mihai Lo- 
mer discutînd cu muncitorii Florea 
Ivan și Nicolae Toma despre croirea 
complexă a tablei.

Noi mijloace de
întreprinderile de 

transporturi auto din 
regiunea Hunedoara 
au fost dotate in ulti
mul timp cu 30 de au
tobuze noi pentru 
transportul populației. 
Mărirea parcului de 
mașini a permis în
ființarea de noi trasee 
între centrele munci
torești din regiune și 
diferite comune și sate

transport In regiunea Hunedoara
mai îndepărtate. Prin
tre acestea se numără 
traseul pe ruta Hațeg 
— Călan — Boșorod, 
care asigură transpor
tul muncitorilor de la 
uzinele „Victoria" din 
Călan spre localită
țile din apropiere, 
precum și acela 
dintre orașul De
va și satul de munte 
Boholt (raionul Ilia).

Pentru îmbunătăți
rea transportului în 
comun, în orașele și 
centrele muncitorești 
din regiune au fost în
ființate anul acesta 26 
de linii noi de autobu
ze. Acum, lungimea re
țelei de transport în 
comun este de peste 
trei ori mai mare de
cît în 1959.

Lucrările agricole de toamnă 
la timp și de calitate !

Tunel cu raze 
ultraviolete

BAIA MARE (red. ziarului „Pen
tru Socialism“). — înainte de a in
tra în moderna lor baie, minerii 
din Baia Sprie, ieșiți din subteran, 
parcurg o bucată de drum prin- 
tr-un tunel luminat în viol-et-verzui. 
Această culoare a luminii se dato- 
rește tuburilor de cuart cu care 
sînt acoperiji pereții tunelului, bo
tezat de mineri „tunelul soarelui“. 
Tuburile de cuart emană raze 
ultraviolete în scopul apărării să
nătății minerilor.

nouă cantină
studențească

TG. MUREȘ (red. ziarului „Steaua 
Roșie"). în centrul universitar Tîrgu 
Mureș s-a dat în folosință cantina 
studențească a complexului social 
studențesc „Grigorescu“. Cantina are 
400 de locuri și va deservi, în trei 
serii, peste 1 200 de studenți.

Pregătiri pentru iarnă
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— La Fabrica de ciment din Med
gidia sa fac în prezent ultimele 
pregătiri în vederea iernii. Pentru 
aprovizionarea cu materie primă, 
sectorul carieră a asigurat o mare 

.cantitate din cele 14 000 tone cal
car, 8 000 tone ghips necesare în 
perioada de iarnă. A fost făcută 
și aprovizionarea cu combustibil.

S© radio£icarea
în anul 1949 a intrat în funcțiune primul centru de 

radioficare din țara noastră. De atunci rețeaua de radio- 
ficare a luat o mare extindere, cuprinzînd numeroase lo
calități, chiar din cele mai îndepărtate raioane de munte 
sau din Delta Dunării.

în țară există în momentul de față 434 de centre de 
radioficare, care retransmit emisiunile posturilor noastre 
de radio sau transmit programe locale în peste 2 000 de 
localități. Lungimea circuitelor inter-localități a depășit 
22 000 de km.

La sfîrșitul lunii trecute, radioficarea avea 822 000 de 
abonați, numărul lor fiind în continuă creștere prin 
conectarea unor noi sate și comune la centrele de radio
ficare. Nu există raion fără unul sau mai multe centre 
de acest fel. în unele raioane ca Năsăud, Ciuc, Sibiu și 
altele au fost amenajate centre mari de radioficare, care 
deservesc 15—23 de sate și comune.

Decada cârtii tehnico-științificc
Centrul de librării și di

fuzare a cărții — regiona
la București — organizea
ză între 11—20 noiembrie 
„Decada cărții tehnico-ști. 
irițiiice". In această peri
oadă, în circa 120 de în
treprinderi, institute de 
învățămînt superior, insti
tute de proiectări, spitale 
etc., din Capitală se vor 
difuza cele mai recente 
lucrări tehnico-științifice. 
în 15 întreprinderi se vor 
organiza expoziții cu vîn- 
zare a cărții tehnico-ștlin. 
țiiice.

In această perioadă, In 
marile librării n vor tu

menaja vitrine speciale și 
standuri pe edituri: la li
brăria Academiei R.P. Ro
mine — lucrări ale Edi
turilor academiei și medi
cală; la librăria „M. Emi- 
nescu" — pentru Editurile 
științifică și tehnică ; la 
librăria noastră nr. 17 — 
pentru Editura științifică; 
la librăriile „1. L. Cara- 
giale", nr. 4 și 65 pentru 
Editura tehnică, iar la Li
brăria noastră nr. 10 se 
va organiza o expoziție 
generală cu prilejul inau
gurării raionului special 
de carte tehnico-științi- 
flcă.

Contractările de încălțăminte
în vederea contractărilor de încălțăminte pen

tru anul viitor, desfășurate în Capitală, între
prinderile au pregătit 1 300 modele noi de în
călțăminte. Se remarcă încălțămintea pen
tru femei, realizată de Fabrica „Mo
dern" din Timișoara, prezentată într-o gamă va
riată de modele în culori diferite, precum și 
cea realizată de colectivele fabricilor „Solida- 
ritatea“-Oradea, „Dîmbovița“-București etc.

2 000 de adrese utile
Sub acest titlu a fost alcătuit un ghid al co

operativelor meșteșugărești din orașul București, 
în cele 250 de pagini ale lucrării sînt prezentate 
aproape 2 000 de unități de deservire cu adresa 
și numărul de telefon respectiv. Pentru o mai 
ușoară folosire a ghidului, acesta are și un in
dex alfabetic. Ghidul se' găsește de vînzare la 
toate unitățile cooperației meșteșugărești.

Voleibaliștii romini - campioni ai Europei

Cea de-a Vl-a ediție a cam pionatelor europene de volei, pe care timp de 13 
zile le-a găzduit țara noastră, s-a încheiat ieri. La întreceri au luat parte 17 echipe 
masculine și 13 echipe feminine. Marea confruntare voleibalistică continentală s-a în
cheiat cu un excepțional succes al reprezentativei masculine a R. P. Romîne, care a 
cucerit titlul de campioană europeană fără nici o înfrîngere. în turneul feminin, în
cheiat cu victoria reprezentativei Uniunii Sovietice, formația țării noastre s-a clasat pe 
locul trei, asigurîndu-și prin ace asta calificarea în turneul olimpic de la Tokio.

în fotografie : (de la stînga la dreapta) — rîndul de sus : Nicolae Sotir — an
trenor, Constantin Ganciu, Iuliu Szöcs, Davila Plocon, Horațiu Nicolau — căpi
tanul echipei, Nicolae Bărbuță, Gheorghe Fieraru. Ștefan Roman — antrenor.

Rîndul de jos : Aurel Drăgan Mihai Coste, Mihai Grigorovici, Eduard Derszi, Mihai 
Chezan, Wilhelm Schreiber (Amănunte în pag. a IlI-a). (Foto : M. CIOC)

Pe ogoare continuă intens arătu
rile de toamnă și fertilizarea terenu
rilor ce vor fi însămînțate în primă
vara anului viitor.

Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii rezultă că această im
portantă lucrare agrotehnică, de care 
depinde în mare măsură sporirea 
producției agricole, a fost executată 
pînă la 1 noiembrie pe jumătate din 
terenurile prevăzute. Suprafețe mai 
mari au fost arate în gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunile Suceava, 
Oltenia, Iași, Argeș și Banat. De ase
menea, în gospodăriile colective din 
regiunile București, Dobrogea, Cluj 
și Oltenia, unde mijloacele mecani
zate sînt mai bine folosite, această 
lucrare a fost efectuată pe mai mult 
de 60 la sută din suprafața prevă
zută.

O dată cu arăturile au fost încor
porate în sol aproape 1 250 000 tone 
îngrășăminte naturale și însemnate 
cantități de îngrășăminte chimice. 
Acțiunea de îmbunătățire a terenuri
lor podzolice se desfășoară cu rezul
tate mai bune în regiunile Argeș,

Maramureș, Banat și Oltenia. în în
treaga țară au fost aplicate amenda
mente calcaroase pe circă 50 000 hec
tare.

Paralel cu aceste lucrări continuă 
pregătirea terenurilor pentru noi 
plantări de pomi și vie. Au fost exe
cutate gropi pentru plantările de 
toamnă de pomi pe 5 000 hectare, iar 
pentru plantările de vii în primă
vară s-a făcut desfundarea terenuri
lor pe 10 000 hectare.

Unitățile agricole socialiste pot 
să-și concentreze acum mijloacele la 
efectuarea arăturilor. Consiliul Su
perior al Agriculturii recomandă să 
se ia toate măsurile pentru a se lu
cra cu întreaga capacitate a tractoa
relor. Timpul încă prielnic trebuie 
folosit pentru executarea arăturilor 
pe toate suprafețele prevăzute. Se 
recomandă, de asemenea, să se acor
de toată grija efectuării unor ară
turi de bună calitate, să se încorpo
reze cantități cît mai mari de în
grășăminte în sol și să se intensifice 
acțiunea de ameliorare a terenurilor 
podzolice.

(Agerpres)

Cum va fi
Spre a informa pe cititorii ziarului cu 

privire la starea timpului, ne-am adresat 
cercetătorilor Institutului Meteorologic 
care ne-au relatat următoarele: Vremea fru
moasă și uscată din cursul lunii octombrie 
s-a prelungit și în primele zile ale lunii 
noiembrie datorită menținerii deasupra Eu
ropei centrale și de sud-est a unui regim de 
mare presiune atmosferică alcătuit din 
maso de aer temperat, regim care nu a 
fost distrus pînă acum nici de invaziile de 
aer maritim din Mediterana, nici de inva
ziile de aer oceanic din Atlantic. Acest 
regim anti-ciclonic din Europa centrală a 
făcut ca aspectul vremii pe continentul eu
ropean să fie diferit de la o regiune la 
alta. Astfel, pe flancul vestic al acestui 
bloo de aer uscat fixat pe Europa de mij
loc s-au produs invazii de aer tropical, 
care au pricinuit în Peninsula Iberică, insu
lele britanice, Franța și Germania, o încăl
zire excepțională a timpului, însoțită de 
sisteme noroase destul de puternice care 
au determinat ploi abundente în tot vestul 
Europei. în jumătatea de răsărit a Europei, 
datorită canalizării unor mase de aer po
lar pe flancul estic al aceluiași anti-ciclon 
din Europa de mijloc, vremea s-a răcit a- 
preciabil, temperatura scăzînd între minus 
10 și minus 16 grade în nordul Ucrainei, 
iar ploile s-au transformat în ninsoare.

vremea?
în tara noastră, vremea s-a menținut us

cată, cu nopți răcoroase mai ales în ulti
mul timp, în regiunile depresionare și zona 
colinară a Moldovei înregistrîndu-se tem
peraturi pînă la minus 7 grade ; minima 
cea mai scăzută s-a înregistrat la Intorsu- 
ra Buzăului : minus 9 grade.

Actualmente, situația atmosferică pe con
tinentul european se află în curs de schim
bare, datorită faptului că masele de aer 
umed din vestul Europei au început să dis
trugă blocul de aer uscat din regiunile 
noastre, căutînd să se deplaseze spre păr
țile orientale ale continentului. Datorită a- 
cestui proces, pentru zilele ce urmează 
este de așteptat încălzirea treptată a vre
mii, precum și umezirea ei. Cerul se va 
înnoura mai întîi în partea de vest a tării, 
apoi în celelalte regiuni. Această înnourare 
va fi însoțită de precipitații sub formă de 
ploaie. Temperaturile, atît minime cît și 
cele maxime, vor fi în creștere, astfel că nu 
mai sînt de așteptat pentru intervalul ce 
urmează nici fenomene de îngheț, nici bru
mă. Un fenomen caracteristic zilelor ce ur
mează va fi ceața, destul de frecventă 
noaptea și dimineața. Cu alte cuvinte, ne 
menținem încă în caracteristicile anotimpu
lui de toamnă.



*

La Teatrul Mundioresc C.F.R.: 
„Ascensiunea lui Arturo Ui 

poate fi oprită"

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Biroul Comitetului 
regional de partid Ploiești a analizat într-o ședință 
cum s-au ocupat organele și organizațiile de partid 
din unitățile industriale din regiune de asigurarea con
dițiilor pentru desfășurarea normală a muncii în 
timpul iernii. A fost apreciat faptul că anul acesta or
ganizațiile de partid din majoritatea întreprinderilor 
au controlat îndeaproape cum se desfășoară lucrările de 
pregătire a instalațiilor și agregatelor pentru iarnă, 
cele de protecție împotriva înghețului, aprovizionarea 
cu stocuri normale de materie primă, combustibil, 
materiale etc. Acum lucrările sînt pe terminate.

Biroul regional de partid a stabilit ca peste tot să 
se asigure cele măi bune condiții de lucru în cursul 
iernii. S-a hotărît să se formeze un colectiv din activul 
comisiei economice, care să controleze și să îndrume 
activitatea pe șantierele de construcții industriale și de 
locuințe din regiune, în vederea realizării unui .ritm 
înalt de lucru și pe timpul friguros. Comitetele raionale 
și orășenești de partid au primit sarcina de a urmări 
îndeaproape stadiul pregătirilor pentru iarnă în fiecare 
întreprindere existentă în raioanele și orașele respecti
ve, de a urgenta aplicarea măsurilor prevăzute în plan, 
în adunările generale de dare de seamă ale organiza
țiilor de bază se va discuta și problema pregătirilor 
pentru desfășurarea normală a lucrului în anotimpul 
rece, pentru realizarea sarcinilor de- plan pe anul 1964 
din prima zi a noului an. S-au prevăzut măsuri 
ca în localitățile unde prin natura așezării lor există 
pericolul izolării din cauza înzăpeziră, să fie 
create stocuri tampon de combustibil și materii prime 
și să existe mijloace pentru restabilirea în cît mai scurt 
timp a comunicației pe drumurile de acces.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — De curînd, biroul 
Comitetului raional de partid Oradea a analizat activi
tatea comitetului raional al femeilor și a corni-, 
siilor și comitetelor femeilor din satele raionului. Re
feratul prezentat și discuțiile au subliniat că în ultima 
vreme s-a îmbunătățit activitatea politico-educativă în 
rîndurile femeilor. în toate căminele culturale s-au 
ținut conferințe însoțite de diafilme, pe teme științi
fice, sanitare, pedagogice, care au fost audiate de un 
mare număr de femei. O formă atractivă s-a dovedit 
„sfatul gospodinei“ ; aci ele primesc îndrumări cum 
să-și înfrumusețeze căminul, cum să confecționeze len
jerie, îmbrăcăminte și altele. Cele 330 cercuri de citit 
din satele raionului sînt frecventate de peste 5 000 de 
femei. O activitate rodnică în sprijinul acestor cercuri 
au desfășurat comisiile femeilor din Giriș, Sălard, 
Roșiori, Ceica și altele.

Biroul Comitetului raional de partid Oradea a adop
tat o hotărîre prin care cere organizațiilor de bază să 
dea mai mult sprijin comisiilor femeilor din gospodă-

riile colective, să atragă mai 
activului fără de partid.

multe femei în rîndul

TULCEA (coresp. „Scînteii“). — Activul fără de 
partid de la întreprinderea de industrializare a pește
lui din Tulcea este informat sistematic asupra celor 
mai importante sarcini care stau în fața organiza
ției de bază. Recent, tovarășul Silvestru Crasovschi, 
secretarul organizației de bază, a înfățișat activului 
fără de partid situația îndeplinirii planului, probleme 
actuale ale producției.

Cu diferite prilejuri, în discuția activului fără de 
partid au fost puse și alte probleme : introducerea pe 
scară mai largă a mecanizării în sectoarele de pre
lucrare, folosirea la întreaga lor capacitate a utilaje
lor, respectarea strictă a disciplinei în pro
ducție etc. Totodată, se analizează cum își îndeplinesc 
sarcinile încredințate cel din activul fără de partid.

★
PITEȘTI — Biroul Comitetului orășenesc de partid Pi

tești a analizat activitatea desfășurată de organizațiile 
de bază din unitățile sanitare din oraș pentru educa
rea lucrătorilor din domeniul sanitar. Spre a cunoaște 
cît mai bine situația, comitetul orășenesc de partid a 
format un colectiv care s-a deplasat în toate unitățile 
sanitare, în farmacii.

Analiza făcută în cadrul biroului orășenesc de partid 
a arătat că organizațiile de bază de la Spitalul TBC, 
de la policlinica C.F.R. și altele și-au îmbunătățit 
munca politică-educatlvă, ceea ce a contribuit la ob
ținerea unor rezultate tot mai bune în asistența bol
navilor.

Biroul comitetului orășenesc de partid a adoptat un 
plan de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a 
muncii politico-educative în unitățile sanitare.

*
BUCUREȘTI — La Uzinele „Republica“ din Capitală 

a avut loc o plenară lărgită a comitetului de partid, 
care a analizat munca desfășurată în întreprindere 
pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor. 
Referatul prezentat de directorul uzinelor și discuțiile 
purtate au subliniat că în acest an procentul produse
lor de calitatea întîj a sporit la peste 85 la sută, față 
de 84 la sută cît s-a realizat în 1962. La obținerea 
acestui rezultat au contribuit măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate, precum și munca politică desfășurată 
de organizațiile de partid.

Participanții la discuții — șefi de secții, șefi ai unor 
sectoare auxiliare, membri de partid cu o bogată expe
riență în producție — au arătat că realizările sînt încă 
sub posibilități. Unii maiștri nu se ocupă suficient de 
urmărirea și organizarea producției. Pentru înlătura
rea lipsurilor, plenara comitetului de partid a stabilit 
un plan de măsuri cu termene și responsabilități 
precise.

Un adevărat triaj Ia mina Lupeni. Din această cabină-dispecer se diri
jează transportul cărbunelui extras din abataje și aprovizionarea cu 
materiale și vagonete goale necesare bunului mers al producției.

(Foto : GH. VINȚILĂ)

(Urmare din pag. I-a)

tone acid sulfuric, față de consumul 
planificat pe 9 luni.

Colectivul nostru a căutat să în
lăture pe toate căile risipa de mate
rie primă și produse petroliere atît 
prin îmbunătățiri tehnologice aduse 
instalațiilor, cît și prin recuperări de 
produse în secțiile de fabricație. Uti
lizăm gudrôànelè acide de la insta
lația de dezasfaltare drept combu
stibil pentru cuptoare prin fluidifi- 
care cu motorină. Periodic facem a- 
nalizâ apelor reziduale de la separa
torul principal, luînd măsuri pentru 
evitarea scurgerilor la canal.

O însemnătate deosebită în redu
cerea consumurilor de materie pri
mă, materiale și chimicale o are 
normarea acestor consumuri pe baze 
tehnico-științifice, precum și contro
lul sistematic al respectării lor. 
Conducerea rafinăriei a format în 
fiecare an colective largi de tehni
cieni și ingineri care au analizat 
normele de consum existente și 
le-au îmbunătățit pe baza realiză
rilor anterioare și a perfecționărilor 
aduse proceselor de fabricație. La 
fiecare instalație se analizează lunar 
consumurile specifice de materiale, 
combustibil, chimicale, luindu-se 
măsuri pentru înlăturarea deficien
țelor ivite. Cu acest prilej se fac și 
propuneri pentru schimbarea acelor 
norme de consum care se dovedesc 
a fi învechite. Pentru cunoașterea și 
respectarea de către întregul colec
tiv de muncitori, tehnicieni și ingi
neri a consumurilor planificate se 
organizează expuneri, iar la cursu
rile de ridicare a calificării munci
torilor sînt prevăzute lecții speciale 
pe această temă.

Roadele unor asemenea acțiuni 
sînt evidente. In primele 9 luni ale 
anului în curs colectivul rafinăriei 
noastre a realizat economii supli
mentare la prețul de cost în valoare 
de 4 910 000 lei. Din această sumă, 
mai bine de 80 la sută provine din 
micșorarea consumurilor specifice. 
Numai la combustibil s-au economi
sit în această perioadă 13 300 tone.

Cifrele de plan pe 1964 prevăd 
pentru rafinăria noastră sarcini spo
rite în ce privește folosirea mate-

noi

în-

nalelor, combustibilului, energiei. 
La distilația atmosferică consumul 
de combustibil va trebui redus cu 
1,7 kg pe tona de materie primă 
prelucrată, iar la secția cracare ter
mică — cu 8,1 kg pe tonă față de 
acest an. La distilația în. vid, consu
mul de energie electrică va fi mic
șorat cu 27 la sută. Aceste sarcini 
sînt pe deplin realizabile. De pe 
acum au fost stabilite o sérié de mă
suri menite să ducă la utilizarea 
gospodărească a materiilor prime și 
materialelor.

Astfel, planul de măsuri téhnicô- 
organizatorice pentru anul viitor 
prevede completarea în continuare 
a instalațiilor cu schimbătoare de 
căldură noi, extinderea recuperării 
căldurii din surse secundare, dota
rea cu oale de condensație a 
puncte de consum de abur etc. Se 
vor economisi pe această bază 
semnate cantități de combustibil și 
chimicale.

în legătură cu posibilitățile de a 
valorifica mai larg în anül ce vine 
toate rezervele interne de. bună gos
podărire a materiei prime, avem de 
făcut și unele propuneri care privesc 
direct activitatea furnizorilor noștri 
de materie primă și materiale. Nu 
am reușit să avem pînă acum sufi
cientă înțelegere din partea între
prinderii de transport țiței-prin con- 
ducte-Ploiești pentru a preda rafi
năriei noastre țiței curat. Din aceas
tă cauză sîntem, de multe ori, puși 
în situația de a prelucra țițeiuri in
suficient decantate, care provoacă 
coroziuni instalațiilor de prelucrare 
și necesită consumuri sporite de chi
micale. Furnizorii de chimicale ,ne-ar 
putea ajuta, de asemenea, mult dacă 
ar acorda o atenție mai mare reali
zării unor produse de bună calitate, 
în prezent se întîmplă să nu primim 
acid sulfuric în concentrația nece
sară proceselor de rafinare, ceea ce, 
în ultimă instanță, duce la crește
rea consumurilor specifice.

Colectivul rafinăriei noastre 
hotărît să dezvolte experiența 
bîndită pînă acum în reducerea 
sumurilor specifice, să ia cele mai 
potrivite măsuri pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan care 
ne stau în față.

este 
do- 

con-

Producerea unui mobilier mo
dern esté 
de masa 
Ëa ridică 
specialiștilor din industria de spe
cialitate probleme legate de intro
ducerea tehnicii hol, a procedeelor 
celor mai avansate, care să per
mită realizarea unei mobile cu 
reale calități funcționale și este
tice.

Colectivul de creație din ca
drul ÏPROFÏL „Mobila“ — Iași a 
trecut la crearea unor tipuri de 
mobilier care să răspundă cerin
țelor actuale. Unul din aceste ti
puri este biblioteca realizată prin 
alăturarea și suprapunerea a opt 
corpuri. Corpurile sînt de două 
mărimi, unul avînd lungimea de 
două ori mai mare decît a celuilalt, 
respectiv 54 și 103 cm,

Compartimentarea corpurilor, 
precum și modul de închidere al 
acestora au fost realizate diferit, 
astfel că în final s-au obținut 5 ti
puri de corpuri cu aspect și func
țiuni diferite. Fiind furniruite cu 
furnir exotic (păr african), iar 
ușile cu păr african sau cu paltin, 
se realizează un contrast plăcut, a- 
tractiv, care are și rolul de a dife
renția corpurile de același fel.

Producerea mobilei din corpuri 
oferă posibilități numeroase de a- 
ranjare și combinare. Biblioteca 
amintită, pe lîngă funcția princi
pală de păstrare a cărților, mai 
îndeplinește și funcția de masă de 
lucru. Ea are o cutie cu 4 sertare, 
unde se pot păstra hîrtii, dosare, 
rechizite de birou ; o altă cutie are 
ușa rabatabilă ; prin deschidere, a- 
ceasta ia poziția orizontală, ser
vind astfel ca planșetă de lucru.

Se pune întrebarea : ce va face 
cumpărătorul care are nevoie de 
o bibliotecă mai mică sau mai 
mare ? Soluția constructivă a mo
bilierului din corpuri răspunde și 
acestei cerințe, în sensul că fiecare 
cumpărător își poate procura atî- 
tea corpuri cîte are nevoie. Prin 
modul de suprapunere a acestora 
ise poate obține o bibliotecă mai 
joasă sau mai înaltă, se creează 
modele diferite de biblioteci.

urmărită cu interè's 
largă a cetățenilor, 

în fața lucrătorilor și

Se îmbogățește fondul 
forestier

în regiunea Hunedoara au început 
împăduririle de toamnă. In numai 
cîteva zile s-a plantat și însămîn- 
țat mai mult de 20 la sută din su
prafața prevăzută.

Silvicultorii hunedoreni au pornit 
totodată o importantă acțiune de 
îmbogățire a fondului forestier prin 
plantarea de plopi negri hibrizi, 
care cresc repede, pe marginea dru
murilor și a cursurilor de apă. Ei 
au identificat traseele în lungime 
de peste 100 km și au făcut mai 
mult de 300 de gropi.

A început, de asemenea, îngrijirea 
arboreților tineri din bazinele Rete
zat, Paring, munții Sebeșului și 
munții Apuseni. Astfel de lucrări 
s-au efectuat în toamna aceasta pe 
mai mult de 6 000 hectare, împădu
rite în anii trecuți.

De multe ori este necesară 
schimbaréa 'funcției .à'nümitor" în
căperi de locuit. Metoda construi
rii mobilei din corpuri rezolvă a- 
cèste probleme, deoarece din ace
leași elemente se poate obține și 
bufetul, comoda, vitrina etc. doar 
prin schimbarea compartimentării 
interiorului lor. în aceste condiții, 
mobila nu este limitată la o singu
ră destinație. Ea permite deci folo
sirea economicoasă a spațiului de 
locuit și dă posibilități variate de 
amplasare. Ținînd seama de aces
te avantaje, mobila din corpuri 
merită să ocupe un loc important 
în producția de serie.

ïng. MIRCËA NUȚU 
șeful serviciului producție, 

Fabrica de mobllă-lași
★

legătură cu extinderea înîn
viitor a producției acestui tip de 
mobilă, ne-am adresat conducerii 
direcției generale de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere, 
care ne-a relatat următoarele :

Avantajele multiple ale mobilei 
din corpuri asamblabile sînt evi
dente. De aceea, ; ' 
prinderi din cadrul 
experimentează

și alte între-
I ministerului

pro-

de sprijinul pe care-1 vom 
în această privință din 
comerțului.și pregătesc

Două variante ale bibliotecii din corpuri asambl abile, expusă la magazinul „Mobila“ de pe Calea Victoriei 
din Capitală.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11) , Logodna la mînăstlre — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: 
Văduva veselă — (orele 10,30); Lăsați-mă 
să cînt — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Ne
vestele vesele din Windsor — (orele 10) i 
Ciclul — (orele 15,30) ; Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Nora — (orele 10) , Vicleniile lui Scapln
— (orele 15,30) , Adam și Eva — (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Antoniu șl Cleopatra — (orele 
10); Vlalcu Vodă — (orele 15,30) , Steaua 
Polară — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 10,30) ; 
Bucătăreasa — (orele 16); Casa cu două 
intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza BUlandra'.' (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — ta
rele 10) I Război și pace — (orele 15) , 
Cum vă place — (orele 20) (Sala Studio
— str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Comedia 
erorilor — (orele 10) ; Tache, Ianke șl 
Cadîr — (orele 15) i Cred în tine 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : 
sectorului suflete — (orele 20). ’ 
pentru tineret și copil (Sala C.
Cine a ucis — (orele 10); Ocolul pămîn- 
tulul în 30 de zile — (orele 20).

! — (O-
Șeful 

Teatrul 
Miile) î

Teatrul

totipurile unor astfel piese.
Prototipului realizat la fabrica din 
Iași — expus la magazinul „Mobi
la“ din Capitală — urmează să i 
se mai aducă unele îmbunătățiri. 
Primele zeci de garnituri vor fi 
supuse în curînd aprecierii hotă- 
rîtoàre a publicului cumpărător.

Luna aceasta, cumpărătorii vor 
fi solicitați să-și spună părerea și 
despre bucătăria „Modul“, realiza
tă de. asemenea din elemente a- 
samblăbile, care va fi expusă la 
același magazin. Fiecare element 
al mobilierului va fi executat în 
mai multe variante și va avea 
funcții diferite. Din corpurile res
pective se pot crea circa 14 va
riante de bucătării. Ca și la biblio
tecă, fiecare parte componentă va 
putea fi cumpărată separat.

în viitor vom extinde și în pro
ducția camerelor de zi sistemul 
mobilei din corpuri asamblabile, 
considerînd că aceasta răspunde 
cerinței cumpărătorilor. Fără îndo
ială că introducerea acestui mobi
lier este legată și de felul cum va 
fi prezentat și popularizat în ma
gazine, 
primi 
partea

Muncitoresc G.F.R.-Gluleștl : Băiat bun, 
dar cu... lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. ; Cîntă țara mea — (orele 20). 
Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 15,30) , 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20). 
(Sala din calea Victoriei 174) : Palatul 
melodiilor — (orele 11 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Festivalul filmu
lui sovietic : Să ne trăiești, Gnat ! : 
Republica (8, 10; 12, 14, 16,45: 19, 21,15). 
Tragedia optimistă : patria (10; 12,30; 
16; 18,45; 21,15) Electra : Capitol (9,15; 
11,30, 13,45; 16,15; 10,45; 21), Grivlța (9; 
11 30, 14; 16,30; 19; 21.30), Melodia (1Ö; 
12,15; 14,30; 16,45; 19, 21,15). La vîrsta
dragostei : București (9; 11, 13; 16,30;
18,45; 21). Ancheta ; Carpațl (10; 12| 15, 
17; 19: 21). Excelsior (10, 12; 15; 17, 19; 
91). La răspîhtie : Libertății (10, 12i 16; 
18; 20). Dinastia neagră : Actoria (10;
12,15, 14,30; 16,30; 18,30, 20,30). Feroviar 
(10; 12, 15; 17, 19, 21). Valsul nemuritor: 
Tineretului (10; 12; 14, 18; 18,15; 20,30), 

Cu „Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită“ de Bertolt Brecht, Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. demonstrează 
încă o dală posibilitățile artistice ale 
colectivului său. Evocînd, cu mijloa
ce scenice bogate, evenimente zgu
duitoare ale secolului nostru și tot
odată făcînd efortul de a depăși 
faptul documentar, teatrul a reali
zat o reprezentație care trezește 
interesul publicului atît prin carac
terul spectaculos cît și prin rezonan
ța ei social-politică.

Scrisă în anul 1941, piesa înfăți
șează, sub forma unor întîmplări 
specifice romanului sau filmului 
polițist, substratul real al eveni
mentelor nare l-au Săltat la putere 
pe un Arturo Ui (vizibil prototip al 
lui Adolf Hitler). Amenințat de criza 
economică și ascuzîndu-și tot mai 
greu afacerile necinstite, „trustul 
conopidei“ apelează la banda de 
gangsteri condu
să de Ui pentru a 
potoli prin tero'a- 
re protestele ma
selor. Parabola 
lui Brecht urmă
rește astfel să 
dezvăluie relațiile 
nefaste dintre fascism și monopo
lurile capitaliste, dedesubturile 
mecanismului care a putut prăvăli 
asupra omenirii cel „mal fulminant, 
mai sîngeros măcel”. Unui din tacu
rile actuale ale piesei este exprimat 
în epilogul adăugat de Brecht după 
înfrîngerea Germaniei hitieriste, 
„Nu-i stearpă poala ce-a fătat nă- 
pîrcă”.

Scoțînd în evidență clar, caustic 
și reliefat aceste semnificații, re
gizorul Horea Popescu și-a pus și 
de astă dată în valoare talentul de 
a ridica montarea scenică deasupra 
faptului cotidian, de a-1 da propor
țiile și forța de comunicare a unor 
imagini tipice. Iată, la bursă, miș
carea țeapănă, și tocmai prin a- 
ceasta atît de sugestivă, a magna
ților din „trust“ ; cînd ei iau 
o hotărîre împotriva armatorului 
Sheet, pașii amenințători, tăcerea 
lor de gheață, arată că acesta e 
pierdut. Sau iată-1 pe Ui în bîrlogul 
său, așezat parcă în mijlocul unei 
panorame, în vreme ce — prin roti
rea turnantei — acoliții lui roiesc de 
jur împrejur. Prin realizarea regizo
rală, asemenea momente capătă și 
un sens nerosiit, exprimă metaforic 
idei diriguitoare ale spectacolului.

Intre stilul regizoral al lui Horea 
Popescu și stilul scenografic al lui 
Jules Perahim există înrudiri care 
au asigurat, în mai multe rînduri, 
colaborarea fructuoasă a celor doi 
artiști. Decorul lui Perahim ridică de 
asemenea cadrul acțiunii deasupra 
cotidianului, la metaforă. Astfel, 
uneori, printr-o ușoară dar marcată 
depășire a dimensiunilor obișnuite 
ale obiectelor, ele sînt așezate ca 
pe un piedestal. Sala de consiliu a 
„trustului conopidei“, de pildă, cu 
imensa masă dreptunghiulară dea
supra căreia atîrnă un tot atît de 
imens tablou al întemeietorilor trus
tului, nil este o banală încăpere 
destinată ședințelor, ci un adevărat

Discuri „Electrecord“ în magazine
tri- 
de

„Electrecord“ a 
mis în magazinele 
specialitate noi discuri 
de muzică populâră și 
ușoară.

Orchestra de muzică 
populară a Radiotele
viziunii a înregistrat 
două discurj cuprihzîhd 
cîntecele „Mult mi-e 
dor și iar mi-e dor“, 
„Spune-mi mîndro-ade- 
vărat" și jocurile „Sîrba 
de la Trestiana“ și

„Geamparalele din re
giunea București“. Un 
alt disc nou apărut pre
zintă „Joc de la Poiana 
Maté“ și ,,Doina din 
Oltenia“ în interpreta
rea orchestrei Doina 
Olteniei.

Valsuri de Johann 
Strauss, Waldteufel și 
Ziehrer constituie cu
prinsul unui nou disc 
recent editat.

Iubitorilor de muzică

«•

conti-
14,

Dacia (9;
12t 

Central

Flacăra (11.45, 13,50, 16, 18; 20), Volga 
(10, 12; 14; 16.15; 18,45, 21) Cucerirea E- 
verestului : Lumina (rulează în _ 
nuare de la orele 10 pînă la orele 
după-amiază 16; 18,15; 20,30),
11, 13, 15, 17, 19; 21), Flamura (10;
14, 16; 18; 20). Taxiul morțil : 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30, 20,45), Glu- 
leștl (10.30, 12,30, 14,30, 16,30; 18,30; 20.30) 
Miorița
Adesgo (11; 15; 17; 19, 21), Cosmoa
16,
aur 
are 
tan
Union (15, 17, 19, 21). Program special 
pentru copii la orele 10 la cinematogra
ful Doina. Frùinoasa Lurette : Doina 
(14,30; 16,30; 18.30; 20.30). Tăunul: Cul
tural (16; 18,15, 20.30). E permis să calci 
pe iarbă ; Buzești (11,30, 15; 17; 19, 21), 
Strict secret — cinemascop : Crîngași 
(16, 18,15, 20,30). Drumul Serii (16; 18,15;
20.30).  Apartamentul <-■ cinemascop; BU- 
cegl (10; 12, 14; 16, 18,15; 20,30), Război 
ji pac» — ambele serii • Ihfrățlrea Intre 

(10, 12, 14; 16,15; 18.30; 20.45),
(141 

18; 20). Povestea pantofiorulul de 
: Timpuri Noi (rulează în continu- 
de la orele 10 pînă la orele 21), vl- 
(15; 17; 19, 20.45). Turneu] veseliei :

simbol, al „consiliului zoiloi“ finan
ciari, al dominației interesului pri
vat, rece, sumbru, strivitor pentru om.

Rolul lui Arturo Ui prilejuiește ac
torului Șt. Mihăilescu-Brăila o crea
ție originală, plină de conținut. Ac
torul n-a prezentat pur și simplu un 
nevropat, ci a urmărit — Și a reu
șit — să provoace un rîs amar, de
mascator. Mim cu posibilități remar
cabile, Șt. Mihăilescu-Brăila are 
momente de virtuozitate, de pildă 
cînd face scena de demență de la 
conacul lui Dogsborough, dar nu 
uită să sublinieze apoi, subtil, că 
totul n-a fost decît un trac de cabo
tin. în această interpretare Arturo Ui 
nu este deci un smintit iresponsabil, 
ci dimpotrivă, e tras la răspundere 
fără cruțare .pentru acțiunile lui cri
minale. Camaradul eău de crime 
Ernesto Roma (prototip al lui Röhm, 
unul dintre complicii lui Hitler) este 

la fel de excelent 
întruchipat de Co
lea Răutu, cu o 
precisă stăpînire 
a mijloacelor. Ex
presia feții, alura 
specifică, mersul, 
trădează nu nu

mai caracterul lipsit de scrupule, dar 
și o întreagă biografie a personaju
lui.

Interpretarea exactă și reținută a 
lui Colea Răutu dovedește încă 
o dată că, într-un teatru de 
idei, economia de gesturi poate fi 
mult mai elocventă decît excesul. 
Corado Negreanu (Givola) a 
creat, la rîndul său, un tip veri
dic de mincinos perfid, în care îl re
cunoaștem pe Goebbels; Șt. Bănică 
(Ragg) și-a interpretat cu simț plas
tic scena din barul-tripou ; IonPo- 
gonat a redat însă mai mult aspec
tul exterior și mai puțin cruzimea 
inumană a Iui Girl (Goering). Com
poziții bine studiate realizează Tra
ian Dănceanu (în scena ilariantă a 
actorului ratat care îl învață, pe Ui 
arta oratoriei) și Cornel Vulpe (Dull- 
feet). Marga Anghelescu, interpreta 
Comentatorului, a prezentat pe un 
ton de vibrantă acuzare-„a gangste
rilor mare, istorică paradă”. Mai a- 
mintim contribuțiile meritorii ale lui 
Aurel Ghițescu (Dog.sborough), Gra- 
țiela Albini (soția lui Dullfeet), -.Ion 
Gheorghiu (Sheet), interesanta apa
riție colectivă a truistmeniior în frun
te cu Clark (Iulian Necșulescu) etc. 
Un cu vînt bun despre, machiaj-(rea
lizat de S'ergiu Orlov), care a dat cu 
sarcasm gangsterilor lui Artüiro Ui 
măștile foarte potrivite ale unor 
paiațe tragice. Pe de altă parte, ți
nem să semnalăm că în privința 
dicțiunii se constată, là unii actori, 
și nu pentru prima oară, deficiente 
serioase care se cer corectate.

Realizatorii spectacolului au făcut 
o adevărată risipă de energie pen
tru a da „carne” figurilor de pam
flet ale textului ; totuși, unele îngro- 
șări ale .textului piesei continuă să 
se resimtă și pe scenă.

în ansamblul său, însă, reu
șita spectacolului este meritul în
tregului colectiv de interpreți.

ANDREI BĂLEANU

ușoară li se adresează, 
de asemenea, trei 
discuri noi cu melodii 
ale compozitorilor tioș- 
tri și ale altoi compozi
tori înregistrate de or
chestrele ElectreCord - și 
Radioteleviziunii.

în prima jumătate a 
lunii noiembrie vor mai 
apărea și alte discuri.

(Agerpres)

Premieră teatrală
Aseară, Teatrul pentru tineret și 

copii a prezentat în premieră „Ocolul 
pămîntului în 80 de zile", dramati
zare de Pavel Kohout, după romanul 
cu același titlu de Jules Verne. Re
gia spectacolului este semnată de Ra
du Penciulescu, iar scenografia apai- 
fine Adrianei Leonescu. Mișcare de 
scenă : Stere Popescu. în rolurile prin
cipale apar : Tudorel Popa, Olga Tu- 
dorache și Victoria Gheorghiu, Flo
rin Vasiliu și Nicolae Pomoje, Vasile 
Nifulescu. în celelalte roluri: Arcadie 
Donos, Dinu Ianculescu, Felix Caroly, 
Jean Lorin, Constantin Dinescu, Gh. 
Angheluță, Val. Lelescu, Ion Anghel 
și Marin Moraru.

cinemascop : Arta (15.30; 18;
-■ 16; 18,15; 20,30). Co-

15, 17, 19; 21). Fe- 
18.15; 20,30). Luna de

15i

popoare (11,30; 16, 19). Ipocrlțll : Uni
rea (16; 18; 20), Lira (15,30, 18, 20,30) Trei 
plus două — cinemascop ; Tomis (10: 12, 
14; 16, 18,15; 20.30), Aurora (10, 12; 14,
16, 18; 20). Modern (10; 12, 14; 16,30, 1.8,,30;
20.30) . Elena din Trola — cinemascop ;
Popular (10.30, 14. 16.15, 18,30; 21), Pro
gresul (11; 14.30, 10,45: 19, 21,15). Vară și fum ’ . . . ------
20.30) Floreasca (12,' 
din : Viitorul (11,30;
rentari (12, 16; *. .. ___ ____
miere fără bărbat; Luceafărul (10,30; 
17; 19, 21). Cain al XVIII-lca : Colentlna 
(16: 18: 20) Voi fi mamă : Cotrocenl (16,
18,15. 20.30). Escondida : Pacea (11; 16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,00 — Reportaj de pe crucișătorul 
„Aurora“. Transmisiune de la Lenin
grad. 10,30 — Rețeta gospodlneL 11.00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
14,15 — Transmisie de la stadionul
„23 August" a întîlniril de fotbal dintre 
echipele olimpice ale R. P. Romîne — 
Danemarcei. 18.00 — Varietăți. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea a 
doua a emisiunii de Varietăți. 20,30 
— Télemagazin. 21,20 — Comici vestiți 
al ecranului (III) In încheiere ; Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.
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Construc|ii noi de locuințe în centrul orașului Brăila. La parterul blocurilor a fost amenajat un complex comercial modern.
(Foto i M. ANDREESCU)

TELEGRAME EXTERNE
Manifestări în U.RS.S. consacrate 

prieteniei sovieto-romîne
Întîlniri Ia Leningrad

Un ziar elvețian 
despre arhitectura
României de azi

Pe scurt DIN TOATA ȚARA
FIER VECHI, OȚEL 

NOU. Ceferiștii din ra
za de activitate a Di
recției regionale C.F.R. 
Iași au colectat și tri
mis oțelăriilor, de la 
începutul anului și 
pînă în prezent, 6 886 
tone fier vechi. In a- 
ceastă acțiune s-au e- 
Vidențiat colectivele de 
la secțiile L. 1 Iași, 
L. 1 Bîrlad, L. 6 Va
tra Dornel, L. 3 Ro
man și altele, (De la 
loan Bîrsan, picher).

CU 17 ZILE MAI 
DEVREME. Zilele a- 
cestea, colectivul GAS 
Cotești a încheiat 
campania de vinifica- 
ție. Deși cantitatea de 
struguri 'recoltată în 
acest an a fost mai 
mare decît în anii tre- 
cuți, perioada de vihi- 
ficație a durat cu 17 
zile mai puțin. Aceas
ta s-a datorat pe de 
o parte unei mai bune 
organizări și intensifi
cări à culesului stru
gurilor, iar pe de altă 
parte măririi capaci
tății de vinificație prin 
intrarea în funcțiune 
a unui complex. Scur
tarea perioadei de vi- 
nificdție a permis să 
fie reduse la maxi
mum pierderile și să 
se îmbunătățească ca
litatea vinului.

O NOUA PROMO
ȚIE DE ȘOFERI. 
Școala de șoferi din 
Valul Traian, regiunea 
Dobrogea, a fost ab
solvită de încă 467 de 
cursanți. După termi
narea practicii de 3 
luni, ei vor lucra pe 
mașinile autobazelor

I.R.T.A. din regiune, 
în timp de un an, a- 
ceastă școală a pregă
tit peste 1100 de șo
feri, care lucrează Ta 
diferite autobaze, în
treprinderi și gospo
dării colective din re
giune și din țara.

PENTRU DESER
VIREA TELEFONICĂ. 
La oficiul poștal nr. 1 
din Cluj au fost date 
în folosință încă 9 ca
bine telefonice, dintre 
care 7 pentru convor
biri interurbane. In 
curînd va. fi dată în 
exploatare încă o cen
trală telefonică de 
bloc cu 100 de numere 
la complexul de locu
ințe din Piața Mihai 
Viteazu. Asemenea 
centrale vor fi insta
late și în cartierul 
Intre Ape, apoi pe 
străzile Horia, Cara- 
giale.

CONCERTE-LEC- 
ȚIE. începînd din a- 
ceastă săptămînă, Or
chestra simfonică de 
stat „Glinka“ din Satu 
Mare organizează con- 
certe-lecție în scopul 
educării muzicale a 
publicului. Primul 
concert de acest fel a 
avut loc la școala me
die „M. Eminescu". El 
va fi reluat și pentru 
elevii cursurilor sera
le ale școlii. (De la red. 
ziarului „Pentru socia
lism").

DOCUMENTARE 
TURISTICĂ. în sala 
de cultură a secției 
prese a uzinelor „Trac
torul" din Brașov s-a 
organizat de curînd o 
interesantă documen
tare turistică. Ing. Țe- 
țea Mihai, tehnologul

secției, a strîns un bo
gat material turistic 
— pliante, cărți poșta
le ilustrate, fotografii, 
itinerarii, hărți etc din 
mai multe țări socia
liste. Tot acest ma
terial, însoțit de ex
plicații și comentarii 
inedite, a fost proiectat 
pe un ecran cu ajuto
rul unui aparat de 
mărit imagini.

LOCALITĂȚI E- 
LECTRIFICATE. In 
luna octombrie s-au 
aprins becurile elec
trice în 8 sate din 
regiunea Mureș Auto- 
nomă-Maghiară, prin
tre care : Roșiori, ra
ionul Luduș, Solovăs- 
tru, raionul Reghin, 
Chendu Mic, raionul 
Tg. Mureș, etc. Lucră
rile de electrificări ru
rale se găsesc într-un 
stadiu avansat la Gur- 
ghiu, raionul Reghin, 
Satu Mare, raionul O- 
dorhei, și în alte 4 lo
calități din regiune.

HRANĂ PENTRU 
VÎNAT. Numeroși lu
crători din silvicultură 
pregătesc în aceste zile 
hrana pentru iarnă a 
vînatului. Se constru
iesc mii de hrănitori, 
care sînt plasate în 
pădure,, pe potecile 
bătute de cerbi, că
prioare, capre negre, 
iepuri. Bucureștiul a 
furnizat Vîhatului din 
păduri multe vagoane 
de hrană : este vorba 
de căștanele sălbatice, 
adunate de către pio
nieri și elevi de pe bu
levardele străjuite de 
castani. Pentru Vînatul 
mic — fazani, potîr- 
nichi — s-au prevă
zut, de asemenea, în 
fiecare pădure, locuri 
speciale de alimentare, 
aprovizionate cu răpi
ți, mei, deșeuri de ce
reale etc.

Cursuri pentru cadrele 
de conducere 

din G<A«C»
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Peste 800 președinți, contabili și bri
gadieri din gospodăriile agricole co
lective din regiunea Oltenia au ur
mat timp de 5—6 luni cursuri 
de pregătire organizate pe lingă 
centrele școlare agricole din cu
prinsul regiunii. în perioada 
școlarizării, cursanții au audiat 
lecții teoretice de specialitate și 
au luat parte la aplicații practice în 
unitățile agricole fruntașe. Susținînd 
zilele acestea examene de verificare 
a cunoștințelor, ei s-au reîntors în 
gospodăriile lor colective luîndu-și 
în primire posturile.

RÆG1UNEA IAȘI 

Cinematografe 
fn toate comunele
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în acest 

an, întreprinderea cinematografică re
gională Iași a repartizat în mediul ru
ral 40 de aparate cinematografice. Co
munele Costești, Băiceni și Hărmânești 
din raionul Pașcani au primit aparate 
de proiecție în cursul acestei săptămîni, 
încheindu-se astfel acțiunea de cinefi- 
care a -tuturor comunelor regiunii. în 
23 comune și în satele componente 
mai mari s-ău instalat, de asemenea, a- 
parate cinematografice, numărul cine
matografelor sătești ajungînd la 247.

Numărul spectatorilor din mediul să
tesc a crescut la peste 1 8Q0 000 de la 
începutul anului și pînă acum.

Spre
Și la sfîrșitul acestei săptămînl, 

agenția București a O.N.T. „Car- 
pați“ a organizat pentru iubitorii 
turismului excursii pe diferite 
trasee. Sîmbătă după-amiază, sute 
de bucureșteni au plecat cu un tren 
pe Valea Prahovei. Salariați ai Uzi
nelor „Grivița Roșie“, ai Ministeru
lui Comerțului Interior, elevi ai 
Școlii de petrol-chimie ș.a., își pe-

munți
trec duminica la vilele din Sinaia, 
Bușteni, Predeal sau la câbăhele 
Căminul Alpin, Gura Diham, Poiana 
Stînii, Piatra Arsă, Cioplea, Clăbu- 
cet, Trei Brazi. Tot sîmbătă după- 
amiază, salariați din întreprinderile 
„Tricotajul Roșu“ și „Biofarm“ au 
pornit într-o excursie cu autocarele 
pe Valea Prahovei.

LENINGRAD 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația Con
siliului General A.R.L.U.S., condusă 
de Constantin Prisnea, a participat 
la 1 noiembrie la o întîlnire consa
crată prieteniei sovieto-romîne'care 
a avut Ioc la Uzina de laminare a o- 
țelului din Leningrad. Vasili Vașev- 
ko, economist-șef al uzinei, a salutat 
pe oaspeții romîni. A răspuns Vi- 
chentie Bălan, președintele Consiliu
lui regional al sindicatelor Hunedoa
ra, membru al delegației Consiliului 
General A.R.L.U.S., care a felicitat 
pe oamenii sovietici cu prilejul apro
piatei aniversări a Marelui Octom
brie.

*
în aceste zile, în numeroase locali

tăți din U.R.S.S. au loc manifestări 
consacrate prieteniei Spvieto-romîne. 
Asooiația de prietsnie sovieto-romînă 
primește. în aceste zile numeroase. scri
sori. Ele relatează că la Omsk, Novo-. 
sibirsk, Tomsk, Tașkent au apărut 
noi „membri-colectivi“ ai asociației. 
Populația orășelului Velikii Ustiug din 
munții Uralului s-a declarat „membru- 
colectiv“ al asociației; acolo, aproape în 
fiecare zi au loc fie deschiderea unei 
expoziții-foto, fie o conferință sau o 
mică „victorină" — un fel de concurs 
„Cine știe, cîștigă" — toate; închinate 
R. P. Romîne.

Prezența în Uniunea Sovietică a de
legației Consiliului general A.R.L.U.S. 
prilejuiește în aceste zile o serie de vi
zite și întîlniri cu oamenii muncii. Ast
fel, la Moscova a avut loc seara festivă 
a muncitorilor din rețeaua de Cabluri.

Cu cîteva zile în urmă, la clubul ti
pografiei „Krasnîi proletarii" din Mos
cova, s-au întîlnit la o „seară a priete
niei“ colectivul acestei tipografii și cel 
al uzinei de rulmenți hr. 1, iar la In
stitutul Pedagogic „V. I. Lenin“ peste 
1800 de studenți au umplut sala de 
festivități, pe scena căreia s-au produs 
tineri artiști amatori, executînd cîntece 
și dansuri ale poporului romîn și po
poarelor sovietice.

Seara, la Palatul de cultură al oa
menilor de artă, a avut loc o reuniu
ne consacrată. prieteniei sovieto-ro- 
mîné, la care a luat cuvîntul ar
tista Gina Petrini, membră a dele
gației.

Delegația A.R.L.U.S. a vizitat cru
cișătorul „Aurora“, unde membrii 
delegației s-au întîlnit cu veterani 
ai Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în éursul vizitei, delegația 
A.R.L.U.S. a fost primită de pre
ședintele Sovietului din Leningrad, 
V. I. Js.aiev, și de primul secretar al 
Comitetului orășenesc al P.C.U.S. 
Leningrad, I. G. Popov.

Delegația romînă a plecat spre 
Riga.

★

In sala de expoziție a Uniunii Artiști
lor Plastici sînt prezentate aspecte din 
viața Romîniei contemporane: gravuri și 
picturi realizate de artiștii I. Reiner și E. 
Guseinov, care au făcut o călătorie de 
creație în Romînia. Expoziția este inti
tulată „Prin Romînia", și atrage un 
numeros public.

La Erevan se desfășoară „Săptămînă 
filmului, romînesc“, iar la Kiev o ma
nifestare asemănătoare va avea loc 
săptămînă viitoare. Expoziția de foto
grafii deschisă la Casa științei și tehni
cii din. Harkov, intitulată „Romînia pe 
drumul socialismului", se bucură de 
siicces. ,

La Irkutsk, Blagoveșcensk, în Kam- 
cjatka, Sahalin și în alte localități ale 
Uniunii Sovietice s-au ținut pînă în 
prézent sub auspiciile asociației „Zna- 
nië“ 300 de conferințe despre Romînia. 
Posturile de radio Moscova transmit 
programe cu cîntece romînești, iar tele
viziunea moscovită a prezentat filmul 
documentar „Valea Trotușului“.

Variate și multiple, aceste manifestări 
sînt încă o mărturie a interesului po
porului sovietic pentru viața și realită
țile dhî: Romînia socialistă, a prieteniei 
trainice care unește poporul sovietic și 
poporul romîn.

GENEVA 2 (Agerpres). — Sub 
semnătura lui Georges Henri 
Martin, ziarul elvețian „La Tri
bune de Genève" publică în 
suplimentul său săptămînal o 
pagină întreagă consacrată lito
ralului romînesc și în special 
stațiunii Mamaia.' Vorbind des
pre frumusețile acestei perle a 
Mării Negre, autorul arată că ea 
este „una din cele mai reușite și 
spectaculoase cuceriri ale arhi
tecturii Romîniei de azi. Acest 
ansamblu turistic constituie o 
mărturie și un triumf al vitalită
ții, gustului și îndeosebi a ima
ginației creatoare a poporului 
romîn“.

Autorul descrie pe larg istori
cul și frumusețile litoralului 
romînesc menționînd că „far
mecul Mamaiei, văzut prin optica 
unui turist occidental, este dublu: 
în primul rînd o realizare armo
nioasă, de proporții gigantice, iar 
pe de altă parte, o admirabilă 
plajă, pe care cu greu o poți în- 
tîlni în altă parte".

Plenara C. C. 
al P. S. U. G.

BERLIN (Agerpres). — După cum 
transmite agenția A.D.N., între 30 
octombrie și 1 noiembrie a avut .loc 
la Berlin cea de-a 4-a plenară a 
C.C. al P.S.U.G. Albert Norden, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat raportul de 
activitate al Biroului Politic în pro
blemele legate de recentele alegeri 
pentru Camera Populară și organele 
populare locale și de pregătirea și 
îndeplinirea planului economiei na
ționale pe 1964, ca și în probleme 
de politică externă. Raportul a fost 
aprobat în unanimitate de plenară.

Plenara a luat 'în discuție propu
nerile cu privire la candidaturile în 
Consiliul de Stat și în Consiliul, de 
Miniștri al R. D. Germane. Werner 
Jarowinsky a fost ales în unanimi
tate secretar al C.C. al P.S.U.G.
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PLECAREA UNUI GRUP 

DE PETROLIȘTI ROMÎNI 
LA BEIRUT

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Beirut, un 
grup dé petroliști romîni condus de 
ing. Alexandru Boabă, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimièi, pentru a participa la lucră
rile celui de-al IV-lea Congres al 
petrolului arab. Specialiștii romîni 
vor prezenta la congres referate 
privind dezvoltarea industriei con
structoare de utilaj petrolier a țării 
noastre și folosirea izotopilor radio
activi în studiul ungerii.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
In localul Institutului de Con

strucții din București au început 
sîmbătă dimineața lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni științifice a 
cadrelor didactice, consacrată Zilei

MÂȚII
institutului. Au participat Valeriu 
Cristescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor, academi
cieni, reprezentanți ai institutelor 
politehnice din alte centre universi
tare ale țării, cercetători științifici, 
delegați ai unor institute dé proiec
tare și întreprinderi industriale din 
Capitală și din țară.

In cuvîntul de deschidere prof, 
ing. Vasile Nicolau, rectorul institu
tului, à prezentat principalele aspéc- 
te ale muncii didactice și științifice 
desfășurate de profesori și studenți. 
Apoi au început lucrările sesiunii, 
organizate în trei simpozioane : 
„Probleme de organizare, mecani
zare și tehnico-economice în con
strucții", „Cercetări în domeniul miș
cării apelor subterane cu aplicații 
în construcții și agricultură“, „Cal
culul podurilor de béton armât la 
stările limită“

(Agerpres)

O NOUĂ IPOTEZĂ 
ASUPRA LUNII

Dr. John Hall, directorul Observa
torului astronomic Lowêll, a declarat, 
la 1 noiembrie, că Luna s-ar putea să 
nu fie. chiar un astru mort, ctim con
sideră savahții și astronomii. în spriji
nul acestor afirmații, dr. Hall a arătat 
că cercetările făcute în ultimul timp 
asupra suprafeței Lunii cu ajutorul 
puternicului telescop de la acest- ob
servator au permis să se observe trei 
pété, puternic colorate în roșii, care 
ar putea să fie erupții vulcanice. Spe- 
ciălistul american a indicat că aceste 
pete au fost remarcate dé mai multi 
colaboratori ai Observatorului Lowèll.

ULTIMUL PIAN
AL LUI BEETHOVEN

Ultimul pian cu coadă la care a cîri- 
tat Beethoven în ultimii patru ani ai 
vieții sale este din nou utilizabil după 
ce a fost complet restaurat de către

Un specialist din Nürenberg. Acest 
■instrument să află acuma în casa na
tală a lui Beethoven de la Bonn, 
transformată în muzeu. El a fost con
struit de Conrad Graf din Viena. So
noritatea pianului aduce azi cu cea a 
clavecinului sau a unui pian cu coadă 
modern.

ÎNFIINȚAREA ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE A R.A.U.

Hedayat Salah el-Din, ministrul 
pentru cercetările științifice al R.A.U., 
a emis la 1 noiembrie un decret cu 
privire la înființarea Academiei de 
Științe a R.'A.U. Academia va avea o 
secție de fizică și matematici, una de 
biologie și una de Științe sociale.

PATRIMONIU ARTISTIC
ÎN PRIMEJDIE

Din pricina umidității și a ploii, 
frescele din biserica Santa Maria 
Maggiore și din capela Baglioni, care

se află într-un sat la cîțiva kilometri 
de Perugia, sînt amenințate să dis
pară. Frescele pe care ploaia le dis
truge reprezintă cele mai de seamă 
opere ale lui Pinturicchio, pictor al 
renașterii italiene, contemporan Cu Ra
fael. Autoritățile locale au cerut or
ganelor competente să ia măsurile 
necesare.

UN ORAȘ CARE SE SCUFUNDĂ

Există în Anglia, pe șoseaua spre 
Manchester, un oraș care se scufundă. 
Este vorba de localitatea Northwiçh, 
centru al regiunii cu cele mai bogate 
saline din comitatul Chester și avînd 
o populație de 20 000 de locuitori.

Un ziarist elvețian care a vizitat o- 
rașul arată că pe strada principală se 
poate vedea o vilă complet scufundată 
într-o crăpătură a terenului ; n-a mai 
rămas la suprafață decît unul din 
coșuri.

Situația acestui orășel este Urmarea 
exploatării lipsite de răspundere a 
minelor de sare din subsolul său.

S-au încheiat

—wgWiMEM adevdrat

BUCURESrM963| gpufÄta 
sala Floreasca.

Intr-adevăr, timp de mai bine 
de 8 ore, în fața tribunelor 
arhipline ale sălii sportive bücu- 
reștene, partidele finale ale cam
pionatelor europene au prile
juit o luptă sportivă de o mare ten
siune, cu faze pentru care super
lativele și-ar găsi o curentă folo
sire. Ne vom referi, în primul 
rînd. la jocul dintre echipele Ce
hoslovaciei și Uniunii Sovietice. 
Jucătorii ambelor formații au de
monstrat 
dih elita 
doar că 
seturi — 
neral un
— încă nu este suficient pentru a 
reda cu adevărat desfășurarea a- 
cestui meci. Primul set îl cîști
gă sportivii sovietici (15—11). Mai 
departe, cehoslovacii joacă cu 
multă prudență, punînd în valoare 
nu numai înălțimea lui Pavel Senk
— care a punctat deseori pentru 
echipa sa — ci și experiența și teh
nica unora dintre veteranii echipei
— Musil, Golian, Paulus. Setul pă
rea ca și terminat la 14-10 pentru 
echipa cehoslovacă. Campionii lu
mii nu-și dezmint însă puterea de 
luptă și priceperea de a reface si
tuații aproape imposibile Egalea
ză la 14, iau conducerea cu 15-14, 
au set-bal, dar adversarul egalea
ză și în final cîștigă cu 17-15. Cu 
nimic măi echilibrat este și setul 
al treilea Soarta acestuia sé deci
de, de asemenea, in final, cînd, 
după ce cehoslovacii au condus la 
diferențe serioase. Cesnokov, Bu
robin. Voscoboinik.ou domină jocul 
la fileu, șutind puternic.

Spectatorii aplaudă frenetic. în
tocmai ca là teatru, se cere parcă 
repetarea scenelor celor mai deose
bite. Maeștrii — Componența celor 
două formații merită fără rezerve

campionatele europene de volei
voleibaliști romîni l

acest calificativ — reintră pe te
ren și, cu aceeași dezinvoltură, în
cep din nou jocul. Echilibru per
fect ! Fazele dintr-un servici du
rează minute în șir. Mingea nu 
căde decît după ce se „plimbă“ 
mult, fie lovită puternic deasupra 
fileuîui, fie ridicată în traiectoria 
paselor. Cehoslovacii conduc cu 
5-0, apoi cu 10-5, cU 13-8. Victoria 
pare obținută și, într-adevăr o ob
țin. Dar cîte schimbări dè servici 
nu s-au făcut pînă ce, în sfîrșit, au 
terminat setul cu 15-13 ! Așadar, 
egalitate la seturi (2-2). Jocul va fi 
reluat. In cele din urmă, setul de
cisiv, deci și meciul, este cîștigat 
de echipa Cehoslovaciei (15-13).

Așteptată cu legitimă curiozitate, 
întrecerea dintre echipele repre
zentative ale Romîniei și Bulgariei 
s-a terminat, cum desigur o do
ream cU toții, prin succesul forma
ției noastre. E adevărat că începu
tul meciului i-a găsit pe jucătorii 
romîni oarecum nepregătiți. Ad
versarii i-au surprins printr-un 
start rapid și au cîștigat primul 
set. Reluarea meciului a însemnat, 
pentru echipa noastră, prilejul de 
a-și mobiliza toate forțele. Cum, 
decît printr-o victorie, poți confir
ma un titlU european, al cărui 
cîștig se conturase încă cu cîteva 
zile înainte de terminarea propriu- 
zisă a întrecerilor? Luptînd cu deo
sebită energie voleibaliștii romîni 
au vrut și aù reușit să termine 
neînvinși această pasionantă ediție 
a campionatelor europene.

Bravo, uoleibaliști romîni. cam
pioni ai EUropei I Vouă și antreno
rilor voștri — toate felicitările !

vôleiba-
— apre- 
aparține 

spectator 
și se

cu prisosință că fac parte 
voleiului. Dacă am spune 
meciul lor a durat cinci 
ceea ce presupune în ge- 
evident echilibru de forțe

Echipa feminină
a U. R. S. S. — campioană 

a Europei
CONSTANȚA (prin telefon). — 

Ieri au luat sfîrșit, là Constanța, 
întrecerile turneului final feminin 
al campionatului european de vo
lei. Titlul de campioană a revenit 
echipei Uniunii Sovietice.

Voleibalistele sovietice au de
monstrat în toate meciurile o pre
gătire deosebită, practicînd uh joc 
de înaltă clasă. Succesul echipei fe
minine a U.R.S.S. a fost cît se poate 
de categoric ; noile campioane eu
ropene au cucerit înaltul titlu spor
tiv fără a pierde vreun meci.

Pe linia ultimelor sale evoluții, 
echipa R. D Germane a cîștigat în 
numai 3 seturi un meci în căre for
mația iugoslavă a opus totdeauna o 
vie rezistență. Într-o partidă pa
sionantă, echipa Poloniei à întrecut 
cu 3—2 formația Bulgariei.

Ultimul meci al campionatului 
a fost cel dintre echipele U.R.S.S. 
și R. P. Romîne. Jucînd excelent, 
formația sovietică a repurtat victo
ria cu scorul de 3—0.

în cadrul festivităților de închi
dere a campionatelor — la Bucu- 
tești și Constanța — au fost înmî- 
nate noilor echipe campioane ale 
Europei și formațiilor clasate pe 
locurile doi și trei cupe și medalii. 
Ziarul „Scîhteia" a ofeHt „Cupă de 
cristal“ cîștlgătoarei campionatului 
masculin — reprezentativa R. P. 
Romîne. De asemenea, ziarul nofetru 
a oferit o cupă celei mai büne ju
cătoare din echipa țării noastre : 
Lia Vanea.

Clasamentele finale
MASCULIN: 1. R. P. Romînă 14 

puncte • campioană europeană ; 2. R. P. 
Ungară 12 puncte : 3. U.R.S.S. 12 Dunele ; 
4. R P Bulgaria 11 puncte : 5. R. S. 
Cehoslovacă 10 puncte ; 6. R. P. Polonă 
10 puncte • 7 Iugoslavia 8 puncte ț 8.
Franța 7 puncte : 9. R D. Grrmattă ; 10. 
Italia: 11. Turcia: 12. Olanda; 13. Bel- 
giă ; 14. Fihlănda ; 15. R. F. Germană ; 
16. Austria : 17. Danemarca.

FEMININ > 1 U.R.S.S. 14 puncte - 
campioană europeană ; 2. R. F. Polonă 
13 plinele ; 3. R P. Rimiînă 12 țmnete ; 
4. R D Germană II ptincte ; 3. R. P. 
Bulgaria 10 puncte î 6. R. S. Cehoslovacă 
9 puncte : 7. R. P, Ungară 8 puncte ; 8. 
Iugoslavia 7 puncte ; 9. Glanda ; 10. Tur
cia ; 11. R. F. Germană ; 12. Austria ; 13. 
Danemarca.

Impresii ale oaspeților
Paul Libaud (Franța), preșe

dintele Federației internaționale de 
volei : „Și de data aceasta, Romînia 
a trecut cu bine examenul organi
zării unei competiții de. importanța 
și amploarea „europenelor". Că 
și în 1955, totul a corespuns din 
toate punctele de vedere. Am vi
zitat localitățile unde s-du desfășu
rat meciurile preliminarii și m-am 
convins personal de reușita campio
natelor. Succesul final al echipei 
masculine a Romîniei și al echipei 
feminine a Uniunii Sovietice răs
plătesc cu adevărat cele mai bune 
formații.

Publicul m-a impresionat în mod 
plăcut. întreaga atmosferă, din tri
bune ca și de pe terenurile de ioc, 
a avut cu adevărat un caracter săr
bătoresc. De altfel, voleiului îi este 
specifică o astfel de ambianță. Fe
derația internațională va depune 
toate stăruințele pentru ca la Olim
piada din 1968 voleiul să fie din nou 
admis printre sporturile olimpicei 
Consider că acest sport, atît de fru
mos și complet, cu foarte multă 
popularitate printre spectatori și ju
cători, merită să fie reprezentat de 
fiecare dată la Jocurile Olimpice".

Zdenek Paul (R. S. Ceho
slovacă)* ziarist : „Romînii nu puteau 
pierde titlul européen. Au actual
mente o formă, mult superioară ce
lorlalte echipe. Îmbinînd forța lovi
turilor la fileu ale lui Nicolau, 
Szöcs și ale celorlalți trăgătorii 
cu priceperea de a organiza jo
cul, în care Fieraru și Drăgan S-aU 
dovedit adevărați maeștri — era și 
firesc ca succesul să fie asigurat 
Meciurile din turneul final au fost 
deosebit de pasionante După păre
rea mea, într-o selecționată a actua
lelor campionate a< puteri intra Ur
mătorii jucători Szöcs, Nicolau, 
Fieraru, Drăgan (Romînia), Tatar 
(R. P. Ungară), Srîndev (R.P. Bulga
ria), Siwek (Polonia), MUsiț (Ceho
slovacia)“.

Ivan Bugaenkov, jucător în re
prezentativa Uniunii Sovietice : 
„Voleibaliștii romîni s-an pregâ-

tit cu toată seriozitatea. Ei au a- 
rătat aceasta prin jocul pe care 
l-au practicat și desigur prin cîș- 
tigdrea în final a titlului de cam
pioni^ europeni. Echipa romînă 
este într-un evident progres față 
de cea care a evoluat la „mon
dialele" de la MoȘcova. Cred , că 
la Tokio, titlul olimpic și-l vor 
disputa, cu șanse egale, următoa
rele trei selecționate : Romînia, 
Japonia și Uniunea Sovietică".

Anneke Van Beelen (Olanda) 
căpitana echipei feminine : „Eu și 
colegele mele sîntem îneîntate de 
tot ce am văzut în țara dv. Ne-au 
plăcut mult ospitalitatea gazdelor 
la Craiova, Brașov și București, 
precum și condițiile de joc asi
gurate în sălile unde am susținut 
antrenamentele și jocurile. Echipa 
noastră n-a putut să se califice în 
turneul final. O oarecare satisfac
ție avem totuși că am cîștigat tur
neul de consolare de la Brașov".

Laszlo Ormay (R. P. Ungară), 
arbitru internațional : „E o mare 
plăcere să asiști la astfel de campio
nate. Întrecerile au fost de înalt ni
vel tehnic, organizarea ireproșabilă. 
Au cîștigat echipele cele mai în for
mă : U.R.S.S. (la feminin) și Romî
nia (la masculin). Noile campioane 
ale continentului au realizat dè alt
fel un adevărat tur de forță, termi- 
nînd neînvinse toate meciurile".

Dragoslav Sirotanovici (R.S.F. 
Iugoslavia), ■ antrenorul echipei 
masculine : „Lurneul masculin, 
la care am participat, a fost net 
dominat de. voleibaliștii romîni. I-am 
văzui pe aceștia și cu alte prilejuri 
M-au impresionat de fiecare dată 
prin calitățile lor, dar ma; cu seamă 
prin condiția lor fizică. Pot spune 
că tocmai aceasta a fost cheia suc
cesului lor. Pregătirea fizică le-a 
permis să-și depășească toți adver
sarii. Prin valoarea jucăthdlor, care 
va crește desigur pînă anul viitor, 
echipa Romîniei se anunță ca prin
cipală favorită a turneului olimpic 
de la Tokio".

Azi pe stadionul „23 Augusî"

Fofeai: p. p. Pomină-Wmmara

Astăzi, pe stadionul „23 August“ din Capitală, echipa 
olimpică de fotbal a țării noastre susține meciul revanșă 
cu reprezentativa Danemarcei, în cadrul preliminariilot 
turneului olimpic. Jocul este așteptat cu interes deosebit 
de amatorii sportului cu balonul rotund, deoarece oas
peții au reușit în acest sezon un meci mul (2—2) cu va
loroasa formație a Suediei. Cu toate că au cîștigat cu 3—2 
primul meci desfășurat la Copenhaga, fotbaliștii romîni 
au o sarcină destul de grea ; ei trebuie să joace la adevă
rata valoare pentru a obține calificarea, urmînd ca în 
turul următor să primească replica echipei olimpice a 
R. P. Bulgaria-

în întîlnirea de astăzi, care va începe la ora 14,15: 
echipa romînă va intra pe teren cu următoarea formație : 
Datcu, Popa, Nunweiller III, Ivan, Petru Emil, Koszka, 
Pîrcălab, Constantin, Manolache, Țîrcovnicu, Hajdu.

Echipa daneză are în componență pe : E. Sorensen, 
Johansen, J. J. Hansen, B. Hansen, John Madsen, Peters 
sen, Berthelsen, Thorst, Ole Madsen, O. Sorensen, Da- 
nielsen.

Jocul va fi arbitrat de iugoslavul C. Zecevici. Stațiile 
noastre de radio și televiziune vor transmite, cu începere 
din jurul orei 14,15, desfășurarea jocului.

IN CÎTEVA RINDÏJRÏ
Turneul international de sah 

de la Moscova a continuat cu 
desfășurarea .partidelor între
rupte din primele trei runde. 
Antoșin a cîștigat Ia Simaghin, 
Hort la Vladimirov, Pîdevski 
l-a învins pe limenez si Küp
pers pe Balczerowski S-au 
terminat remiză partidele : 
Szabo-Hort : Täl-Keres : Gli- 
gorici-Lieberson Tn clasament 
pe primele loctiri se află 
Smîslov și Antosin. cu t:îta 
2,5 puncte.

★
Tn cadrul pregătirilor pen

tru locurile Olimpice de iar
nă de la Innsbruck, selecționa
ta de hochei pè gheâtă a R S. 
Cehoslovace va Întreprinde in 
lună decembrie un turneu tn 
Canada Hocheistii cëhostovaéi 
vor participă la turneul orga
nizat cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la înființarea

.federației Canadiene de ho
chei pe gheată

tr
Întîlnirea internațională .de 

âtlëtism dintre selecționatele 
masculine si feminine ale 
S U A si U R.S S. Va avea loc 
în iulie 1964 la Los Angeles. 
Este pentru a treia oară cînd 
echipele sovietice evoluează în 
S.U t\ Primele două întîlniri 
au avut loc la -Philadelphia 
(1959) si Stanford (1962)

a-
Tn sferturile de finală ale 

campionatelor internationale 
do tenis de cîmp dé lu Bue
nos Aires iücàtoétéa ceho
slovacă Vera Sokova à iuyins-o 
cu 6—0 : 6—2 pe Maria Bo- 
cio (Argentina) Tn proba de 
simplu masculin, italianul Ni
cola Pietfangeli, favoritul pro
bei, l-a învins cu 7—5, 2—6 
6— 4, 6—8, 6—2 pe chilianul 
Rodriguez.
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Poliot l“-o realizare de seama

Lovitura de Lucrările Adunării Generale a 0. N. U.
de Ba

stat militară
Saigon

La frontiera dintre 
Algeria și Maroc 

Aplicarea acordului 
de încetare a focului

După cum au anunțat agențiile de 
presă occidentale, vineri, 1 noiem
brie, forțe armate sud-vietnameze 
au atacat și ocupat principalele se
dii guvernamentale și au înconju
rat palatul prezidențial din Saigon.

Agențiile de presă relatau că 
ieri dimineață, guvernul lui Ngo 
Dinh Diem a capitulat, iar la Sai
gon luptele au încetat. Junta 
militară, care a preluat puterea, a 
anunțat constituirea unui nou gu
vern condus de fostul vicepre
ședinte Nguen Ngok. Regimul pre
zidențial a fost suprimat, concomi
tent cu suspendarea constituției și 
dizolvarea parlamentului. într-o de
clarație transmisă de postul de 
radio Saigon, junta militară arată 
că . guvernul lui Diem „a trădat in
teresele cele mai sacre ale poporu
lui“, iar administrația creată de 
Diem „este coruptă și antidemocra
tică“. Totodată, declarația sublinia
ză că junta intenționează să conti
nue războiul împotriva patrioților 
sud-vietnamezi. A.F.P. a relatat că 
Ngo Dinh Diem și fratele său au fost 
făcuți prizonieri în palatul preziden
țial, iar apoi la Saigon s-a anunțat 
oficial că ei s-au sinucis.

Instaurat la putere în urmă cu 9 
ani, Ngo Dinh Diem și-a făcut o 
tristă faimă, dictatura tiranică a a- 
cestuia și a familiei sale cauzînd 
mari și grele suferințe poporului 
sud-vietnamez.

Mișcarea populară împotriva re
gimului diemist, lupta patrioților 
sud-vietnamezi condusă de 
tul național de eliberare a 
pătat tot mai multă 
ploare.

In ultima vreme, 
adîncă a poporului 
tr-un cerc, fără putință de scăpare, 
clica venală a familiei dictatoriale, 
Diem. Protestele în masă ale budiș- 
tilor, generate de larga nemulțumire 
a întregului popor, au agravat și 
mai mult încordarea în țară. In ul
timele luni Diem a întreprins un nou 
șir de măsuri teroriste cu scopul de 
a salva regimul său putred. Decre
tarea stării excepționale, interzicerea 
oricăror adunări populare, arestarea 
a mii și mii de călugări budiști, pro
fesori, studenți și intelectuali. închi
derea unui mare număr de școli, pa
gode și alte asemenea acțiuni au a- 
vut un efect cu totul contrariu celui 
scontat, sporind și mai mult revolta 
împotriva clicii dictatoriale.

Evenimentele ce se petrec în pre
zent în Vietnamul de sud. după cum

Fron-
că- 

forță și am-

nemulțumirea 
strîngea ca in

comentează presa occidentală, n-au 
fost surprinzătoare. Dictatorul Ngo 
Dinh Diem își căpătase o asemenea 
faimă îneît persoana lui devenise de 
multă vreme extrem de stingheri
toare chiar și pentru protectorii săi. 
Referindu-se la aceasta, în ziuă de 27 
octombrie, ziarul englez „Tlie Sun
day Times“ scria : „In mod calm 
și deliberat a fost pregătit terenul 
pentru o lovitură împotriva lui 
Ngo Dinh Diem în Vietnamul de 
sud. Ruptura tragică a președintelui 
Diem și a familiei sale cu Washing
tonul este tîrzie, dar definitivă și 
totală. Șansele de menținere la pu
tere a guvernului unit de familie
— continua „The Sunday Times“
— ar părea să depindă în primul 
rînd de eficacitatea formidabilului 
aparat polițienesc al dictatorului 
Ngo Dinh Nhu. fratele președintelui 
Diem“.

Agenția France Presse anunță că 
în capitala Franței „evenimentele 
nu au provocat, în rîndurile obser
vatorilor calificați, decît o surprin
dere cu totul relativă“. La Londra, 
de asemenea —' comentează A.F.P.
— această știre „a fost primită fără 
surnrindere“.

,<i rîndul său ziarul american 
Wall-Street Journal" scria zilele 

trecute ; „Statele Unite se pronunță 
împotriva lui Diem nu pentru că 
este dictator, ci pentru că a devenit 
un dictator „neeficient“. De altfel, în 
ce privește orientarea noului regim, 
o știre transmisă din Tokio de agen
ția U.P.I. menționează că ambasado
rul japonez la Saigon, anunțînd 
schimbările intervenite, își exprima 
părerea că „autorii loviturii de stat 
sînt proamericani“. Comentînd e- 
venimentele. postul de radio al 
R. D. Vietnam a declarat că lo
vitura de stat a fost organizată în 
scopul înlăturării lui Ngo Dinl1rDiem. 
prea compromis, și pentru continu
area războiului împotriva forțelor 
patriotice sud-vietnameze. Această 
răsturnare subliniază postul de ra
dio, arătă că noii' conducători sînt 
împotriva lui Diem, dar, în ceea ce 
privește situația internă, urmează a- 
ceeași orientare politică.

Dar orice încercări de a menține 
sub teroare o țară întreagă se lo
vesc de împotrivirea' dîrză a po
porului sud-vietnamez care luptă 
cu eroism pentru a-și cuceri demni
tatea și libertatea călcate în picioa
re de

ALGER 2 (Agerpres), — La 2 no
iembrie, ora 0, a intrat în vigoare 
acordul de la Bamako cu privire la 
încetarea focului la frontiera dintre 
Algeria și Maroc.

Acest eveniment a fost anunțat de 
postul de radio Alger, într-un bu
letin special, imediat după miezul 
nopții. Un comunicat similar, în 
care se anunță intrarea în vigoare a 
acordului, a fost difuzat și de agen
ția marocană de presă.

Agențiile de presă au anunțat însă 
în seara zilei de 2 noiembrie că în 
regiunea Beni Ounif, precum și în 
regiunea din jurul postului de fron
tieră Figuig, au mai avut loc unele 
incidente.

într-o declarație dată publicității 
de Ministerul Afacerilor Externe al- 
gerian se subliniază că dorința 
părții algeriene este de a respecta 
acordurile de la Bamako.

Agenția France Presse anunță că 
la Rabat a fost convocată o ședință 
a guvernului marocan 
cu aplicarea acordului 
cetarea focului.

în legătură 
privind îri-

BritanicăProtcstc în Guyana 
împotriva amînării 

acordării independenței
GEORGETOWN 2 (Agerpres). — 

In urma încheierii conferinței de la 
Londra pentru acordarea unei noi 
constituții Guyanei Britanice, con
ferință care a hotărît să amîne pînă 
la o dată nedeterminată indepen
dența acestei colonii, diferite orga
nizații din Georgetown au dat pu
blicității declarații de protest.

împotriva hotărîrilor conferinței 
de la Londra se pronunță și ziarul 
„Mirror“ (Georgetown) care, într-un 
editorial, cheamă poporul să se 
unească în jurul primului ministru 
Cheddi Jagari în lupta pentru acor
darea imediată a independenței a- 
cestei colonii.

Adoptarea unui proiect de rezoluție privind ajutorarea 
țărilor care au suferit de pe urma uraganului „Flora“
NEW YORK 2 — Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : In ședința plenară din 1 noiem
brie a Adunării Generale a O.N.U. a 
fost examinată problema acordării 
de ajutor imediat țărilor din zona 
Mării Caraibilor care au avut de su
ferit de pe urma uraganului „Flora“.

Un număr de 20 de țări au propus 
Adunării Generale un proiect comun , 
de rezoluție intitulat „Măsuri preco- < 
nizate în legătură cu uraganul care | 
s-a abătut asupra țărilor Cuba, ; 
Haiti, Jamaica, Trinidad-Tobago și • 
Republicii Dominicane“. Adunarea i 
Generală, se arată în rezoluție, luînd , 
în considerație urmările tragice ale ] 
uraganului, cere țărilor membre ale ( 
O.N.U. și organizațiilor neguverna- j 
mentale să studieze modalitatea de , 
a acorda un ajutor cît mai larg, atît ] 
individual, cît și colectiv, acestor te- > 
ritorii. Delegații statului Chile, Fin- ; 
landei, U. R. S. S., Iugoslaviei, Ro- | 
mîniei și altor țări s-au pronunțat ( 
în favoarea acestei rezoluții. Proiec
tul de rezoluție a fost adoptat în 
unanimitate de către Adunarea Ge
nerală. ]

Luînd cuvîntul, delegata R. P. Ro- 
mîne, Maria Groza, după ce a expri
mat sentimentele sincere de simpatie 
și condoleanțe pentru țările care au 
avut de suferit de pe urma acestei 
calamități naturale, a subliniat că 
guvernul romîn, ca și guvernele al
tor țări, s-a alăturat eforturilor de
puse de statul cubanez în opera de 
ajutorare a victimelor și de recons
truire a regiunilor devastate.

Considerăm, a arătat Maria Gro
za, că ajutorarea populației din 
Cuba, Republica Dominicană, Haiti, 
Jamaica și Trinidad-Tobago con
stituie o acțiune profund uma
nitară față de care comunita
tea internațională nu poate să 
nu-și manifeste întreaga sa ade
ziune, Inițierea de către O.N.U., or
ganizațiile neguvernamentale și gu
vernele tuturor statelor a unor mă
suri individuale și colective de na
tură să ajute teritoriile sus-mențio- 
nate, așa cum se prevede în proiec-

• • • • •

atîția ani.
I. ALEXANDRESCU

Una din numeroasele demonstrații antidiemiste ale populației sud-vietna- 
meze care au precedat lovitura de stat militară.

Opinii în sprijinul dezarmării
NEW YORK 2 (Agerpres). Luînd 

cuvîntul la Conferința Comitetului 
Național de luptă pentru o politică 
nucleară sănătoasă, care își desfășoa
ră lucrările la New York, cunoscutul 
psiholog și scriitor american Erich 
Fromm a subliniat că acordul cu pri
vire la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare este important 
tocmai ca un prim pas pe calea spre 
dezarmare. Dar acest acord, a spus 
el, nu trebuie să liniștească opinia 
publică, iar aceasta să se împace cu 
continuarea cursei înarmărilor. 
„Pentru a face dezarmarea posibilă, 
a continuat Fromm, trebuie să se 
pună capăt războiului rece, iar pen
tru aceasta trebuie să fie lichidate 
sau neutralizate focarele de încor
dare“.

Un alt vorbitor, istoricul Stuart 
Henry Hughes, profesor la Universi
tatea Harvard, a arătat că în starea 
de spirit a americanilor s-au produs 
în ultimul an mari schimbări în fa
voarea păcii, care au făcut posibilă 
încheierea Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară. Prof. Hughes a 
cerut tuturor adepților dezarmării 
din S.U.A. să-și intensifice acțiunile 
pentru ca Statele Unite să promo
veze o politică bazată pe înțelegere 
reciprocă față de vecinii săi din sud. 
inclusiv Cuba, 
ideea creării 
tilaterale, să 
să caute căi 
zarmarea.

să renunțe la 
forțelor nucleare mul- 
reducă bugetul militar, 
pentru a se obține de-

tul de rezoluție, este cu atît mai 
binevenită cu cît țările afectate se 
află în plin efort de construcție e- 

. conomică. Pentru aceste motive de
legația romînă și-a exprimat dorin
ța de :a deveni coautor al proiectului 
de rezoluție menționat.

*
In Comitetul Politic au luat cu

vîntul în cadrul discuțiilor cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală delegații R. P. Ungare, R.S.F. 
Iugoslave și Noii Zeelande. Crearea 
așa-numitelor forțe nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. — a subliniat 
reprezentantul R. P. Ungare, Peter 
Mod — stîrnește serioase îndoieli în 
ce privește adevărata poziție a pu
terilor occidentale în problema ne- 
răspîndirii armei nucleare. El a re
levat că propunerea sovietică cu pri
vire la convocarea Conferinței țări
lor membre ale Comitetului celor 18 
pentru dezarmare cu participarea la 
cel mai înalt nivel a fost întîmpinată 
favorabil de multe țări.

Delegatul Iugoslaviei, 
Popovici, și-a exprimat, 
nea, speranța că potrivit 
Uniunii Sovietice în anul 
ajunge la organizarea acestei confe
rințe. El a salutat propunerea sovie
tică privind menținerea unui număr 
limitat de rachete la dispoziția 
U.R.S.S. și S.U.A. pe propriile lor 
teritorii înainte de încheierea proce
sului de dezarmare generală și to
tală. Delegatul iugoslav a subliniat 
necesitatea încheierii unui pact de 
neagresiune între țările membre ale
N. A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, arătînd tot
odată că ou trebuie amînată crea
rea unei zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii.

★
NEW YORK 2 (Agerpres). — La 

1 noiembrie, Adunarea Generală a
O. N.U. a votat alegerea R. S. Ceho
slovace ca membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate. După cum 
se știe, R. S. Cehoslovacă și Federa
ția Malayeză au căzut de acord în 
problema împărțirii între ele a unui 
loc de membru nepermanent al Con
siliului. R. S. Cehoslovacă va ocu
pa acest loc în 1964, iar Federația 
Malayeză în 1965.

★
NEW YORK 2 (Agerpres). — Co

mitetul Adunării Generale a O.N.U. 
pentru problemele sociale, umanita
re și culturale a adoptat, la 1 noiem
brie, două rezoluții privind activi
tatea Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului. Rezoluțiile cer Comi
siei O.N.U. pentru drepturile omului 
să se ocupe în sesiunea sa din 1964 
în primul rînd de elaborarea unei 
convenții internaționale privind li
chidarea tuturor formelor de discri
minare rasială.

Reprezentanții Australiei, Canadei, 
Olandei, Noii Zeelande, Republicii 
Sud-Africane și Marii Britanii au 
votat împotriva acestor rezoluții, iar 
alte țări occidentale s-au abținut de 
la vot.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Anun- 
țînd în cadrul recepției guverna
mentale oferite în cinstea lui Suvan
na Fumma lansarea navei cosmice 
sovietice „Poliot-1“, N. S. Hrușciov 
a spus că această navă „constituie o 
mare noutate. Dacă pînă acum na
vele lansate pe orbită efectuau zbo
ruri în special în direcția ce le era 
imprimată în timpul lansării de pe 
Pămînt, noua navă cosmică lansată 
astăzi efectuează manevre vaste în 
Cosmos, schimbînd planul orbitei și 
altitudinea. în prezent, omul în Cos
mos nu mai este un prizonier al 
navei sale. El o dirijează, el îi con
duce zborul“.

Cosmosul, a subliniat șeful guver
nului sovietic, este „un domeniu care 
oferă posibilități nelimitate pentru o 
întrecere pașnică între state“. „Dacă 
în momentul de față în relațiile din
tre state s-ar ajunge la slăbirea în
cordării internaționale, ca să spun 
așa, nu numai morală, ci și întărită 
prin fapte concrete în domeniul de
zarmării, sfera colaborării dintre 
state în domeniul cuceririi Cosmo
sului s-ar lărgi considerabil. Acor
dăm atenția cuvenită propunerii pre
ședintelui S.U.A. că ar fi util dacă 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
și-ar uni eforturile în domeniul cu-

ceriril Cosmosului în scopuri științi
fice, îndeosebi pentru efectuarea în 
comun a unui zbor în Lună“.

WASHINGTON 2 (Agerpres). —» 
Lansarea lui „Foliot-1“_ a produs o 
puternică impresie în rîndurile spe
cialiștilor americani care lucrează în 
domeniul cercetării Cosmosului. 
„Noua lansare sovietică, a declarat 
Robert Siemens, director adjunct al 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), demons
trează înaltele posibilități tehnice 
ale Uniunii Sovietice“.

•k
LONDRA 2 (Agerpres). — Refe

rindu-se la lansarea cu succes in 
Uniunea Sovietică a aparatului „Po- 
liot-1“, directorul Observatorului 
britanic Jodrell Bank, sir Bernard 
Lovell, a declarat că acesta mar
chează începutul unei serii de expe
riențe care vor sfîrși, probabil, cu 
un „rendez-vous a două nave spa
țiale. Este un remarcabil pas înain
te faptul că orbita unui satelit a su
ferit o schimbare considerabilă. 
Toate acestea concordă cu informa
țiile care ne-au fost date în timpul 
recentei călătorii pe care am între
prins-o în U.R.S.S.“.

Declarațiile președintelui I. B. Tito
BELGRAD 2 (Agerpres). — La 

înapoierea din călătoria făcută în 
țări din America 
președintele I. 
cuvîntare.

Referindu-se 
care le-a avut 
telor vizitate (Brazilia, Chile, Ecua
dor și Mexic), el a subliniat că po
poarele latino-americane au nevoie 
de pace, „deoarece sînt conștiente 
că numai în condiții de pace se pot 
dezvolta și își pot construi treptat 
viitorul lor fericit“, 
relevat posibilitățile de 
a relațiilor economice 
țări.

în continuare I. B. Tito 
la schimbul de vederi cu președin
tele S.U.A., Kennedy, — despre care 
a spus :

B.

la 
cu

Latină și S.U.A., 
Tito a rostit o

convorbirile pe 
conducătorii sta-

Vorbitorul a 
dezvoltare 
cu aceste

s-a referit

„Ne-am convins că pot fi și mai 
mult îmbunătățite relațiile noastre 
în toate privințele“.

De asemenea el a arătat că a fost 
abordată problema ..destindérii con
tinue a încordării internaționale și 
a înțelegerii pe cale pașnică“ și că 
după încheierea cu succes a Trata
tului de la Moscova privind inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare „popoarele așteaptă ca acum 
oamenii de stat cu cea mai mare 
răspundere să facă pași mai depar
te în aceeași direcție“.

Vorbind despre atmosfera de la 
O.N.U. el și-a exprimat convinge
rea că „'m prezent atmosfera este 
alta, mult mai bună. Acesta este 
un semn bun pentru dezvoltarea în 
viitor a relațiilor internaționale“.

împasul conferinfei LA.T.A.
PARIS 2 (Agerpres). — La Salz

burg au luat sfîrșit recent lucră
rile Asociației internaționale de 
transporturi aeriene (I.A.T.A.), or
ganizație care grupează principalele 
societăți de transporturi aeriene oc
cidentale, convocată în scopul dis
cutării problemei reducerii tarifelor 
la călătoriile peste Atlantic.

După cum informează cotidianul 
parizian „Combat“, în ciuda voinței 
unanime de a instaura o reducere 
a tarifelor la călătoriile Europa- 
America. companiile nu au reușit să 
se pună de acord, asupra acestei pro
bleme“. în felul acesta, relevă zia
rul, conferința de la Salzburg a fosi 
obligată să-și amîne lucrările pen
tru a doua oară fără a lua vreo de
cizie. Se știe că la prima conferință 
I.A.T.A. au existat serioase diver
gențe între companiile de transpor
turi aeriene americano-canadie.ne, cietăți afiliate la I.A.T.A.

pe de o parte, și cele vest-europe- 
ne, pe de altă parte, referitoare la 
reducerea tarifelor la călătoriile 
peste Atlantic. Primele preconizau 
o reducere a tarifelor pentru a atra
ge mai mulți . călători,. în timp ce 
companiile vest-europene vedeau ca 
singură soluție a rezolvării dificul
tăților lor financiare majorarea ta
rifelor.

La cea de-a două conferință 
I. A. T. A., compania canadiană 
„T.C.A.“ s-a opus din nou propune
rilor formulate de companiile vest- 
europene considerînd că „reducerile 
preconizate sînt insuficiente“. Sin
gura hotărîre care s-a.putut adopta 
a fost de a se constitui un așa-zis 
„grup de lucru“ menit a încerca să 
reconcilieze pozițiile în vederea ob
ținerii pînă la 1 aprilie a consimță- 
mîntului majorității celor 94 de so-

Vladimir 
de aserne- 

propunerii 
1964 se va

încheierea vizitei premierului 
Suvanna Fumma în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 2 (Agerpres). —• La 2 

noiembrie, primul ministru al guver
nului de coaliție al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, care a între
prins o vizită în U.R.S.S., a părăsit 
Moscova plecînd spre patrie.

Pe aeroportul din Vnukovo, prin
țul Suvanna Fumma a fost condus 
de N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale. Au fost, de 
asemenea, prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Mosco
va, ziariști sovietici și străini.

în cuvîntul său, N. S. Hrușciov a 
subliniat Că guvernul sovietic inten
ționează și pe viitor să respecte cu 
strictețe și să traducă în viață acor
durile de la Geneva „care corespund 
intereselor poporului laoțian și cau
zei menținerii păcii generale“. „Po
porul laoțian — a declarat N. S. 
Hrușciov — poate fi sigur de spri
jinul prietenesc și dezinteresat al gu
vernului sovietic, acordat eforturilor 
sale în crearea și consolidarea unui 
stat pașnic, independent și neutru.

Prințul Suvanna Fumma a decla
rat că „are cele mai plăcute impre
sii despre actuala sa vizită“. ~ 
levât că întrevederile avute 
cova au fost deosebit de 
ceea ce privește aprecierea 
situației din Laos și și-a exprimat

«

satisfacția în legătură cu asigurările 
guvernului U.R.S.S. privind îndepli
nirea neabătută a acordurilor de la 
Geneva.

★
La Moscova s-a dat publicității 

comunicatul oficial cu privire la vi
zita în U.R.S.S. a primului ministru 
al Laosului, în care se arată că între 
N. S. Hrușciov și prințul Suvanna 
Fumma a avut loc un schimb prie
tenesc de păreri privind situația din 
Laos. îndeplinirea acordurilor de la 
Geneva în Laos și dezvoltarea rela
țiilor sovieto-laoțiene.

In comunicat se confirmă din nou 
că acordurile de la Geneva au creat 
o bază favorabilă pentru dezvoltarea 
Laosului ca stat pașnic, indepen
dent și neutru. Totodată se subli
niază că ajungerea la un acord și la 
o înțelegere reciprocă între cele trei 
forțe politice 
principala 
rarea păcii 
în țară.

Guvernul
speranța că, după înapoierea primu
lui ministru în patrie. între cele trei 
forțe politice din Laos vor avea loc 
tratative urmărind crearea condi
țiilor necesare pentru activitatea 
normală a guvernului de coaliție.

din Laos constituie 
condiție pentru instau- 
și a concilierii naționale

sovietic și-a exprimat

El a re
ia Mos- 
utile în 
lucidă a

w

închiderea Congresului
Sindicatelor Sovietice

Azi, alegeri în Grecia
Grecia 

prevede-
o-
în

Pipinelis a întîmpinat dezaprobarea 
poziției care a cerut — amenințînd 
caz contrar cu boicotarea alegerilor — 
constituirea unui guvern „de încre
dere comună“ care să asigure desfă
șurarea corectă a alegerilor.

Ca rezultat, președintele Curții de 
casație, Mavromihalis, a fost însărcinat 
să formeze un guvern intitulat 
serviciu" 
în scopul arătat, printre care înlocui
rea în perioada electorală a prefecților 
cu magistrați. Au fost, de asemenea, în- 
locuiți temporar șefii poliției și jandar
meriei, s-au emis ordine armatei să. se 
abțină de la orice manifestare în fa
voarea vreunui partid. S-au introdus 
liste alfabetice ale alegătorilor pentru a

MOSCOVA. Sîmbătă seară s-au în
cheiat lucrările Congresului al XHI-lea 
al Sindicatelor 
ța de închidere 
Hrușciov și alți 
lui sovietic- La 
s-a comunicat 
Sindicatelor

La 3 noiembrie au loc în 
alegeri parlamentare. Potrivit 
rilor constituționale, noile alegeri ar fi 
urmat să aibă loc abia peste doi 
am, dat fiind că ultimele alegeri parla- 
mentare s-au ținut în octombrie 1961, în 
urma lor partidul E.R.E., partid de 
dreapta, formînd singur guvernul. Cu 
toate acestea, guvernul condus de lide
ra] partidului E.R.E., C. Karamanlis, a 
trebuit să se retragă în urma luptei tot 
mai îndîrjite duse din 1961 încoace de 
partidele din opoziție, în special de U- 
niunea de centra și de Uniunea demo
cratică de stînga (E.D.A.). Cele două 
partide au acuzat partidul E.R.E. — 
prin articole publicate în presă, cuvîn- 
tărj publice, intervenții în parlament — 
că a cîștigat alegerile din 1961 prin 
„violență la sate", „falsuri în ma
rile centre electorale“, „deformarea 
votului militarilor“. Opoziția a calificat 
fostul guvern Karamanlis ca „ilegal“ 
cerînd ținerea de „alegeri noi, libere“. 
Totodată opoziția a criticat „gestiunea 
economică“ a guvernului E.R.E. în 
cursul campaniei electorale, Papandreu, 
liderul Uniunii de centrii, a declarat, lui proporțional întărit, care, deși îmbu- 
după cum relatează ziarul „Elefteria“, 
că „șomajul este de cel puțin 250 000 
oameni“. El a arătat că „producția in
dustriei, în loc să crească în perioada 
1958—1961, așa cum s-a promis, s-a 
redus cu 7,4 la sută; în anul 1962 a 
scăzut și procentul investițiilor în in
dustrie ; deficitul balanței comerciale, 
pe care E.R.E. l-a preluat la nivelul 
de 160 de milioane dolari, a ajuns la 
500 milioane“. Papandreu a arătat de 
asemenea că „în perioada guvernării 
E.R.E., au emigrat, în căutare de lu
cru, 500 000 de persoane și că numai 
în acest an emigrația tinde să cuprindă 
100 000 de oameni, adică mai mult 
decît creșterea anuală a populației 
(85 000), ceea ce se întîmplă pentru 
prima oară“.

în sfîrșit, Papandreu, deși nu 
respinge aderarea la Piața comună, a 
criticat guvernul, dcclarînd că nu a 
luat măsuri serioase pentru a pregăti 
țara în vederea concurenței directe cu 
marile trusturi din Europa occidentală.

Ziarele ateniene au apreciat că, în 
mod direct, demisia guvernului Kara
manlis a fost provocată de evenimen
tele legate de uciderea deputatului 
progresist Gr- Lambrâkis de către o 
bandă de huligani fasciști, asasinat po
litic care a provocat o puternică in
dignare în întreaga țară. Astfel criza 
politică .ce a izbucnit după alegerile din 
1961 s-a accentuat și mai mult. Ea nu 
a putut fi atenuată de existența scurtă 
a guvernului Pipinelis, care urma să 
pregătească noile alegeri. Guvernul

,,de 
care a luat o serie de măsuri

Corespondentă din Atena

tru participarea la N.A.T.O. și Piața 
comună în politica externă și pentru o 
încercare de izolare a forțelor de stînga 
în politica internă. în ce privește 
partidul E.D.A., acesta, pronunțîndu-se 
pentru o politică de pace și progres, cere 
ca Grecia să contribuie la destinderea 
încordării internaționale, să adopte în 
interior o politică de reforme demo
cratice și solicită, printre altele, amnisti
erea și eliberarea deținuților politici, a- 
sigurarea egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor, legalizarea partidului comu
nist.

Partidul E.D.A. a propus celorlalte 
două partide de opoziție o colaborare 
electorală pentru a nu-și fărâmița for
țele și a împiedica obținerea majorității

• absolute de către E.R.E., în cadrul noii 
legislaturi.

Propunerea E.D.A. a fost însă res
pinsă de Uniunea de centru, care a de
clarat că se prezintă în alegeri inde
pendent, lucru pe care-1 face și Parti
dul progresist.

Discursurile pe care le-au rostit lide
rii celor 4 partide săptămîna aceasta 
la marile mitinguri care au avut loc la 
Atena au încheiat campania electorală 
vineri.

Astăzi, 3 noiembrie, peste cinci mili
oane de cetățeni, bărbați și femei (pe 
listele electorale sînt înscriși 5 650 000) 
se vor prezenta la urne spre a alege 
din peste 1.200 de candidați pe cei 300 
de deputați în noul parlament, al cărui 
mandat este de 4 ani.

AL. GHEORGHIU

se evita dubla votare, în care scop se 
vor perfora și legitimațiile alegătorilor 
la votare.

Votarea se va face pe baza sistemu-

nătățit față de trecut, continuă să avan
tajeze partidele mari, oferindu-le un 
surplus de mandate la o a doua și a 
treia distribuire de locuri. Pentru prima 
distribuire de locuri țara e împărțită 
în 55 circumscripții electorale, iar pen
tru cea de-a doua și a treia, în 9 cir
cumscripții mari, rezultate din coma
sarea pe grupe a celor 55.

Voturile alegătorilor sînt disputate de 
patru partide principale Și 
partidul E.R.E., partidul Uniunea 
centru, partidul denumit 
partidul E.D.A. Pe lîngă 
partide au prezentat candidați alte 20 
de partide mici, iar în unele circum
scripții se prezintă și candidați inde
pendenți. în parlamentul dizolvat în 
septembrie, repartizarea celor 300 de 
mandate de deputați era următoarea : 
E.R.E. — 180, Uniunea de centra — 
79, Partidul progresist — 16, E.D.A. — 
20, Partidul agrar național — 1, inde
pendenți — 4.

în ce privește programele acestoi 
partide, se știe că cèle ale partideloi 
E.R.E., Uniunea de centru și Partidul 
progresist au un șir de puncte comune, 
în ciuda disputelor dintre ele înregis
trate în campania electorală. într-o co
respondență din Atena, ziarul englez 
„Times“ a scris la 26 octombrie că 
„politica și platforma grupărilor politice 
(este vorba de primele trei grupări mai 
sus arătate — N. R.) ce-și dispută pu
terea în actualele alegeri diferă cu greu 
unele de altele“. Cele 3 partide se pro
nunță, deși cu diferențe de accent, pen-

Sovietice. La ședin- 
au participat N. S. 

conducători ai statu- 
ședința de închidere 
că plenara C.C. al 

Sovietice a ales Pre
zidiul Consiliului Central. Președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor Sovietice a fost reales Viktor 
Grișin.

BUENOS AIRES. Agenția Associa
ted Press transmite că președintele 
Argentinei, Arturo Illia, a anunțat în 
mod oficial că acordurile privind 
produsele petroliere încheiate cu 
companiile străine vor fi anulate în 
cursul săptămînii viitoare.

ROSTOCK. După cum transmite 
agenția A.D.N., la Rostock a avut loc 
o sesiune de specialitate pentru teh
nica ameliorării solului. Au participat 
peste 700 de specialiști și oameni de 
știință din Austria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. F. Germană, R. P. 
Polonă, R- P. Romînă, U.R.S.S. în 
ultima zi a sesiunii au fost prezentate 
diverse agregate speciale.
Astăzi — căsătoria primei

U.R.S.S., a susținut un recita) în sa
loanele Departamentului de Stat din 
S.U.A- în cinstea membrilor guver
nului, ai congresului și ai Tribuna
lului suprem ale S.U.A., precum și în 
cinstea corpului diplomatic acreditat 
la Washington. Au participat secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
A. F. Dobrînm, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., reprezentanți diplomatici, 
precum și alte persoane oficiale.

Arestări în Republica
Dominicană

SANTO DOMINGO. După cum 
relatează agenția U.P.I., junta mili
tară dominicană a anunțat arestarea 
unoi ofițeri din forțele aeriene mili
tare acuzați de complot. Printre cei 
arestați se află locotenent colonelul 
Danilo Simo, comandantul bazei ae
riene de la Santiago, precum și colo
nelul Guarien Cabrera Ariza. Refe- 
rindu-se la scopul complotului, 
agențiile menționează că acesta ur
mărea instalarea ca președinte a lui 
Tuan Casasnovas, fostul președinte al 
Senatului dominican.

perechi de cosmonauți

MOSCOVA. Duminică, la ora 13, va 
avea loc ceremonia căsătoriei costno- 
nauților sovietici Valentina Tereșkova 
și Andrian Nikolaev. După aceasta, la 
Casa de recepții a guvernului sovie
tic, situată într-un loc pitoresc pe Co
linele Lenin din Moscova, se va săr
bători căsătoria tinerei perechi cos
mice.

WASHINGTON. în după-amiaza 
zilei de 1 noiembrie violonistul David 
Oistrah, artist al poporului din

anume : 
de 

progresist și 
aceste patru

Miting electoral al partidului E.D.A. la Salonic.

, V '

CARACAS. Ministerul 
al afacerilor interne a 
1 noiembrie că poliția 
orașul Valencia 13 membri ai Parti
dului comunist și ai mișcării revolu
ționare de stînga din Venezuela. A- 
ceastă acțiune are loc în cadrul 
campaniei de represiuni antidemo
cratice în preajma alegerilor pre
zidențiale programate la 1 decembrie.

venezuelean 
anunțat la 
a arestat în

BELGRAD. La 2 noiembrie, la in
vitația președintelui R. S. F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a sosii la 
Belgrad, intr-o vizită de prietenie, 
Haile Selassie I, împăratul Etiopiei. 
La aerodromul din Belgrad, Haile 
Selassie I a fost întîmpinat de Iosip 
Broz Tito și de alți conducători ai 
R- S. F. Iugoslavia.

WASHINGTON. în Senatul S.U.A. 
continuă dezbaterile cu privire la 
programul american de ajutor pentru 
străinătate. La 1 noiembrie, Senatul 
a respins cu 46 voturi contra 29 o 
moțiune prezentată de senatorul de
mocrat Wayne Morse, care cerea ca 
proiectul de lege cu privire la ajuto
rul pentru străinătate să fie retrimis 
Comisiei senatoriale pentru afacerile 
externe în scopul revizuirii sale.

LIMA. Administrația companiei 
„International Petroleum Company“ 
a dat publicității o declarație în care 
încearcă să exercite presiuni asupra 
guvernului peruvian, în urma rezili
erii acordului încheiat în urmă cu 41 
ani prin care compania amintită dis
punea de terenurile petrolifere din 
două regiuni din Peru. Sindicatul 
muncitoriioi din industria petrolului 
din Peru condamnă într-o declarație 
presiunile exercitate de această com
panie asupra guvernului și subliniază 
că bogăț'.ile petroliere „sînt și vor fi 
totdeauna un bun al statului Peru".
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