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Întîlniri între deputafi 
și alegători

în Capitală au loc întîlniri între 
tați și cetățeni, se prezintă dări de 
asupra realizărilor obținute în toate

Constructorii de mașini din Reșița 
au realizat cel de-al 100-lea motor 
de mare putere, destinat locomotive
lor Diesel-electrice romînești. Ca ur
mare a măsurilor tehnice și organi
zatorice aplicate, durata ciclului teh
nologic de fabricație a celui de-al 
100-lea motor Diesel-electric este cu 
100 de. zile mai mică, comparativ cu

cea înregistrată la primele motoare. 
La aceste succese își aduc o contri
buție de seamă și cele 40 de între
prinderi care participă la construi
rea motoarelor, printre care Combi
natul siderurgic Reșița, uzina „Pro- 
gresul“-Brăila“, „Steagul Roșu“ Bra
șov, uzinele metalurgice din Si
naia etc.

O noua stațiune 
de mașini și tractoare
TlRGU-JIU (coresp. ,Scînteii“). — 

La Preajba, lîngă Tîrgu-Jiu, a luat 
ființă o nouă stațiune de mașini și 
tractoare. Stațiunea, dotată cu nu
meroase tractoare și mașini agrico
le, va deservi o mare parte din gos
podăriile colective situate în cen
trul și nordul raionului Tîrgu-Jiu. în 
prezent, gospodăriile agricole co
lective din regiunea Oltenia 
deservite de 20 de S.M.T.

Salonul international 
de artă fotografică

Vă prezentăm 
cîțiva evidenția- 
ți în întrecerea 
socialistă, de la 
uzinele „Tehno- 

care
realizează, lună 
de lună, o pro
ductivitate a 
muncii ridicată : 
Hagan Francise, 
maistru, Cornel 
Bucur, strungar- 
rabotor, Aurelia 
Selecan, lăcătuș, 
și loan Roman, 
lăcătuș, șef de 
echipă. Prin bu
na organizare a 
muncii și folosi
rea rațională a 
utilajelor și a 
timpului de lu
cru ei își depă
șesc cu regulari
tate sarcinile, 
realizînd totoda
tă produse de 
bună calitate.

La 16 noiembrie se va deschide la 
București, în sala „Dalles“, cel de-al 
IV-lea Salon internațional de artă foto
grafică al R. P. Romîne. Cu acest prilej, 
au fost invitați să participe oaspeți din 
numeroase țări, reprezentanți ai Fede
rației internaționale de artă fotografică, 
ai unor federații naționale.

Pe adresa Asociației artiștilor foto
grafi din R. P. Romînă au fost primite 
din 42 de țări peste 4 500 de lucrări 
alb-negru și color, cu tematică diversă.

depu- 
seamă 

_ ____ __ _________ dome
niile activității obștești, analizîndu-se sar
cinile de viitor. Pînă acum au ținut dări 
de seamă deputății raionali. Ele s-au bucu
rat de un mare interes în rîndul cetățeni
lor, numărul participanților ridieîndu-se la 
peste 130 000. La discuții au luat parte 
peste 11 000 de cetățeni. Diferite propuneri 
se referă la îmbunătățirea întreținerii fon
dului locativ, la felul cum se execută lu
crările de reparații la imobile, la gospodă
rirea și înfrumusețarea orașului, aprovizio
narea și extinderea rețelei comerciale etc. 
In prezent se pregătesc pentru adunările 
de dări de seamă deputății orășenești.

(Agerpres)

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — în 
secția a Il-a mecanică a uzinei meta
lurgice din Bacău au fost luate o se
rie de măsuri în vederea unei mai 
bune folosiri a capacității de produc
ție a mașinilor și utilajelor. în atelie
rul de strungărie, ca și în cel de mon
taj, s-a trecut la regruparea mai ju
dicioasă a mașinilor, în așa fel ca ope
rațiile de prelucrare să se exe
cute în ordinea fluxului tehnolo
gic. Au fost create, astfel linii tehnolo
gice pe grupe de armături. Aceas
ta a dus la scăderea simțitoa
re a timpilor neproductivi, prove- 
niți din plimbarea pieselor de la o 
mașină la alta, aflate la distanțe mari 
unele de altele. A crescut, totodată, 
randamentul mașinilor. Cu aceleași 
mașini și număr de muncitori, în luna 
octombrie, s-au prelucrat cu aproape 
30 la sută mai multe piese pentru ar
mături decît în aceeași lună a anului 
trecut.

Toate acestea au făcut ca produc
tivitatea muncii să crească lună de 
lună în secția a Il-a mecanică, astfel 
ca în octombrie ea să reprezinte un 
spor de peste 6 la sută, față de prima 
lună a anului 1963.

CLUJ (coresp. 
„Scînteii“). — De la 
începutul anului și 
pînă în prezent, la U- 
zina „Carbochim" din 
Cluj productivitatea 
muncii a crescut cu 
9,9 la sută față de 
sarcina planificată. La 
acest succes au con
tribuit . și cele 25 de 
măsuri tehnice și or
ganizatorice aplicate 
în acest an, menite să 
pună în valoare noi 
rezerve de creștere a 
productivității muncii.

Printre altele s-a a- 
daptat un sistem mai 
rațional de încărcare 
a cuptoarelor care a 
făcut ca în prezent să 
fie folosită întreaga 
lor capacitate. A fost 
mărită capacitatea de 
coacere a cuptoarelor 
la secția pietre de po
lizor și s-a perfecțio
nat procesul de obți
nere a carburii de si
liciu.

O atenție deosebită 
s-a dat calificării

muncitorilor. Au func
ționat cursuri de ridi
care a calificării 
meserii, la care 
participat sute 
muncitori. Cu spriji
nul Institutului poli
tehnic din localitate au 
fost editate 3 manuale 
intitulate: „Călăuza
muncitorului", în care 
sînt descrise procesele 
tehnologice folosite la 
fabricarea carburii de 
siliciu, a electro-corin- 
donului și a pietrelor 
de polizor.

Panouri pentru

La întreprinderea de 
și elemente de construcții din Brașov 
au fost aplicate, cu bune rezultate, o 
serie de măsuri privind reducerea con
sumului de ore la confecționarea pa
nourilor mari prefabricate folosite în 
construcția de locuințe. La casetele 
verticale s-au introdus vibratoare elec
trice de înaltă frecvență, au fost me
canizate operațiile de deplasare a cor-

trei apartamente
prefabricate

în !oc de două

Și

în gospodăriile colective

tinelor și a 
gică a fost 
spații de lucru mai largi, 
prindere s-a acționat și asupra perfec
ționării tehnologiei de fabricație. A- 
ceste măsuri au dat posibilitate colec
tivului întreprinderii să producă în 
prezent, în același interval de timp, 
panouri pentru 3 apartamente față de 
două cît se realizau anul trecut.

' ■ în comunele 
satele regiunii 
Brașov au fost ter
minate și date în 
folosință, în acest 
an, numeroase o- 
biective social- 
culturale. Printre 
noile construcții 
se numără 49 săli 
de clasă, 6 cămi
ne culturale, dis
pensare și case 
de naștere. La 
realizarea lor, ce
tățenii au partici
pat prin contribu
ție voluntară și 
muncă patriotică.

A 23-a serie de oaspeți
SINAIA (coresp. „Scînteii"). — In 

stațiunile balneo-climaterice de pe 
Valea Prahovei a sosit o nouă serie 
de aproape 2 000 de oameni ai muncii 
— cea de-a 23-a serie din acest an. 
In primele 10 luni, vilele de la Sinaia, 
Bușteni și Pucioasa au găzduit peste 
90 000 de oaspeți, cu circa 16 Ia sută 
mai mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Colectivul Întreprinde
rii regionale a stațiunilor balneo-cli
materice Sinaia a luat din vreme 
măsuri pentru perioada de iarnă. La 
toate vilele au fost puse la punct in
stalațiile de încălzire și de apă, can
tinele au fost aprovizionate cu Im
portante cantități de legume, zarza
vaturi, conserve. Au fost aprovizio
nate cu alimente și cabanele din 
munți.

Vagonul a fost salvat

lateralelor. Linia tehnolo- 
sistematizată creîndu-se 

în între-
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Cartierul Floreas- 
ca din Capitală. Se 
lucrează la amena
jarea terenului pen
tru noul patinoar 
artificial.

(Foto : M. CIOC)

Lucrări de alimentare cu apa

în vederea asigurării apei nece
sare în fermele de animale ale gos
podăriilor agricole- colective au fost 
elaborate studii hidrogeologice și 
proiecte pentru alimentări cu apă 
cuprinzînd sursele, instalațiile de 
pompare, aducțiune, rezervoarele de 
înmagazinare, rețelele de distribu
ție etc.

Pînă în prezent s-au realizat 120

în aceste zile 
începe plantatul 
pomilor fructiferi. r M || | J 
Producția de pomi -H- 1 watt «1'11 
din pepiniere asi
gură posibilitatea ca în toamna a- 
cestui an să se planteze în gospodă
riile de stat și colective cel puțin 
30 000 ha de livezi. Este necesar ca 
cea mai mare parte din această su
prafață să fie plantată pînă la ve
nirea înghețurilor. Prin plantările 
din toamnă, în comparație cu cele 
efectuate primăvara, se asigură con
diții mult mai bune de .prindere.

O mare atenție trebuie acordată 
promovării noilor sisteme. de. livezi, 
așa cum au fost stabilite în dezba
terile cu specialiștii, organizate în 
acest an de către Consiliul Supe
rior al Agriculturii. Se va promova 
în primul rînd sistemul de livezi 
agropomicole în care distanțele în
tre rînduri sînt mari, de cel . puțin 
10—12 m, iar cele între pomi cu 
mult mai mici (3—5 m). în felul a- 
cesta la unitatea de suprafață se 
folosește același număr de pomi ca 
la plantările obișnuite. Spațiile mai 
mari dintre rînduri pot fi amena
jate și cultivate cu diferite plante 
furajere sau alimentare. Acest sis
tem, foarte potrivit pentru gospodă
riile situate în zona dealurilor, a 
fost larg introdus în raioanele Mus
cel și Curtea de Argeș din regiunea 
Argeș și în alte raioane ale țării.

Un alt sistem care se extinde pe 
suprafețe însemnate îl constituie 
plantațiile intensive cu pomii con
duși sub formă de palmetă. în acest 
caz se cultivă un număr mare de 
pomi la unitatea de suprafață (600— 
800 la ha în cazul portaltoilor semi- 
viguroși și peste 1 600 pomi la ha 
în cazul portaltoilor slabi). Orien
tarea coroanei în cele două sen
suri ale direcției rîndurilor per
mite realizarea unor așa-zise gar
duri roditoare, foarte ușor de în
treținut cu mijloace mecanizate și 
care asigură obținerea unor produc
ții mari. De pe 1 ha de livadă in
tensivă se obțin recolte medii de 
25000—30000 kg fructe și chiar mai r. .
mult. Pomii fiind altoiți pe portaltoi, printre^ rădăcini și apoi se_ calcă 
vegetativ intră pe rod în al doilea 
sau al treilea an de la plantare.

Pentru reușita acțiunilor de plan
tare a pomilor Institutul Central 
de Cercetări Agricole face urmă
toarele recomandări :

Față de timpul relativ bun, care 
se menține în toamna aceasta, tre
buie să fie grăbite pregătirile pen
tru plantări. Este necesar să se 
execute umplerea gropilor, __ pe 3/4 
din adîncimea lor, cu pămînt mă
runt luat din stratul vegetal. Pen-

Recomandările Institutului Centrai de Cercetări Agricole
tru a crea o rezervă de umezeală 
se recomandă să se toarne în fie
care groapă cîte 2—3 vedre de apă, 
după care 
strat de 4—5 
evaporarea.

în vederea 
înceapă de 
gospodăriilor 
Pepinierele care livrează pomii ur
mează să treacă la scosul lor, des- 
frunzindu-i, spre a nu întîrzia 
livrarea lor către gospodăriile co
lective. O grijă deosebită trebuie 
acordată organizării transportului 
pomilor de la pepiniere la locul de 
plantare. Pentru a nu se deprecia 
materialul săditor în timpul trans
portului (ruperea ramurilor din co
roană, frecarea tulpinilor între ele, 
zvîntarea sau. degerarea rădăcinilor) 
este necesar să se dea cea mai mare 
atenție așezării pomilor în vagoane 
sau în autocamioane. Se recomandă 
izolarea pachetelor de pomi cu paie, 
avînd grijă să se introducă paie 
printre ramurile din coroane și 
printre rădăcini. După ce s-a ter
minat încărcarea, pachetele să fie 
acoperite cu rogojini sau cu prelate, 
încărcătura trebuie să fie legată 
strîns cu funii, spre a preveni fre
carea pomilor în timpul transportu
lui. Rădăcinile pomilor trebuie pro
tejate cu paie sau cu rogojini, 
deoarece în contact cu aerul ele se 
zvîntă sau se usucă și în acest caz 
prinderea pomilor nu este bună.

La sosirea pomilor trebuie luate 
măsuri pentru descărcarea din va
goane sau mașini și stratificarea lor 
imediată în șanțuri adînci de 60— 
70 cm. Pachetele să fie dezlegate, 
iar pomii așezați pe soiuri, pom 
lîngă pom, pe un singur rînd. Șan
țurile se astupă cu pămînt mărunt 
și reavăn, care să pătrundă bine

sînt foarte sensibile la îngheț- Ră
dăcinile subțiri mor în cîteva mi
nute dacă temperatura aerului este 
sub zero grade. La plantare este ne-se va trage pămînt în _ _

cm spre a se evita cesar să se execute fasonarea rădă
cinilor, în cazul cînd această lucrare 
nu a fost făcută la scosul pomilor. 
Trebuie să se dea la fiecare pom cel 
puțin 30—40 kg gunoi putred, care 
■să fie amestecat bine cu pămîntul 
din groapă.

Avînd în vedere că în cadrul gos
podăriilor colective se înființează 
livezi pe suprafețe întinse, care au 
ca scop producerea unor cantități 
mari' de fructe marfă, este foarte 
important ca soiurile să fie grupate 
pe parcele mari, cu asigurarea po- 
lenizatorilor. Amestecul de soiuri 
creează neajunsuri la recoltatul 
fructelor, la sortarea și livrarea lor. 

în toate cazurile este necesar să 
se respecte prevederile proiectului 
de executare a plantației stabilit

plantărilor trebuie să 
îndată aprovizionarea 
colective cu pomi.

bine. Dacă rămîn goluri, rădăcinile 
mucegăiesc repede și materialul să
ditor devine impropriu pentru 
plantare. Cînd pămîntul nu este su
ficient de umed este necesar ca po
mii după stratificare să fie udați, 
dînd atîta apă cîtă să pătrundă pînă 
la rădăcinile pomilor. După strati
ficare, pomii se scot pe măsura 
plantării lor în livadă.

Plantarea propriu-zisă trebuie fă
cută în zilele călduroase sau în o- 
rele fără îngheț, întrucît rădăcinile

0 împreună cu spe-
cialiștii stațiuni- 

I I si« h S l°r exPerimeni-ale>Lv VI Ä consiliilor agrico
le etc.

După plantare, pomii se mușuro- 
iesc făcîndu-se în jurul trunchiului 
un strat de pămînt gros de 30— 
40 cm pentru a împiedica pătrunde
rea gerului în zona rădăcinilor. 
Dacă plantația nu este împrejmuită 
este necesar ca pomii să fie înve
liți pentru a fi apărați de iepuri. 
Cel mai bun material de legat este 
stuful, apoi tulpinile de cînepă sau 
floarea soarelui, spirale speciale din 
masă plastică sau hîrtie gofrată 
specială. în cazul cînd lipsesc ase
menea materiale se pot folosi și co
cenii de porumb, cu condiția să fie 
curățați de foi și de resturile de 
știuleți cu boabe, care atrag șoare
cii.

Executînd 
toamna, 
tice 
bune 
dînd 
după 
tații bine încheiate, durabile, 
vor răsplăti eforturile depuse.

de captări de ape subterane prin fo
raje și sînt în stadiu avansat încă 
80 de captări de surse prin 
foraje, cuprinzînd instalațiile de 
pompare, rezervoarele de înma
gazinare și rețelele de distri
buție. Lucrări importante s-au e- 
fectuat în regiunile București, Olte
nia, Galați, Dobrogea etc.

Volumul lucrărilor de acest fel va 
crește substanțial anul viitor, ceea 
ce va contribui la asigurarea nece
sarului de apă pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic în gospodăriile 
colective.

Aratîiri pe suprafețe 
cît mai mari

plantarea pomilor 
cînd condițiile pedoclima- 

permit asigurarea celei mai 
calități a lucrărilor, și acor- 
îngrijirile necesare imediat 

plantare, se vor realiza plan
oare

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). —• 
în ultimele zile ritmul arăturilor de 
toamnă a fost intensificat în întreaga 
regiune Banat. Folosind din plin capa
citatea de lucru a tractoarelor mecani
zatorii din această regiune au reușit să 
efectueze arături de toamnă pe o su
prafață de 162 500 ha, ceea ce repre
zintă 48 Ia sută din plan. Rezultatele 
cele mai bune au fost obținute de me
canizatorii din raioanele Deta și Timi
șoara, care au reușit să execute această 
lucrare pe suprafețe ce depășesc 60 la 
sută din plan.

La indicația specialiștilor, în multe 
unități agricole se încorporează în sol 
o dată cu arătura însemnate cantități de 
îngrășăminte organice și minerale.

Trăgînd după ea un șir lung de 
vagoane locomotiva se apro
pia în plină viteză de stația 
Apafa. Mecanicul ajutor Vasile 
Văsuț supraveghea Instalațiile. 
La un moment dat, uitîndu-se prin 
fereastra locomotivei, a observat 
că Ieșea fum din vagonul poștal. 
Era în primejdie întreaga garni
tură. Trenul a fost oprit și, cu 
sprijinul călătorilor, s-a trecut i- 
mediat la stingerea tocului. S-a 
cărat apă de la locomotivă, s-a 
folosit extinctorul și tocul a fost 
stins. Vagonul poștal a fost salvat.

Mecanicul Vasile Văsuț de Ia 
depoul C.F.R. Brașov a fost recom. 
pensât de către Direcția regională 
și evidențiat Ia gazeta de perete, 
de la locul său de muncă. El a 
primit și scrisori de mulțumire din 
partea organelor poștale locale. 
(Zamfira Lupșa, coresp. volun
tar).

F R U M O S
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Macaragiul 
care lucrează pe șantierul din șo
seaua Olteniței-București se nu
mără printre constructorii evi- 
dențiați de pe acest șantier. 
Întreținînd în bune condiții ma
caraua, folosind-o cu pricepere, 
el asigură betoniștilor și fierar- 
betoniștilor la timp materialele 
necesare. Iată-1 în cabina maca
ralei cu care lucrează.

La gospodăria colectivă din Stoenești, regiunea Oltenia, continuă de zor efectuarea arăturilor do toamnă

Un călător venit 
din îndepărtata 
Cubă, dornic să 
ne cunoască țara, 
pe care l-am întovărășit în lungile 
lui plimbări, îmi releva mereu ceea 
ce numea el : „vocația bucureștea- 
nului pentru frumos“. Ochi expert de 
pictor, descoperea aspecte inedite, 
comunicate cu entuziasm. A admirat 
liniile grațioase și coloritul pastelat 
al noilor blocuri, dar a întîrzial și 
în fața buchetelor de flori de la 
glezna unui arbore tînăr. Horticulto
rul anonim nu se mulțumise să pună 
florile. Artist prin natura lui, grădi
narul pasionat asigurase rondului o 
estetică plină de gingășie. „Vezi, îmi 
spunea călătorul : „vocație pentru 
frumos“. Ne-am oprit apoi și am ză
bovit în fața unor vitrine scăldate 
noaptea în valuri discrete de neon. 
Ne aflam departe de ceea ce se che
ma pe vremuri „centrul orașului", 
undeva dincolo de Piața Chibrit. O- 
dinioară înserarea găsea prin partea 
locului o puzderie de căsuțe coșcovi
te, mistuite de igrasie, înghesuite li
nele într-altele. Un echer expert și 
generos a tăiat pe acolo bulevarde 
largi, străjuite de blocuri masive, iar 
vitrinele magazinelor moderne din 
fosta periferie, cu nimic mai prejos 
decît cele din mijlocul orașului, ne 
surîdeau îmbietoare. Interlocutorul 
meu îmi comunica un principiu co
mercial demn de stimă : „O marfă 
frumos expusă e pe jumătate vîn- 
dută“. Formulă justă, dar numai pe 
jumătate, fiindcă are în vedere doar 
interesele celui ce vinde. O marfă 
frumos expusă, bine prezentată, cu 
gust ambalată, mărește bucuria și 
plăcerea celui ce cumpără.

La un teatru, într-o seară de pre
mieră, îmi sublinia ținuta sărbăto
rească a foaierelor, a plasatorilor 
care rup biletele la intrare sau in
dică locurile în sală și oferă cu un 
zîmbet de prietenie respectuoasă 
programele : „vocație pentru fru
mos". Am plecat tîrziu de la spec
tacol și cîțiva oameni îmbrăcați în 
haine de protecție adecvate spălau 
minuțios treptele Palatului Poștelor, 
deși trăgea a ploaie. Fără îndoială 
că exemplele pot continua, amplifi
cate în semnificații. Esențialul este 
că trăsătura a devenit evidentă, ra
portată la domeniile cele mai variate. 
Am în casă o pereche de pantofi 
cumpărați prin 1948 și nepurtați din 
pricini multiple : cîntăreau prea greu 
și băteau cu alternanță și consecven
ță cînd la vîrf, cînd la călcîie. Com
par încălțămintea cu pantofii expuși 
astăzi, și în afara sporului de cali
tate, iese în evidență ceea ce prie-

de AUREL BARANGA

(Foto : GH. VINȚILA)

tenul meu a defi
nit atît de plastic: 

----- „vocația pentru • 
frumos". Dacă așa 

stau lucrurile, și dovadă sînt atîtea 
produse de consum larg aflate în 
magazine, apare cu ătît mai ciudată, 
mai inexplicabilă „vocația“ altora 
pentru urît.

M-am oprit deunăzi vizavi de te
lefoane, în fața unei vitrine cu cra
vate. Obiectul este, precum se știe, 
unul de podoabă. Dacă e de po
doabă — logica obligă'— trebuie să 
fie neapărat frumos. Sînt cîteva mo
dele noi, reușite. Dar m-am uitat în
delung la alte cravate expuse acolo de 
luni de zile și mi-au venit în minte 
cuvintele unui tovarăș, rostite cu 
umor, dar nu fără o nuanță de doja
na : „cine le-a dat dreptul să lu
creze urît ?“. Intr-adevăr, cravatele 
expuse sînt, fără posibilitate de con
troversă, urîte : desene neinspirate 
sau demodate, culori țipătoare sau 
combinații neizbutite de nuanțe. 
De ce ?

Intru într-un magazin de obiecte 
casnice să cumpăr un serviciu de 
masă. Vînzătorul îmi arată piesele. 
Și ce constat ? Unele farfurii n-au 
echilibru, dunga de bronz de pe 
margine e inegală, trasă grosolan, 
iar pe alocuri pare să fi ieșit pre
matur la spălat. Alături niște pahare 
supraîncărcate cu încrustații primiti
ve ca gust.

Intru peste drum de mine într-un 
magazin de confecții și cer un 
pardesiu. Stofa îmi place, croiala e 
reușită, căptușeala potrivită. Surîd 
recunoscător celor ce l-au trimis în 
magazin. Descopăr însă că nasturii 
nu se asortează cu culoarea și nici 
cu calitatea stofei, sînt cusuți pripit 
și nelalocul lor, cu o ață aleasă par
că la întîmplare P De ce P

Înseamnă că mai există la unii și 
o „vocație pentru urît“, pentru lu
crul de mîntuială, pe care marea, 
imensa majoritate a acelora ce au 
„vocația frumosului“ o resping cu o 
îndrituită nemulțumire.

Un cumpărător de lîngă mine, la 
un raion cu obiecte de bucătărie 
cerînd o cratiță și descoperind la al 
treilea exemplar că toate au smalțul 
sărit, a avut o propunere : „cei care 
le-au făcut așa să gătească în ele un 
timp mai mult sau mai puțin înde
lungat, după gravitate și caz". Sub
scriu la idee, dintr-un principiu etic 
și estetic formulat de un grec ge
nial, acum peste două mii de ani, 
simplu și concludent : „nu e frumos 
să faci urît“. Filozoful se referea la 
statui/ Nu văd de ce n-ar fi valabil 
și pentru farfurii.



Päg. 2 S C î N T E I A

însemnări pe marginea unei 
adunări de dare de seamă 

și alegeri Din toate cite ceva„
La dezbaterile pe marginea dării 

de seamă prezentată în adunarea 
de alegeri a -organizației de bază din 
sectorul cazangerie-sudură al Atelie
relor de reparat material rulant Plo
iești au luat cuvîntul doar opt to
varăși. în mod firesc se pune între
barea : De ce n-a avut loc o dezba
tere mai largă, mai vie — așa cum 
ne-am obișnuit la adunările de par
tid?

După cum se știe, nivelul dezbate
rilor în adunările de alegeri este de
terminat în mare măsură de felul 
cum a fost întocmită darea de sea
mă. Interesul comuniștilor, dorința 
de a-și spune cuvîntul și a contribui 
prin propunerile lor Ia îmbunătățirea 
muncii sînt stimulate de o dare de 
seamă care înfățișează experiența 
înaintată, scoate la iveală lipsurile 
și îndreaptă atenția spre problemele 
esențiale, actuale,. care trebuie să se 
afle în centrul preocupărilor organi
zației. Or, tocmai acest lucru nu s-a 
întîmplat în adunarea organizației 
de bază din- sectorul cazangerie-su
dură de la Atelierele de reparat ma
terial rulant.

Cu toate că principalul domeniu 
al activității comuniștilor dintr-o 
întreprindere este producția, în a- 
dunare n-au fost nici măcar amin
tite sarcinile care stau în fața co
lectivului sectorului.

Nu-i de mirare că'în discuții s-a 
reflectat caracterul vag, general, 
lipsit de combativitate, al dării de 
seamă. S-a vorbit cîte ceva despre 
toate, fără ca să reiasă însă în ce 
direcție să fie concentrate forțele, 
ce măsuri practice să fie luate. 
Grăitor în această privință a fost 
cuvîntul tov. Nicolae Burlacu, mem
bru al biroului organizației de bază: 
„în legătură cu îndeplinirea sarcini

lor de plan, noi mai avem încă 
multe de făcut, pentru că mai sînt 
unele lipsuri care ne dau de furcă. 
Trebuie să ne ocupăm și mai mult 
de îmbunătățirea învățămîntului de 
partid. Este cazul să desfășurăm 
mai intens și munca cu cartea. 
Socotesc că activitatea gazetei de 
perete merită mai multă atenție din 
partea biroului organizației de 
bază“...

în cadrul dezbaterilor au luat însă 
cuvîntul și membri de partid care 
s-au referit cu spirit de răspundere

VIAȚA DE PARTID

partinică la sarcinile de producție, 
la activitatea organizației de bază.

— în adunare — a spus tov. Li- 
xandru Matei, cazangiu — s-au dis
cutat multe aspecte ale muncii noa
stre. Principalul este ca noi să ve
dem limpede căile și mijloacele prin 
care să asigurăm îndeplinirea sarci
nilor. Nu e oare păcat că metodele 
înaintate ale unor' muncitori din 
sectorul cazangerie-sudură sînt în
că puțin cunoscute ? Biroul orga
nizației de bază și comitetul sindi
catului trebuie criticate pentru că 
neglijează răspîndirea experienței 
înaintate.

— Noi putem să lucrăm mai bine, 
să facem față cu cinste sarcinilor 
sporite ce ne revin, dacă ne vom ri
dica continuu calificarea — a ară
tat tov. Nicolae Lăcătușu, sudor. 
Numai că aici lucrurile cam șchioa- 
pătă. Cursul de ridicare a califică
rii pentru cazangii funcționează, deși 
nu așa cum ar trebui. Dar cursul 
pentru sudori nu a funcționat de

loc ; ori lipseau lectorii, ori cursanții. 
Iar biroul organizației de bază n-a 
intervenit pe lîngă conducerea sec
torului să îndrepte lucrurile.

în adunare s-au făcut propuneri 
valoroase pentru îmbunătățirea 
muncii. S-a propus ca biroul organi
zației de bază să sprijine conduce
rea sectorului în organizarea atelie
rului divizionar de reparații, trece
rea la lucrul în trei schimburi, îm
bunătățirea activității de ridicare a 
calificării.

— Ar fi de mare folos — a spus 
tov. Iordache Cristache — ca biroul 
organizației de bază să analizeze 
lunar stadiul realizării planului și 
împreună cu conducerea sectorului 
să studieze posibilitățile de reducere 
a timpului de imobilizare a vagoa
nelor aflate în reparație.

Din păcate, unele propuneri nu 
s-au bucurat de atenția cuvenită, 
nefiind incluse în hotărîrea adoptată 
de adunare. De altfel, prevederile 
hotărîrii au în mare parte un carac
ter general, nu arată metodele, căile 
practice prin care organizația de 
bază va mobiliza colectivul sectoru
lui în vederea îndeplinirii planului 
la toți indicii, nu sînt stabilite ter
mene și răspunderi precise.

Atît desfășurarea lucrărilor adu
nării de dare de seamă și alegeri, 
cît și activitatea din ultimul an a 
organizației de bază din sectorul ca
zangerie-sudură al Atelierelor R.M.R. 
arată că aceasta nu a fost îndrumată 
suficient de comitetul de partid al 
atelierelor și de Comitetul orășenesc 
de partid Ploiești. Este necesar ca 
noul birou să primească un sprijin 
eficace spre a ridica nivelul muncii 
de partid și a o orienta spre proble
mele esențiale aflate în fata colec
tivului sectorului.

ION SPĂLĂȚELU

Un rmi inspirat din trecutul 
mișcării muncitorești

In aula Spitalului Panduri, studenți do la Institutul Medico-Farmaceutic din București 
lui o operație chirurgicală.

urmărind pe ecranul televizoru- 
(Foto : Agerpres)

Noul roman al lui I. Po- 
pescu-Puțuri, „Ideile nu 
mor nici în sicriu“, face 
parte din ciclul intitulat 
„Vestitorii primăverii“ și 
își desfășoară acțiunea între 
cele două războaie mondia
le. Pe eroul principal, care 
este în același timp și po
vestitorul, l-am cunoscut 
din „Se naște întrebarea“, 
volum în care i-am urmărit 
copilăria și adolescența. 
Copilului de țăran, dornic 
de învățătură, contactul cu 
viața și lumea din jurul 
său i-a pus în față din ce 
în ce mai multe întrebări. 
Răspunsurile pe care în
cerca să le afle l-au împins 
la atitudini de revoltă față 
de orânduirea burghezo-mo- 
șierească, față de ideile 
dominante în această socie
tate. Una dintre aceste 
luări de poziție a scandali
zat corpul profesoral și a 
dus la exmatricularea sa 
din școală. în „Ideile nu 
mor nici în sicriu“, Ionică 
își povestește în continua
re viața. Dorind să conti
nue studiile, se gîndește 
să-și caute un rost într-un 
oraș cît mai îndepărtat de 
al său. Dar oriunde încear
că, este alungat. Refuzurile 
însă nu-1 descurajează, iar 
experiența de viață a erou
lui se îmbogățește. Ne 
sînt descrise zilele petre
cute în mijlocul hamalilor 
din portul Constanța, cînd 
eroul cunoaște nu numai 
munca epuizantă a acesto
ra, condițiile grele în

care trăiesc, ci și bogăția 
lor sufletească. întîlnirile 
cu lucrătorii brutari, tîm- 
plari, textiliști constituie 
pentru el o adevărată 
școală.

Cîteva episoade ale cărții 
evocă activitatea desfășura
tă în rîndurile tinerilor 
muncitori sub influența 
partidului. Arestat, eroul 
cărții își dovedește curajul, 
hotărîrea, demnitatea. Eli
berat din închisoare, este 
primit în rîndurile tinere
tului comunist.

Romanul zugrăvește pro
cesul de formare al erou
lui principal. Celelalte 
personaje, deși multe din
tre ele sînt prezențe inte
resante, au însă un rol mai 
redus în desfășurarea acți
unii și nu reușesc să ră- 
mînă cu aceeași pregnanță 
în memoria cititorului.

„Ideile nu mor nici în 
sicriu“ constituie o lectură 
atractivă, prin stilul firesc, 
prin sobrietatea narațiunii, 
prin expresivitatea dialo
gului. Credem că uneori 
se face simțită o insufi
cientă legătură între epi
soadele cărții, cu toate că 
există un element de con
tinuitate și anume prezen
ța personajului principal. 
Romanul se impune aten
ției cititorilor, care urmă
resc cu interes literatura 
consacrată trecutului eroic 
al mișcării noastre munci
torești.

SORIN MOVILEANU

„Fîntîna
Ultimul volum al lui Eu

gen Frunză, intitulat „Fîn
tîna soarelui“, reia, într-o 
bună parte a pieselor ce îl 
alcătuiesc, o modalitate 
poetică frecventă în volu
mele anterioare ale scriito
rului, modalitate ce se ca
racterizează prin expresia 
directă, agitatorică. Multe 
versuri din acest volum ex
primă disprețul pentru co
moditate și inerție. De a- 
ceea poetul privește cu în
credere urcușul „greu fi 
lung“ pentru care s-ar părea 
că „nici șapte vieți nu-ți a- 
jung". („Ali-au șoptit des
tui"). O altă poezie din vo
lumul lui Frunză, intitulată 
„Drumul poetului“, mărtu
risește aceeași năzuință ar
tistică: „Te caut iar, te caut 
încă, I Te voi găsi, rîvnită 
stâncă, ! Sălbatec, stngerînd, 
să-ți rup / Vrăjitul sâmbure 
din trup“.

Volumul de față vădește 
certe calități în abordarea 
unor teme majore, tratate în
tr-un limbaj artistic sincer, 
direct. Poezii ca „Trăiască 
Partidul Comunist I“, „Stă- 
pînii“, „Comunism“ și altele 
sînt grăitoare pentru elanul 
și adînca participare cu 
care autorul dă glas unor 
idei ce însuflețesc pe cei 
mulți. Poezia „Azi îmi ră- 
sai...“ exprimă în versuri 
avîntate, ce cuceresc inima 
cititorului, sentimentul de 
fierbinte patriotism ce a în
suflețit întotdeauna pe oa
menii simpli din patria 
noastră și care astăzi capă
tă înțelesuri și sensuri noi.

Trebuie, de asemenea, 
spus că recentul volum al 
lui Eugen Frunză oferă, în
tr-o mai mare măsură decît 
unele din cele anterioare, o 
diversitate de atitudini ar-

soarelui“
tistice, lărgind registrul poe
tic al autorului și îmbogă- 
țindu-1. în poeziile intitula
te „April“, „Ce rar se în- 
tîmplă“ vibrează sentimen
te gingașe. Iată, de pildă, 
cîteva strofe din ultima poe
zie, în care duioșia părin
tească este exprimată cu 
naturalețe, căpătînd înțele
suri și semnificații mai 
largi : „Tu dormi cu păpu
șile, lin... / Eu veghez la fe
reastră și-ți caut / Făptura 
în anii ce vin i Ca un cîn- 
tec de flaut“... O, dormi li
niștit să nu cazi / Cu pă
pușa, din visul cu zîne, / 
Stăpîne al basmului, azi l 
Și al lumii de mine“...

Întîlnim însă în volum și 
inegalități rezultate poate 
din faptul că unele pasaje 
nu evită tonul exclamativ, 
frecvența interjecțiilor și a 
imperativelor — mijloace 
ce nu sînt excluse, desigur, 
din arsenalul poetic, cînd 
rezultă organic din dezvol
tarea poeziei respective.

Semnalarea, necesară, a 
lipsurilor care se ivesc în
tr-un volum nu îndrituiește 
comentariile superficiale ale 
unor recenzenți, lipsa de 
considerație pentru creația 
poetului, tragerea unor con
cluzii jignitoare, netovără
șești. Cititorii, ca și scriito
rii, cer criticii literare să fie 
un mijloc eficace, principial, 
în stimularea autorilor spre 
noi cuceriri creatoare, și 
nu un mijloc de persiflare.

Cît despre „Fîntîna soa
relui“, versurile reușite din 
ultima culegere ne îndrep
tățesc să credem că în vii
toarele sale volume Eugen 
Frunză va merge mai de
parte pe linia progreselor 
realizate în creația sa.

POMPILIU MARCEA

In vitrinele librăriilor j
® Dintre cărțile originale dé poezie i 

apărute în ultima vreme semnalăm I 
Oglinzi de Demostene Botez, o cule
gere din poezia lui .Miron Radu Pa- 
raschivescu (în colecția „Biblioteca 
pentru toți“), „Constelația lizei" de 
Al. Andrițoiu și „Liniștea vîntului" de 
Violeta Zamfirescu. în colecția „Cele 
mai frumoase poezii“, o selecție din 
versurile lui Mihu Dragomir.

O Colecția „Oameni de seamă“ ș-a 
îmbogățit de curînd cu trei noi volu
me. Cel semnat de Mihail Șt. Bo
tez, este dedicat lui Dimiirie Pompeiu, 
eminent matematician romîn. Volu
mul despre Emanuel Bacalcg’u 
(1830—1891), figură importantă a ■ 
științei din țara noastră, este semnat i 
de Floricâ Cîmpan. O monografie de- j| 
dicată marelui poet clasic rus Ler- B 
nrontov aparține Tamarei Gane.

© Editura pentru literatură univer
sală a tipărit Poezii noi de Pablo .Ne- lj 
ruda, în traducerea Măriei Banuș. ii

0 Colecția „Figuri de , seamă ale 
teatrului romînesc“ s-a îmbogățit cu I 
un nou album dedicat regretatei ar
tiste Sonia Cluceru. Prezentarea este 
semnată de Virgil Brădățeanu.

0 în Editura Tineretului a apărut 
„Gargantua“ de Rabelais, povestită 
pentru copii de Romulus Vulpescu și 
ilustrată de Eugen Taru.

A. FADEEV:

< PE POZIȚIILE SOCIALIST

Deși scrisorile n-au fost publicate
O propunere uiijă

C. Nițescu din Botoșani 
ne-a informat că la I.F. 
Botoșani se folosește o 
nouă metodă perfecționată 
de marcare a produselor 
lemnoase, propunînd apli
carea ei pe scară mai 
largă.

Direcția de exploatare 
și transporturi forestiere 
din M.E.F. —- care a pri
mit sesizarea coresponden
tului în copie — a cerut 
dosarul inovației pentru a- 
nalizare, în vederea gene
ralizării ei.

Avertizarea
este binevenită

Pentru evitarea acciden
telor la pulverizarea insec
ticidelor cu aspiratoare 
electrice, corespondentul 
voluntar P. Vaida ne-a 
scris că ar fi bine ca tex
tul etichetelor de pe sti
clele cu asemenea sub
stanțe să conțină o aver
tizare.

Direcția de resort din 
Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei, căreia 
i-a fost trimisă scrisoarea, 
ne comunică următoarele : 
„Uzina chimică „9 Mai" — 
București, care produce in
secticidele, a luat măsuri

ca, pe lîngă specificația 
„inflamabil" de pe fie
care etichetă, modul de 
întrebuințare să fie com
pletat cu următorul text : 
„Se interzice folosirea 
pentru pulverizarea insec
ticidului a oricărui aparat 
electric care produce scân
tei". Pînă la epuizarea sto
cului actual de etichete, a- 
cestea vor fi stampilate cu 
textul indicat mai sus, ur
mând ca noile etichete să 
apară cu completările 
menționate".

La cabana Voina 

veți fi bine primiți

Mai mulți turiști ne-au 
semnalat unele deficiențe 
în ce privește deservirea 
la cabana Voina, raionul 
Muscel : un sortiment să
rac de mâncăruri, neres- 
pectarea prețurilor, dezor
dine.

Sfatul popular al regiu
nii Argeș ne informează 
că sesizarea a fost înteme
iată și că s-au luat măsuri 
ca lipsurile să fie înlătu
rate.

Se poate circula Iarăși 

în bune condiții

Tov. P. Gheorghe de la 
Uzinele „23 August“ din

Capitală ne-a sesizat că, 
după instalarea rețelei e- 
lectrice subterane pe Șo
seaua Industriilor, pavajul 
a rămas desfăcut, îngreu- 
nînd circulația pietonilor și 
a vehiculelor.

Comitetul executiv al 
Sfatului popular al raionu
lui 23 August din Capitală 
ne informează că pavajul 
a fost reparat.

înlăturarea 

unor defecțiuni 
de construcție

Mai mulți locatari plo- 
ieșteni ai unor blocuri 
construite de Trustul re
gional de construcții ne-au 
semnalat că, deși casele 
sînt noi, apa pătrunde 
prin acoperiș și se infil
trează în pereți.

In urma scrisorii trimi
se, Sfatul popular al ora
șului Ploiești ne-a făcut 
cunoscut că Trustul regio
nal de construcții a în
ceput să înlăture defec
țiunile ivite.

După faptă șl răsplată

Intr-o scrisoare trimisă 
redacției, Ion Popescu din 
comuna Sîmburești, raio
nul Drăgășani, ne semnala

că pe timpul cît a lucrat la 
șantierul I.C.F. Alba Iulia 
i-au fost reținute nejusti
ficat din salariu diferite 
sume de bani.

Consiliul regional al sin
dicatelor Brașov ne răs
punde că vinovat este fos
tul normator Gheorghe Ra- 
chieru, care a făcut mai 
multe modificări în statele 
de plată. Pentru aceste a- 
buzurl a fost deferit justi
ției. Au fost luate măsuri 
ca tovarășul Ion Popescu 
să primească suma care i 
se cuvine.

Pentru gararee 

autocamioanelor

Mai mulți cetățeni de pe 
strada Orzari din Capitală 
ne-au scris că din cauza 
zgomotului produs de au
tocamioanele I.C.I.L., nu 
se pot odihni noaptea. Ser
viciul circulației din Direc
ția Miliției Capitalei, care 
a cercetat cele semnalate, 
ne-a răspuns : s-a luat le
gătura cu conducerea în
treprinderii și s-a stabilit 
un loc de garare pe timpul 
nopții pentru toate auto
camioanele. In prezent în
treprinderea nu mai ga
rează mașini pe stradă.

Culegerea „De pe pozițiile rea
lismului socialist“ adună studii și 
ailte scrieri despre literatură elabo
rate de Alexanăr Fadeev, de-a lun
gul a mai bine de două decenii. 
Articolul „Despre realismul socia
list“ datează din 1S32. Ultimei® 
texte — cum ar ii scrisoarea către 
Leonov sau însemnările despre 
Halldor Laxnesis — sînt din 1955. 
Cele trei părți ale volumului cu
prind articole cu caracter teoretic, 
recenzii, studii, cuvîntări cu privire 
la Gorki, Briusov, Ostrovski, Isa- 
kovski etic., precum și „însemnări 
subiective“, note de lectură. Va
rietatea subiectelor abordate re
flectă pe aceea a surselor volumu
lui, care înmănunchează rapoarte 
la congresele scriitorilor cu note 
fugare p-e marginea cărților. în di
versitatea aceasta se aude însă a- 
ceiași glas ; scriitorul care a dat 
literaturii romane ca „înfrângere“ 
sau „Tînăra Gardă“ discută cu 
pasiune probleme fundamentale 
ale realismului socialist.

De aici îndoitul interes pe care-1 
prezintă culegerea : teoretic și de 
istorie literară. Primul domină- iar 
partea corespunzătoare a volumu
lui este și cea mai amplă. Nu sînt 
texte care își propun să elucideze 
sistematic problemele de estetică 
sau creație. Sînt, în primul rînd, 
mărturiile de mare interes ale unui 
creator de literatură, ale unui artist 
revoluționar. Teoretizarea estetică 
este pentru Fadeev inseparabilă 
de practică, de procesul viu al

construcției socialiste : „Noțiunea 
de metodă artistică s-a născut 
tocmai în căutarea acelor căi 
care pot să ajute operei literare 
să fie cît mai convingătoare, mai 
bine gîndită, mai veridică”. Fără a 
minimaliza valoarea marilor cla
sici, el arată că „în condiții egale, 
o concepție despre lume înaintată 
și multilateral dezvoltată a ridicat 
întotdeauna valoarea artistică a 
operei scriitorilor din trecut“.

F.adeev stăruie asupra impor
tanței specifice a tematicii con
temporane. Literatura, născută în 
procesul construcției socialiste 
vorbește, în primul rînd, despre 
oamenii și faptele nbi. Vorbeș
te de ei cu înflăcărare ro
mantică. Mai multe pasaje revin a- 
supra acestui romantism al luptei 
pentru socialism. Dar scriitorul 
previne împotriva erorilor idiliza- 
toare, accentuând și latura critică 
la adresa a tot ce e înapoiat. Re
alismul socialist „îmbină această 
latură critică cu afirmarea reali
tății noi, socialiste, a omului nou și 
a noilor relații... Realismul nostru 
este cel mai critic și, în același 
timp, cel oare afirmă realitatea șl 
noul erou al istoriei“.

Fadeev revine mereu asupra 
problemelor de conținut ideologi- 
co-politic, dar nu le separă de 
specificul limbajului artistic, de 
aspectele măiestriei. Sînt de ci
tat sfaturile afectuoase date lui N.

Ostrovski, pentru observațiile pă
trunzătoare pe care le cuprind.

Fără concesii ideologice sau 
estetice și potrivnice îngustimii, 
vulgarizării, textele stăruie asupra 
necesității diversității stilistice. Sînt 
combătuți mai mulți poeți care 
„nu înțeleg că realismul socialist 
are menirea nu să restrângă, ci să 
lărgească posibilitățile poeziei, să 
îmbogățească modalitățile de ex
primare a forului interior în com
parație cu vechiul realism și ro
mantism”. Fadeev, susținător al ro
mantismului ca element principal 
al noii metode, arată că aceasta nu 
implică existența formei romantice 
și deci, a unui stil unic. Legat de 
practică, scriitorul a extras din bo
găția literaturii revoluționare ideea 
necesității stilurilor variate, pe o 
bază ideologică unitară.

Data cînd au fost scrise textele 
critice, faptul că unele nu erau 
destinate publicării în volum ex
plică și unele exagerări sau apre
cieri insuficient fundamentate.

Fadeev a cunoscut, a iubit și a 
studiat literatura universală, a a- 
nalizat-o cu discernământ și a 
scris pagini remarcabile despre 
Balzac sau Stendhal.

Textele își păstrează actua
litatea și prospețimea, contribuind 
la îmbogățirea teoriei literare, la 
elaborarea esteticii realismului so
cialist.

SILVIAN IOSIFESCU

„Studii de literatură universală 
și comparată”. Volumul, prezentat 
într-o frumoasă ținută grafică, 
apărut în Editura Academiei R.P.R. 
(ediția a II-a revăzută și adăugi
tă), reunește studiile publicate de 
acad. Tudor Viaaiu în ultimii cinci
sprezece ani.

Editura „Meridiane“ a tipărit în 
condiții grafice deosebite albumul 
intitulat „Aria orientală în Româ
nia“. Cuvîntul introductiv este 
semnat de acad. prof. G. Oprescu. 
Albumul cuprinde 138 de ilustrații 
alb-negru și color din lucrări de 
artă chineză, japoneză, indiană 
khmer și siam, persană, tăiate în 
muzeele și colecțiile din țara noas
tră. In clișeu, placa ornamentală 
persană „Cavaler cu șoim“.

Brigăzi
Brigăzile științifice 

din regiunea Bacău 
desfășoară o bogată 
activitate de răspândi
re a științei și culturii. 
Anul acesta, membrii 
celor 50 de brigăzi de 
acest fel au organizat

științifice
peste 450 de întîlniri 
la care au participat 
aproape 70 000 de ce
tățeni din satele re
giunii. Ei au ținut 
conferințe, au răspuns 
la întrebări, au dat 
consultații în legătură

la sate
cu noi descoperiri ști
ințifice etc. Pentru 
îmbunătățirea conti
nuă a activității bri
găzilor, în regiune se 
organizează adesea 
schimburi de expe
riență între brigăzi.

Electrificări rurale
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — De 

curînd, în comunele Osmanu, Tudor 
Vladimirescu, Valea Cînepei și în alte 
6 localități din raionul Brăila s-au 
aprins becuri electrice. Cu acestea, nu
mărul satelor și comunelor electrificate 
în acest raion a ajuns la 38. în prezent 
se lucrează la extinderea iluminatului și 
în comunele Spiru Haret, însurăței și 
Stăncuța.

Printre noile blocuri de locuințe ridicate de constructorii craioveni se află 
și această clădire ou 10 etaje de pe Calea Severinului.

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu' (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : Recital susținut de tineri so
liști — (orele 20). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (Sala Comedia) : Vizita bă- 
trînei doamne — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Ocolul pămîntului 
— (orele 20). O.S.T.A. (Sala Dalles) : Re
cital de vioară — (orele 20,30). (Sala din 
Calea Victoriei 174) : Recital extraordi
nar dc balet dat de un grup de prim- 
soliști de la Opera de stat din Berlin 
(R. D. G.) — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
Expoziția de muzică țjșoară — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Zboară cîntec drag — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 

! Umor pe sfori — (orele 9) ; Năzbîtiile 
; Iui Țăndărică — (orele 10). Circul de 
! stat : Variațiuni de toamnă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Festivalul Fil
mului Sovietic : Primul reportaj — ci
nemascop : Republica (8; 10; 14; 16,45; 
19; 21,15). Tragedia optimistă — film pen
tru ecran panoramic : Patria (10; 12,30; 
16; 18,45; 21,15). Ucigașul plătit — cine
mascop : Carpați (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
La vîrsta dragostei : București (9; 11; 13; 
16,30; 18,30; 20,30), Grivlța (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
13,30; 20,30), Modern (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30). Electra : Capitol (9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Trei plus două — cinemascop : 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Babette pleacă, la război — cinemascop : 
Victoria (10; .12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45), 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Codin : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), în
frățirea între popoare (11; 15,45; 18;
20.15) . Vară și fum — cinemascop : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 14, după-amiază, 16,15; 
13,45; 21), Buzești (11; 16; 18,15; 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Lazarillo de 
Tormes : Union (15,45; 18; 20,15). Pro
gram special pentru copil : Doina (10;
11.15) . Roceo șl frații săi (ambele serii) : 
Doina (12,30; 16; 19,30). Program de filme 
documentare rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21, la cinemato

graful Timpuri Noi. Dracul și cele zece 
porunci — cinemascop : Giulești (10,30; 
12,45; 16; 18,15; 20,30). Povestea pantofio- 
rului de aur : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Vacanță la mare — cinemascop : Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Cel mai mare 
spectacol ; Crîngașl (15; 18; 21). Valsul 
nemuritor : Bucegi (10; 12; 14; 16; 18; 
20). Strict secret — cinemascop : Unirea 
(16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). Dinastia 
neagră : Tomis (10; 12; 14; 16; 10,15; 20,30), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Ancheta : Fla
căra (15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Rîul și moartea : Vitan 
(15; 17; 19; 20,45)*. Cucerirea Everestului : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Doctor 
în filozofie : Popular (15; 17; 19; 21). La 
răspîntie : Moșilor (15,39; 18; 20,30). Taxiul 
morții : Aurora (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Pacea (11; 10; 18; 20), Ipocriții : 
Cosmoș (10; 18; 20). Ultimul tren din Gun 
Hill : Colentina (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Doi din alte lumi : Luceafărul (15; 17, 
19; 21). Misterele Parisului — cinema
scop : Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). Ele
na din Troia — cinemascop : Ferentari 
(10; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,10 — 
Pentru copii : Ce este filatelia ? 19,30 — 
Emisiune de teatru : „Prietena mea, 
Pix", de V. Em. Galan. In pauze : — E- 
misiune de știință. — Șah. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

.um va f£
«

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 noiembrie. în țară : Vreme căldu
roasă cu cerul variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale. Vînt slab pînă la 
potrivit din sud-vest. Temperatura se 
menține ridicată. Minimele vor fi cu
prinse între 2 șl 12 grade, iar maximele 
între 15 șl 25 grade, mal coborîte la 
sfîrșitul intervalului. Local ceață. In 
București : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult noros la sfîrșitul in, 
tervalulul. Vînt slab pînă la potrivF. 
Temperatura se menține ridicată.
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în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna prieteniei romîno-sovie- 
ii.ee“, la Pitești, in Palatul Culturii, 
a avut loc un simpozion intitulat : 
țl7 Noiembrie". Simpozionul a fost 
urmat de un program artistic. La 
clubul Uzinei mecanice Muscel din 
Cîmpulung, numeroși metalurgiști 
au audiat jurnalul vorbit „Prin 
V-R.S.S.“, precum și conferințele 
„Trăim în era cosmică“ și „Meri
diane sovietice“.

La Galați, peste 1 000 de specta-

tori au asistat la deschiderea Festi
valului filmului sovietic. A luat 
parte și delegația de cineaști sovie
tici care ne vizitează țara. Festiva
lul a fost deschis cu filmul „Printre 
oameni buni“.

In Capitală, la Casa raională de 
cultură Grivița Roșie au avut loc 
seri de filme romîneștl și sovietice. 
La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș s-a desfășurat o sea
ră de poezie închinată Marelui Oc
tombrie.

Numărul 10, pe luna octombrie 
1963, al revistei „Lupta de clasă“ se 
deschide cu editorialul „Marea Re
voluție din Octombrie, începutul ci
nei noi ere în istoria omenirii". în 
continuare sînt publicate artico
lele : „Temelia de neclintit a unită
ții mișcării comuniste internaționa
le" de ION GHEORGHE MAURER, 
„Industria carboniferă și cerințele 
economiei naționale“ de E. MA- 
TYAS, „O importantă rezervă de 
sporire a suprafeței agricole și ara
bile a țării noastre“ de acad. GH. 
JONESCU-SISEȘTI, „învățămîntul 
agrozootehnic de masă" de A. 
GHIULA, „Probleme metodologice 
ale geneticii“ de VICTOR SÄHLEA- 
NU, „Considerații asupra studierii 
artei romîneștl dintre cele două răz
boaie mondiale“ de acad. GEORGE 
OPRESCU, «Enciclopediștii» în cău
tarea de soluții pentru salvarea ca
pitalismului“ de MIRCEA OPRI- 
ȘAN.

Rubrica „Din presa partidelor co

muniste și muncitorești" înserează 
articolul „Un nou stadiu în mișca
rea de eliberare a negrilor" de BEN
JAMIN J. DAVIS, iar cea de cri
tică și bibliografie articolul „Cursul 
de planificare a economiei națio
nale“ de MIRCEA ZARA.

Rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate.“ cuprinde scrisori de la : 
secția de învățămînt a Sfatului popu
lar al orașului Cluj ; secția de în
vățămînt a Sfatului popular al ora
șului Brașov ; grupul școlar „Stea
gul roșu“ ; comisia metodică de lim
bă și literatură romînă de la Școala 
medie nr. 5 „Mihail Sadoveanu“ ; 
întreprinderea „Mătasea populară“; 
întreprinderea de încălțăminte „Pio
nierul“ ; N. Hurduc, șeful secției de 
fiziologia și biochimia plantelor din 
Institutul de cercetări pentru cerea
le și plante tehnice — Fundulea ; 
prof. univ. dr. Stanciu Stoian, șe
ful catedrei de pedagogie de la Uni
versitatea București.

Secția de rafinare a Fabricii de 
iahăi- din Giurgiu.

(Foto : AGERPRES)
Excursie organizata în Delta Dunării
pentru membri ai corpului diplomatic

UNITĂȚI COMERCIALE. în spa
țiile și la parterul unor blocuri ter
minate recent s-au deschis la Brașov 
noi unități comerciale. în cartierul 
muncitoresc „Tractorul“ din Brașov 
s-au dat în folosință un magazin pen
tru articole metalochimice, o librărie, 
o farmacie, o braserie, un magazin 
pentru pîine și produse lactate, iar 
în cartierul „Primăverii,“ -— 2 unități 
comerciale pentru desfacerea produ
selor alimentare.

TREI GEMENI. La maternitatea 
din Baia Mare, colectivista Maria 
Berciu, din Săcălășeni, a născut trei 
gemeni (doi băieți și o fată). Ge
menii și mama sînt sănătoși. în a- 
cest an, la maternitatea din Baia 
Mare au fost înregistrate 4 nașteri 
de cite doi gemeni și încă o naștere 
de trei gemeni.

SEZONUL DE VÎNĂTOARE LA 
IEPURI ȘI FAZANI. Cu ocazia eva-

luărilor făcute în luna octombrie 
în terenurile de vînătoare, s-a con
statat o creștere a efectivelor de 
ieipuri și fazani. Deoarece o bună 
parte din aceste efective este for
mată din tineret insuficient dezvol
tat, Ministerul Economiei Forestie
re a hotărî! ca, pe toate categoriile 
de terenuri, sezonul de Vînătoare 
la iepuri și fazani să se deschidă 
la 17 noiembrie a.c.

CURSURI DE RIDICARE A CA
LIFICĂRII. La uzina „Autobuzul" 
din Capitală s-au deschis cursurile de 
ridicare a calificării. Cei 480 de par- 
ticipanți sînt încadrați în 15 cercuri 
pe profesii. Cei mai buni maiștri și 
ingineri sînt lectori. Recrutarea și în
cadrarea în cercuri s-a făcut ținîn- 
du-se seama de pregătirea muncitori
lor. (De la Petre Acristei și Gh. Ră- 
dulescu, coresp. voluntari)

PREZENTAREA NOILOR MODE. 
LE. La Suceava a avut loc ieri o 
prezentare de noi modele organizată 
de cooperativa de producție mește
șugărească „Unirea" din localitate. 
Cei prezenți au făcut cunoștință cu 
peste 70 de modele de îmbrăcămin
te, încălțăminte etc. pentru toamnă 
și iarnă. Au atras atenția pardesiu- 
rile, mantourile, costumele sportive 
pentru femei, bărbați și copii.

LECTORATE DE ISTORIE A AR
TELOR. La clubul Șantierului naval 
maritim din Constanța s-au des
chis cursurile unui lectorat de isto
rie a artelor, organizat de Comite
tul poniru cultură și artă al ora
șului Constanța. Se vor ține .pre
legeri privind istoria teatrului, is
toria muzicii, istoria artelor plasti
ce și istoria cinematografiei. _ La 
cursuri s-au înscris aproape 200 
de oameni ai muncii din Constanta.

ECONOMII LA C.E.C. In regiu
nea Iași crește continuu numărul 
depunătorilor la C.E.C. In întreaga 
regiune sînt în prezent aproape 
300 000 de depunători. Sumele de
puse de ei în 9 luni din acest an 
sînt cu 27 la sută mai mari față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
iar soldul acestor depuneri este 
aproape de 3 ori mai mare.

Institutul de chimie al filialei din Cluj a Academiei R. P. Romîne. Se 
face dozarea prin radioactivare a elementelor utile dintr-un minereu.

(Foto : AGERPRES)

în zilele de 1—3 noiembrie a.c., 
membri ai corpului diplomatic din 
București au participat la o excursie 
în Delta Dunării, organizată de Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au 
luat parte : Siu Gien-Guo — amba
sadorul R. P. Chineze, cu soția, 
Alexandre C. Argyropoulo — amba
sadorul Greciei, cu soția, Jaroslav 
Sykora — ambasadorul R. S. Ce
hoslovace, cu soția, T. K. Jegalin — 
ambasadorul U.R.S.S., cu soția, Jenö 
Kuti — ambasadorul R. P. Ungare, 
cu soția, Semsettin A. Mardin — 
ambasadorul Turciei, cu soția, 
Martti Salomies — ambasadorul 
Finlandei, cu soția, K. R. F. Khilnani 
— ambasadorul Indiei, Togoociin 
Ghenden — ambasadorul R. P. 
Mongole, A. Paveri Fontana — mi
nistrul Italiei, cu soția, William A. 
Crawford — ministrul S.U.A., cu 
soția, Carol J. de Barros — minis
trul Braziliei, Honore Cambier — 
ministrul Belgiei, W. Winther 
Schmidt — însărcinatul cu afaceri 
a. i. al Danemarcei, cu soția, En
rique J. B. Chaillon — însărcinatul 
cu afaceri a. i. al Argentinei, cu so
ția, J. I. McGhie — însărcinatul cu 
afaceri a. i. al Marii Britanii, cu 
soția, Le Van Chat, însărcinatul cu 
afaceri a. i. al R. D. Vietnam, Pak 
Rion Man — însărcinatul cri a- 
faceri a. i. al R. P. D. Coreene, 
Israel Haviv — însărcinatul cu afa-

ceri a- i. al Israelului, cu soția, Ante 
Cudina — însărcinatul cu afaceri 
a. i. al R. S. F. Iugoslavia, Ivan 
Mangov — însărcinatul cu afaceri 
a. i. al R. P. Bulgaria, cu soția, pre
cum și numeroși alți membri ai 
corpului diplomatic.

Oaspeții au fost însoțiți de Eduard 
Mezincescu și Gheorghe Pele, ad- 
juneți ai ministrului Afacerilor Ex
terne, Petru Burlacu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe, și funcționari superiori'diri 
acest minister.

Deplasarea s-a făcut cu motonava 
„Carpați“. Oaspeții au vizitat insta
lațiile piscicole de la Sf. Gheorghe, 
au participat la demonstrații de 
pescuit profesional, la partide de 
vînătoare și pescuit sportiv, la plim
bări cu hidrobuzele și la un foc de 
tabără pescăresc.

La sfîrșitul excursiei, căpitanul 
motonavei „Carpați“, Iacob Nicu- 
lescu, a oferit oaspeților un dejun. 
Cu acest prilej, Siu Gien-Guo, am
basadorul R. P. Chineze, decan al 
corpului diplomatic, a adus mulțu
miri, în numele corpului diplomatic, 
Ministerului Afacerilor Externe 
pentru organizarea acestei excursii, 
care a permis cunoașterea uneia 
din cele mai pitorești regiuni 
R. P. Romîne.

Excursia s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă prietenie.

ale

at-

LA AMBASADA REPUBLICII 
AUSTRIA

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar . al Republicii Austria în 
R. P. Romînă, dr. Paul Wetzler, a 
oferit luni seara o recepție cu prile
jul ridicării la rangul de ambasadă 
a legației Republicii Austria la 
București. Au participat Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de știință și cultură, ziariști. 
Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

cialiști americani din industria pe
trolieră, luni dimineața a plecat spre 
S.U.A. mi grup de petroliști romîni, 
condus de Ion Dumitru, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei. Specialiștii romîni vor vi
zita în S.U.A. șantiere petroliere, ra
finării, institute de cercetări și pro
iectări și vor avea discuții cu spe
cialiști americani.

La plecarea grupului de pe aero
portul Băneasa au fost de față Ni
colae Ionescu, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și chimiei, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, pre
cum și reprezentanți ai legației 
S.U.A. la București.

LA AMBASADA R.P.D. COREENE

Gimnastică
<azniwan.-3aarat»KKraxcgB>

Campionatele internaționale ale R. P. Romîne
în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie în 

sala Floreasca se vor desfășura campio
natele internaționale de gimnastică ale 
R.P. Romîne.

Cu acest prilej vor evolua gimnaști și 
gimnaste reprezentând nouă țări : 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, Italia, R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, Uniunea So
vietică și R.P. Romînă.

Dintre sportivii prezenți la startul 
acestor întreceri — în general compo
nent ai loturilor olimpice respective —

remarcăm pe Hannà Rucinska (R.P.P.), 
Rosemarie Heritz și Wemer Dölling 
(R.D.G.), Slobodan Lapicic (Iugoslavia), 
Jaroslava Sedlackova și Bohumil Mu- 
drick (R.S.C.), Pasquale Carminucci și 
Luigi Cimnaghi (Italia), M.G. Ninoch- 
vili, L.G. Labunace (U.R.S.S.). Din 
loturile R.P.R. nu vor lipsi Elena Leu- 
ștean,
Emilia Liță, Elena Țutan, 
Orendi, Anton Kadar, 
și Petre Miclăuș,

Sonia Iovan, Atanasia Ionescu,
Frederic

Gh. Tohaneanu

Hocheiul și patinajul în actualul sezon

Turneul internațional 
feminin de șah

S-au disputat partidele din 4 runde 
turneul internațional feminin de șah de 
Amsterdam. în fruntea clasamentului 
află șahista romînă Alexandra Nicolau, care 
totalizează 3,5 puncte. Nicolau a cîștigat 
trei partide : la olandeza Brujngen, Ivanova 
(R.P. Bulgaria), Gresser (S.U.A.) și a făcut 
remiză cu Jovanovici (Iugoslavia). Urmea
ză în clasament Konarkowska (R.P. Polonă) 
și Jovanovici cu cîte 2,5 puncte.

în 
la 
se

Luni după-amiază, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. D. Co
reene în R. P. Romînă, Pak Rdon 
Man, a oferit un cocteil cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a stabili
rii relațiilor diplomatice între R. P. 
Romînă și R. P. D. Coreeană. Au 
participat Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Dumitru Popescu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Exte
rior, reprezentanți ai I.R.R.C.S., zia
riști. A fost prezentat filmul artistic 
coreean „Floarea roșie“.

UN GRUP DE SPECIALIȘTI 
ROMÎNI DIN INDUSTRIA 

PETROLULUI A PLECAT IN S.U.A.
Ca răspuns Ia vizita făcută recent 

în țara noastră de un grup de spe-

CU PRILEJUL TURNEULUI 
ORCHESTREI DE CAMERĂ 

„CLARION“

Reprezentanți ai orchestrei 
muzică de cameră „Clarion“ 
S.U.A. s-au întîlnit la hotelul Lido 
cu ziariști din Capitală. Cu acest 
prilej, oaspeții americani au vorbit 
despre activitatea formației, despre 
contactul cu publicul și muzicienii 
romîni.

Ministrul S.U.A. în R. P. Romînă, 
William Crawford, a oferit un coc
teil cu prilejul acestui turneu. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, muzicieni, 
critici muzicali, ziariști.

(Agerpres)

de 
din

Odată cu venirea timpului rece, două 
discipline sportive — hocheiul și pati
najul — au revenit în actualitate. Tov. 
V. Militant, secretar general al federa
ției de specialitate ne-a spus, printre 
altele :

In actualul sezon, hocheiștii noștri 
fruntași vor avea un bogat program in
ternațional. Ne-am preocupat în mod 
deosebit de buna pregătire a lotului 
care ne va reprezenta la Jocurile O- 
limpice de iarnă de la Innsbruck. 
Astfel, după jocurile din R. S. Ce
hoslovacă și R. F. Germană, repre
zentanții noștri vor face un turneu în 
R. D. Germană, Austria, R.S.F. Iugo
slavia, R. F. Germană și Italia, jucînd 
în orașe unde hocheiul pe gheață are o 
veche tradiție. Ultima verificare a spor
tivilor noștri va fi în cadrul tradiționalei 
„Cupe a orașului București“, care în
cepe în ziua de 10 ianuarie cu partici-

parea unor echipe 
U.R.S.S, R.S. Cehoslovacă, R. P. 
lonă.

Campionatul R. P. Romîne de hochei 
seniori se va desfășura 
(tur-retur), urmînd a se 
martie 1964.

Finala campionatului 
patinaj artistic urmează să se desfă
șoare în zilele de 21 și 22 februarie la 
București, Campionatul R. P. Romîne 
de patinaj viteză între 1 și 5 februarie 
la Tușnad, iar campionatul R. P. Ro
mîne de copii la Brașov.

încă un amănunt interesant atît pen
tru cei care vor să învețe patinajul, cît 
și pentru cei care vor să se perfecțio
neze. Patinoarul artificial „23 August" 
este deschis pentru public în fiecare joi 
și sîmbătă între orele 17—19, iar dumi
nica între 10—13 și 15—17-

puternice din 
“ - Po-

în două etape
termina la 22

republican de

îm e îteva riadapi
Italia. Au făcut deplasarea următorii jucă
tori : Iașin, Urușadze (portari), Șesternev, 
Suștikov, Korneev, Krutikov, Glotov (fun
dași), Voronin, Logofet, Korolenkov (mijlo
cași), Metreveli, Cislenko, Ivanov, Ponedel- 
nik, Malafeev, Husainov, Meshi (înaintași).

★
în meci revanșă desfășurat în localitatea 

Bad Toelz, echipa de hochei pe gheață a 
R. F. Germane a întrecut cu 5—2 (0—0 ; 
1—2 ; 4—0) echipa orașului București. 
Punctele au fost realizate de Lax (2), Koepf 
(2), Scholtz și respectiv Szabo I, Szabo II. 
Primul joc revenise, de asemenea, gazde
lor (9—3).

După consumarea a 5 runde, în turneul 
internațional de șah de la Moscova condu
ce marele maestru Smîslov cu 4,5 puncte. 
Pe locul doi se află fostul campion mon
dial Mihail Tal cu 3,5 puncte și o parti
dă întreruptă. Rezultate din rundele 4 și 
5 : Smîslov—Pietzsch 1—0 ; Keres—Szabo 
1—0 ; Gligorici—Küppers 1—0 ; Hort—Lie- 
berson remiză ; Matanovici—Jimenez 1—0 ; 
Smîslov—Küppers 1—0 ; Balczerowski—Tal 
remiză ; Gligorici—Antoșin remiză ; Hort— 
Matanovici remiză ; Vladimirov—Lieberson 
1—0 ; Jimenez—Pietzsch remiză.

★
Selecționata de fotbal a Italiei a susținut 

la Florența un meci de antrenament cu 
echipa olimpică italiană, în vederea parti
dei retur (10 noiembrie la Roma) cu echipa 
U.R.S.S.. în „Cupa Europei“.

Prima reprezentativă italiană a cîștigat 
cu 2—0 (2—0) prin golurile înscrise de 
Rivera și Mennicheli. Formația Italiei a fost 
următoarea : Sarti, Robotti, Facchetti, 
Guamieri, Salvadore, Trapattoni, Orlando, 
Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Mennicheli.

★
Echipa de fotbal a U.R.S.S. a plecat în 

Franța, unde va disputa, la 6 noiembrie, 
un joc do verificare la Toulouse, cu for
mația locală din prima ligă a campionatului 
francez. Acesta va fi ultimul antrenament 
al fotbaliștilor sovietici înaintea meciului cu

REZULTATELE
UNEI ANCHETE

TEATRALE

★
In continuarea turneului pe care-1 între

prinde în R.S. Cehoslovacă, echipa de fot
bal Știința Timișoara a jucat la Ostrava cu 
echipa Banik din prima ligă. Echipa ceho
slovacă a cîștigat cu 2—1 (1—1) prin punc
tele marcate de Veczerek. Golul timișore
nilor a fost înscris de Mițaru.

k
Echipa de fotbal a Pakistanului a învins 

cu 1—0 reprezentativa Iranului într-un joc 
retur, contînd pentru preliminariile turneu
lui olimpic. Victorioși în prima întîlnire cu 
4—1, fotbaliștii iranieni au obținut califica
rea în turul următor.

in urma unei anchete 
efectuate la 200 de tea
tre de limbă germană 
din R. D. Germană, R. 
F. Germană, Elveția și 
Austria asupra pieselor 
reprezentate în șase sta
giuni teatrale — din 
1956/57 pînă în 1961/62 
— s-a constatat că între 
autorii clasici primul loc 
îl deține Shakespeare cu 
723 de puneri în scenă, 
iar dintre autorii mo
derni, în frunte se 
tuează Brecht cu : 
puneri în scenă.

IARNĂ TIMPURIE

si-
334

Iarna și-a făcut brusc 
apariția duminică în pro-

Vizita ministrului de finanțe 
al R. P. Romîne în R. Æ U.

ționari superiori din ministereïè 
economiei, finanțelor și planifică
rii.

Au participat, de asemenea, 
membrii Ambasadei Republicii 
Populare Romîne la Cairo.

★

La 3 noiembrie ax. președintele 
Nasser a primit la reședința sa pe 
ministrul finanțelor al R. P. Romî
ne, Aurel Vijoli. Au fost de față dr, 
Abdel Moneim El-Kaissuni, miniș-1Ciș-.. 
trul finanțelor și planificării Repiț- 
blicii Arabe Unite, și ambasadorul 
R. P. Romîne la Cairo, Mircea Nico- 
laescu.

CAIRO 4 (Agerpres). — La invita
ția dr. Abdel Monelm El-Kaissuni, 
ministrul finanțelor și planificării 
al Republicii Arabe Unite, ministrul 
finanțelor al R. P. Romîne, Aurel 
Vijoli, întreprinde o vizită în R.A.U.

La 2 noiembrie, ambasadorul Re
publicii Populare Romîne la Cairo, 
Mircea Nicolaescu, a oferit un dineu 
în cinstea tovarășului Aurel Vijoli. 
La dineu au luat parte dr. Abdel 
Moneim El-Kaissuni, Abdel Hakim 
El-Reifai, guvernatorul Băncii Cen
trale, Zakaria Tawfik, adjunct al 
ministrului economiei, Badr El-Din 
Hamid, 
nisterul

Festmtățile cu prilejul celei de-a 40-a aniversări i’ 
a P. C. din Norvegia , "X

‘, • ...... ’ * 
Norvegiei o ședință festivă cu pri- 
lejul aniversării partidului. Emil'. 
Loevlien, președintele P.C. din N&r- . 
vegia, a prezentat un raport despre. 
drumul parcurs de partid în cei 40. .. 
de ani de la întemeiere.

OSLO 4 (Agerpres). — La 4 no
iembrie se împlinesc 40 
la întemeierea Partidului Comunist 
din Norvegia, avangarda revoluțio
nară a clasei muncitoare norvegie
ne. Duminică a avut loc în capitala

Plenara C G al P. G 
din Peru

LIMA 4 (Agerpres).— La Lima au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 18-a 
plenare a C.C. al P.C. din Peru. Par- 
ticipanții și-au exprimat în unanimi
tate sprijinul pentru Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, precum 
și pentru politica de coexistență 
pașnică. Ei au hotărît, de asemenea, 
să ceară guvernului Peruvian să 
sprijine planul de creare în America 
Latină a unei zone denuclearizate.

Abordînd problema luptei țărani
lor peruvieni pentru pămînt, plena
ra s-a pronunțat în sprijinul acestei 
lupte și a cerut să se restituie Repu
blicii Peru bogățiile sale petroliere, 
exploatate în prezent de companii 
străine. Participanții au chemat 
toate forțele democratice din țară să 
se unească în vederea apropiatelor 
alegeri municipale.

Apelul P. C. din Mam
RABAT 4 (Agerpres).— Ziarul „Al ' 

Moukafih" a publicat uri apel al ’ 
Partidului Comunist din Maroc în 
legătură cu arestarea de către auto- ’ 
ritățile marocane a unor activiști de 
seamă ai partidului, printre care Aii • 
Yata, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Maroc, Abdeslam Burgia și Ab- 
dalah Layachi, membri ai Biroului 
Politic al Comitetului Central. Ape
lul subliniază că arestarea acestor 
conducători ai P.C. din Maroc re
prezintă un atentat fățiș împotriva 
libertăților fundamentale. Apelul se 
adresează tuturor patrioților din Ma
roc, tuturor democraților din Africa 
și din întreaga lume, cerîndu-le să 
ia atitudine împotriva acestui act 
ilegal și să stăruie pentru punerea 
în libertate a conducătorilor Parti
dului Comunist și a celorlalți demo- 
crați marocani aflați în închisoare.

•u

Oămeirii sovietici intimpină cu noi reolii&ri 
ziua, tie 7

Ca în orice an, și acum, în preajma 
celei de a -46-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, oa
menii sovietici trec în revistă noi în
făptuiri. în întrecerea ce se desfășoară 
în Moscova, muncitorii din rețeaua 
electrică au economisit 305 milioane 
kW-ore. (E economisită astfel o cantita
te cu care ar putea fi luminată Mos
cova timp de 6 luni). Pînă la sfîrșitul 
anului vor fi economisite încă 100 mi
lioane kW-ore. In 
centrul orașului, a 
apărut un nou tra
seu de-a lungul că
ruia vor începe cu
rînd să . se. înalțe 
cele mai moderne 
construcții din 
Moscova. Aici, pe inelul Sadovaia, se 
va construi noul centru al mașinilor de 
calcul. într-o clădire înaltă de 18—20 
etaje vor lucra specialiști în conduce
rea planificării întreprinderilor.

în acest timp se petrec lucruri 
și în adîncurile solului moscovit, 
fost puse în funcțiune alte linii 
metro. Stațiile Prospectul „Bernadski' 
și „Sud-Vest’’ și-au început existența 
în noaptea de 2 noiembrie. Ele se dis
ting prin simplitate, frumusețe și con
fort.

O altă veste : explozia dinamitei a 
marcat închiderea rîului Viterga. Aces
ta este primul pas spre înlocuirea 
vechiului sistem, denumit Mariinsk, 
pentru unirea Volgăi cu Baltica. Noul 
canal care se construiește acolo, mai 
adînc și mai larg decît cel vechi, va 
permite vaselor să manevreze cu ușu
rință, fără transbordare, dinspre Balti
ca spre Volga și îndărăt. Amatorii de 
geografie pot să-și noteze : canalul va 
uni cinci mări — Marea Neagră, Marea 
de Azov, Marea Caspică, Marea Balti
că și Marca Albă,

O știre din Gorki : constructorii de 
automobile au elaborat un nou tip de 
automobil, GAZ 66. Din depărtările si
beriene, constructorii de la Usti Him a-

De la corespondentul 
nostru la Moscova

noi 
An 
de 

>c<

nun(ă că au început lucrările pentru 
noua: hidrocentrală. ’ Primul act, cum e 
firesc, se deschide cu comunicațiile : se 
construiește o șosea de 300 km, care 
leagă Bratskul cu Usti Him. Dacă la 
Bratsk lucrează agregate de 225000 
kW, la Usti Him vor lucra agregate cu 
o putere de 430 000 kW.

Am în față o statistică publicată de 
„Izvestia“. în primii cinci ani ai septe- 
nalului volumul global al producției a 

crescut cu 58 la 
sută, în locul ce
lor 51 la sută 
prevăzute. Acest 
procent a fost ob
ținut prin depășiri
le realizate de oa
menii sovietici : mi

lioane de tone de cărbune în Do- 
nețk și în Donbas, peste 10 mi
lioane tone minereu de fier în 
plus la Mihailovsk. Acolo bubuiturile 
dinamitclor vestesc nașterea unor mine 
noi. In Ucraina s-a născut de curînd 
încă un oraș —, Ucrainsk. E al 37-lea 
oraș răsărit pe pămîntul Donețului după 
Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie.

Am mai putea menționa multe ase
menea fapte. Constructorii sărbătoresc 
7 Noiembrie predînd cheia la locuințe 
care totalizează milioane de metri pă- 
trați : numai în raionul Kiev din Mos
cova, în ultimele zile din preajma 
sărbătorii s-au mutat 240 familii. Sau 
să luăm orașul Kirov. Acolo 7 000 fami
lii s-au mutat în case noi, iar noul bu
levard central a primit, în cinstea săr
bătorii, numele Marelui Octombrie.

...Peste cîteva zile în Piața Roșie va.
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pătrunde fluviul nesfîrșit al manifestam-. 
ților. Ei vor raporta partidului făurit de 
Lenin realizările lor în cinstea lui 7 No'-", 
iembrie, nestrămutata hotărîre a. po- ' 
porului sovietic de a traduce în viață . 
planul construcției comuniste. :f r ' .£

A. MUNTEANU

J

vincia canadiană Quebec, 
fiind însoțită de un vis
col puternic, care a imo
bilizat sute de automobile 
și camioane pe șosele. In 
cîteva ore zăpada a atins 
o înălțime de un metru.

UN NOU ȚIP
DE TELEVIZOR

De asemenea, ele nu au 
nevoie de transformatoa
re. Proiectul televizoru
lui cu asemenea lămpi de 
radio a fost elaborat de 
colaboratorii institutului 
de fizică „Piotr Lebedev“ 
al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

lungimea. Peste cîteva ' 
luni va începe construi
rea tunelului Monte Ci- 
riegia, care va depăși 12 
km și.va lega Cuneo, To
rino și Milano cu Nissa și 
Riviera franceză.

BARAJ DIN LAVĂ
TUNELUL

In Uniunea Sovietică 
fost creat un televizor 

de 
cu 
e-

a 
la care unele lămpi 
radio sînt înlocuite 
lămpi cu descărcare 
lectrică în gaz cu cato- 
dul rece, numite de cu
noscutul fizician sovietic 
Abram Ioffe „semicon- 
ductori cu gaz“. Aceste 
lămpi au avantajul că 
consumă o cantitate infi
mă de energie electrică 
și pot funcționa mult 
timp fără a fi înlocuite.

MONTE CIRIEGIA

Tunelul Mont Blanc, 
cel mai lung tunel rutier 
din lume, va fi deschis 
pentru trafic primăvara 
viitoare. Lung de peste 
11 500 m., tunelul va
scurta cu cîteva ore dru
mul între Paris, Bonn, 
Bruxelles, Amsterdam, 
Hamburg și nordul Ita
liei. Acest tunel va deține 
însă pentru scurt timp 
recordul în ce privește

SSBnSSBKSST

Lava provenită de 
erupția unui vùlcan 
platoul central al 
publicii

la 
în 

Re- 
Costa Rica a 

creat un baraj pe rîul
Reventado, astfel îneît 
apele au început să se 
reverse. La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute/ autorită
țile au trebuit să ia în 
grabă măsuri de evacua
re a peste 300 de persoa
ne dintr-un sat care este 
amenințat să fie acoperit 
de ape din cauza acestor 
inundații.
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Rezultatele alegerilor din Grecia

Lucrările Comitetului politic
NEW YORK 4 (Agerpres). — In 

cadrul dezbaterilor în problema de
zarmării din Comitetul politic, la 4 
noiembrie au luat cuvîntul repre
zentanții Nigeriei, Perului, Republi
cii Populare Romîne, Iordaniei, Ira
kului și ciancaișistul.

în intervenția sa, M. O. Okilo, re
prezentantul Nigeriei, s-a pronunțat 
pentru încheierea unui acord care 
să interzică răspîndirea armei nu
cleare, precum și pentru crearea u- 
nor zone denuclearizate în diferite

Cuvîntarea reprezentantuksi R. P. Romîne

de de- 
sub un 
propus 
utilă în

M. Malița. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
a subliniat că cerințele dezvoltării 
economice, ale rezolvării probleme
lor sociale și ale valorificării uriașu
lui potențial al descoperirilor știin
țifice și tehnice impun încetarea 
vastei risipe de mijloace materiale 
și intelectuale necesitate de cursa 
înarmărilor.

Vorbitorul a arătat că asistăm la o 
creștere manifestă a dorinței țărilor 
mici din diferite continente de a de
pune eforturi, așa cum a arătat și 
reprezentantul Suediei, pentru a 
contribui la realizarea unui climat 
mai bun, îndeplinindu-și astfel res
ponsabilitatea lor față de pacea lu
mii.

Subliniind cu satisfacție interesul 
față de problema zonelor denuclea
rizate manifestat la actuala sesiune 
a O.N.U., reprezentantul romîn a 
subliniat că stabilirea unui mare 
număr de condiții prealabile, pe care 
regiunile ar trebui să le satisfacă 
pentru a obține statutul de zonă de
nuclearizată, este de natură să stân
jenească procesul de constituire a 
unor asemenea zone.

R. P. Romînă, a arătat el, se pro
nunță în mod consecvent pentru în
cheierea cît mai grabnică a unui tra
tat de dezarmare generală și totală, 
care să fie înfăptuit într-o perioadă 
de timp scurtă, sub un strict control 
internațional. Considerăm că preve
derile proiectului de tratat 
zarmare generală și totală 
strict control internațional 
de U.R.S.S. constituie o bază 
vederea încheierii unui astfel de a- 
cord. R. P. Romînă susține această 
propunere. în același timp sîntem 
gata să examinăm cu atenție orice 
alte propuneri constructive, de na
tură să promoveze cauza dezarmării 
generale și totale.

Totodată, delegația R. P. Romîne a 
criticat concepția din care se inspiră 
prevederile proiectului occidental al 
tratatului, deoarece aceasta nu co
respunde cerințelor de interzicere a 
armelor de distrugere în masă, ne
cesității de a se elibera popoarele de 
primejdia războiului nuclear. De a- 
semenea, a arătat vorbitorul, delega
ția romînă s-a pronunțat împotriva 
concepției conform căreia bazele mi
litare aflate pe teritorii străine ar 
trebui menținute pînă în ultima fază 
a procesului de dezarmare, aceasta 
implicînd grave primejdii pentru 
securitatea statelor împotriva cărora 
aceste baze au fost create, precum și 
pentru securitatea statelor pe teri
toriul cărora ele ființează.

Pentru a găsi soluțiile care să ne 
ducă la dezarmare este nevoie de 
răbdare, perseverență, simț de răs
pundere și realism, de căutarea căi
lor pentru apropierea pozițiilor, 
astăzi încă distante, într-un spirit de 
înțelegere și colaborare.

Guvernul R. P. Romîne, militînd 
cu consecventă și neabătut pentru

PROBLEMA BEZARMARIIDEZBAJERU
în săptămîna trecută, ascensoarele 

și scările erau ca de obicei încărcate 
de delegații care coborau spre „ba
sement“ — subsolul sediului O.N.U., 
unde se întrunesc zilnic comitetele. 
Acolo se află și sala Comitetului po
litic, plasată exact sub sala Adunării 
Generale, „la bază“, ceea ce îi confe
ră- și o semnificație simbolică, el 
fiind cel mai important comitet din
tre comitetele Adunării Generale. în 
fața intrării, și chiar înăuntru, s-au 
format nelipsitele grupuri de diplo- 
mați prinși în discuții asupra teme
lor zilei. Este nevoie de ciocănelul 
sonor al președintelui pentru ca 
murmurul general să se stingă, să 
se ia loc în bănci și să poată începe 
a 1321-a ședință a comitetului de la 
înființarea O.N.U,

Agenda oferă dezbaterilor două 
puncte : interzicerea experiențelor 
nucleare și dezarmarea generală și 
totală. Vorbitorii își expun pe rînd 
părerile, fac propuneri, apreciază 
posibilitățile de înțelegere. De altfel, 
după cum remarcă și observatorii 
de la O.N.U., modul aprofundat, a- 
mănunțit, în care mulți dintre dele
gați abordează problemele, denotă 
interesul viu manifestat pentru pro
blema dezarmării de opinia publică, 
dornică să se întreprindă acțiuni 
concrete menite să ducă la pregăti
rea unul teren prielnic tratativelor.

Un pas înainte s-a făcut miercuri 
prin prezentarea unui proiect de re
zoluție de către 17 state membre ale 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva. Printre autorii proiectului 
de rezoluție se numără și R.P. Ro- 
mînă. în esență, textul reconfir
mă importanța aprobării ■ Tratatului 
privind Interzicerea experiențelor cu 
armele nucleare în cele trei medii. 
Proiectul constată cu satisfacție că 
în preambulul Tratatului de la Mos
cova țările care l-au semnat au de
clarat că vor tinde spre realizarea 
unei interziceri a tuturor experien
țelor cu armele nucleare, pentru tot
deauna, fiind hotărîți să continue în 
acest scop tratativele. In continuare, 
proiectul de rezoluție adresează tu
turor statelor chemarea de a se ală
tura Tratatului de la Moscova. Re
zoluția cere Comitetului celor 18 sta- 

părți ale lumii. El a sugerat ca 
Africa să devină o asemenea zonă 
denuclearizată.

Reprezentantul Perului a sprijinit 
propunerea U.R.S.S. de a se convo
ca o conferință la nivelul cel mai 
înalt a țărilor membre ale Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re. Reprezentantul Irakului s-a pro
nunțat pentru crearea de zone de
nuclearizate în diverse părți 
lumii.

ale

înfăptuirea dezarmării generale 
totale, se pronunță totodată

și 
pen

tru întreprinderea unor măsuri par
țiale sau regionale, menite să sta
tornicească un climat de destindere 
în relațiile internaționale, de încre
dere -între state și popoare, să înles
nească și să accelereze încheierea și 
înfăptuirea Tratatului de dezarmare 
generală și totală.

în lumina acestor realități — a 
spus vorbitorul — se reliefează cu 
și mai multă claritate cunoscutele 
propuneri ale guvernului romîn, for
mulate încă în 1957, cu privire la 
transformarea regiunii balcanice în
tr-o zonă a relațiilor de înțelegere 
și colaborare, lipsită de arme ato
mice și de baze pentru rachete.

R. P. Romînă s-a pronunțat în a- 
celași timp în cadrul Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare în 
sprijinul propunerii de a se încheia 
un pact de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Mircea Malița a sprijinit propu
nerea Uniunii Sovietice de a se con
voca la începutul anului viitor o 
conferință la nivelul cel mai înalt 
a țărilor membre în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, apre- 
ciind-o ca o măsură menită să asi
gure cadrul corespunzător pentru 
discutarea cea mai eficientă, atât a 
problemelor dezarmării generale și 
totale, cît și a unor măsuri separate 
îndreptate spre destinderea încor
dării internaționale.

Astăzi, cînd metoda tratativelor 
și-a găsit confirmarea în încheierea 
Tratatului de la Moscova, a spus în 
încheiere reprezentantul romîn, con
siderăm cu atât mai mult că trebuie 
depuse eforturi pentru a face noi 
pași îndreptați spre destindere și 
crearea unui climat propice înfăp
tuirii sarcinii fundamentale care 
este dezarmarea generală și totală.

CONFERINȚA PARLAMENTARILOR BIN ȚĂRILE N.A.T.O.
PARIS 4 (Agerpres). — La 4 no

iembrie au început la Paris lucrările 
conferinței anuale a parlamentarilor 
din cele 15 țări ale N.A.T.O. (cu ex
cepția Greciei, unde în ajun au avut 
loc alegeri parlamentare).

Conferința a fost deschisă de lor
dul Crathorne, membru conservator 
al Camerei lorzilor, care, luînd cu
vîntul în calitate de președinte al 
actualei sesiuni, a relevat importan
ța Tratatului de la Moscova, dar a în
demnat totodată la continuarea efor
turilor militare ale pactului nord- 
atlantic. Principala importanță a tra
tatului, a menționat vorbitorul, re
zidă în măsurile viitoare care ar pu
tea fi luate în vederea îmbunătățirii 
relațiilor Est-Vest.

O părere similară despre Tratatul 
pentru interzicerea experiențelor 

te pentru dezarmare să-și continue 
lucrările pentru a înfăptui țelurile 
înscrise în preambulul Tratatului 
de la Moscova — interzicerea tu
turor experiențelor cu armele nu
cleare. Proiectul, supus discuției, de
notă, după cum se apreciază în 
cercurile O.N.U., că s-a putut ajun
ge la o formulare reciproc accepta
bilă și însușită de toți. Această re
zoluție transmite Comitetului celor 
18 state de la Geneva dorința mem-

De ia trimisul nostru special 
la O. N. U.

brilor O.N.U. de a se depune toate 
eforturile pentru a se ajunge la in
terzicerea tuturor experiențelor, în 
toate mediile.

Desigur, nimeni nu se așteaptă să 
se parcurgă o cale netedă și ușoară. 
In presa americană pot fi întâlnite 
poziții ale unor oameni ca fizi
cianul Edward Teller, sau ale 
unor militari ca amiralul Arleigh 
Burke, generalul Twining, persona
lități ca Lewis Strauss, fost preșe
dinte al Comisiei pentru energia a- 
tomică, o serie de senatori și alții 
care formează așa-zisa opoziție față 
de încetarea experiențelor. Din ini
țiativa acestor cercuri a apărut 
chiar și un „comitet național îm
potriva Tratatului de la Mosco
va“. După cum reiese însă din co
mentariile presei, în ansamblul opi
niei publice, aceștia sînt în minori
tate, nu reflectă curentele principale 
de păreri din sînul opiniei publice. 
Astfel, de pildă, revista lunară „War 
and Peace Report“ scrie în ultimul 
său număr că încetarea experiențe
lor nucleare „este în mod covîrșitor 
populară... chiar și în rîndurile ce
lor care îl sprijină pe senatorul re
publican Goldwater (cunoscut pen
tru părerile sale extremiste N.R.). 
Popularitatea Tratatului de la Mos
cova pare să fi zdruncinat pe extre
miștii de dreapta, care se află într-o 
situație de izolare“.

La O.N.U.. ca și în întreaga lume, 
datele problemei dezarmării gene-

întrevedere între miniștrii afacerilor 
externe ai R. P. Romine și Franței

DECLARAȚIILE FĂCUTE CORESPONDENȚILOR AGERPRES
ȘI FRANCE PRESSE

PARIS 4 — Corespondentul Ager
pres, Tudor Vornicu, transmite : Cu 
prilejul trecerii sale prin Paris, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a avut la 
4 noiembrie o întrevedere cu Mau
rice Couve de Murville, ministrul 
francez al afacerilor externe, la in
vitația acestuia.

Au participat : dr. Victor Dimi- 
triu, trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Paris, și Jacques Delarue Caron de 
Beaumarchais, ministru plenipoten
țiar, director pentru Europa al Di
recției afacerilor politice din Minis
terul Afacerilor Externe al Franței.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, cei doi mi
niștri de externe făcînd un schimb 
de păreri asupra principalelor pro
bleme internaționale, precum și a 
stadiului actual al relațiilor dintre 
cele două țări.

La sfîrșitul convorbirii, ministrul 
francez al afacerilor externe a 
corespondentului Agerpres la 
următoarea declarație :

„Sînt bucuros că am 
această convorbire cu 
Mănescu, ministrul de

făcut 
Paris

aveaputut
dl. Corneliu 
externe al

Dejun 
afacerilor

in onoarea ministrului
al R. P. Romîneexterne

După întrevederea care a avut loc 
la 4 noiembrie, Maurice Couve 
de Murville, ministrul de externe 
francez, a oferit un dejun în onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu.

La dejun au luat parte dr. Victor 
Dimitriu, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R. P. Romî
ne la Paris, Nicolae Udrițeanu. 
prim consilier, Cornel Burtică
Vasile Vlad, consilieri — din partea 
romînă.

Din partea franceză au participat: 
Michel Habib Deloncle, secretar de 
stat al afacerilor externe, Charles 
Lucet, ministru plenipotențiar, di
rectorul afacerilor politice, Jean 
Laloy și Jacques Roux, directori ad- 
juncți pentru afacerile politice, 

și

cuvîntul său 
al N.A.T.O.,

nucleare a exprimat în 
și secretarul general 
Dirk Stikker, arătînd că acesta „o- 
feră posibilitatea pășirii într-o nouă 
perioadă de discuții exploratorii cu 
Uniunea Sovietică“. Secretarul gene
ral al N.A.T.O. a arătat, de aseme
nea, că membrii europeni ai N.A.T.O. 
manifestă „oarecare iritare la ideea 
unei forțe nucleare multilaterale, al 
cărei control le-ar scăpa“.

în prima zi a conferinței a luat 
cuvîntul și generalul Lemnitzer, co
mandantul suprem al forțelor
N.A.T.O. din Europa care — pledînd 
în favoarea înarmării nucleare — a 
cerut țărilor europene „o mai mare 
contribuție materială“.

La conferință a rostit o cuvîntare 
și primul ministru al Franței, Pom
pidou.

rale și totale sînt cunoscute. S-a 
impus atenției generale programul 
amplu, cu prevederi precise pentru 
fiecare etapă, prezentat de U.R.S.S. 
— program a cărui realizare ar a- 
vea o importanță istorică pentru 
destinele omenirii. Este de acum cu
noscut și planul american în această 
problemă. Măsurile prevăzute de 
cele două țări rețin atenția discursu
rilor pronunțate în Comitetul politic. 
Sînt amintite în primul rînd apro
pierile existente, dar vorbitorii in
sistă și asupra diferențelor.

Intr-o serie de cuvîntări s-a insis
tat îndeosebi asupra eficacității mă
surilor de dezarmare, prevăzute în 
propunerile celor două țări. Din a- 
cest punct de vedere, comparația fă
cută de reprezentantul R.A.U-, Ab
del Fattah Hasan, vine în sprijinul 
programului sovietic de dezarmare. 
De asemenea, reprezentanta In
diei, Vijaya Lakshmi Pandit, a a- 
preciat că „în general vorbind, so
vieticii propun reduceri mult mai 
drastice decît Statele Unite în pri
ma și a doua etapă, mai ales în ce 
privește armele nucleare și vehicu
lele de transportare a acestora“. 
Poziția constructivă a U.R.S.S. și a 
celorlalte state socialiste în proble
ma dezarmării este relevată și în 
discuțiile ce sînt purtate după în
cheierea ședințelor pe culoarele
O.N.U. Cu acest prilej, un diplomat 
dintr-o țară asiatică, referindu-se la 
cuvîntările sus-amintite, și-a expri
mat următoarea părere : „Cred că 
ele au arătat clar în ce măsură au 
venit propunerile sovietice în întâm
pinarea celorlalte state. De aseme
nea, am impresia că ele au demons
trat, deși indirect, că pentru a ajun
ge la rezultate, pașii trebuie să por
nească din ambele părți“.

Sprijinind acest mod de abordare, 
majoritatea vorbitorilor au insistat 
asupra necesității de a se găsi noi 
elemente de înțelegere, de natură a 
crea un climat favorabil tratativelor 
și a netezi astfel terenul pentru a- 
bordarea eficientă a problemei de
zarmării generale și totale. Aseme
nea elemente, cunoscute sub noțiu-

unRomîniei. Am făcut împreună 
larg tur de orizont al problemelor in
ternaționale și al celor privind rela
țiile dintre țările noastre, acestea 
fiind în progres mai ales în dome
niul economic și cultural. Utilul 
schimb de păreri pe care l-am avut 
cu dl. ministru Mănescu își va aduce 
desigur contribuția la dezvoltarea a- 
cestor relații în viitor“.

într-o declarație făcută cores
pondentului diplomatic al agen
ției France Presse, Serge de Guins- 
burg, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Romîne, a 
spus :

„Discuția pe care am purtat-o cu 
dl. Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, a fost des
chisă și constructivă. Am abordat 
împreună unele probleme internațio
nale și relațiile interesînd cele două 
țări. Am convenit că relațiile bilate
rale se desfășoară reciproc avanta
jos, că există încă posibilități de dez
voltare a acestora, posibilități care 
trebuie explorate și consolidate. Con
secvent politicii sale de coexistență 
pașnică, guvernul R. P. Romîne în
treține și dorește să dezvolte rela
țiile cu toate statele indiferent 
orînduirea lor politică și socială“.

de

Jacques Delarue Caron de Beau
marchais, ministru plenipoten
țiar, director pentru Europa al Di
recției afacerilor politice, Olivier 
Wormser, ministru plenipotențiar, 
director pentru afacerile economice 
și financiare, Jean Basdevant, di
rector general al afacerilor cultura
le și tehnice, Bernard Durand, mi
nistru plenipotențiar, director ad
junct al 
afacerilor externe, 
Margerie, 
Europa orientală din Direcția 
cerilor politice, alți funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și ministrul Franței la 
București^ Pierre Paul Bouffanais.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială.

Cabinetului ministrului 
Emmanuel de 

director adjunct pentru 
afa-

Evenimentele din Dahomey
COTONOU 4 (Agerpres).— Agenția 

Associated Press relevă că situația 
din Dahomey continuă să fie încor
dată. „Nemulțumirile care au dus la 
răsturnarea guvernului președintelui 
Maga continuă în Dahomey și re
prezintă o amenințare pentru actua
lul guvern provizoriu“, arată agen
ția. Deși Maga a fost demis din 
funcția de președinte, el continuă să 
ocupe un Ioc important în actualul 
guvern, condus de șeful statului ma
jor al armatei, colonelul Soglo.

Grevele continuă însă, și, după 
cum subliniază agenția Associated 
Press, conducătorii sindicatelor, care 
și-au exprimat sprijinul pentru ac
tualul guvern „au pierdut controlul 
asupra greviștilor“.

nea de măsuri colaterale, parțiale, 
destinate să faciliteze destinderea 
internațională, se referă la posibili
tatea încheierii unor acorduri între 
state sau grupuri de state, ca, de 
pildă, un pact de neagresiune între
N. A.T.O. și țările Tratatului de la 
Varșovia și alte măsuri menite să 
promoveze cauza dezarmării.

Una din măsurile de acest gen la 
care s-au referit în săptămîna tre
cută aproape toți vorbitorii din Co
mitetul politic este cea referitoare la 
proiectele de creare a unor zone de- 
nuclearizate în diferite părți ale lu
mii. Interesul crescînd manifestat 
pentru aceste proiecte dovedește că 
ideea care stă la baza lor — de a se 
întreprinde acțiuni de interes co
mun pe plan regional — cîștigă te
ren, este privită ca o contribuție 
eficientă la cauza destinderii și a- 
propierii între popoare. Vorbind în 
cuvîntarea sa despre zonele denu- 
clearizate, reprezentantul Suediei, 
Sohlman, a arătat printre altele : 
„Mă refer la punctele prezentate de 
colegii noștri latino-americani și ro- 
mîni, respectiv la stabilirea de zone 
denuclearizate în anumite regiuni 
ale lumii. Am subliniat în cîteva pri
lejuri anterioare valoarea deosebită a 
planurilor implicînd contribuția ță
rilor mici pe o bază regională“.

„Pentru a găsi soluțiile care să ne 
ducă la dezarmare — a arătat în 
ședința din 4 noiembrie M. Malița, 
ministru adjunct al facerilor ex
terne al R. P. Romîne —f este ne
voie de răbdare, perseverență, simț 
de răspundere și ■•reSlism, de căuta
rea căilor pentru apropierea poziții- 
I<y-astăzi încă distante, într-un spi
rit de înțelegere și colaborare“.

în rîndurile delegațiilor la actuala 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. este exprimată părerea că 
înțelegerile realizate recent în pri
vința interzicerii experiențelor nu
cleare în cele trei medii și a plasării 
de arme atomice în spațiul cosmic 
trebuie continuate prin eforturile 
comune ale tuturor țărilor, mari sau 
mici. S-ar crea astfel posibilitatea să 
se avanseze treptat, în spirit realist, 
către obiectivul final spre care năzu
iesc popoarele — dezarmarea gene
rală și totală.

L. RODESCU

Situația la frontiera 
alger iano-marocană
ALGER 4 (Agerpres). — Agenția 

de presă algeriană transmite că în- 
cepînd de duminică, la amiază, înce
tarea focului este aproape efectivă 
în regiunea de frontieră algeriano- 
marocană. După cum se știe, în a- 
ceastă regiune au avut loc ciocniri 
între forțele algeriene și cele maro
cane și după intrarea în vigoare a 
încetării focului la granița dintre 
cele două țări. Agenția algeriană re
latează că, totuși, în cursul zilei de 
4 noiembrie au mai avut loc unele 
schimburi de focuri în ' regiunea 
Beni Ounif și localitatea Figuig. A- 
ceeași agenție relevă că prima comi
sie mixtă de supraveghere a încetă
rii focului se străduiește să-și încea
pă activitatea. Se subliniază faptul 
că a încetat focul în regiunea Hassi 
Beida, principalul teatru de opera
țiuni al conflictului de frontieră al- 
geriano-marocan.

Observatorii relatează că atît la 
Alger cît și la Rabat se manifestă 
dorința încetării efective a focului 
la granița dintre cele două țări. în 
capitala Algeriei se depun străduin
țe în acest sens și se caută să se 
„evite angajarea unui dialog steril 
între Alger și Rabat".

Intr-o telegramă adresată de îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, 
regelui Marocului, Hassan al II-lea, 
se exprimă regretul în legătură cu 
„incidentul nefericit de. la frontiera 
dintre cele două state și se exprimă 
speranța că o dată cu încetarea focu
lui. care a intrat în vigoare, se .va 
obține o atmosferă mai favorabilă, 
pentru executarea tuturor prevede
rilor, acordului de la Bamako“.

SAIGON 4 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că la 4 noiem
brie, junta militară sud-vietnameză 
venită la putere după răsturnarea 
lui Ngo Dinh Diem a decretat le
gea marțială în întreaga țară.

într-unul din anunțurile sale, 
„Comitetul revoluționar militar“ a 
făcut cunoscut că pînă la 6 noiem
brie. toți partizanii regimului die
mist care nu s-au alăturat încă noi
lor autorități pot să-și depună ar
mele. într-un apel difuzat la postul 
de radio Saigon, populația este invi
tată să-i denunțe pe toți aceia a că
ror activitate „ar putea fi conside
rată ca suspectă“. Pe de altă parte, 
noile autorități au cerut populației 
să facă cunoscute numele persoane
lor arestate arbitrar de vechiul re-

în care își exprimă hotărîrea 
sprijini politica de neangajare 
de guvernul indian. într-un 
adresat popoarelor lumii

HI
Âî's

STOCKHOLM, 
holm, Sollentuna, 
au avut locy la 3 noiembrie retrageri 
cu torțe organizate de partizanii' pă
cii suedezi. Manifestanții au scandat 
lozinoi prin care au cerut ca nordul 
Europei să fie proclamat zonă denu- 

< cleărizată și să se răspundă afirmativ 
la propunerea președintelui Kekkonen.

KUWEIT. Ziarul „Al Rai Al Am" 
relatează, referindu-se la surse bine 
informate, că primul ministru al Ku
weitului, Săbah Al Salim al Sabah, 
și-a prezentat demisia. Potrivit ziaru
lui, această hotărîre a fost luată în 
urma demisiei a doi membri ai cabi
netului său. Emirul Kuweitului a 
început consultările în vederea de
semnării unui nou prim-ministru și 
efectuării unor schimbări în guvern.

DELHI. Primul ministru al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fumma, și per
soanele care-1 însoțesc au sosit la 
Delhi, venind de la Moscova. în 
timpul vizitei sale în India, prințul 
Suvanna Fumma se va întîlni cu 
Jawaharlal Nehru pentru a discuta o 
scrie de probleme privind situația din 
Laos. După cum se știe, India a fost 
învestită să prezideze Comisia Inter
națională de supraveghere și control 
în Laos.

La Bulawayo, în Rhodesia de sud, a avut Ioc o demonstrație a popu
lației împotriva regimului rasist. Poliția, folosind cîini dresați, a intervenit cu 
brutalitate pentru a împrăștia pe manifestanți.

în orașele Stock- 
Lund și Eskilstuna

> < - '

Duminică, cîteva milioane de 
alegători s-au prezentat în fața 
urnelor pentru a desemna pe cei 
300 de deputați în noul parla
ment. Am vizitat mai multe secții de 
votare pentru bărbați și femei (se 
votează separat) din Atena și Pireu, 
unde se vedeau șiruri lungi de ale
gători. într-unul din marile hoteluri 
ale Atenei, au fost amenajate birouri 
speciale pentru marele număr de 
corespondenți străini. îndată după 
terminarea votului, ziariștii au putut 
urmări, pe un mare panou, rezulta
tele alegerilor transmise direct de 
la Ministerul de Interne. Aceste re
zultate s-au ca
racterizat, pînă la 
ora cînd telefo
nez, prin înfrîn- 
gerea fostului 
partid de guver
nământ „Uniunea 
lă“ (E.R.E.) în favoarea Uniunii de 
centru. Concomitent a cunoscut o 
creștere numărul de voturi obținute 
de Uniunea democratică de stânga 
(E.D.A.). _

Iată configurația voturilor pe baza mandatelor, care încă nu s-a făcut, 
rezultatelor, cunoscute pînă acum: 
Uniunea de centru — 42,2 la sută ; 
E.R.E. — 39 la sută ; E.D.A. — 14,5 
la sută ; partidul progresist — 3,8 la 
sută ; diverse grupări — 0,6 la sută. 
Situația în urma consultării electo
rale din 1961 era următoarea : E.R.E. 
50,77 la sută ; Uniunea de centru — 
33,69 la sută.

în presa greacă au și început să 
apară primele comentarii despre 
semnificația votului. în relatările lor, 
ziarele stăruie asupra faptului că 
E.R.E. a pierdut pentru prima dată 
după 8 ani majoritatea care-i asigu
ra formarea guvernului. 
„Athens News“ arată 
este- marele învins, 
o pierdere de peste

Corespondentă 
din Atena

națională radica-

Ziarul 
că E.R.E. 

înregistrînd 
10 la sută

gim și care se mai află încă în stare 
de arest.

La Saigon a fost anunțată, de a- 
semenea, componența guvernului 
sud-vietnamez. Unul din vicepre
ședinți, Phan Huy Quat, a fost mi
nistru al informațiilor și ministru de 
război în timpul regimului lui Bao 
Dai, intrînd ulterior în conflict cu 
Ngo Dinh Diem. Generalul Tran 
Van Don, actualul ministru de 
război, este șeful statului major al 
armatei sud-vietnameze și unul din 
principalii conducători ai loviturii de 
stat. Toți ceilalți miniștri au deținut 
funcții înalte în vremea regimului 
diemist. însuși primul ministru a 
fost un ajutor apropiat al lui Ngo 
Dinh Diem și apoi deținător al func
ției de vicepreședinte pînă la răs
turnarea lui Ngo Dinh Diem.

HAVANA. în capitala Cubei a a- 
vut loc o conferință de presă, radio
televizată, la care au participat repre
zentanți ai agențiilor de presă străine, 
în cursul conferinței au fost prezen
tați mai mulți membri ai unei bande de 
contrarevoluționari cubani, capturați 
de unități ale armatei revoluționare 
cubane, după ce au- fost debarcați pe 
teritoriul Cubei, de pe un vas care 
naviga sub pavilionul statului Nicara
gua. Contrarevoluționarii au vorbit 
cu acest prilej despre activitatea pe 
care au desfășurat-o împotriva po
porului cuban.

BEIRUT. La Beirut se deschid azi 
lucrările celei de-a 4-a conferințe a 
țărilor arabe exportatoare de petrol, 
la care participă aproximativ 600 de 
reprezentanți ai acestor țări. Sînt in
vitați reprezentanți ai unor țări 
portatoare de petrol ca și observatori 
ai unor mari trusturi petroliere in
ternaționale.

BONN. La Frankfurt pe Main a a- 
vut loc un mare miting al partizanilor 
păcii vest-germani. Participantă la 
miting au adoptat în unanimitate un 
apel - care conține chemarea de a se 
organiza în 1964 tradiționalul marș al 
adversarilor înarmării atomice. Marșul 

din voturile repartizate în 1961, 
cînd obținuse majoritatea absolută 
în parlament. Ziarul „Acropolis", or
gan al E.R.E., scrie că liderul aces
tui partid, Karamanlis, va părăsi 
probabil viața politică.

Rezultatele alegerilor — sublinia
ză „Elephteria“ (Uniunea de centru) 
— au arătat că Karamanlis a fost 
răsturnat, el înregistrînd un mare 
eșec. Ziarul „Etnos“ scoate în evi
dență că acum a fost confirmat fal
sul alegerilor din 1961. „Ta Nea“ 
subliniază că E.D.A. își menține 
forța.

într-o declarație publicată luni 
dimineața de ziarul „Avghi“, Comi- 

tetul executiv al 
E.D.A. adresează 
Uniunii de centru 
chemarea să for
meze un guvern 
care să corespun-

dă dorinței exprimate de alegători de 
a se efectua o schimbare democra
tică în viața țării :

Rezultatele de la restul secțiilor 
de votare, precum și repartizarea 

vor arăta configurația viitorului 
parlament.

Se așteaptă acum această reparti
zare. O dată cu începerea primelor 
consultări între diferite grupări po
litice, se emit diferite presupuneri 
cu privire la structura noului parla
ment și la componența și orientarea 
viitorului guvern.

AL. GHEORGHIU

Comunicat comun 
iugoslavo-etiopian

BELGRAD 4 (Agerpres). — La 
invitația președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, între 2 și 4 
noiembrie s-a aflat la Belgrad în
tr-o vizită de prietenie, Haile Selas
sie, împăratul Etiopiei.

Cei doi oameni de stat — se arată 
într-un comunicat comun publicat 
cu acest prilej — constată că 
schimbările pozitive în relațiile in
ternaționale actuale sînt rezultatul 
luptei dîrze, îndelungate a forțelor 
iubitoare de pace și își exprimă 
satisfacția în legătură cu intrarea în 
vigoare a Tratatului referitor la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă și cu rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U. care cheamă statele să 
se abțină de la plasarea pe orbită în 
jurul Pămîntului a unor obiecte 
avînd la bord arma nucleară. De 
asemenea, ei s-au exprimat în fa
voarea apropiatei conferințe inter
naționale O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, au salutat acordul reali
zat cu privire la rezolvarea pașni
că și pe calea tratativelor a proble
melor de frontieră dintre Maroc și 
Algeria, au subliniat că este necesar 
să se ia măsuri corespunzătoare 
pentru aplicarea în viață a declara
ției O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței popoarelor aflate 
încă sub dominație colonială.

încheierea Congresului indian
pentru apărarea păcii

AMRITSAR 4 (Agerpres). — La 
Amritsar s-au încheiat lucrările 
Congresului pe întreaga Indie în a- 
părarea păcii.

Participanții au adoptat o decla
rație 
de a 
dusă 
apel
Congresul își exprimă solidaritatea 
cu popoarele din Asia, Africa și A- 
merica Latină. Congresul apreciază 
Tratatul de la Moscova ca o victorie 
a forțelor păcii și cheamă Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare 
depună eforturi pentru a ajunge 
un proiect de acord cu privire 
dezarmarea generală și totală.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
rezoluții în legătură cu problema 
germană și de sprijinire a Cubei. 
Este exprimat de asemenea spriji
nul pentru activitatea Consiliului 
Mondial al Păcii.

să 
la 
la

urmează să se desfășoare sub lozinca 
transformării Europei centrale într-o 
zonă liberă de arma nucleară, într-o 
zonă a destinderii.

NEW YORK. Lucrările celei de-a 6-a 
conferințe a Comitetului national de 
luptă pentru o politică nucleară să
nătoasă au luat sfîrșit. Principalul do
cument adoptat de conferință conține 
un număr de propuneri concrete în
dreptate spre întărirea păcii și căuta
rea de 
mării.
S.U.A.
R. D.
asupra 
nului occidental. El s-a pronunțat, de 
asemenea, împotriva unei intervenții 
directe sau indirecte a Statelor Unite 

ex- în Cuba.

căi pentru înfăptuirea dezar. 
Comitetul cheamă guvernul 

să recunoască R, P. Chineză și 
Germană și să cadă de acord 
reglementării problemei Berli-

TEHERAN. Agenția Reuter anunță 
că doi conducători ai tulburărilor an
tiguvernamentale care au avut loc la 
începutul lunii iunie în Iran au fost 
condamnați la moarte de către un 
tribuna] militar și executați. După 
cum se știe, acțiunile antiguvernamen
tale din iunie au fost organizate de 
elemente de dreapta cu sprijinul 
cercurilor reacționare străine.
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