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In primele trei trimestre, colecti
vele de muncitori, ingineri și tehni
cieni din industria extractivă a ți
țeiului au obținut importante succe
se în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Planul la producția globală a 
fost realizat în proporție de 103,8 la 
sută; planul la volumul de metri 
săpați a fost îndeplinit în proporție 
de 100,5 la sută, iar la viteza de lu
cru în foraj cu 100,7 la sută. Pro
ductivitatea muncii a crescut în
ceastă perioadă cu 4,7 la sută față 
de sarcina planificată. '

Directivele Congresului al 
al Partidului Muncitoresc 
prevăd creșterea însemnată 
ductivității. muncii în toate ramurile 
economiei — izvor principal al re
producției socialiste lărgite și con
diție esențială pentru ridicarea ni
velului de trai. Realizarea acestei 
sarcini de mare importanță economi
că se bazează, în primul rînd, pe 
promovarea sistematică a progresu
lui tehnic în întreprinderi, concomi
tent cu ridicarea indicilor de folo
sire a utilajelor, îmbunătățirea 
ganizării producției și ridicarea 
manentă a calificării cadrelor.

Problema creșterii continue a 
ductivității muncii a stat în perma
nență și în atenția colectivelor din 
industria extractivă a țițeiului. In
troducerea progresului tehnic 
forajul sondelor a urmărit, 
principal, modernizarea parcului de 
instalații și agregate, extinderea 
procedeelor tehnologice noi, îm
bunătățirea metodelor de investi
gare a stratelor traversate în 
timpul forajului, mecanizarea ope
rațiilor de manevră, în vederea 
creșterii vitezelor de lucru, micșo
rării timpului neproductiv și redu
cerii prețului de cost. Toate acestea 
conduc la creșterea productivității 
muncii. In acest scop vechile instala
ții de foraj au fost înlocuite cu in
stalații noi, fabricate în țară cum 
ar fi : 4 LD-150 pentru adîncimi de 
circa 3 200 m, 2 DH-75 pentru adîn
cimi de circa 2 200 m, S25 pentru 
forajul structural la adîncimi de 
circa 1200 m, T50-A — o instalație 
transportabilă pe pneuri destinată 
orajului la adîncimi de 1200 m.
Modernizarea parcului de instala

ții de foraj s-a făcut în proporție de 
peste 60 la sută și continuă intens. 
Imbunătățindu-se tehnologia de fa
bricație, agregatele pentru cimen
tarea sondelor și motoarele de 
mare putere pentru instalațiile de 
foraj, capabile să facă față condiții
lor de lucru corespunzătoare foraju
lui de mare adîncime, au înlocuit pe 
cele cu uzură înaintată. îmbunătă
țirea continuă a calității sapelor de 
foraj și lărgirea gamei de dimensiuni 
au permis extinderea unor procedee 
tehnologice noi care au dus la mă
rirea substanțială a vitezelor de lu
cru în săparea sondelor.

Pe șantierele întreprinderilor de 
foraj din țară s-au extins în ultimii 
fini metode moderne de săpare a 
sondelor. Folosirea forajului cu tur
bina a contribuit la obținerea unor 
lucrări calitativ superioare și a unor 
indicatori tehnico-economici supe
riori în toate regiunile petroliere. 
Datorită măsurilor luate, ponderea 
volumului de foraj cu turbina a spo
rit de la un an la altul, ajungînd la 
sfîrșitul semestrului I a c la 56,6 la 
sută, față de 19,5 la sută în 1959. Pe 
această bază s-au obținut viteze de 
lucru de 1,5—2 ori mai mari decît la 
forajul cu masa rotativă, o produc
tivitate a muncii sporită cu 25 la 
sută și o reducere a prețului de* cost 
de circa 20 la sută. ” ” 
jului cu turbina a 
celași ritm și în 
creîndu-se premize 
nulul să se atingă 
volumul total de metri săpați. Me
rită relevate realizările deosebite 
obținute în acest domeniu de către 
sondorii trusturilor de foraj Moi-

Extinderea fora- 
continuat în a- 
semestrul doi, 
ca la sfîrșitul a- 
60 la sută din

Rafinăria Onești. Vedere din avion

nești, Tg. Jiu, Pitești și ai Trustului 
de explorări geologice.

Pe lîngă această metodă, în ulti
ma vreme s-au inițiat experimen
tări pentru introducerea forajului 
cu electroburul. Pînă în prezent a- 
ceastă nouă metodă s-a aplicat în 
cadrul trusturilor de foraj Ploiești 
și Pitești, obținîndu-se viteze de 
lucru de 2,5 ori mai mari decît în 
cazul forajului cu masa rotativă. De 
asemenea, au fost începute lucrările 
de foraj . de mare ...adîncime în 
scopul cercetării în profunzime a 
formațiunilor geologice în vederea 
detectării de noi zăcăminte de 
hidrocarburi. In acest sens s-au 
realizat în țară instalații de fo
raj de mare capacitate cum sînt in
stalațiile 3 DH-200 pentru adîncimi 
de peste 4 500 m.

O preocupare deosebită a specia
liștilor de pe șantierele întreprin
derilor de foraj și din institutele 
de cercetări a constituit-o îmbună
tățirea continuă a fluidelor de fo
raj, în vederea deschiderii forma
țiunilor productive și evitării com
plicațiilor tehnice în procesul de fo
raj cu ocazia traversării formațiu
nilor geologice care provoacă difi
cultăți. în vederea creșterii efica
cității economice în activitatea de 
foraj, important este și modul de 
investigare a formațiunilor geologi
ce traversate, în scopul evidențierii 
conținutului de hidrocarburi. Ast
fel, au fost utilizate dispozitive îm
bunătățite pentru diagrafia electri
că și radioactivă, precum și pentru 
probarea stratelor în gaura netu- 
bată.

în sectorul de extracție s-a tre
cut în ultimii ani la introducerea și 
modernizarea unor utilaje, instala
ții și echipamente speciale, ca de 
exemplu : agregate de pompare de 
debit și presiune mare, folosite la 
fisurarea hidraulică a formațiilor 
productive, pompe speciale de fund 
pentru exploatarea sondelor care 
produc țiței cu nisip sau gaze multe, 
pompe rezistente în mediu coroziv 
etc. S-a introdus de asemenea dis
pozitivul automat A.P.R. 2 pentru 
înșurubarea și deșurubarea țevilor 
de extracție, care a fost extins și 
folosit cu rezultate foarte bune la 
Trustul de extracție Moinești. 
Timpul operațiilor de introducere și 
scoatere a țevilor de extracție a 
fost redus pînă la 40 la sută, la 
care se adaugă și reducerea sub
stanțială a efortului fizic al mun
citorilor. Merită subliniat totodată 
faptul că în domeniul automatizării 
proceselor tehnologice s-a realizat 
supravegherea automată a proce
sului de extracție a țițeiului la 120 
sonde din schelele Boldești și Moi
nești.

Dintre principalele metode tehno
logice moderne aplicate în ultimii 
ani în sectorul de extracție, injec
ția de fluide în strat și-a dovedit 
din plin eficacitatea în ridicarea 
factorului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte. Producția obținută 
anual suplimentar, ca efect al in
jecției de fluide, reprezintă în me
die 8 la sută din producția de țiței 
a țării. O contribuție deosebită la 
aplicarea cu succes a acestor me
tode au adus colectivele de ingineri 
și tehnicieni din trusturile de ex
tracție și cercetătorii de la Institu
tul de cercetări foraj-extracție din 
Cîmpina.

Metoda de fisurare hidraulică a 
formației productive pentru mărirea 
productivității sondelor a fost îmbu
nătățită și extinsă continuu. Opera
țiile au fost efectuate la majoritatea
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Eficacitatea unor măsuri 
tehnico-organizatorice

în întreprinderile industriale din re
giunea Cluj au fost aplicate anul acesta 
o serie de măsuri tehnico-organizatorice 
în scopul folosirii mai raționale a supra
fețelor de producție, a capacității ma
șinilor și utilajelor. La uzinele „Indus
tria Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, de e- 
xemplu, au fost înfăptuite peste 80 de 
măsuri tehnico-organizatorice privind 
modernizarea unor mașini-unelte și uti
laje, echiparea cu mecanisme și dispo
zitive de automatizare a unor agregate, 
mărirea capacității de producție a cup
toarelor de normalizat sîrmă etc. Dato
rită acestor măsuri, precum și genera
lizării metodelor de muncă., ale unor 
muncitori fruntași, siderurgiștii din 
Cîmpia Turzii au realizat, peste plan, 
17 073 tone de oțeluri, laminate, sîrmă 
trefilată, electrozi de sudură etc.

Mari cantități de produse au realizat 
peste plan, ca urmare a perfecționărilor 
aduse procesului de producție, și colec
tivele de la uzinele „Tehnofrig“ și 
„Carbochim“ din Cluj, uzinele de pro
duse sodice din Ocna Mureș, fabrica de 
carton asfaltat din Turda și altele.

Ca urmare a măsurilor aplicate, în
treprinderile industriale din regiune au 
realizat în primele 10 luni ale anului, 
peste plan, produs? în valoare de peste 
154 000 000 lei.

Am vizitat recent mai multe în
treprinderi și instituții din orașul 
Pitești. în peste 150 de organizații 
de bază avuseseră loc alegerile de 
partid. Se analizase cu exigență ac
tivitatea organizațiilor de bază, în 
hotărîrile adoptate au fost consem
nate măsuri privind 'activitatea de 
viitor. Caracteristic pentru cele mai 
multe din noile birouri ale organi
zațiilor de bază este grija ca hotărî
rile adoptate în adunările de alegeri 
să nu rămînă documente puse la 
dosar, ci să se transforme în fapte, 
să contribuie la îmbunătățirea mun
cii în toate sectoarele de activitate, 
în organizațiile din oraș este o at
mosferă de avînt în muncă și entu
ziasm propriu comuniștilor, care sînt 
mereu în primele rînduri ale luptei 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui nostru.

La Fabrica de tananți abia avu
seseră loc alegerile și membrii nou
lui birou se sfătuiau asupra măsuri
lor ce trebuie luate pentru îndepli
nirea hotărîrilor adunării generale.

— Hotărîrea indică în ce direcții 
trebuie să sprijine biroul organiza
ției de bază conducerea întreprinde
rii pentru a se crea condiții ca sar
cinile de plan pe anul viitor să fie 
îndeplinite din prima lună — ne-a 
spus tov. Constantin Șerban, secre
tarul organizației de bază. Aceste 
prevederi sînt cu atît mai impor
tante, cu cit pentru anul viitor co
lectivul nostru are sarcini sporite. 
Planul de producție va fi cu 20 la 
sută mai mare. Noi am luat încă de 
>pe acum măsuri politice și organi
zatorice pentru buna pregătire a 
producției.

Ce am 
împreună 
prinderii 
lective de 
în fiecare . ., 
există, cum se poate asigura o mai 
bună folosire a mașinilor, ce meto
de tehnologice noi pot fi aplicate și 
extinse. Mai mulți ingineri, membri 
și’ candidați de partid, au primit 
sarcina să se ocupe de urgentarea 
lucrărilor de mecanizare la atelierul 
de tocare a materiei prime. Biroul 
organizației va urmări cum asigură 
conducerea administrativă aprovi
zionarea ritmică a întreprinderii cu 
materii prime și materiale.

Hotărîrea adoptată în adunarea 
de alegeri obligă biroul organizației 
de bază să sprijine comitetul sindi
catului și conducerea întreprinderii, 
în vederea bunel desfășurări a

făcut în acest scop ? 
cu conducerea între- 

am format cîteva co- 
specialiști. Ei vor studia 
secție ce rezerve interne

In interiorul ziarului
© Pămîntul să fie folosit intensiv 
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HUNEDOARA (coresp. „Scînteii”). 
La secția I-a furnale, unde întrece
rea dintre echipe are ca obiective 
îmbunătățirea prăjirii sideritei, do
zarea judicioasă a șarjelor și men
ținerea unui nivel constant al încăr
căturii în furnal, ridicarea tempera
turii aerului suflat și eliminarea de
ranjamentelor, agregatele „respiră” 
intensiv și continuu. în luna trecută 
producția peste plan s-a apropiat 
de 5 600 tone de fontă, cu 1 800 tone 
mai mult decît producția peste plan 
realizată în primele 3 trimestre ale 
anului. în prima decadă a lunii cu
rente graficele consemnau mai mult 
de 12 200 tone de fontă peste preve
deri de la începutul anului.

Ieri a început tradi
ționala decadă a căr
ții tehnico-științifice. 
In aceste zile se va 
desfășura în întreprin
deri, instituții și în 
marile librării din Ca
pitală o intensă acțiu
ne de prezentare și 
popularizare a cărții 
de acest gen. Ex
poziții de carte, con
sfătuiri, informări și 
discuții la locul de 
muncă, prezentarea 
celor mai reprezenta
tive lucrări prin gaze
tele de uzină, stații de 
amplificare, gazete de 

perete, panouri —*sînt 
cîteva din mijloacele 
folosite pentru ca lu
crările de specialitate 
să ajungă în mina tu
turor acelora care au 
nevoie de ele. Pentru a 
se asigura eficacitatea 
acestor acțiuni, ele 
sînt sprijinite de spe
cialiști din comisiile 
de ingineri și tehni
cieni.

Anul acesta, editu
rile — tehnică, științi
fică, medicală și cea a 
Academiei R. P. Ro- 
mîne — care tipăresc

Aspect de la standul de cărți tehnice al întreprinderii de construcții și 
montaj București.

cursurilor de ridicare a calificării și 
specializării muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor. Cum veți da 
viață acestei prevederi ?

— în prezent, în întreprinderea 
noastră sînt organizate 4 cursuri de 
specializare : pentru operatori chi- 
miști, pentru operatori la fabrica de 
oxigen, pentru mecanici de întreți
nere, pentru maiștri și tehnicieni. 
Biroul organizației de bază a reco
mandat ca lecțiile și expunerile să 
fie ținute de cei mai pregătiți ingi
neri și tehnicieni. Inginerii 
Stanciu, membru de partid, și Vio
rel Gheorghe, candidat de 
au primit sarcina să ajute 
tul sindicatului în buna desfășura
re a cursurilor și să facă propuneri 
biroului pentru înlăturarea neaj un-

Nicolae

partid, 
comite-

Pe marginea unor adunări 
de dări de seamă și alegeri 

în organizațiile de bază

surilor care se ivesc. Biroul va în
druma comitetul sindicatului să for
meze o comisie, care să se ocupe de 
selecționarea muncitorilor, tehnicie
nilor și maiștrilor pentru cursurile 
de ridicare a calificării din anul vii
tor.

Operativitate în aplicarea hotărî
rilor adunării de dare de seamă și 
alegeri dovedește și biroul organiza
ției de bază din secția mecanică — 
întreprinderea de poduri metalice și 
prefabricate din beton. Imediat după 
alegeri, membrii biroului au întoc
mit, pe baza hotărîrii adc'ptate în a- 
dunarea de alegeri, planul de mun
că al organizației.

Hotărîrea prevedea, printre altele, 
obligația noului birou de a se ocupa 
de îmbunătățirea muncii politice în 
rîndurile muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru a-i antrena la 
îndeplinirea și depășirea planului la 
toți indicatorii. Această prevedere a 
și început să se înfăptuiască ; s-a 
trecut la selecționarea unui număr 
de agitatori din rîndurile ingineri
lor, tehnicienilor și maiștrilor, oa
meni pregătiți, care cunosc bine 
problemele producției. De aseme
nea, a început împrospătarea agita
ției vizuale. Prin grafice și panouri 
se vor populariza cifrele de plan pe 
anul viitor ; acestea vor fi concreti
zate pe fiecare atelier, brigadă sau 
echipă. Stația de radioamplificare, 
gazeta de perete popularizează cu 
regularitate rezultatele obținute în

df wj mari
Unități agricole fruntașe

S'prijinite de mecaniza
torii din S.M.T., gospodă
riile agricole colective din 
regiunea Bacău au execu
tat pînă acum arături de 
toamnă pe aproape 60 la 
sută din suprafața ce o 
vor însămînța în primă
vara anului viitor.

Cele mai mari realizări 
le-au obținut unitățile a- 
gricole socialiste din ra
ioanele Piatra Neamț çi 
Adjud, care au arat 85 la 
sută și respectiv 69 la sută 
din suprafețele planifica
te. Concomitent cu arătu
rile, colectiviștii încorpo
rează sub brazdă îngrășă
minte. Ei au fertilizat 
pînă acum peste 16 000 ha.*

Gospodăriile colective 
din regiunea Hunedoara 
au făcut arături de toam
nă pe mai mult de.66 la 
sută din suprafața prevă
zută. în fruntea acestei 
acțiuni pentru realizarea 
unor producții sporite în 
anul viitor sînt colectiviș
tii din raionul Ilia, care au 
arat pînă acum peste 90 la

sută din suprafață. Lucră
rile sînt avansate și în' ra
ionul Sebeș unde această 
lucrare s-a executat în 
proporție de peste 72 la 
sută.

*
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii“). — Pe ogoarele 
regiunii Dobrogea se mun
cește intens la executarea 
arăturilor de toamnă. Fo
losind bine capacitatea de 
lucru a tractoarelor nu
meroase unități, printre 
care gospodăriile de stat 
N. Bălcescu și Amzacea, 
gospodăriile colective Va
lul Traian. Palazu, Moș
neni și altele, au efectuat 
această lucrare pe mari 
suprafețe. în gospodăriile 
de stat și colective din re
giune au fost arate pînă 
în seara zilei de 7 noiem
brie peste 203 000 ha, 
mai mult de 63 la sută 
din suprafața planificată. 
Mult avansate cu această 
lucrare sînt 
damclisi — 
Medgidia și 
cu peste 72

*
cărți tehnico-științifi
ce, se prezintă cu un 
bilanț bogat. Standu
rile și vitrinele cu
prind cărți cu o tema
tică largă și actuală : 
lucrări enciclopedice, 
din domeniul matema
ticii, al științelor teh
nice etc. Cartea me
dicală este de aseme
nea bine reprezentată.

Editurile au dat o 
atenție deosebită tipă
ririi unor lucrări de 
informare, documen
tare și popularizare a 
celor mai noi cuceriri 
ale științei mondiale.

Weâ® 
eôrM .

TEHNICI»
STIIWKE

VÏN2ARE

această

studia-

îndeplinirea planului la toți indica
torii, evidențiații în întrecerea socia
listă și metodele lor.

în hotărîre sînt prevăzute unele 
sarcini privind îmbunătățirea muncii 
de educare a candidaților și noilor 
membri de partid. Ce și-a propus bi
roul organizației de bază în 
privință ?

în fața candidaților și a noi
lor membri de partid care 
ză în diferite cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid, se .vor ține 
cu regularitate expuneri despre tre
cutul de luptă al partidului, despre 
calitatea de membru de partid, des
pre disciplina de partid ; ei vor fi in
formați operativ despre hotărîrile 
partidului și guvernului etc. în cu- 
rînd în fața lor se va ține o expu
nere cu tema „Drepturile și îndato
ririle membrilor de partid ; comu
nistul — exemplu în muncă și în 
viața personală“.

Merită relevat că biroul acestei or
ganizații atrage la îndeplinirea hotă
rîrilor pe toți membrii și candida- 
ții de partid ; fiecare a primit o sar
cină de partid, corespunzător cu 
pregătirea sa.

Printre noile birouri ale organiza
țiilor de bază care au trecut opera
tiv la înfăptuirea hotărîrilor adună
rilor generale de dare de seamă și 
alegeri sînt și cele de la întreprin
derea nr. 1 construcții-montaj, Școa
la medie nr. 1 și altele.

Nu peste tot însă treburile merg 
bine. La întreprinderea „Textila“, 
la 15—20 zile după adunările de 
dări de seamă și alegeri nici unul 
dintre, cele 16 birouri ale organizații
lor de bază nu-și întocmise planul de 
muncă, iar despre aplicarea măsuri
lor politice și organizatorice sta
bilite în adunările de alegerj nici 
pomeneală. Și încă ceva : hotă
rîrile adoptate de organizațiile de 
bază nr. 6 — filatură și nr. 3 — țe- 
sătorie seamănă ca două picături de 
apă.

Tov. Elena Tudor, secretara orga
nizației de bază nr. 6 și membră a 
comitetului de partid, explica aceas
ta prin „ajutorul pe care și-1 dau 
unul altuia secretarii organizațiilor 
de bază de la noi“. Firește, ajutorul, 
colaborarea între secretarii organi
zațiilor de bază din cadrul aceleiași 
întreprinderi sînt utile. Ele n-au 
însă nimic comun cu copierea, care

S. STÄNEL
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raioanele A- 
86 la sută ; 
Negru Vodă 
la sută. Pe tarlalele G.A.S. Săcălaz, raionul Timișoara.

In raioanele Aiud și Zălau

în gospodăriile co-

multor gospodării colec- 
din regiune ilustrează eficacita- 
acestei lucrări.
colectivă din Someș Odor- 
raionul Zălau, porumbul culti-

Utilajul
în aceste zile 

lective din regiunea Cluj, la ordinea 
zilei se află arăturile de toamnă, 
lucrare hotărîtoare pentru obținerea 
de producții mari la culturile care 
se însămânțează în primăvară. .Ex
periența 
tive 
tea 
ria 
hei, 
vat în ogor de toamnă a dat un spor 
de recoltă de 500 kg boabe la hectar 
față de cel însămînțat în arătură de 
primăvară. La sfecla de zahăr spo
rul a fost de 8 000 kg la hectar, iar 
la cartofj — de peste 5 000 kg.

Iată de ce, în aceste zile, la gos
podăria colectivă din Someș Odorhei 
se lucrează din plin. Cu ajutorul ce
lor 6 tractoare de la S.M.T. s-au și 
arat peste 300 ha, pe lîngă cele 900 
pe care s-au făcut arături de 
vară. în două, trei zile campania de 
arături va fi încheiată pe întreaga 
suprafață ce urmează să fie însă- 
mînțată în primăvară. Totodată, se 
încorporează în sol însemnate canti
tăți de îngrășăminte naturale.

Rezultate bune la executarea ară
turilor de toamnă au obținut și alte 
gospodării colective. Astfel, la G.A.C. 
Unirea, raionul Aiud, de îndată ce 
s-a terminat semănatul culturilor de 
toamnă, tractoarele și atelajele au 
început să lucreze din plin la arat ; 
se realizează zilnic 40 hectare ară
tură. Programul' tractoarelor și ate
lajelor este în așa fel întocmit ca să 
nu se piardă timpul bun de lucru. 
Suprafețe mari au fost arate și în 
gospodăriile colective din Jibou, ra
ionul Zălau, Mirăslău, raionul Aiud, 
și altele.

în alte locuri însă, arăturile de

toamnă nu s-au făcut decît pe su
prafețe mici. Această situație se da- 
torește slabei organizări a muncii 
care duce la folosirea incompletă a ■ 
capacității de lucru a tractoarelor. 
Iată cum stăteau lucrurile acum cî
teva zile la gospodăria colectivă din 
Crișeni, raionul Zălau. Patru trac- 

La gospodă- toare așteptau de cîteva ceasuri să 
vină cineva din conducerea gospo
dăriei să le repartizeze un alt loc de 
lucru. Porumbul nu era încă în în
tregime cules și nu se eliberase te
renul de coceni. O situație asemănă
toare era și la gospodăriile colective 
din Bănișor, Marin și altele. La 
G.A.C. Lopadea, în loc ca tractoa
rele să lucreze din plin la arat, ele 
erau folosite în alte scopuri : unul 
era la moară, altul la transport, 
două se aflau în sat. La Hopîrta 
tractoriștii vin ziua din cîmp pentru 
a întreba conducerea gospodăriei pe 
ce tarlale să mai lucreze.

Din cele aflate la consiliile agri
cole raionale Aiud și Zălau, precum 
și din cele constatate pe teren, 
rezultă că, deși în cele mai multe 
unități agricole însămînțările s-au 
terminat de mult, nu s-a trecut cu 
toate forțele la executarea arătu
rilor de toamnă. în raionul Aiud nu 
s-au făcut. arături decît pe 1 000 ha 
din cele 4 300 planificate. Și în ra
ionul Zălau, numai un mic număr 
de tractoare

Comitetele raionale de partid și 
consiliile agricole raionale Aiud și 
Zălau sînt chemate să ia grabnic 
măsurile necesare pentru realizarea 
integrală a planului arăturilor de 
toamnă.

este folosit la arături.

A. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

Au demontat, dar la loc n-au pus
Locuim în imobilul 

din str. Spătarului nr. 
3. Ne-am adresat, pen
tru unele reparații ur
gente, întreprinderii 
de administrație loca- 
tivă „1 Mai“, in raza 
căreia se află imobilul. 
La fața locului a venit 
o comisie de verifica
re, s-a întocmit un de
viz și lucrările au fost 
repartizate spre execu
tare întreprinderii ra
ionale de construcții și 
reparații. La 15 iunie

1963 au fost aduse 
materialele necesare. 
Pe urmă au apărut in
stalatorii, care au de

Ne scriu cititorii

montat unul dintre 
boilerele vechi... De 
aici începe necazul. De 
demontat au demon
tat, dar n-au mai in
stalat altul nou. Și-au 
făcut apariția și cîțiva

tinichigii. Au schimbat 
vreo două burlane și 
s-au dus și ei. Cu zi
darii a fost la fel : au 
venit și au plecat. In
tr-un cuvînt, de la 15 
iunie și pînă acum, pe 
la imobilul nostru s-au 
perindat 3 echipe de 
instalatori și cam tot 
atîtea de tinichigii și 
zidari. Treaba însă 
mai mult stă.
Un grup de locatari 
din str. Spătarului 

nr. 3-București

Unitatea Otopeni a întreprinderii nr. 7 construcții metalice și prefabrlcate-Bucu- 
rești j un non tronson metalic pentru stîlpi de înaltă tensiune este încărcat în vagon.

* ‘ ’ (Foto : AGER PRÉS)



Nr. ßß74

Istoria arhitecturii in uominia“ rol.
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La G.A.C. Valea Călugărească, regiunoa Ploiești, au fost cîștigate pentru agri cultură 50 ha teren neproductiv sau slab 
productiv. în vederea creării unor noi plantații do vii pe aceste terenuri, specialiștii de la ORPOT Ploiești execută lucrări de 
ridicări topografice.

Lucrarea „Geologia zăcămintelor de căr
buni" de prof. dr. Gripate liăi.eanu, praf, 
dr. Nicolae Grigoraș, prof. dr. Nicolae Oi> 
cèscu, geolog Terențiu Plisca, apărută de 
aurind în Editura tehnică, pune la dispo
ziția geologilor și studenților din institutele 
de înoățăr.iinl superior o imagine de an
samblu asupra zăcămintelor de cărbuni din 
țara noastră.

*1 •< »:>.■ . X v < CW-IV - < v. ■

Avîntul arhitecturii noastre din 
ultimii ani se impune tot mai mult 
atenției generale. Numeroși vizita
tori de peste hotare au aprecieri e- 
logioase și își manifestă adesea 
surpriza față de valoarea deosebită 
a recentelor realizări urbanistice și 
arhitecturale din București, de pe 
litoral sau din alte părți ale țării. 
Arhitectura noastră actuală nu este 
însă o apariție spontanee, ci are în 
urma ei secole îndelungi de alcă
tuire și cultivare a unei arhitecturi 
originale, expresie valoroasă a cul
turii unui popor deosebit de dăruit 
pentru „arta de a construi“. Ti
părirea recentă, sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O.-ului, a unei lucrări 
prezentînd bisericile pictate din 
nordul Moldovei a atras atenția
multor arhitecți din lumea întrea
gă. Cu ocazia unor recente confrun
tări internaționale de arhitecți — 
Congresul U.I.A. de la Havana și 
Adunarea Generală a U.I.A. din 
Mexico-City — au fost exprimate 
cuvinte de îneîntare de către mai 
mulțl arhitecți de peste hotare 
care și-au manifestat totodată do
rința de a veni să vadă și să cu
noască mai multe 
tura noastră veche

Apariția recentă 
lum din „Istoria 
Romînia“, lucrarea
gore Ionescu, marchează un eveni-

ment cultural remarcabil și un im
portant pas în direcția valorificării 
și răspîndirii mai largi a cunoștin
țelor despre arhitectura noastră, pe 
care le dorim continuate și desfă
șurate cît mai larg.

în acest prim volum se tratează 
despre arhitectura pe teritoriul Ro- 
mîniei în vremurile cele mai vechi

De pe toate
Amplasată în centrul regiunii, 

stațiunea experimentală Livada și-a 
axat activitatea științifică pe cele 
mai importante probleme ale agri
culturii maramureșene. Scopul prin
cipal urmărit a fost stabilirea celor 
maj indicate măsuri pentru sporirea 
producției agricole de pe terenurile 
din zona de șes și de deal a regiunii. 
Printre alte probleme care necesită 
o rezolvare competentă din partea 
cercetătorilor stațiunii este și folo
sirea rațională a terenului.

în regiunea Maramureș există 
rezerve însemnate pentru sporirea 
suprafeței agricole și îndeosebi a 
celei arabile. Pentru a demonstra 
acest lucru s.au întreprins lucrări 
de punere în valoare a terenurilor 
chiar în cadrul stațiunii. Prin de
frișarea unor liziere cu diferite e- 
sențe lemnoase — în special po
rumbar, salcîm etc. — s-au cîștigat 
în acest an peste 7 hectare teren 
care s-a cultivat cu porumb boabe, 
porumb siloz și cartofi. Stațiunea a 
avut o suprafață de 150 hectare te
ren neproductiv cu aciditate ridi
cată, puternic infectat cu pipirig. 
Prin deschiderea de canale și elimi
narea excesului de apă, executarea 
de arături de toamnă, amendarea 
cu 5 tone carbonat de calciu, pre
cum și administrarea unor doze de 
300 kg nitrocalcar și 400 kg super
fosfat s-a obținut o producție de 
1 800—2 000 kg porumb la hectar.

Pe baza sarcinilor trasate de bi
roul comitetului regional de partid, 
stațiunea experimentală Livada a 
contribuit la punerea în valoare a 
unor terenuri neproductive din ju
rul orașului Baia Mare. în cîmpurile 
experimentale s-a reușit ca în acest 
an, pe soluri pînă nu de mult nepro
ductive, cu aciditate ridicată, prin a- 
mendare și îngrășare moderată, 
să se obțină marț sporuri de pro
ducție îndeosebi de porumb, secară, 
mej Și alte culturi.

Deși în problema folosirii rațio
nale a
lucruri bune, aproape în fiecare co
mună și sat din raioanele de deal 
și munte există încă mari suprafețe 
de teren neproductiv sau slab pro-

terenurilor s-au făcut multe

terenurile - producții mari
ductiv care nu sînt folosite rațio
nal. Ele însumează pe puțin 5—10 
hectare în fiecare sat, fiind acope
rite de mărăcini, brăzdate de dru
muri nefolosite, iar în alte comune, 
cum sînt Certeza, Bixad, Negrești 
din raionul Oaș, asemenea suprafețe 
depășesc 20—30 hectare în fiecare 
comună. Avînd în vedere că pe a- 
ceste terenuri se pot efectua în 
mare parte lucrări mecanizate, con
siliile agricole raionale trebuie să ia 
măsuri pentru punerea lor în va
loare.

Stațiunii noastre îi revine sarcina 
de a îndruma gospodăriile a- 
gricole colective din zonele sub- 
muntoase în vederea executării 
în mod rațional a lucrărilor solului, 
împreună cu inginerii agronomi din 
aceste gospodării, în raionul Vișeu 
se organizează loturi demonstrative 
pe suprafețe mari unde arăturile se 
fac pe curba de nivel cu pluguri re
versibile, pe pante de 15—25 la sută. 
Pe terenurile în pantă de 25—35 
la sută se vor continua plantațiile 
de pomi fructiferi printre care se 
vor cultiva intercalat trifoi, ghiz- 
dei, ierburi, cartofi, ovăz, secară 
etc. întregul complex de lucrări se 
va efectua sub îndrumarea directă 
a consiliului agricol regional și a 
stațiunii experimentale Livada.

Un factor important în sporirea 
producției de cereale pe solurile 
podzolice din regiunea Maramureș 
îl constituie neutralizarea acidității 
acestora. în anii 1956—1957 cînd nu 
a existat o preocupare pentru ame
liorarea solurilor podzolice, pe ac
tualele terenuri ale stațiunii pro
ducțiile de grîu erau de numai 
700—800 kg, iar cele de porumb 
1 200—1 400 kg la hectar. începînd 
din anul 1958, cînd pe baza anali
zelor chimice ale acestor soluri s-a 
trecut la aplicarea amendamentelor 
calcaroase — completate cu îngră
șăminte organice și minerale — 
producția la hectar a crescut ajun- 
gînd în 1962 la 2 400 kg grîu și 2 500 
kg porumb boabe. La aceasta a con
tribuit și adîncirea treptată a stra
tului arabil, folosindu-se plugul cu 
scormonitor.

Din rezultatele obținute în cîm
purile experimentale reiese că în

condițiile de la Livada un rol deo
sebit în sporirea producției revine 
îngrășămintelor combinate — orga
nice și minerale. Pentru aceasta a 
fost încercată compostarea gunoiului 
și a turbei. Folosindu-se 30 tone 
compost cu pămînt, plus 100 kg a- 
zotat de amoniu, producția de grîu 
s-a ridicat la 2 810 kg la hectar. 
Cînd s-au administrat 30 tone com
post cu turbă și 100 kg azotat, pro
ducția a fost de 2 710 kg grîu la 
hectar, iar cîrtd s-au folosit 30 tone 
gunoi cu 200 kg superfosfat, pro
ducția de grîu obținută a fost de 
2 630 kg Ia hectar.

Rezultate deosebite au obținut 
cercetătorii stațiunii prin folosirea 
amendamentelor calcaroase în 
scopul îmbunătățirii însușirilor fi
zice, chimice și biologice ale soluri
lor podzolice. Aplicîndu-se mai mul
te feluri de amendamente s-au ob
ținut rezultate care demonstrează 
necesitatea amendării solurilor pod
zolice în scopul sporirii continue a 
producției la hectar.

Toate formele de amendamente 
s-au dovedit eficiente pe podzoluri.

în vederea extinderii realizărilor 
obținute de către stațiunea experi
mentală Livada, în gospodăriile co
lective s-au creat loturi demonstra
tive organizate de inginerii agronomi 
din unități sub îndrumarea cerce
tătorilor stațiunii noastre. Inginerii 
agronomi din G.A.C. au vizitat 
stațiunea, au luat cunoștință de lu
crările întreprinse, după care au 
căutat să le aplice în gospodăriile in 
care lucrau. Dar nu numai ei au 
fost oaspeții stațiunii. Pe cîmpurile 
experimentale de la Livada au ve
nit peste 2 500 de colectiviști și spe
cialiști din agricultura regiunii, în 
fața cărora s-au făcut expuneri și 
demonstrații practice privind cele 
mai noi și eficiente metode de spo
rire a producției agricole.

Aplicarea măsurilor agrotehnice 
recomandate de stațiunea experi
mentală Livada va contribui la 
sporirea recoltelor în regiune.

Ing. IOAN CHIOREANU 
directorul Stațiunii expe

rimentale din Livada, 
regiunea Maramureș

Amplasarea judicioasă a culturilor agricole
Folosirea rațională și intensivă a 

pămîntului prezintă numeroase as
pecte.

După cum se știe, pentru fiecare 
cultură agricolă trebuie alese cele 
mai potrivite terenuri, spre a se pu
tea asigura obținerea unor recolte 
mari. în raionul Filiași, care se află 
în partea centrală și de nord a re
giunii Oltenia, terenul celor 39 de 
gospodării colective este mecaniza- 
bil numai în proporție de 75 la sută, 
restul fiind situat pe pante. Ampla
sarea culturilor ridică numeroase 
probleme în fața cadrelor de specia
liști de la consiliul agricol și din 
gospodăriile colective. în condițiile 
colectivizării agriculturii aceasta ur
mează să fie efectuată pe baze știin
țifice, ținîndu-se seama de sarcinile 
ce decurg din planul de stat și de 
condițiile locale ale fiecărei unități 
agricole, spre a se obține maximum 
de producție la hectar, cu minimum 
de cheltuieli pe unitatea de produs.

După ce s-a definitivat organiza
rea teritoriului, specialiștii din fie
care unitate agricolă socialistă au 
întocmit din timp schițe de ampla
sare a culturilor, repartizînd cele 
mai potrivite terenuri pentru grîu 
și porumb. în această toamnă, din 
cele 22 700 ha însămînțate cu grîu 
și secară boabe, 15 700 ha sînt 
terenuri plane, mecanizabile, 
7 000 pe terenuri în pantă, care 
lucrează de-a lungul curbelor 
nivel.

Deși porumbul se cultivă la noi 
rute de ani. introducerea
brizilor dubli necesită ca amplasarea 
acestei culturi să se facă cu mult 
discernămînt. Cultivarea a doi hibrizi 
cu precocitate diferită creează posi
bilitatea ca, în condiții de climă 
nefavorabilă pentru un soi, să se re-

pe 
Și 
se 
de

de 
hi-

alizeze producții mari la celălalt. 
Cultivarea unor soiuri cu precocitate 
diferită înlesnește și posibilitatea e- 
șalonării lucrărilor la semănat și re
coltat, încît acestea să poată fi exe
cutate în perioada optimă. în anul 
viitor fiecare gospodărie colectivă va 
cultiva cel puțin cîte două soiuri de 
porumb.

în cuprinsul raionului s-au am
plasat mai rațional și alte culturi : 
legumele, vița de vie, pomii fructi
feri. S-a extins mult cultura legu
melor, determinată de necesitățile 
de aprovizionare a orașului Craiova 
și a centrelor muncitorești Rovi-- 
nari-Țicleni. în luncile rîurilor Jiu, 
Gilort, Motru sînt multe terenuri a- 
luvionare, care sînt valorificate cel 
mai bine prin culturi de legume.

Plantațiile de pomi și vii au fost 
amplasate pe terenurile în pantă și 
su’puse eroziunii, care nu puteau fi 
cultivate cu cereale. Numai în acest 
an au fost plantate 80 de ha cu viță 
de vie și peste 400 de ha pomi în te
rase. întreaga suprafață plantată cu 
viță de vie și pomi fructiferi a fost 
cultivată intercalat cu plante fura
jere și alimentare ca : sfeclă, ceapă, 
fasole. Aceasta a contribuit la obți
nerea unor cantități însemnate de 
produse alimentare și furaje. în 
anul 1964, gospodăriile colective din 
raionul Filiași vor planta 200 ha 
cu viță de vie și. 200 ha cu pomi 
fructiferi numai pe terenurile în 
pantă.

Unele conduceri de gospodării co
lective au însă tendința să lase ne
cultivate suprafețele de teren arabil 
așezate în pantă sau să nu le însă- 
mînțeze cu grîu sau porumb. Con
siliul agricol raional a întreprins o 
acțiune importantă pentru cultivarea 
cu cereale a acestor terenuri. Cu a-

fie folosite

jutorul specialiștilor s-a demonstrat 
colectiviștilor că prin aplicarea unor 
lucrări corespunzătoare : arături pe 
curbe de nivel, aplicarea de îngră
șăminte etc., se pot obține recolte 
bune și pe aceste terenuri. La întoc
mirea schițelor de amplasare a cul
turilor, s-a avut în vedere ca toate 
terenurile în pantă să
în mod rațional. în legătură cu a- 
ceasta se' pune și o problemă ridi
cată în diferite ședințe ale Consiliu
lui Superior al Agriculturii — în
zestrarea unităților cu utilajul nece
sar lucrărilor în pantă și îndeosebi 
cu pluguri reversibile. Ar fi necesare 
măsurț pentru urgentarea rezolvării 
acestei probleme.

Amplasînd judicios culturile pe 
cele mai potrivite terenuri, pămîn- 
tul va putea fi folosit mai bine, iar 
recoltele vor spori continuu.

Ing. MIHAI DINU 
președintele Consiliului agricol 

raional Filiași

în inâ dezvoltare
Nu s-au împlinit nici 

doi ani de la înființarea 
gospodăriei noastre dar, 
în această perioadă, sec
torul zootehnic s-a dez
voltat continuu, cuprin- 
zind acum peste 350 bo
vine, 500 ovine și 370 
porcine. Rezultate bune 
am obținut și în crește
rea producției animale. 
Anul acesta am obținut, 
pînă acum, peste 1 700 
litri lapte, de la fiecare

70 litri 
oaie și 
de la o

de sea-

vacă furajată, 
lapte de fiecare 
peste 14 purcei 
scroafă.

O preocupare
mă a conducerii gospo
dăriei a fost asigurarea 
bazei furajere. S-au în- 
silozat peste 1 500 tone 
de porumb, bostani, ier
buri diferite, buruieni șl 
resturi din grădina de 
legume, s-au strîns can- 
tităji însemnate de fin,

paie și coceni șl s-au re
partizat la fondul de fu
raje ovăz, orz și po
rumb.

Pentru adăpostirea a- 
nimalelor s-au construit 
șase grajduri, o ingrășă- 
torie, un saivan, o ma
ternitate.

CONST. SANDU 
președintele G.A.C.

Miroslăvești, raionul 
Pașcani

despre arhitec- 
și nouă.
a primului vo- 
arhitecturii în 
prof. arh. Gri-

și în 
pînă

orînduirii feudale,timpul
la sfîrșitul veacului al XVI- 

lea, volumele despre arhitectura din 
perioadele modernă (capitalistă) și 
cea actuală, a regimului de demo-

crație populară, urmînd a fi publi
cate în continuare. Autorul s-a 
străduit, după cum mărturisește 
introducerea, să facă lucrarea acce
sibilă nu numai specialiștilor, ci și 
unui cerc cît mai larg de cititori, 
atît prin alcătuirea textului, cît și 
prin prezentarea unui bogat mate
rial ilustrativ selecționat cu grijă și 
de un ridicat nivel grafic (311 dese
ne și fotografii și 8 planșe în cu
lori de o calitate remarcabilă).

Așteptînd apariția celorlalte vo
lume, în rîndurile de față dorim să 
relevăm munca îndelungă și efor
turile susținute depuse pentru ela
borarea primului volum al unei 
lucrări de asemenea importanță, 
urmărind prezentarea în același 
cadru a dezvoltării arhitecturii de 
pe întregul teritoriu al țării — lu
cru ce nu a maț fost încercat pînă 
acum. într-adevăr, așa cum apre
ciază însuși autorul, numai un ast
fel de cadru unitar „va putea să 
întregească imaginea reală a inte
resantului fenomen arhitectural 
care s-a desfășurat în trecut pe te
ritoriul patriei noastre“. Sigur că 
documentarea prețioasă pe care o 
aduce această lucrare nu va întîr- 
zia să-și aducă aportul la 
terea valorilor arhitecturii 
de-a lungul timpurilor și la 
sul continuu al arhitecturii 
contemporane.

cunoaș- 
noastre 
progre- 
noastre Apărută în Editura tehnică, sub redacția 

conf. ing. R. Mihail și ing. N. Goldenberg, 
..Prelucrarea materialelor plastice" se a- 
drescază tehnicienilor ji inginerilor din in
dustria prelucrătoare de materiale plastice 
precum și celor care utilizează aceste ma
teriale.opinii Broșuri de popularizare

a cunoștințelor științifice
Publicăm în cele ce urmează despre cîteva broșuri de popu- 

opiniile a doi cercetători științifici larizare a științei.

Pe înțelesul tuturor
Referindu-mă la unele din bro

șurile care popularizează cuno
ștințe din domeniul științelor na
turii, țin să 
rînd, reușita 
probleme de 
tr-o formă 
stîrnesc interesul viu al cititorilor. 
Aș vrea să amintesc, în această pri
vință, „Calea lactee“, de Matei 
Alecsescu, apărută în colecția 
„Natura fără taine“. Autorul ei a 
izbutit să prezinte o imagine co
rectă a universului galactic, folo- 
sindu-se în argumentarea sa de 
ultimele duceriri ale astronomiei, 
pe care le-a expus pe înțelesul 
unor cercuri largi de cititori. A- 
ceeași apreciere este valabilă și cu 
privire la broșura „Adam și Eva 
sînt strămoșii noștri“ ?, semnată de 
Pompiliu Caraioan, care abordează, 
într-o formă narativă atractivă, 
probleme ale originii omului, con-

remarc, în primul 
autorilor în a explica 
mare însemnătate în- 
larg accesibilă, care

tribuind efectiv la răspîndirea ade
vărului științific care infirmă 
concepțiile și prejudecățile mistice, 
în „Mărturii nescrise din lumi 
străvechi“, de Vasile Mutihac, am 
apreciat îndeosebi capitolul privi
tor la istoria formării unor bogății 
naturale în țara noastră.

După părerea mea, înțelegerea 
conținutului științific al acestor 
broșuri este înlesnită de ilustrațiile 
sugestive, de schemele și hărțile 
care însoțesc textul. Se mai întîin- 
plă, însă, ca, în diferite lucrări de 
popularizare a cunoștințelor știin
țifice., să se repete aceleași ilustra
ții, ceea ce nu poate decît să nască 
nedumerirea justificată a celor care 
urmăresc cu regularitate apariția 
lor.

ION LAZĂR 
cercetător la Institutul 

de biologie 
al Academiei R. P. Romîne

Erori regretabile

conf. arh. ANTON MOISESCU 
secretar al Uniunii arhitecților 

din R. P. Romină

In vitrinele librăriilor
© Automatizarea în 

extracția și transportul 
țițeiului și gazelor — 
Lucrare elaborată de 
un colectiv coordonat 
de ing. Socol Sebastian 
(Editura tehnică) ;

® Din lumea coloi- 
zilor — de I. Kelmer și

Z. Dumitrescu 
științifică) ;

(Editura

arhitecți© Insecte...
și constructori sub apă 
— de L. Botoșăneanu 
(Editura științifică) ;

o Calculul de rezis
tență în construcția de 
mașini — voi. 2, sub

redacția prof. dr. S. D. 
Ponomariov (traducere 
din limba rusă, Editura 
tehnică) ;

« Planta, mediul și 
natura — de W. Ra- 
wald (traducere din 
limba germană, Editura 
științifică).

„LEGILE NATURII"

/
I

Să cunoaștem legile fizice ale 
naturii — acesta este îndemnul pe ferite fenomene 
care îl adresează cititorilor fizicia
nul englez R. E. Peierls, în lu
crarea sa: „Legile naturii“, tradu
să și editată de curînd de Editura 
științifică. Dorința de a răspunde 
curiozității științifice dezvăluite de 
întrebări ca acestea : ce este rela
ția de nedeterminare ? ce anume 
ține închegat un atom ? ce este un 
mezon și ce legătură există între 
el și forțele nucleare ? etc. l-a în
demnat pe profesorul de la Univer
sitatea din Birmingham la scrierea 
acestei cărți despre principiile fizi
cii moderne, destinată — așa cum 
el singur subliniază — nespecialiș- 
tilor în fizică.

Folosind un limbaj simplu — dar 
nu simplist — el prezintă într-o 
formă interesantă cunoștințe des
pre : mișcare forță, electricitate 
și magnetism, lumină, atomi, elec
troni, teoria relativității (restrînse 
și generalizate), cuante, unde, me- 
zoni și. alte particule nou desco
perite etc, reușind să împărtășeas
că cititorilor unele din scopurile, 
metodele și concluziile muncii de 
cercetare științifică a unui fizician 
din zilele troastre.

După cum arată, pe bună drep
tate, autorul, concepțiile fizicienilor 
asupra unor legi fundamentale ale 
lumii fizice au .suferit uneori — pe 
măsură ce practica cercetării știin
țifice a descoperit fenomene noi, 
complexe — schimbări radicale ca, 
de exemplu, în cazul confirmării 
teoriei relativității, care a limitat 
sfera de aplicabilitate a mecanicii 
clasice, sau al teoriei cuantelor de 
lumina.

La întrebarea firească : cum au 
putut oamenii de știință, fizicienii 
în special, să creadă în teorii care, 
ulterior, s-au dovedit a fi incorec
te?, autorul dă un răspuns izvorît 
din teoria științifică despre corela
ția dialectică dintre adevărul rela
tiv și cel absolut.

Legile fizicii care descriu di- 
. sînt supuse în

permanență verificării din ce în ce 
mai precise sau sint verificate în 
domenii incomparabil mai largi 
decît cele pentru care au fost for
mulate inițial. Există adevărate 
„puncte nodale" ale dezvoltării fi
zicii, tind apare necesitatea recon
siderării concepțiilor și teoriilor a- 
supra legilor fizicii. Aceste idei 
stau la baza întregii lucrări, în care 
este înfățișat un tablou cuprinzător 
al descoperirilor din ultimele cinci 
decenii care <tu condus pe fizicieni 
la lărgirea și corectarea continuă a 
concepțiilor lor asupra unora din
tre legile fizice ale naturii,

Urmărind aceleași trepte de ra
ționament care au fost parcurse în 
însuși procesul dezvoltării fizicii, 
de la legile lui Newton la ciocni
rile mezonilor, prof. R. E. Peierls 
abordează, rînd pe rînd, principii
le mecanicii clasice —• exemplul cel 
mai vechi și mai simplu de apli
care a metodelor cantitative de cer
cetare la fenomenele naturii —, 
legile fundamentale ale timpului 
electromagnetic etc, atrăgînd a- 
tenția asupra modificărilor aduse 
acestora pentru a putea fi aplica
te la studiul atomilor, nucleonilor, 
de care se ocupă în cea mai mare 
parte a lucrării.

Capitolul destinat unor concluzii 
și perspective prezintă unele din
tre problemele cele mai spinoase 
ale dezvoltării actuale a fizicii. O- 
piniile autorului, în general juste, 
altele discutabile, conferă cărții ca
racterul unei discuții științifice, 
larg accesibile. Călăuzindu-l pe ci
titor de la numeroase fapte expe
rimentale la concluzii teoretice jus- ;ș, 
te, lucrarea prezintă interes pen
tru toți cei ce doresc să-și lărgeas
că orizontul științific, să înțeleagă 
mai profund legile fizice ale 
naturii.

sic de reacție înlănțuită ramificată. 
Cu toate acestea, autorul îi atribuie 
un mecanism cel puțin curios, care 
constă în desfacerea în atomi atît 
a moleculelor de hidrogen cît și a 
celor de oxigen, urmată de combi
narea atomilor respectivi pentru a 
da apă. O asemenea imagine a pro
cesului de ardere a hidrogenului 
este greșită. în legătură cu aceeași 
broșură, ne întrebăm dacă pentru 
a demonstra existența forțelor de 
atracție dintre două corpuri (mo-

Am citit în ultimul timp broșu
rile „Omul zămislește puterea din 
povești“, de D. Toderlciu și „în 
lumea moleculelor“, de C. Eftimiu. 
Din păcate, în aceste broșuri s-au 
strecurat unele erori regretabile, 
ceea ce nu este de admis în lucrări 
care popularizează cunoștințe ști
ințifice. Bunăoară, în broșura sem
nată de D. Todericiu se afirmă că: 
.amoniacul se prepară industrial 

Or, după cum 
amo- 
azot lecule) era absolut necesară, și mai 

există

din... aer“ (! ?).
se știe, pentru prepararea 
niacului este nevoie de 
și hidrogen, iar în aer 
cantități atît de infime de hi
drogen încît nu se poate asigura 
încă extragerea lui „industria
lă“. Referitor, la antibiotice, care 
după afirmația autorului nu se 
pot prepara decît pe cale bio
chimică, precizăm că există un 
antibiotic, cloromicetina, care se 
prepară exclusiv prin sinteză chi
mică. Sînt eronate și alte afirmații 
cuprinse în broșura la care ne re
ferim. De exemplu, aceea potrivit 
căreia carbura de calciu se prepară 
industrial din acetilenă ; sau alta, 
după care aplicînd teflonul pe su
prafața unor obiecte, căldura nu le 
mai topește etc.

Abordînd problema legăturii 
chimice C. Eftimiu, autorul bro
șurii „în lumea moleculelor“, pre
zintă legătura covalentă drept le
gătură electrochimică. Procesul ar
derii hidrogenului este bine cunos
cut. El constituie un exemplu cla-

ales potrivită, analogia pe ca
re o face autorul cu forța de a- 
tracție dintre... un tînăr și o tî- 
nără.

Desigur, nu este de loc ușor să 
explici pentru masa largă a citito
rilor, într-o singură broșură, pro
bleme pe care specialiștii înșiși 
le-au studiat timp îndelungat. Dar, 
această greutate poate fi învinsă; o 
dovedesc numeroasele broșuri de 
popularizare publicate în țara 
noastră. Dorința de a folosi un 
limbaj cît mai accesibil nu tre
buie să-i ducă pe autorii aces
tor broșuri la încălcarea riguro
zității adevărului științific. Re
dacția de specialitate din Editu
ra științifică ar trebui să aibă în 
vedere în mai mare măsură acest 
deziderat.

GH. MIHAI 
cercetător la Centrul 
de cercetări chimice 

al Academiei R. P. Romîne GH. ZAMFIR

Peste 1400 de pionieri din orașul Satu-Mare frecventează cercurile Casei 
pionierilor din localitate. în fotografie : Cîțiva dintre micii constructori de 
nave, (Foto : AGERPRES)

■ T1EÆT1R.1E a @ m a « a
TEATRE : Teatrul de stat de operetă: 

Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru): Cînd înfloresc 
migdalii — (orele 19,30), (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul de Comedie : Casa Inimilor sfa- 
rîmate — (orele 20). Teatrul pentru ti
neret șl copii (Sala C. Miile) : Acuzarea 
apără — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Opera de trei parale — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — (orele 16). (Casa 
de cultură a tineretului, raionul T. Vla- 
dimirescu) : Elefănțelul curios — (orele 
15). Circul de stat : Variațluni de toam
nă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Harakiri — cine
mascop : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 19,30 — seria de bilete 882), Pa
tria (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), București 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grivlța (10; 
12,45; 15,30; 18,15; 21). A dispărut o navă: 
Republica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Excelsior (10, 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ciu
lești (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Prin
tre oameni buni : Capitol (9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Bate toba — cinemascop :

Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (14,30; 16,30; 
18.30; 20,30). La vîrsta dragostei : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
mura (10; 12; 15; 17; 19; 21) Electra : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15;' 18,45; 21), 
Tomis (9; u,15| 13,30; 15,45; 18; 20,15),
iMiorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21). 
Misterele Parisului — cinemascop : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 13,45, după-amiază 16; 
18,15; 20,30). Ultimul tren din Gun Hill : 
Union (11; 15; 17; 19; 21). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful Doina. O viață : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cucerirea Eve- 
restulul ; Timpuri Noi (9; 11; 13; 15- 17; 
19; 21), Flacăra (15; 17; 19; 21). Raze pe 
gheață : Cultural (15; 17; 19; 21). Căpita
nul Fracasse — cinemascop : Dacia (9: 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Trei plus două - 
cinemascop : Buzeștl (14,15; 16,30; 18,45; 
21), Drumul Serii (16; 18; 20). Codin : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Vitan (15; 17; 
19; 20,45). Taxiul moi'ții : Buccgi (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Umbre albe — cinemascop : Unirea (15; 
17; 19; 21). Escondida : Munca (15; 17; 19, 
21) Valsul nemuritor : Popular (14,30: 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Scrisoare de la o necunoscută : Moșilor 
(15; 17; 19; 21). Bunica Sabella : Cosmos 
(16; 18; 20). Idiotul : Viitorul (18; 18,15; 
20,30). Strict secret — cinemascop : Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Vară și fum — 
cinemascop : Volga (rulează în continu
are de la orele 9,30 pînă la orele 14, 
după-amiază 16,15; 18,45; 21). Cînd come
dia era rege : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Cercomușki ; Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Dintele de aur : Lira (15,30; 18; 20,30).

Rîul șl moartea : Ferentari (16; 18,15) 
20,30). Povestea pantofiorulut de aur : 
C'otrocenl (15; 17; 19; 21). Elena din Trola 
— cinemascop : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.10 — Știți să 
desenați copil ? 19,30 — Emisiune de
teatru : ,>Hagi Tudose“, de Barbu ȘtelA- 
nescu Delavrancea. în pauză ; Emisiune 
de știință. In încheiere : Buletin d 
știri, buletin meteorologic

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, 

noros în 
țării. A 
Moldova, 
Vîntul a 
din sud

a
ta 

Se-

cu cerul variabil, mal mult 
jumătatea de nord-vest a 
plouat temporar în Ardeal și 
șl cu totul local în Oltenia, 
suflat slab pînă la potrivit .... _ 
vest. Temperatura aerului la ora 14 
vea valori cuprinse între 21 grade 
Craiova și 8 grade la Baraolt, Tg. 
cuese șl Toplița.

In București : Vremea a fost căldu
roasă, cu cerul variabil, vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sud-vest. 
Temperatura maximă a fost de 20 grade.

Pentru zilele de 13, 14, 15: Vre
mea se menține călduroasă, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi slabe lzoîate în- 
cepînd din vestul țării, vînt slab pînă 
la potrivit din vest. Temperatura stațio
nară la începutul Intervalului, apoi în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 2 șl 12 grade, iar maximele în
tre 13—23 grade. Dimineața ceață slabă 
locală.

In București : Vremea se menține căl
duroasă cu cerul mal mult senin, vînt 
slab. Temperatura se menține ridicată,
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200000 ut 24 de.
Știți care este numărul 

scrisorilor sosite la poșta 
centrală din Capitală în 
timp de 24 ore ? Circa 
200 000. O cifră impresio
nantă, care arată că, în 
medie, cel puțin la o săp
tămână odată, fiecare hucu- 
reștean primește sau trimi
te o scrisoare, o ilustrată 
sau o carte poștală, care 
trec prin mina unor adevă- 
rați „ghizi ai orașului“ : cei 
ce se ocupă cu cartarea 
poștei. întreaga corespon
dență sosită la poșta cen
trală este sortată fără în
trerupere, zi și noapte. 
După aceea, ia drumul ce
lor 37 de oficii poștale din 
oraș și, prin intermediul 
factorilor poștali, este dis
tribuită destinatarilor.

Tovarășul Petre Ionescu 
lucrează de 37 de ani la 
poștă și de 26 de ani la 
cartare. Cunoaște toate stră
zile, ca și tovarășii Su- 
zana laçob, Const. La
zăr, Maria Marinescu, lu- 
lia Zaporojan și alții. Cînd 
adresele de pe plic sînt e- 
xacte și îngrijit, scrise, greu 
li se poate întimpla să în
drume greșit o scrisoare. 
Se mai întîmplă însă erori 
din pricina faptului că în 
București există numeroase 
străzi cu aceeași denumire, 
uneori chiar în același 
raion.

Știați că și la poștă există 
„rebuturi“ ? Nicolae Ră- 
ducu din comuna Serbă- 
neștii de Sus, raionul Dră- 
gănești-Olt, a trimis Elenei 
Răducu din București o 
scrisoare fără a indica stra
da sau cartierul. M. Lazăr 
din R. Vîlcea a expediat o 
scrisoare la București pe a- 
dresa : Mihai Enăchescu, 
electrician la Uzinele „Pro
gresul“. Strada nu este in
dicată, iar o uzină cu acest 
nume... nu există în Capi
tală. Cu toate eforturile lu
crătorilor poștei, asemenea 
corespondențe nu pot a- 
funge la destinație.

După cartare, ziarele și 
revistele, precum și cores

pondențele pentru instituții 
sînt trimise destinatarilor 
cu mașinile poștei. în acest 
fel au fost descongestionate 
oficiile, s-a ușurat mult 
munca factorilor poștali.

La poșta centrală s-au 
luat în acest an o serie de 
măsuri pentru asigurarea li
nei deserviri mai operative 
a cetățenilor. Cea mai re
centă : — de la 1 noiem
brie poștașii nu mai fac trei 
curse zilnic în cartierele pe 
care le deservesc, ci patru: 
două în timpul dimineții și 
două după-amiaza. Din 
luna mai a început insta
larea, pe străzi, a unor noi 
cutii poștale, cu 2 spatii 
distincte ; unul pentru co
respondența locală și celă
lalt pentru provincie.

Deservirea operativă de
pinde și de cel care trimite

corespondența. Pentru în
drumarea cetățenilor la fie
care oficiu poștal se găsesc 
afișe care indică servicii și 
ghișete, formulare model 
care ajută la completarea 
corectă a mandatelor poș
tale, telegramelor etc.

Prin Oficiul special de 
transporturi poștale din 
Gara de Nord se scurge o 
mare cantitate de cores
pondență, atît internă, cit 
și externă. De asemenea, 
se expediază zilnic din Ca
pitală mii de trimiteri poș
tale — corespondență, zia
re, colete — care vor ajun
ge în localitățile de desti
nație din țară și străinătate 
cu avionul. Rețeaua poșta
lă este organizată în așa fel, 
îneît scrisorile să poată a- 
junge și în cel mai înde
părtat cătun de munte. De 
la ultima stație de cale fe

rată, scrisoarea își continuă 
drumul cu mașinile poștale 
sau în tașca unui factor. In 
fiecare zi, la Oficiul Gă
rii de Nord se perindă co
respondență pentru 60-70 
de vagoane poștale. Tov. 
Const. Ursache, decorat cu 
„Ordinul Muncii“ clasa a 
11-a, lucrează de 35 de ani 
pe vagoane poștale. El cu
noaște pe de rost toate lo
calitățile înscrise în nomen
clatorul poștal — mii și mii 
— chiar și pe cele mai 
mărunte, aflate la mari dis
tanțe de linia ferată. Dato
rită muncii lui conștiincioa
se, și a altora ca el, cores
pondența ajunge la timp la 
destinatari. Dar și aici se pot 
ivi întîrzieri în distribuire 
dacă expeditorii nu com
pletează cu exactitate adre
sele.

I. PETRESCU

înainte de a călători în gentile poștașilor spre destinatari (în medalion) scriso
rile trec prin mîinile lucrătorilor de la car tare (în fotografie).

(Foto : M. CIOC)
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PRIMIREA LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI A DIRECTORULUI 

GENERAL AL SOCIETĂȚII 
PETROLIERE DE STAT E.N.I.

DIN ITALIA
Directorul general al Societății 

petroliere de stat E.N.I. din Italia, 
Raffaele Girotti, care se află într-o 
vizită în țara noastră, a fost primit 
luni la Consiliul de Miniștri de 
Gheorghe Gaston Marin și Gogu 
Rădulescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri.

în aceeași zi, oaspetele a fost 
primit de Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chimiei.
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII ARABE UNITE r
La 11 noiembrie a sosit în Capi

tală Mohamed Fahmy Hamad, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Unite în 
Republica Populară Romînă. La so
sire, Mohamed Fahmy Hamad a 
fost salutat de Gheorghe Luca, di
rectorul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost de față 
Mohamed Talaat Ragheb, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Unite în Republica 
Populară Romînă, și membrii am
basadei.

LA LEGAȚIA SUEDIEI
Luni după-amiază, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al Suediei în R.P. 
Romînă, Sture Johanson, a oferit o 
recepție cu prilejul zilei de naște
re a M. S. Regelui. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, personalități ale vie
ții științifice și culturale, ziariști. Au 
luat parte șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„CONSTRUCȚII ÎN R. P. POLONĂ“

Luni la amiază a avut loc deschi
derea Expoziției „Construcții în Re
publica Populară Polonă“ în pavi
lionul de expoziții din b-dul • Ma- 
gheru nr. 34—36.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice ale Institutului de Cons
trucții din București și ale Institu
tului de Arhitectură „Ion Mincu“ 
etc.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, și membri ai ambasa
dei. Au vorbit cu acest prilej ing. Va
sile Bumbăcea, vicepreședinte al 

C.S.C.A.S., și ing. W. Zalitowski, di
rector adjunct al Centrului de in
formare tehnică și economică în 
construcții din R. P. Polonă. Expozi
ția cuprinde machete, grafice și fo
tografii, reprezentînd aspecte din 
sectorul construcțiilor de locuințe și 
de clădiri industriale.
CENTENARUL PRIMULUI CURS 
DE LIMBĂ ROMÎNĂ ÎN ITALIA
Ieri după-amiază prof. Mario 

Allara, rectorul Universității din 
Torino, prof. Giorgio Gullini, deca
nul Facultății de litere și filozofie 
de la Universitatea din Torino, și 
prof. Mario Ruffini, lector de limbă 
și literatură romînă la aceeași Uni
versitate, au participat, în aula Uni
versității București, la ședința fes
tivă consacrată sărbătoririi centena
rului primului curs de limbă și lite
ratură romînă înființat la Universi
tatea din Torino, Italia. Au luat cu- 
vîntul acad. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității din București, dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Italiei la 
București, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Vasile 
Lixandru, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, prof. Mario Allara, rec
torul Universității din Torino.

în încheiere, prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorector al Universității 
București, a prezentat comunicarea 
intitulată „Limba și literatura italia
nă în Romînia“. (Agerpres).

*
Ieri a sosit în București o delega

ție de redactori ai revistei „Einheit“, 
revistă editată de C.C. al P.S.U.G. 
Delegația este condusă de tov. Hans 
Schaul, redactor șef al acestei publi
cații. Oaspeții vor face un schimb de 
experiență cu colectivul redacției re
vistei „Lupta de clasă“.

*
La Deva a avut loc o consfătuire 

tehnică în domeniul mineritului, or
ganizată de Ministerul Minelor și E- 
nergiei Electrice. Au participat in
gineri, tehnicieni și cadre de condu
cere de la exploatările de minereuri 
din întreaga țară. Au fost analizate 
probleme legate de realizarea măsu
rilor tehnico-organizatorice și înde
plinirea planului tehnic pe anul 1963. 
Numeroși specialiști au prezentat re
ferate privind metodele avansate de 
lucru în mine — înlocuirea materia
lului lemnos la armarea lucrărilor, 
organizarea frontului de lucru la 
înaintările rapide, rezultatele ob
ținute în flotarea minereurilor etc.

TELE G RÄMi
Acțiuni ale forțelor patriotice din Cabinda

LISABONA 11 (Agerpres).— Ci
tind un comunicat al forțelor mili
tare portugheze, agenția Associated 
Press anunță că forțele patriotice 
din Cabinda (teritoriu aparținînd

Vizita lui George Ball în Europa occidentală
BONN 11 (Agerpres). — Subsecre

tarul de stat american, George Ball, 
care a sosit la Bonn, și-a început în
trevederile politice cu Rolf Lahr, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne. După cum relatează agen
ția D.P.A., un purtător de cu- 
vînt al guvernului de la Bonn a 
precizat că discuțiile s-au referit la 
chestiuni legate de negocierile pregă
titoare ale conferinței din cadrul 
G.A.T.T. privitoare la problemele 
vamale dintre S.U.A. și Piața co
mună, ca și la relațiile economice din
tre țările Pieței comune și Statele 
Unité. De asemenea. Ball a avut o 
întrevedere cu profesorul Hallstein, 
președintele C.E.E. într-un comuni
cat asupra acestei întrevederi se 
spune că au fost discutate probleme 
privind relațiile S.U.A. — Piața co
mună. în cursul aceleiași zile. Ball 
s-a întîlnit cu Uwe von Hassel, mi
nistrul apărării al R.F. Germane, cu

PROF. PIERRE MAURIAC 
A iNCETAȚ DIN VIAȚĂ

Profesorul Pierre Mauriac, în vîrstă 
de 81 de ani, fratele mai mare al cele
brului scriitor francez, a încetat 
din viață zilele trecute la Bordeaux. 
Pierre Mauriac a fost un eminent bac
teriolog, decan al Facultății de medi
cina din Bordeaux. Autor a numeroase 
studii despre colesterină și insulina, el 
a descoperit un sindrom hepatic în dia
betul la copii care poartă numele de 
„sindromul lui Mauriac".

UN NUMĂR „ORIGINAL"
AL ZIARULUI „7ELEGRAAF"

Angolei) au efectuat o incursiune 
împotriva trupelor colonialiste por
tugheze. In timpul atacului au fost 
scoși din luptă numeroși militari 
portughezi.

care, potrivit agenției D.P.A., a dis
cutat probleme militare ale N.A.T.O.

George Ball, care va vizita mai 
multe capitale vest-europene, va 
conduce delegația americană la con
ferința de ia Paris a Organizației 
pentru colaborare economică și dez
voltare. fixată pentru zilele de 19 și 
20 noiembrie.

Potrivit ziarului londonez „Daily 
Mail“, în capitala britanică Bail va 
avea întrevederi cu Butler, ministrul 
afacerilor externe, și Heath, minis
trul comerțului. în problema relați
ilor comerciale dintre Est și Vest. 
„Marea Britanie și alte țări europe
ne (occidentale-N.R.), arată „Daily 
Mail“, consideră că lista produselor 
interzise exportului în Uniunea So
vietică și alte țări din răsărit elabo
rată în urmă cu cinci ani, în plin 
război rece, trebuie să fie revizuită“.

INVAZIE DE ȘOARECI

Sudul Californiei este invadat de 
șoareci. Fenomenul se datorează atît 
căldurii din vara care a trecut cit și 
unui fenomen biologic : în mod perio
dic șoarecii se înmtdțesc într-un ritm 
mai rapid. Ultima dată a avut loc o 
invazie de rozătoare în 1957. Prin de
ratizare însă au fost stîrpiți. De data a- 
ceasia, fenomenul se repetă la proporții 
mult mai mari, șoarecii apărînd și în 
localurile universităților. Ziarul „11 
Giorno“ scrie că negustorii asaltați de 
clienți nu reușesc să ofere destule curse. 
Este suficient să apară un afiș : „Au 
sosit curse" și imediat se formează o 
coadă enormă.

După adoptarea hotărîrilor...
(Urmare din pag. I-a)

nu ține seamă de condițiile concrete 
și de problemele specifice fiecărui 
loc de muncă.

La O.C.L. Alimentara am găsit 
noul birou lucrînd la întocmirea pla
nului de muncă pe luna noiembrie.

— Cum reflectați în pian prevede
rile hotărârii ? — l-am întrebat pe 
secretarul organizației de bază, tov. 
Ion Tilimpea.

— E greu de spus, întrucît hotărî- 
rea noastră are un caracter cam ge
neral.

într-adevăr, hotărîrea adoptată în 
adunarea de alegeri a organizației 
de bază de la O.C.L. Alimentara a- 
bundă în prevederi valabile pentru 
orice organizație. De exemplu : „Bi
roul organizației de bază se va îngriji 
ca învățamîntul de partid să se des
fășoare la un nivel cît mai înalt“. Nu 
sînt stabilite nici un fel de măsuri 
concrete pentru un domeniu sau al
tul al muncii de partid. Se înțelege

Posibilități de sporire a productivității mancii 
în sectorul de foraj - extracție

(Urmare din pag. I-a.)

schelelor, cu precădere la Trustul de 
extracție Moinești, iar plusurile de 
producție obținute pe această cale au 
reprezentat 1 pînă la 2,5 la sută din 
producția anuală de țiței a țării. S-a 
intensificat în ultimii ani și aplicarea 
metodei de combatere a viiturilor de 
nisip la sondele care exploatează 
strate slab consolidate. Rezultate în
semnate în acest domeniu au fost 
obținute în schela Țicleni.

Pentru creșterea în continuare a 
productivității muncii în sectorul de 
foraj-extracție este necesar să se a- 
nalizeze și să se evidențieze con
tinuu rezervele ce mai există încă în 
întreprinderi. în centrul preocupări
lor muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din schelele petroliere, pre
cum și a specialiștilor din institutele 
de cercetări și proiectare, trebuie să 
stea punerea mai largă în valoare a 
posibilităților de creștere a producti
vității muncii prin îmbunătățirea 
permanentă a proceselor tehnologice, 
modernizarea și mai buna folosire a 
utilajelor și instalațiilor, introduce
rea în continuare a metodelor teh
nologice noi, intensificarea mecani
zării și automatizării proceselor teh
nologice. organizarea judicioasă a 
producției.

Tn activitatea de foraj, un accent 
deosebit se cere pus pe reducerea 
duratei lucrărilor la toate fazele pro
cesului de săpare a sondelor, prin 
extinderea pe scară largă a mijloa
celor mecanizate la operațiile ce ne
cesită un volum mare de muncă. De 
asemenea, o importanță deosebită 
trebuie acordată operațiunilor de 
montaj, de a căror calitate depinde, 
în mare măsură, desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor de foraj.

Caracteristicile superioare ale in
stalațiilor moderne existente în sche
le creează condiții optime pentru 
realizarea unor indici înalți la lucră
rile de foraj și contribuie la reduce
rea duratei operațiilor de montaj. In 
afară de acestea, instalațiile de. con
strucție mai veche, ce încă mai sînt 
în uz. necesită și ele tipizarea sche
melor de montaj, iar mișcarea insta
lațiilor de la o locație la alta trebuie 
făcută în ordinea normală a desfă
șurării operațiunilor de montaj. De 

că asemenea hotărîri nu pot fi de 
prea mult ajutor pentru noile bi
rouri alese și pentru întreaga acti
vitate a organizației.

Lipsurile existente la „Textila“ 
Pitești și O.C.L. Alimentara în ce 
privește conținutul hotărîrilor și a- 
plicarea lor sînt pricinuite și de a- 
jutorul insuficient primit de aceste 
organizații din partea activiștilor co
mitetului orășenesc de partid. Nici 
secretara comitetului orășenesc, tov. 
Maria Rădulescu, care a fost de mul
te ori la „Textila“ în perioada pregă
tirii și desfășurării alegerilor, nu s-a 
sesizat de neajunsurile proiectelor 
de hotărîri, n-a sprijinit organizații
le în adoptarea unor hotărîri con
crete, eficace.

Noile birouri ale organizațiilor de 
bază sînt la început de drum. Comi
tetul orășenesc de partid Pitești are 
datoria să le ajute zi de zi ca. pe 
baza concluziilor adunărilor de ale
geri, să asigure ridicarea continuă a 
nivelului muncii de partid.

asemenea, în cazul sondelor de adîn- 
cime mică este necesar să se genera
lizeze montarea instalațiilor pe fun
dații ușoare, sănii etc, O mai mare 
atenție trebuie dată îmbunătățirii ca
lității reviziilor și reparațiilor utila
jelor în perioada de montaj, precum 
și recepționării exigente a acestor 
lucrări.

în faza de săpare este nevoie să se 
extindă în continuare forajul cu tur
bina și electroburul, în vederea creș
terii vitezelor de lucru.

Creșterea, în viitor, a adîncimii 
sondelor impune constructorilor de 
utilaj petrolier, cît și personalului 
operativ din sectorul de foraj, să ex
tindă șj să perfecționeze dispoziti
vele de mecanizare a operațiunilor 
de introducere și extragere a garni
turii. Totodată, pentru reducerea 
timpului de manevră e necesar să 
se îmbunătățească în continuare și 
calitatea sapelor, în vederea obține
rii unui metraj sporit pe sapă. Pen
tru reducerea timpului neproductiv 
e indicată o mai mare operativitate 
în alcătuirea și executarea progra
melor de lucru, precum și un con
trol riguros asupra materialului 
tubular și calității reparațiilor în 
bazele tubuläre și turbobaze, asigu- 
rîndu-se la toate punctele de lucru 
o aprovizionare ritmică cu mate
riale, 'piese de schimb, combustibili 
și lubrifianți.

Mari posibilități de creștere a 
productivității muncii există și în 
sectorul de extracție a țițeiului. în 
acest scop, o atenție deosebită tre
buie acordată perfecționării pro
cesului tehnologic de extracție a ți
țeiului și de exploatare a zăcămin
telor. Pe linia intensificării extrac
ției și creșterii factorului de recu
perare a țițeiului, se vor extinde 
procesele de menținere a presiunii 
și de recuperare secundară, prin in
jecție de fluide în zăcămintele din 
șantierele noi ale trusturilor de ex
tracție Pitești și din șantierele vechi 
ale trusturilor de extracție Ploiești 
și Tîrgoviște.

în vederea creșterii substanțiale a 
factorului de recuperare la zăcămin
tele cu țițeiuri grele și vîscoase, tre
buie începute și urmărite sistematic 
procesele experimentale de com
bustie subterană și injecție de aburi. 
Este necesar, de asemenea, să fie

Noi cinematografe sătești
Se apropie iarna, perioada cînd 

oamenii muncii de pe ogoare își 
dau întîlnire mai des în sălile că
minelor culturale, bibliotecilor, ci
nematografelor, In comunele Nă- 
nești, raionul Bacău, Siliștea, raionul 
Buhuși, Versești, Tg. Ocna, Văleni și 
Dărmănești, din raionul- Piatra 
Neamț, au luat ființă de curînd noi 
cinematografe sătești. Peste 20 de ci
nematografe au fost renovate și mo
dernizate.

De la începutul anului, rețeaua 
cinematografică din regiunea Bacău 
s-a extins cu 45 de unități noi do
tate cu aparatură și mobilier mo
dern. Numărul cinematografelor să
tești a ajuns acum la 275, față de 
31 cîte erau în anul 1954.

In prezent se află în construcție 
două cinematografe la Onești și 
Piatra Neamț. (De la Ion Arhire — 
corespondent voluntar).

extinse și fisurările hidraulice mul
tiple și selective, mai ales în sche
lele trusturilor Pitești, Tg. .Jiu, Tîr
goviște și Ploiești.

Combaterea viiturilor de nisip, a- 
plicată la schelele din trusturile de 
extracție Tîrgoviște, Pitești și Plo
iești va trebui intensificată prin îm
bunătățirea metodelor aplicate pînă 
acum și prin folosirea unor echipa
mente perfecționate. Aplicarea pro
filactică a metodelor de combatere 
a viiturilor de nisip, introducerea 
deparafinării electrice a țevilor de 
extracție și utilizarea pe scară largă 
a substanțelor de protecție antico- 
rozivă la sondele de pompaj — toate 
acestea constituie factori principali 
pentru mărirea coeficientului de ex
ploatare al sondelor și reducerea 
pierderilor de țiței datorită inter
vențiilor. Tot în scopul prelungirii 
duratei de funcționare a sondelor 
între două intervenții e nevoie să 
fie folosit utilaj de fund cu para
metrii corespunzători și, totodată, 
să fie sporită exigența operatorilor 
din schele față de calitatea pieselor 
și a lucrărilor de montare a pompe
lor de adîncime.

Pentru reducerea timpului de in
tervenție la sonde este necesar ca 
conducerile schelelor de extracție să 
îmbunătățească organizarea activi
tății de intervenție și să asigure o 
îndrumare tehnică permanentă a 
brigăzilor de intervenție, să ridice 
eficiența lucrărilor din cursul nopții 
și totodată să extindă folosirea dis
pozitivelor mecanizate de înșuru- 
bare-deșurubare a țevilor de ex
tracție, precum și folosirea raționa
lă a troliilor de intervenție. Un a- 
jutor prețios în îmbunătățirea ac
tivității de intervenție la sonde îl 
poate constitui fabricarea de către 
uzinele constructoare a unor piese 
îmbunătățite de pompe de adîncime, 
prăjini de pompare tot mai perfec
ționate, rezistente la sarcini mari și 
medii corozive, precum și a unor 
scule și echipamente ușoare și mo
dernizate.

Există deci toate condițiile pentru 
ca în sectorul foraj extracție, pro
ductivitatea muncii să crească con
tinuu și, pe această bază, să se asi
gure realizarea tuturor celorlalți in
dicatori principali al planului.

„Săptămîna
între 24 și 30 noiembrie va avea 

loc în întreaga țară tradiționala 
„Săptămînă a economiei“. în aceas
tă perioadă se vor organiza schim
buri de experiență cu mandatarii 
C.E.C. și comisiile operative de 
sprijinire a acțiunii de economisire, 
conferințe, convorbiri, manifestări 
culțural-artistice, concursuri etc. 
De asemenea, vor fi emise cărți poș
tale și plicuri speciale, se vor acor
da unele avantaje suplimentare de
punătorilor pe obligațiuni C.E.C. și 
altele.

Cu prilejul apropiatei deschideri 
a Săptămînii economiei, la Palatul

în Capiialä Dinamo București - Reaä Madrid Fotbal peste hotare
Evenimentul sportiv al acestei 

săptămâni îl constituie meciul in
ternațional de fotbal Dinamo 
București-Real Madrid, care se 
va desfășura mîine pe stadionul 
,23 August” din Capitală. Parti
da are loc în cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni”.

Fotbaliștii spanioli, din rîndul 
cărora fac parte numeroși inter
naționali binecunoscuți ca Di Ste
fano, Gento, Santamaria, Müller 
și alții, au făcut ieri la amiază un 
antrenament pe stadionul „23 Au
gust”. Antrenorul Munoz — fost 
pînă acum cîțiva ani jucător al 
aceleiași echipe — a comunicat 
ziariștilor piezenți ieri la antre
nament următorul „11” : Araqui- 
stain, Isidro, Santamaria, Casado,

După campionatele internaționale de gimnastică
• La actualele campionate, pe 

lîngă o serie de gimnaste consacra
te, au concurat și o serie de tinere 
talente : Elena Tutan, Cristina Do- 
boșan, Eleonora Ceampelea, care 
s-au dovedit bine pregătite.

• Atenția spectatorilor a fost a- 
trasă de două gimnaste din R. S.

întreceri de cicîocros
Pe un traseu din împrejurimile sta

dionului „Olimpia“ din Capitală s-a dis
putat campionatul de ciclo-cros al Ca
pitalei. Victoria a revenit lui Constan
tin Baciu de la Steaua, urmat do I. Bra- 
haru (Voința), St. Toader (Voința) și 
P. Simion (Steaua). Gh. Rădulescu 
(Olimpia), suferind o defecțiune tehni
că, a abandonat. La cele două catego
rii de juniori au terminat victorioși Gh. 
Radu (Olimpia) și C. Constantinescu 
(C.P.B.).

La 17 noiembrie în Capitală va avea 
loc un nou ciclo-cros. Această competi
ție constituie ultimul criteriu de selec
ție a alergătorilor fruntași în vederea 
campionatului republican, care se va 
disputa la 24 noiembrie,

economiei“
Casei de economii și consemnațiuni 
din Capitală a avut loc luni o con
ferință de presă.

Președintele Casei de economii și 
consemnațiuni. M. Popovici, a in
format asupra acțiunii de economi
sire a banilor la C.E.C., care în ul
timii ani a luat un caracter de 
masă. Numai în primele 10 luni ale 
acestui an, numărul depunătorilor 
la C.E.C. a crescut cu pesté 632 000. 
din care jumătate sînt oameni ai 
muncii de la sate. Astăzi revine în 
medie un libret C.E.C. la trei locui
tori.

(Agerpres)

Müller, Zocco, Amancio, F. Ruiz, 
Di Stefano, Evaristo, Gento.

Dinamoviștii și-au continuat 
antrenamentele. Ei sînt dornici că 
se comporte cît mai bine și eă 
realizeze un rezultat valoros în 
fața redutabilei formații madrile
ne. După toate probabilitățile e- 
chipa dinamovistă va avea ur
mătoarea componență: Datcu, 
Popa, Nunweiller III, Ivan, Petru 
Emil, Nunweiller IV, Pîrcălab, 
Varga Frățilă, Țîrcovnicu (Ene 
II), Haddu.

Meciul Dinamo-Real va începe 
la ora 14,15. Desfășurarea jocului 
va fi transmisă în întregime Ia 
televiziune. Posturile de radio vor 
transmite repriza a II-a — pe 
programul I — cu începere din 
jurul orei 15,15.

Cehoslovacă : Jarka Sedlackova (17 
ani) și Maria Krajcirova (15 ani) — 
care de altfel a și cîștigat titlul de 
campioană internațională la sări
turi. Amîndouă sînt eleve.

o Un cuvînt bun organizatorilor 
acestor campionate. Totul — înce- 
pînd de la desfășurarea întrecerilor 
și pînă la informarea operativă a 
spectatorilor și a presei — a fost la 
înălțime.

In urmă cu cîtevn zile an avut loc la Baia Mare finalele campionatelor repu
blicane de oină. Titlul a revenit din nou echipei Combinatului poligrafic din 
București. Iată în fotografie formația campioană și antrenorul ei.

Ziarul „Telejjraaf“, care apare la Am
sterdam, a fost' nevoit zilele trecute să 
scoată un număr neobișnuit. Pnma pa
gină a ziarului era formată clin circa 
10 știri scrise la mașină și două foto
grafii, care au fost montate și fotogra
fiate, iar apoi clișate. Paginile doi și 
patru au fost umplute cu diferite anun
țuri de asemenea clișate. „Editarea“ a- 
cestuj număr original a constituit o 
consecință a grevei tipografilor.

„PIEÎA" LA NEV/ YORK

După cum anunță agenția France 
Presse, Vaticanul a autorizat trans
portarea la New York, în aprilie a- 
nul viitor, a celebrei statui „Pieta“ 
a lui Michelangelo. Statuia va fi 
expusă la Expoziția universală care 
se va deschide la New York.

© La Addis Abeba, 
într-un meci contînd 
pentru preliminariile 
turneului olimpic de 
fotbal, echipa Etio
piei a învins cu 7—1 
(4—0) fechipa Keniei. 
Fotbaliștii etiopieni 
s-au calificat pentru 
turul următor, datori
tă unui golaveraj su
perior (ei pierduseră 
primul joc cu 1—4).

0 Meciul retur din 
cadrul competiției de 
fotbal „Cupa Rappan“ 
disputat între echipe
le Polonia Bytom și 
Sampdoria Genöva 
s-a terminat la egali
tate (1—1). Fotbaliștii 
polonezi, care cîștiga-

seră în deplasare cu 
2—0, s-au calificat 
astfel în sferturile de 
finală.

© Federația inter
națională de fotbal a 
dat publicității regu
lamentul campiona
tului mondial de fot
bal al cărui turneu fi
nal va avea loc în 
Anglia în 1966 Fede
rația engleză de fotbal 
a propus ca turneul 
fina] să se desfășoare 
între 12 și 30 iulie 
1966. Se așteaptă ca la 
campionatul mondial 
din 1966 să se înscrie 
echipe din peste 80 de 
țări. Sînt calificate din 
oficiu în turneul final

NATAȚIE. — La Zilina s-a disputat 
întâlnirea internațională de natație dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și R. S Ce
hoslovace. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul final de 1Ö8-123 puncte. In cele două 
meciuri de polo pe apă, echipa romînă a 
învins cu 6-5 și 4-3 echipa R. S. Ceho
slovace.

înotătorii romîni au stabilit două noi re
corduri ale tării, în proba de 100 m liber. 
La feminin, Ingrid Ungur a obținut timpul 
de l’06”4'10, iar Ia masculin juniorul Cor
nel Georgescu a fost cronometrat în 58”7/10 
(nou record de juniori care, totodată, ega
lează recordul de seniori). Zoe Reznicenco

EPRUBEȚĂ INCASABILĂ

După cum relatează ziarul egiptean 
„Al Alibar“, dr. Abdel Monim Abul 
Aznii, șeful Institutului egiptean de cer
cetări științifice în domeniul sticlei, a 
reușit, după experiențe îndelungate, să 
creeze o ep'ubetă de sticlă ineasabilă, 
care rezistă la explozii puternice pro
vocate de unele reacții chimice.

MAGNETOFONUL $1 PESCĂRUȘII

Pista de avioane de la San Diego 
(California) a, fost invadată de un val 
compact de pescăruși. Mijloacele folo
site împotriva lor : arme, otravă sau 
zgomot n-au dat nici un rezultat. Pes
cărușii au putut fi alungați numai cu 
ajutorul unui magnetofon care repro
ducea strigătul pescărușilor în pericol.

Brazilia, cîștigătoarea 
ultimului campionat 
al lumii, și Anglia, ca 
țară organizatoare. 
Stabilirea grupelor în 
turneul preliminar va 
avea loc la începutul 
anului 1964.

® Tn meciul retur 
pentru finala „Cupei 
Boutell“, la care par
ticipă formațiile sud- 
americane, Paraguay 
a învins Argentina cu 
3—? (1-1). Primul
meci fusese cîștigat 
cu 4—0 de fotbaliștii 
argentineni, astfel că 
ei păstrează această 
cupă cucerită anul 
trecut.

a cîștigat proba de 100 m bras, realizînd 
timpul de l’23”2/10.

*

TENIS. — Jucătoarea cehoslovacă Vera 
Stikova, una din veteranele tenisului inter
national, a cîștigat la Buenos Aires nroba 
de simplu femei învingînd în finală cu 6-2, 
6-4 pe Norma Baylon (Argentina) La dublu 
mixt, sofii Darmon IFranța) au întrecut în 
finală cu 7-5, 6-3 perechea Sukova <R S. 
Cehoslovacă), Lane (Australia).

*

VOLEI. La Suceava s-a disputai dubla 
întîlnire internațională de volei dintre e- 
chipele de tineiet ale R.P. Romîne și R.P. 
Bulgaria. Tn ambele meciuri victoria a re
venit formațiilor noastre ; la masculin sco
rul a fost 3—2, iar la feminin 3—0. 
Astăzi, la Suceava se vor desfășura întîl- 
nirile revanșă.

*

BASCHET. — Echipa feminină de bas
chet a R.S.F.S, Ruse și-a încheiat turneul 
în fara noastră întîlnind aseară în sala Di
namo echipa de tineret a Capitalei Oaspe
tele au terminat învingătoare cu scorul de 
63—37 (32—19).

*

POLO PE APĂ. — Selecționata de polo 
pe apă a Iugoslaviei a susținut încă două 
întîlniri la Moscova. în meciul cu prima 
reprezentativă a U.R.S S poloiștii iugoslavi 
au fost învinși cu 1.-0 (0-0. 0-0, 1-0, 0-0). 
Formația iugoslavă a cîștigat cu 3-1 (1-0, 
1-0, 1-1, 0-0) întîlnirea cu reprezentativa de 
tineret a U.R.S.S.

(Agerpres),
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Convocarea 
unei plenare 

a C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :

Aîdo Mono isssäffeiaaft 
©o £®î?mai?ea 

taoMÎMi gMvera italiana
ROMA 11 Corespondentul Ager

pres transmite : îu seara zilei de 11 
noiembrie, președintele Italiei, Anto
nio Segni, l-a însărcinat pe Aldo 
Morro, secretar general al Partidu
lui democrat creștin, cu formarea 
noului guvern.

Din noul guvern de „centru-stîn- 
ga“, urmează să facă parte repre
zentanți ai partidelor democrat- 
creștin, socialist, social-democrat și 
republican.

Comitetul Central al P.C.U.S. a

Sesiunea Adunării
Naționale Constituante a Algeriei

Lucrările Comitetului special 
al Consiliului G.A.T.T.

Tratative pentru acordarea 
independentei Maltei

După alegerile parțiale 
din Anglia

Azi se reiau lucrările 
Camerei Comunelor

LONDRA 11 (Agerpres).— Marți se 
reiau lucrările Camerei Comunelor. 
Vacanța parlamentară, care a înce
put la 2 august, a fost prelungită la 
cererea grupului conservator cu două 
săptămîni pentru a îngădui noului 
prim-ministru, Sir Alec Douglas- 
Home, să candideze în circumscrip
ția electorală Kinross pentru un loc 
de deputat. Paralel cu preluarea 
funcției de prim-ministru și apari
ția pe banca guvernamentală în 
Camera Comunelor, Home devine 
lider al partidului conservator.

Aceasta este ultima sesiune a Ca
merei Comunelor a cărei legislatură 
expiră în octombrie 1964, pînă cînd 
urmează să fie organizate alegeri. 
Stabilirea datei alegerilor rămîne la 
latitudinea guvernului.

După cum anunță agenția Reuter, 
liderul laburist Harold Wilson a 
cerut, într-un interviu televizat, or
ganizarea cît mai grabnică a alege
rilor.

ALGER 11 (Agerpres). — La Al
gei' au început lucrările sesiunii A- 
dunării Naționale Constituante a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare. După cum se știe, lucră
rile sesiunii au fost suspendate la 
16 octombrie ca urmare a conflic
tului de frontieră dintre Maroc și 
Algeria.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii, Ben Bella, a prezentat un 
raport cu privire la conflictul de 
frontieră mârocano-algerian și la 
situația politică internă a țării. Re- 
ferindu-se la recentul conflict de 
frontieră cu Marocul, el a de
clarat că „la frontierele noastre 
pacea se pare că a fost restabilită“. 
„Am mers la Bamako, a subliniat

Ben Bella pentru că considerăm că 
problemele africane trebuie să fie 
rezolvate în cadrul african“.

Președintele Ben Bella a expri
mat mulțumiri împăratului Etiopiei, 
Haile Selassie, și președintelui Repu
blicii Mali, Modibo Keita, pentru 
realizarea acordului de la Bamako 
care, a declarat el, „ne-a adus 
pacea“.

Abordînd problemele politice in
terne, Ben Bella s-a pronunțat în 
favoarea unității forțelor politice din 
țară. Referindu-se la viitorul con
gres al F.L.N., el a declarat că scopul 
acestui congres „este de a cimenta 
unitatea noastră“. El a subliniat, de 
asemenea, că „situația internă a e- 
voluat în mod favorabil“.

Acțiuni de protest împotriva regimului 
antidemocratic din Venezuela

GENEVA 11 (Agerpres). — Luni 
dimineața, anunță agenția France 
Presse, la Geneva și-a început 
crările Comitetul 
experți numiți de 
(Acordul general 
comerț) pentru 
tului economic dintre S.U.A. și țări
le Pieței comune referitor la impor
tul cărnii de pasăre din S.U.A. Se 
știe că acest comitet are sarcina de 
a stabili, în linii generale, pierde
rile suferite de S.U.A. de pe urma 
majorării tarifelor vamale la car
nea de pasăre pe care o exportă în 
țările Pieței comune. S.U.A. 
că aceste pierderi s-ar cifra 
milioane dolari, în timp ce 
Pieței comune pretind că 
pierderi nu depășesc 19 milioane do
lari.

Potrivit agenției citate, ședința 
celor 5 „este înconjurată de o’ ma
ximă discreție“. Cei patru experți

lu-
special al celor 5 
Consiliul G.A.T.T.

pentru tarife și 
medierea conflic-

susțin 
la 46 
țările 
aceste

economici „neutri“, sub președinția 
lui Wyndham White, secretar exe
cutiv al G.A.T.T., vor încerca 
stabilească valoarea în dolari de 
1 septembrie 1960 a exporturilor 
mericane de carne de pasăre 
Germania Federală. Statele Unite 
au hotărît, potrivit agenției France 
Presse, să „recupereze“ din impor
turile lor din țările Pieței comune 
pierderile pe care le-au suferit 
ca urmare a sporirii tarifelor vama
le de către R.F.G. la importul ame
rican de carne de pasăre. Agenția 
relevă că în acest sens experții vor 
încerca să preconizeze mai multe 
metode, în special creșterea tarife
lor vamale asupra anumitor impor
turi din țările Pieței comune sau 
reducerea tarifelor vamale de către 
țările Pieței comune la importurile 
americane. Dar în primul rînd, 
daugă agenția, trebuie fixat „preju
diciul“ suferit de americani.'

să 
la 
a- 
în

CARACAS 11 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă rela
tează că în Venezuela continuă di
ferite acțiuni de protest împotriva 
regimului antidemocratic al pre
ședintelui Betancourt. Potrivit a- 
genției France Presse, autoritățile 
din Caracas au ordonat poliției să 
instaureze o supraveghere perma
nentă a sălilor de cinema, după ce, 
duminică seara, grupuri de membri 
ai Frontului de eliberare națională 
din Venezuela (F.A.L.N.) au ocupat 
cabinele de proiecție a cinci cine
matografe și au proiectat filme cu 
un conținut antiguvernamental.

După cum transmite agenția

Associated Press, în diferite orașe 
din statul Falcon au avut loc du
minică demonstrații antiguverna
mentale urmate de incidente între 
demonstranți și poliție. Autoritățile 
au ordonat închiderea tuturor șco
lilor din orașele San Cristobal, A- 
carigua și San Felipe, unde, potri
vit agenției Associated Press, stu
denții și elevii au organizat „ade
vărate demonstrații antiguverna
mentale“. Toate școlile din Caracas 
sînt închise de trei săptămîni și nu 
vor funcționa pînă după alegerile 
prezidențiale, care urmează să aibă 
loc la 1 decembrie.

Ziare din Grecia
comerciale cu

despre relațiile
R. P. Romînă

Unele date ale F. A. O. despre 
din America Latină

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). 
Organizația mondială pentru ali
mentație și. agricultură (F.A.O.) a a- 
nUnțat că în momentul de față în 
America Latină există 2.00 de mi
lioane de oameni subalimentați. Po
trivit datelor acestei organizații, în

situația

cursul ultimilor patru ani producția 
de alimente pe cap de locuitor în 
continentul latino-american a des
crescut cu 7 la sută. De asemenea, 
în timp ce procentul de creștere a 
populației a fost în anii de după 
război de 2,8 la sută anual, ceea ce 
constituie un record pentru întreg 
globul, producția agricolă a scă
zut în aceeași perioadă cu 11 la 
sută. Cel mai mare procent de redu
cere a producției agricole a fost în
registrat în Argentina.

După cum se menționează în da
tele publicate de F.A.O. țările din 
America Latină, care disçun de a- 
proximativ 2 miliarde hectare pă- 
mînturi arabile, și-au dublat în 
cursul ultimilor 20 de ani importu
rile de produse alimentare din alte 
regiuni ale lumii. F.A.O. subliniază 
că problema reformei agrare este în 
momentul de față una dintre cele 
mai importante în această regiune a 
lumii.

Dictatura instaurată în Republica 
Dominicană în urma loviturii de 
stat militare intensifică represiunile 
antipopulare. Această imagine din 
Santo Domingo prezintă un aspect 
elocvent al terorii dezlănțuite de 
autorități împotriva patrioților do
minicani.

La Conferința parlamentarilor Æ A1.0.
Timp de 5 zile, aproximativ 200 

de parlamentari din cele 15 țări ale 
N.A.T.O., reuniți în palatul de la 
Port-Dauphiné din marginea Pari
sului, au discutat, așa cum fac în 
fiecare an, în această perioadă, pro
bleme ale organizației atlantice.

in acest an, sesiunea parlamenta
rilor N.A.T.O. s-a ținut în condiții 
diferite de cele de la sesiunile prece
dente. Pe plan internațional, aceste 
condiții sînt marcate de climatul 
creat prin încheierea Tratatului de la 
Moscova pentru interzicerea expe
riențelor cu armele nucleare în trei 
medii care, apreciat ca un important 
pas spre destindere, a fost semnat de 
peste 100 state. în această atmosferă 
s-a realizat și înțelegerea dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., însușită de Adu
narea Generală a O.N.U., cu privire 
la denuclearizarea spațiului cosmic. 
Opinia publică mondială cere cu in
sistență să se depună în continuare 
eforturi pentru slăbirea încordării 
internaționale și realizarea de mă
suri reale pentru frînarea cursei 
înarmărilor.

Observatorii și corespondenții de 
presă au urmărit de aceea desfășu
rarea conferinței parlamentarilor 
N.A.T.O.. preocupați să vadă dacă 
și în ce măsură aceste condiții noi, 
mai favorabile, din viața interna
țională se reflectă în lucrările con
ferinței. Or, ei au constatat că de pe 
băncile parlamentarilor N.A.T.O. se 
aud, ca și cum nimic nu s-ar fi în- 
tîmplat, aceleași vechi apeluri 
la continuarea și intensificarea 
cursei înarmărilor și prin urma
re la intensificarea încordării care 
au caracterizat activitatea orga
nizației atlantice de la începutul 
ei. Astfel, raportul comisiei militare 
a conferinței recomandă, după cum 
se spune în relatarea agenției 
„France Presse“, „sporirea masivă, 
peste cele 30 de divizii pregătite, a 
forțelor clasice ale N.A.T.O.“ și 
„sporirea resurselor nucleare puse 
la dispoziția comandamentului su
prem atlantic din Europa". Pe de 
altă parte, comisia politică a confe
rinței s-a pronunțat, după cum a- 
rată aceeași agenție, „în favoarea

unui sistem unificat de elaborare a 
planurilor strategice ale N.A.T.O.“. 
în acest scop, comisia a recomandat 
ca „Consiliul N.A.T.O. să se trans
forme într-un consiliu suprem de 
elaborare a planurilor strategice, cu 
împuterniciri și funcții asemănă
toare cu acelea ale șefilor statului 
major combinat, adică al statului 
major anglo-american care a func
ționat în cursul celui de-al doilea 
război mondial". Nu puțini sînt co
legii mei din presă care, luînd cu
noștință de recomandările de mai 
sus, își pun întrebări ca acestea : 
răspund oare propunerile de sporire 
a. înarmărilor atomice și neatomice,

Corespondență 
din Paris

precum și elaborarea de „planuri 
strategice" năzuințelor și cerințelor 
atît de ferm exprimate de opinia 
publică de pretutindeni de a se 
trece cît mai neîntîrziat cu putință 
la încheierea unor acorduri de re
ducere a înarmărilor, de înfăptuire, 
pas cu pas, a dezarmării ? în aceste 
condiții, cum ar putea fi altfel apre
ciate „problemele" dezbătute de par
lamentarii N.A.T.O. în sălile palatu
lui Port-Dauphiné decît contrarii 
cerințelor de pace ale popoarelor 1

Unul din subiectele asupra căro
ra s-au purtat la conferință discuții 
îndelungate a fost proiectul cu pri
vire la crearea așa-numitei „forțe 
nucleare multilaterale a N.A.T.O.“ 
sub forma unei flote cu echipaje 
mixte. La conferința parlamentarilor, 
unele documente și luări de poziție 
au reflectat diferitele tendințe în 
legătură cu acest proiect. Astfel, 
în raportul comisiei militare, se con
damnă, pe de o parte, concepția „ce
lor 15 degete pe trăgaci", adică îm
părțirea răspunderilor între toți mem
brii alianței, cît și crearea unui comi
tet restrîns. „Este logic — se spune în

acest raport — ca dreptul de a ho
tărî să rămînă aceluia care-l deține 
în prezent : șeful statului celei mai 
mari puteri occidentale, acela care 
își asumă, de asemenea, cea mai mare 
răspundere în ce privește pacea lu
mii : președintele S.U.A". Dar a- 
ceasta înseamnă — așa cum a apre
ciat chiar raportul politic — că 
„proiectul pentru crearea forței nu
cleare multilaterale a N.A.T.O. nu va 
rezolva problema fundamentală de 
a găsi o modalitate eficace de a atri
bui fiecărui membru un vot în ce 
privește hotărîrile esențiale privi
toare la război și pace și la folosi
rea armelor nucleare“.

Față de aceasta s-a manifestat, pe 
de altă parte, tendința acelor parte
neri din N.A.T.O. care critică pro
iectul. Astfel, deputatul englez Fred 
Mulloy (laburist) a afirmat că dacă 
controlul trebuie să rămînă în mîi- 
nile președintelui S.U.A., forța mul
tilaterală este „o iluzie costisitoare. 
Dacă acest control îi scapă din 
mîini, există primejdia răspîndirii 
armelor nucleare". Sir John Eden 
(conservator) a declarat că forța 
multilaterală nu are nici o utilitate 
și că „ea ar da un control iluzoriu 
asupra unei forțe iluzorii". Colone
lul W. Wierda, șeful delegației olan
deze, a declarat : „Forța multilate
rală nu ne interesează". Aceste 
puncte de vedere au fost sintetizate 
în raportul comisiei militare, care a 
conchis că „proiectul unei forțe nu
cleare multilaterale ar fi inutil din 
punct de vedere militar și ar repre
zenta o risipă".

Unii parlamentari francezi au ex
primat opoziția față de proiectul a- 
merican și au susținut ideea forței 
nucleare independente franceze. Ra
portul comisiei militare critică însă 
această concepție, arătînd că „exis
tența forțelor nucleare independente 
poate permite unuia dintre aliați să 
o folosească într-un moment în care 
ceilalți aliați nu ar considera că este 
oportun".

După cum arată ziarul „Combat", 
în afara reprezentanților S.U.A., 
în sprijinul proiectului american 
s-au pronunțat doar deputății din 
partea Partidului democrat-creștin

ATENA. — De la corespondentul 
nostru, Al. Gheorghiu :

Subliniind dorința de promovare 
a comerțului dintre Grecia și R. P. 
Romînă, ziarul „Athens Daily Post“ 
salută faptul că „în ultimii ani 
schimburile Greciei cu Romînia au 
înregistrat progrese". Interesul ma
nifestat în această direcție — scrie 
ziarul — a fost exprimat și cu pri

VIZITĂ iH S. U. A. A DELEGAȚIEI 
DE PETROLIȘTI ROMÎNI

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Delegația de petroliști, condusă de 
Ion Dumitru, adjunct al minis
trului petrolului și chimiei, și-a în
ceput călătoria de studii în S.U.A. 
prin. vizitele făcute la rafinăriile și 
centrele de cercetări ale companii
lor Standard Oii și Humble din 
New Jersey. Delegația a fost înso
țită de Frank Dennis, președintele 
Institutului american al petrolului.

La 8 noiembrie, membrii delega
ției au fost primiți la Departamen
tul treburilor interioare de către 
Jerome J. O’Brien, directorul ofi
ciului de petrol și gaze, și alți spe
cialiști americani în petrol, unde 
le-a fost prezentată o expunere pri
vitoare la situația din industria pe
trolieră a S.U.A. în aceeași zi, a- 
sistentul secretarului de stat, Wil
liam R. Tyler, a oferit o masă la 
Departamentul de Stat în cinstea 
delegației romîne la care au parti
cipat : ministrul R.P.R. la Wa
shington, Petre Bălăceanu, R. Ve- 
deler și F. Siscoe, directori în De
partamentul de Stat, F. Dennis și 
J. O’Brien.

W. Tyler a urat delegației bun ve
nit, scoțînd în evidență că schimbu
rile ce au loc între cele două țări 
pe baza acordului cultural ajută la 
stabilirea unor relații mai bune în
tre R.P.R. și S.U.A.

A răspuns Ion Dumitru, care a 
mulțumit pentru primirea făcută și 
pentru atenția de care se bucură 
delegația în S.U.A.

din Republica Federală Germană. In 
legătură cu această atitudine, Jean 
Maurice Hermann scrie în „Libéra
tion" că „Germania de la Bonn se 
oferă să participe cu un zel suspect 
la „forța multilaterală a N.A.T.O. 
(ea a propus ca împreună cu S.U.A. 
să acopere 8O°/o din cheltuieli), vă- 
zînd în aceasta un mijloc de a avea 
acces la armele atomice. Coproprie- 
tatea ar implica însă degetele ger
mane pe trăgaci și inițierea tehnici
enilor vest-germani“. Tocmai în a- 
cest aspect văd pățim largi ale opi
niei publice principalul pericol pen
tru pace și securitate al proiectului 
creării „forței » nucleare multilate
rale“.

Față de controversele ivite în ca
drul discuției, Comisia politică a 
considerat că trebuie să recomande 
ca „problema fprței nucleare multi
laterale să fie amînată și dis
cutată de conferința parlamenta
rilor N.A.T.O. din 1964, iar între 
timp să facă obiectul dezbaterilor în 
parlamentele naționale" — ceea ce 
și-a găsit expresie în hotărîrile con
ferinței.

Conferința parlamentarilor N.A.T.O. 
a reflectat „divizările interne din 
lumea occidentală" — cum s-a ex
primat comisia politică. In această 
ordine de idei, raportul 
siei politice constată că 
pectiva unei comunități atlanti
ce unitare (potrivit proiectelor pre
zentate de S.U.A.) este precis mai în
depărtată decît acum un an, în 
urma unor evenimente descurajatoa
re, printre care eșecul tratativelor de 
la Bruxelles privitoare la aderarea 
Marii Britanii la Piața comună. 
Obstacolele în calea unității atlan
tice ne par astăzi de netrecut“. Este 
semnificativ pentru poziția țărilor 
mici din N.A.T.O. faptul că, de pildă, 
delegația daneză nu a susținut prin
cipiul sporirii înarmărilor nucleare.

In cercurile corespondenților de 
presă de aci are o largă circulație 
părerea că situația creată în N.A.T.O. 
își are principala sursă în contradic
ția tot mai adîncă dintre țelurile ur
mărite în continuare de adepții a- 
cestui bloc militar și voința tot mai 
ferm exprimată a popoarelor de a se 
asigura în 
destinderea, 
dezarmarea, 
trainice.

comi- 
„pers-

relațiile internaționale 
coexistența pașnică, 

în interesul unei păci

TUDOR VORNICU

lejul vizitei făcute nu de mult, 
invitația Camerei de comerț din 
tena, de o delegație a Camerei 
comerț din R. P. Romînă, care a a- 
vut convorbiri utile la Atena, Pireu 
și Salonic.

„Intre Grecia și Romînia, subli
niază și săptămânalul „Messager 
d’Athènes“, există străvechi legă
turi de prietenie, iar relațiile comer
ciale datează, și ele din timpurile 
cele mai îndepărtate. Popoarele ce
lor două țări au continuat de-a 
lungul secolelor aceste relații consa
crate prin tradiție“.

Săptămînalul citat consemnează 
participarea consecventă a Romî- 
niei la tîrgurile internaționale de 
la Salonic, ceea ce a permis o mai 
bună cunoaștere a posibilităților de 
export ale celor două țări și stimu
larea relațiilor comerciale dintre 
ele. Ziarul semnalează în mod deo
sebit numeroasele produse de export 
prezentate de Romînia la pavilionul 
său din anul acesta, pavilion care 
„constituie o expresie a progresului 
economic al R. P. Romîne".

In continuare, în articolul citat se 
relevă încrederea și simpatia cu 
care este privită dezvoltarea comer
țului greco-romîn, „factor ce con
tribuie la transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii“.

la 
A- 
de

LONDRA 11 (Agerpres). — Timp 
de două zile, Borg Olivier, primul 
ministru al Maltei (colonie brita
nică), a dus tratative la Londra cu 
Duncan Sandys, secretarul de stat 
britanic pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colonii, în 
legătură cu acordarea independenței 
Maltei.

înainte de a părăsi Londra, pre
mierul maltez a făcut o declarație 
în care arată că este mulțumit de 
rezultatele tratativelor duse cu mi
nistrul britanic, dar că în proble
mele legate de obținerea indepen
denței Maltei mai este mult de ne
gociat. „Pentru aceasta, a adăugat 
Borg Olivier, va fi necesar să revin 
la Londra de mai multe ori“.

Pe de altă parte, potrivit relată
rilor presei engleze, Borg Olivier a 
declarat lui Duncan Sandys că pînă 
în prezent nu s-a făcut nici un pro
gres în vederea rezolvării divergen
țelor care există între partidele po
litice din Malta în problema acor
dării independenței. După cum se 
știe, la conferința din iulie, la care 
au participat reprezentanții celor 
cinci partide principale din Malta în 
vederea acordării independenței ță
rii, trei dintre ele s-au pronunțat 
împotriva acordării independenței. 
Numai partidul laburist, principalul 
partid de opoziție, și partidul națio
nalist (partidul de guvernămînt) 
s-au pronunțat pentru acordarea 
imediată a independenței naționale.

hotărît convocarea unei plenare or
dinare a C.C. al P.C.U.S. pentr 
ziua de 9 decembrie 1963.

Pe ordinea de zi a plenarei se 
află problema : „Cu privire la dez
voltarea continuă a industriei chi
mice și la folosirea pe scară largă a 
produselor și materialelor chimice 
în economia națională“. Raportul la 
plenară va fi prezentat de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Nemulțumiri în Borneo de nord 

față de restricțiile impuse 
in comerțul exterior

SINGAPORE 11 (Agerpres). — 
Borneo de nord, unul din teritoriile 
membre ale Federației Malayeze, a 
protestat împotriva restricțiilor ce-i 
sînt impuse de către autoritățile fe
derației în întreținerea de relații co
merciale cu alte state.

în cadrul conferinței reprezentan
ților Camerelor de comerț din teri
toriile Borneo de nord, Sarawak, 
Singapore și Malaya, care a avut loc 
recent la Kuala Lumpur, Lim Cheng 
Wah, președintele Camerei de co
merț din Borneo de nord, a cerut 
libertate în desfășurarea relațiilor 
comerciale directe cu Japonia, cu 
state din Europa sau din alte conti
nente, fără a mai fi obligați să între
țină asemenea relații prin interme
diul teritoriului Singapore.

Vietnamul de sud. Trupe și tancuri ale juntei militare gata să intervină 
împotriva oricărei manifestații a populației care cere lichidarea definitivă 
a vestigiilor guvernării diemiste.

mez în legătură cu reluarea progra
mului S.U.A. de ajutor 
pentru Vietnamul de sud, suspendat 
în luna august. Purtătorul de cuvînt 
a adăugat că data reluării programu
lui nu a fost încă stabilită.

DJAKARTA. Președintele Indone
ziei, Sukarno, a numit la 11 noiem
brie în funcția de ministru prim al 
guvernului — rămasă vacantă în urma 
morții lui Raden Hadji Djuanda Kar- 
tawidjojo — pe ministrul afacerilor 
externe Subandrio, care va de
ține și vechea sa funcție de ministru 
al afacerilor externe.

BUDAPESTA. Răspunzînd invita
ției C.C. al P.M.S.U., la 11 noiembrie 
a sosit în R. P. Ungară o delegație a 
P.C.U.S., condusă de V. P. Mjăva- 
nadze, membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Gru- 
zia. Membrii delegației vor lua cu
noștință de activitatea organizațiilor 
de partid ale P.M.S.U. și vor împăr
tăși dm experiența organizațiilor 
P.C.U.S.

REYKJAVIK. Ca urmare a acțiuni
lor susținute ale oamenilor muncii, 
guvernul Islandei a renunțat la hotă- 
rîrea de a strecura prin Alting 
(parlamentul islandez) proiectul de 
lege privind înghețarea salariilor și 
interzicerea grevelor pe timp de două 
luni. Conducerea Uniunii sindicate
lor din Islanda a primit asigurări că 
proiectul de lege va fi retras de pe 
ordinea de zi a Altingului pînă la 
10 decembrie.

MOSCOVA. La invitația ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko, la 11 noiembrie a so
sit la Moscova într-o vizită oficială 
de zece zile ministrul afacerilor 
externe ab Danemarcei, Per Hăkkerup 
cu soția.

TOKIO. La 11 noiembrie, s-a des
chis la Tokio, Congresul Institutului 
internațional de teatru la care parti
cipă reprezentanți din 24 de țări. Din
R. P. Romînă participă artistul po
porului Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

BELGRAD. Răspunzînd invitației 
Scupșcinei Federative a R.S.F. Iu
goslavia, la 11 noiembrie a sosit în 
Iugoslavia, într-o vizită de răspuns, 
o delegație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Delegația este condusă de 
K. T. Mazurov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al C. C. al Partidului 
Comunist din Bielorusia, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat al
S. U.A. a declarat că ambasadorul 
Statelor Unite la Saigon, Henry Ca
bot Lodge, a fost împuternicit să ducă 
tratative cu noul guvern sud-vietna-
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ROMA. în zilele de 10 și 11 no
iembrie, în 96 de orașe și localități 
din Italia au avut loc alegeri pentru 
consiliile municipale. Rezultatul aces
tor alegeri va fi cunoscut în cursul 
zilei de marți.

DELHI. La 11 noiembrie, primul 
ministru Jawaharlal Nehru a oferit 
un dejun în cinstea cosmonauților 
sovietici V. Nikolaeva-Tereșkova, A. 
Nikolaev și V. Bîkovski. în aceeași 
zi, cosmonauții sovietici au fost pri
miți de președintele Radhakrishnan.

BUENOS AIRES. Subsecretarul de 
stat al S.U.A., Averell Harriman, a 
părăsit Buenos Aires-ul la 10 noiem
brie „după ce a eșuat în încercarea 
de a convinge autoritățile argentini- 
ene să renunțe la planurile de reziliere 
a contractelor cu firmele petroliere 
nord-americane și europene“, rela
tează agenția U.P.I. în comunicatul 
dat publicității după convorbirile 
dintre Harriman și mai mulți repre
zentanți ai guvernului argentinian — 
inclusiv președintele țării, Arturo 
Illia — se arată că guvernul „va ra
tifica hotărîrea sa suverană, irevoca
bilă, de a anula contractele petroli
ere, iar actul va fi definitivat 
săptămîna viitoare“.

LEOPOLDVILLE. M. Ngoy, înalt 
funcționar la Ministerul Afacerilor 
Externe congolez, a fost arestat de 
poliție înainte de a pleca la Paris, 
unde urma să-și ia în primire postul 
de șef al misiunii diplomatice congo
leze. Potrivit agenției France Presse, 
el a fost arestat fiind acuzat de trafic 
de diamante.

BELGRAD. La Belgrad a fost dat 
publicității comunicatul cu privire la 
vizita delegației Republicii Mali, în 
frunte cu Jean-Marie Kone, prim-vi- 
cepreședinte al republicii și membru 
al Biroului Politic al Partidului U- 
niunea sudaneză. Cele două delegații 
au subliniat că popoarele și guverne
le R. S. F. Iugoslavia și Republicii 
Mali sprijină ideea convocării unei 
noi conferințe a țărilor neangajate.

BANGKOK. în cursul primelor opt 
luni ale acestui an, balanța comerțu
lui exterior al Tailandei a înregistrat 
un deficit de 1 501 400 000 bahti, cu 
peste 50 la sută mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. Pre
sa din Bangkok apreciază că deficitul 
se datorește dumpingului cu produse 
din S.U.A. și Japonia în Tailanda, 
precum și scăderii prețurilor la pro
dusele tailandeze pe piețele străine.
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