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Pregătiri pentru iarnă 
in gospodăriile colective
O dată cu ducerea la bun sfîrșit 

a însămînțărilor, arăturilor și a al
tor lucrări agricole de toamnă, la 
sate se fac intense pregătiri pentru 
întîmpinarea în bune condiții a ier
nii. în această privință un loc im
portant îl ocupă terminarea con
strucțiilor zootehnice, precum și 
luarea altor măsuri menite să asi
gure buna iernare a animalelor, 
menținerea la un nivel ridicat a 
producției animale în perioada de 
stabulație. Multe gospodării colecti
ve din raioanele Băilești și Craiova 
și din alte raioane ale regiunii Ol
tenia au obținut o serie de rezul- 

/ täte bune în această direcție.
în 1963, în gospodăriile colective 

din raionul Băilești, efectivele de 
animale au crescut simțitor. Pentru 
ca și în perioada de iarnă să se ob
țină producții mari și constante au 
fost luate măsuri temeinice pentru 
asigurarea furajelor și adăposturilor 
necesare. Aceste probleme au fost 
dezbătute încă din vară în adună
rile generale ale colectiviștilor, în 
ședințele consiliului agricol raional 
etc. Cele mai multe gospodării co
lective s-au îngrijit să-și asigure a- 
dăposturile și furajele necesare pen
tru sectorul zootehnic. La gospodă- 

1 riile colective din Bistreț, Rastu, Ga- 
licea Mare și altele din raionul Băi
lești pregătirile pentru iernarea a- 
nimalelor sînt aproape terminate.

La G.A.C. „23 August“ din Băi
lești colectiviștii au construit un 
complex avicol cu o capacitate de 
adăpostire de 10 000 de păsări, au 
amenajat o stație de incubație, care 
va putea produce în anul viitor 
100 000 de pui. Construcțiile mai 
vechi au fost reparate, curățate și 
dezinfectate.

Multă atenție s-a acordat iernării 
animalelor și la G.A.C. Rastu. Gos
podăria are 1 224 bovine, din care 
427 vaci, 1 300 porcine, 270 ovine și 
aproape 11 000 păsări. Buna hră- 
nire și adăpostire a efectivelor 
de animale în continuă creștere nu 
este o treabă ușoară. De aceea con
siliul de conducere și comitetul de 
partid au analizat mersul construc
țiilor și balanța furajeră, stabilind o 
serie de măsuri. Alături de maiștrii 
din brigada de construcții au fost 
repartizați să lucreze în acest sec
tor 30 de colectiviști. Dé curînd, s-a 
terminat și amenajarea saivanelor, 
compartimentarea lor. în prezent, 
colectiviștii construiesc un adăpost 
cu bazine pentru prepararea fura
jelor grosiere. Ei au săpat fîntîni și 
au procurat o motopompă care să a- 
sigure apa necesară în fiecare grajd. 
Asemenea preocupări au existat și 
în alte gospodării colective din ra
ionul Băilești. Majoritatea construc
țiilor zootehnice sînt terminate.

Rezultate bune în această direc
ție au fost obținute și în raionul 
Craiova. Pentru ridicarea construc- 

) țiilor au fost confecționate peste 
5 000 000 de cărămizi și 600 000 de 
chirpici. Prin grija consiliului agri
col raional s-au procurat însemnate 
cantități de materiale de construcție 
care nu se găseau pe plan local. Cu 
toate acestea, pregătirile pentru ier
narea animalelor sînt rămase în 
urmă într-un număr de gospodării 
colective, printre care cele din Ba- 
brova, Căciulațu, Călugărei și altele.

La gospodăria colectivă din Teas- 
cu, în planul de producție s-a pre
văzut ca pînă la sfîrșitul anului să 

f se ajungă la un efectiv de 425 bo
vine. Or, chiar și după terminarea 
grajdului nou aflat încă la acoperiș 
nu se asigură adăpost decît pentru 
circa 360 de bovine. De aceea, aici 
ca și în alte gospodării din raion, 
trebuie luate măsuri pentru mai 
buna folosire a grajdurilor existen
te. Dat fiind că n-au terminat par
tea de sus a lucrării, colecti
viștii din Bratovoești au procurat 
nuiele, pe care le-au fixat la tava

nele de la 3 grajduri. Pentru izo
lare au folosit un strat subțire de 
lut în amestec cu paie. Acest lucru 
poate fi făcut oriunde.

Pentru terminarea construcțiilor 
zootehnice în cel mai scurt timp 
este necesară mai multă preocupare 
din partea consiliului agricol raio
nal, organizarea cît mai bună a lu
crărilor de construcții, întărirea e- 
chipelor cu un număr mai mare de 
colectiviști, aprovizionarea neîntîr- 
ziată cu unele materiale.

★

Anul acesta, " gospodăriile colecti
ve din raionul Băilești au obținut 
în medie de la fiecare vacă cu a- 
proape 600 1 lapte mai mult decît 
s-a realizat în raionul Craiova. A- 
ceastă diferență nu poate fi expli
cată numai prin condițiile naturale 
mai bune care există în primul ra
ion. Aici este vorba și de preocupa
rea diferită a gospodăriilor colecti
ve mai ales în ce privește asigura
rea furajelor. în timp ce gospodă
riile colective din raionul Băilești 
au asigurat în întregime furajele 
suculente, cele din raionul Craiova 
n-au realizat încă planul de însi- 
lozare.

Dar nu este vorba numai de strîn- 
gerea furajelor, ci și de depozitarea 
lor în condiții bune și mai ales de 
folosirea lor rațională în hrana ani
malelor. O serie de gospodării co
lective din ambele raioane au luat 
unele măsuri : cîntărirea și împrej
muirea șirelor de furaje fibroase și 
grosiere, darea lor în primire unor 
oameni chibzuiți, cu spirit gospodă
resc. O măsură bună o constituie și 
amenajarea încăperilor de preparare 
a furajelor. Așa s-a procedat la gos
podăriile colective din Bistreț, Cio- 
roiu Nou, Siliștea din raionul Băi
lești, Almăju, Berevoiești și altele 
din raionul Craiova.

O mare însemnătate are întocmi
rea balanței furajere, care să oglin
dească situația asigurării furajelor, 
să dea putința să se calculeze rații 
de hrană cît mai economicoase. La 
Consiliul agricol raional Craiova se 
poate vedea balanța furajeră întoc
mită pentru fiecare gospodărie co
lectivă în parte. Dar ce folos că nici 
președintele, nici inginerul gospodă
riei colective din Teascu nu au nici 
un exemplar din balanța întocmită. 
Este de la sine înțeles că gospodări
rea chibzuită a furajelor pe baza 
balanței și a rațiilor ce se întocmesc 
se face acolo unde se cresc anima
lele, în unitatea agricolă.

Majoritatea gospodăriilor colective 
au lucernă de bună calitate, din care 
o parte se poate transforma în făi
nă de fîn care să fie folosită în 
hrana porcilor și a păsărilor. în a- 
cest fel, pe lîngă că se asigură o 
bună parte din vitaminele necesare 
pot fi înlocuite 15—20 la sută din 
concentrate. Ar fi bine ca specialiș
tii din gospodării și cei de la consi
liile agricole raionale să îndrume 
gospodăriile colective să folosească 
morile cu ciocane existente și să se 
într-ajutoreze pentru prepararea 
unor cantități cît mai mari de făină 
de fîn de lucernă. Se simte nevoia 
ca în toate gospodăriile colective să 
se organizeze prepararea furajelor 
înainte de a fi date în hrana anima
lelor, tocarea și saramurarea nutre
țurilor grosiere sau amestecul lor cu 
suculente.

Iată de ce este necesar ca orga
nele locale și, în primul rînd, con
siliile agricole să ia toate măsurile 
care se impun pentru adăpostirea 
corespunzătoare a animalelor, hră- 
nirea și îngrijirea lor în cele mai 
bune condiții.

C. BORDEIANU 
R. APOSTOL

COMUNICAT
La invitația președintelui Republicii Socialiste Federative Iugo

slavia, Iosip Broz Tito, o delegație de stat a Republicii Populare Ro
mine, condusă de președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, va vizita Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia intre 22 și 30 noiembrie 1963.

Ca o mai înaltă pwdaetmtate
a mantii

în abatajele 
Văii Jiului

PETROȘENI (coresp. 
„Scînteii“). — în cursul 
acestui an, minerii din 
Valea Jiului au realizat 
o productivitate a mun
cii pe post cu 0,213 
tone de cărbune mai 
mare fată de 1960. 
Creșterea productivității 
muncii se datorește în 
cea mai mare măsură 
utilării minelor cu noi 
mijloace mecanizate — 
haveze, pluguri, trans
portoare blindate etc. 
— ca și extinderii me
todei de exploatare în 
abataje frontale. în a- 
nul în curs, din aceste 
abataje se extrag cu a- 
proape 1,5 milioane 
tone de cărbune mai 
mult decît în 1960. Cu' 
ajutorul noilor mijloace

mecanizate, brigăzile de 
mineri de la Lupeni, 
Lonea, Petrila și alte 
exploatări realizează ran
damente mai mari cu 
1,5—4,5 tone de căr
bune pe post față de 
tăierea cu ciocane de 
abataj.

Eficacitatea extinderii 
forajului cu turbina

La întreprinderea de 
foraj Craiova s-au săpat 
în acest an cu turbina 
73,8 la sută din totalul 
metrilor forați, față de 
63,6 la sută în 1962. A- 
cest lucru a permis pe
troliștilor de aici să de
pășească planul de ridi
care a productivității 
muncii cu 1,1 la sută și 
să realizeze economii 
suplimentare la prețul 
de cost de peste 
1 600 000 lei. Tot pe li

„Săptâmîna cărții Academiei
R. P. Romine“

între 23 și 30 noiembrie va avea 
loc „Săptâmîna cărții Academiei 
R. P. Romîne“. Vor fi organizate în- 
tîlniri ale autorilor cu cititorii la 
București, Iași, Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș Craiova, Reșița, standuri și 
vitrine în instituții, întreprinderi și 
în marile librării. La București se 
va deschide o expoziție retrospec
tivă a cărților și publicațiilor pe
riodice apărute în. Editura Aca
demiei R.P.R. Expoziții similare vor 
mai fi prezentate la Iași, Cluj, Ti
mișoara, Tg. Mureș.

(Agerpres)

Premiera de gală 
a noului film romînesc z/Tudor/<f

în sala Palatului R. P. Romîne a 
fost prezentat vineri seara în premi
eră de gală filmul „Tudor“ — amplă 
evocare istorică a răscoalei din 1821 
avînd în frunte pe Tudor Vladimi- 
rescu.

Au participat tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de cultură, un numeros public.

înainte de spectacol, președintele 
Consiliului cinematografiei, Mihnea 
Gheorghiu, a vorbit despre munca 
depusă timp de trei ani la realizarea 
acestei noi producții a cinematogra
fiei noastre. Filmul a fost turnat în 
cea mai mare parte pe locurile unde 
s-a desfășurat răscoala din 1821. Un 
mare număr de localnici — munci
tori și colectiviști, ostași — au răs
puns cu entuziasm chemării de a

In interiorul ziarului :
• Adunări de dare de seamă fi 

alegeri în organizațiile de partid : 
Privind în perspectivă ; Aproape 
și totuși departe... (pag. .2-a).

• Tng. D. Ivănescu : ,\-rln .in
dustria de prelucrare a lemnului — 
Posibilități largi de promovare a 
tehnologiei moderne (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).
• A. Bumbac : Comentariul zilei 

— Congo. încordare politică și 
austeritate economică (pag. 4-a).
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nia introducerii meto
delor înaintate de lucru, 
în această întreprindere 
a început de curînd ex
perimentarea forajului 
cu electroburul.

★

P I TE ȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — în ca
drul trustului de foraj 
Argeș se pune un ac
cent tot mai mare pe 
extinderea metodelor 
tehnologice avansate. în 
cele 10 luni care au 
trecut din acest an, son
dorii au săpat cu 
turbina și electroburul 
peste 53 la sută din vo
lumul total de metri 
forați. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii pe 
trust a crescut cu 3,7 
la sută, forîndu-se peste 
plan aproape 10 000 
metri.

La Brașov

Un nou centru de stomatologie
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri s-a dat în folosință la Brașov 
un nou centru de stomatologie, cu 
20 de unități dentare, laboratoare, 
săli de lucru, camere de gardă, săli 
de așteptare. Noua unitate medi
cală este dotată cu aparate și in
strumentar medical modern. în ca
binetele dentare ale centrului lu
crează aproape 90 de medici stoma
tologi și personal medical mediu.

contribui la realizarea acestei 
cuprinzătoare fresce sociale a Țării 
Romînești de la începutul veacului 
al XIX-lea.

Printre realizatorii ale căror nume 
figurează pe genericul filmului „Tu
dor" se află numeroși actori de film 
și de teatru : Emanoil Petruț, Geor
ge Vraca, Lica Gheorghiu, Alexan
dru Giugaru, Geo Barton, Toma Di- 
mitriu, Fory Etterle, Olga Tudora- 
che, Amza Peltea, Ion Besoiu, Ion 
Dichiseanu, Florin Scărlătescu, Er
nest Maftei, Luminița Iacobescu și 
mulți alții.

Filmul este realizat de regizorul 
Lucian Bratu, după scenariul scrii
torului Mihnea Gheorghiu. Imaginea 
aparține operatorului Constantin 
Ciobotaru, iar muzica este semnată 
de compozitorul Gheorghe Dumi
trescu.

Filmul s-a bucurat de un deosebit 
succes. La sfîrșitul'spectacolului, in- 
terpreților și realizatorilor filmului 
aflați în sală le-au fost oferite bu
chete de flori.

(Agerpres)

1)1 TERMOFORE RRAZI
Ploieștiul și-a înscris numele, cu 

mai bine de un secol în urmă, în 
istoria mondială; a petrolului. Lîngă 
acest oraș, la Rifov, în 1857, din ra
finăria lui Teodor Mehedințeanu ie
șeau primele cantități de petrol 
lampant.' Romînia a fost printre pri
mele'. țări din lume care au dat ți
țeiului o ■ utilizare industrială.

După zeci de ani, în jurul Ploieș- 
tiului își1 desfășurau activitatea mai 
multe rafinării, care prelucrau ți
țeiul sondelor situate în apropiere. 
Dar dacă ■ ■ cercetezi statisticile din 
perioada dintre celé două războaie’ 
mondiale, la. rubrica importuri vei 
îptîlni uleiuri pentru automobile și 
chiar benzine cu cifre octanice ceva 
mai ridicate; in vreme, ce la export 
una din principalele mărfuri romî
nești era țițeiul. Rafinăriile Ploieș- 
tiului, care alcătuiau aproape în
treaga ramură a prelucrării petro
lului din țară, aveau o capacitate 
restrînsă, tehnologii și utilaje înve
chite, cu ajutorul cărora nu se pu
teau obține cele mai valoroase pro
duse derivate din petrol.

„Aurul negrii" este o metaforă în
cetățenită de multă vreme cînd se 
vorbește despre petrol.

în vechea Romînie însă, țițeiul 
era , aur. nurnpi pentru societățile 
monopoliste străine, proprietarii de 
atunci, ai aceștei bogății, prefăcute 
dincolo de hotarele țării în zeci de 
produse, care de care mai valoroase.

în anii, construcției socialiste, 
partidul a acordat o deosebită aten
ție construirii unor importanțe ca
pacități de prelucrare a petrolului, 
dotate cu tehnică modernă, dezvol
tării industriei petrochimice, pentru 
valorificarea superioară a acestei 
mari bogății a poporului, în scopul 
înfloririi economice a țării.

Realizările înscrise în anii din 
urmă în înfăptuirea acestor sarcini 
au schimbat profund vechile rafină
rii ploieștene. Reconstruirea radicală 
a vechilor instalații s-a împletit cu 
construirea altora noi. Datorită a- 
cestui fapt se înaintează necontenit 
spre atingerea unui indice de seamă 
stabilit de planul de șase ani, acela 
al criterii cu cel puțin 40 la sută a 
valorii produselor obținute din fie
care tonă de petrol. Ce înseamnă a- 
tingerea acestui indice ne dăm mai 
bine seama dacă socotim că prin a- 
ceasta economia națională va avea 
un venit suplimentar echivalent 
cu valoarea produselor ce se reali
zau în 1959 din prelucrarea a 5 mi
lioane tone petrol.

în ziua de 14 noiembrie, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Alexan
dru Drăghici, Leonte Răutu, Gheor
ghe Gaston Marin și Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, au vizitat două mari o- 
biective industriale, care aduc o con
tribuție de seamă la valorificarea 
superioară a petrolului — Rafinăria 

La marile obiective ale industriei petrochimice.

Sala turbinelor Centralei de termoficare Brazi.

Brazi și Combinatul petrochimic — 
precum și centrala, electrică de 
tennoficare Brazi. Oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii Dumitru Bala- 
lia, prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.M.R., Gheor
ghe Stan, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal, de activiști de partid și de stat.

Rafinăria Brazi
In vara anului 1959, în cursul vi

zitei-făcute de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și alți conducători de 
partid și de stat la Ploiești, au fost 
examinate, pe cîmpul de la Brazi 
propunerile privind amplasarea u- 
nor noi mari întreprinderi petro
chimice.

...Acum, pe aceleași locuri, te în- 
tîmpină „pădurea“ argintie de co
loane și rezervoare. în soarele ce 
răzbate prin ceața dimineții de 
toamnă sclipesc coloanele comple
xului de reformare qptalitică, cu o 
capacitate de 1 000 000 tone anual, 
intrată în funcțiune în anul 1961.

Conducătorii de partid și de stat 
au venit din. nou în mijlocul petro
liștilor de la Brazi cu prilejul unui 
eveniment important în viața acestei 
mari întreprinderi : intrarea’ în func
țiune a instalației de distilare'atmo
sferică și în vid (D.A.V.)

Instalația te impresionează prin 
măsivitâte.a desălinatoarelor Sferice. 
Dar și mai impresionante sînt ci
frele care oglindesc însemnă
tatea ei pentru valorificarea supe
rioară a petrolului : aci vor fi prelu
crate, trei milioane de tone, un sfert 
din întreaga producție de țiței a țării 
noastre.

Directorul rafinăriei, ing. Bujor' 
Olteanu, arată că. pe aceeași platfor
mă sînt- cuprinse utilaje în vederea 
efectuării a trei operațiuni : desali- 
narea electrică a țițeiului, distilarea 
atmosferică a țițeiului desalinat și 
distilarea în vid a păcurei.

încerci un sentiment de mare 
bucurie și mîndrie cînd afli că a- 
ceastă instalație de înalt nivel teh
nic, cu un grad avansat de automa
tizare, a fost proiectată în întregime 
în țară de către specialiștii de la 
Institutul de proiectări de instalații 
petroliere din Ploiești (șef de proiect 
Aurel Hotopeleanu), iar echipamentul 
tehnologic este produs de Uzinele 
„Progresul“-Brăila, „Vulcan“-Bucu- 
rești, Uzina de utilaj chimic și pe
trolier Ploiești, Uzina constructoare 
de mașini Reșița, Uzina de pompe 
București și alte întreprinderi ale 
industriei noastre socialiste. Lucră
rile de automatizare au fost reali
zate dc întreprinderea de specialita
te din Ploiești (I.R.C.R.).

In instalația D.A.V. țițeiul se 
transformă în benzină, benzină grea, 
petrol, motorină, distilat de vid, re- 
zidiu. Produsele își încep apoi călă

toria pe conducte. Benzina ia dru
mul complexului de reformare cata
litică, distilatul de vid este1 îndreptat 
spre cracarea catalitică și hidrocra- 
care, rezidiul constituie materia 
primă pentru fabricarea cocsului în 
instalația de cocsare care se .con
struiește acum la cîțiva metri de 
D.A.V. ' J .

Drumul țițeiului prin coloane și 
conducte, trecerea de la un produs 
la', altul, sub jocul dirijat ■ al presiu
nilor și temperaturilor diferite, al 
reacțiilor chimice, îți apar ca o al
chimie modernă, în care lichidul ne
gru din adîncurile pămîntului țării 
suferă metamorfoze care-i ridică 
treaptă cu treaptă.valoarea.

Nivelul tehnic înalt al instalației 
D.A.V. asigură obținerea de econo
mii anuale de 27 milioane lei, spo
rirea productivității muncii cu 
peste 150 la sută comparativ cu in
stalațiile vechi, îmbunătățirea cali
tății benzinei auto prin ridicarea 
cifrei octanice.

Instalația de cocsare, vizitată a- 
poi de oaspeți, va prelucra anual 
500 000 tone rezidiu, prefăcîndu-1 
în cocs de petrol, benzină, moto
rină. Gazele de rafinărie obținute 
aci vor contribui la sporirea pro
ducției de gaze destinate chimizării.

Cocsul de petrol — produs foarte 
căutat pe piața mondială — va fi 
folosit și în noua uzină de aluminiu 
de la Slatina, la fabricarea electro
zilor.

O instalație de cocsare de acest 
tip, dar de proporții mai reduse, a 
fost construită și în cadrul rafină
riei de la Gauhăti (India), fiind 
proiectată de specialiști romîni și 
înzestrată cu utilaje produse de in
dustria noastră.

Datorită noilor instalații, prelu
crarea țițeiului în Rafinăria Brazi 
crește în anul 1964 de peste 3 ori 
față de anul 1959, iar valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de ți
ței va fi în anul 1964 de 2,6 ori mai 
mare decît în anul 1959.

Combinatul 
petrochimic

în imediata vecinătate a rafinăriei 
Brazi se înalță construcțiile și insta
lațiile combinatului petrochimic, 
care va valorifica superior fracțiile 
rezultate din distilarea țițeiului.

Prima fabrică a combinatului care 
va intra în funcțiune este cea de o- 
lefine (35 000 tone etilenă și 20 000 
tone propilenă anu^l).

Aici se va prelucra, prin cracare 
termică, fracția de propan din 
rafinării și după o fracționare

ION MÄRGINEANU 
SORIN STRUJAN

(Continuare în pag. Ilî-a)

Vedere parțială a Rafinăriei Brazi.



Privind în perspectivă
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Iată cîtcva imagini din noul film romînesc „Tudor , 
creație artistică plină de măiestrie, închinată unui mo
ment de seamă al luptei poporului nostru pentru liber
tate.

Actorul Emanoil Petruț întruchipează figura eroică a 
lui Tudor Vladimirescu pe care-1 vedem — în fotografia 
din dreapta, sus — în mijlocul cîtorva dintre panduri.

Fotografia clin stînga înfățișează alte două personaje 
principale, boierul Brîncoveanu (artistul poporului George 
Vraea) și Aristița (interpretată de Lica Gheorghiu).

Filmul — realizat de regizorul Lucian Bratu — se re
marcă prin scene de masă de o mare autenticitate (clișeul 
clin dreapta, jos).

puternică, capabilă să-l 
noi succese în creșterea 

productivității muncii,
AL. MUREȘAN 

coresp. „Scînteii"

Aproape și totuși departe...

in viața unei în
treprinderi, alege
rea comitetului de 
partid pe întreprin
dere reprezintă un eveniment de mare 
însemnătate. Comuniștii de la Uzinele 
„Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii 
s-au 
tru conferința 
mă 
avut 
la conferință au ascultat cu 
drie bilanțul bogat al realizărilor uzinei, 
expus de darea de seamă. în cele 10 
luni, colectivul de aici a realizat și de
pășit sarcinile de plan la toți indicato
rii. S-au dat peste plan 4 000 tone pro
duse finite necesare construcției de

■ autocamioane, tractoare, mașini unelte, 
-utilaje petroliere etc. S-a îmbunătățit 
simțitor calitatea produselor și în spe
cial a oțelurilor de rulmenți. Toate a- 
cestea constituie un succes al organiza
ției de partid care conduce și îndrumă 
cu competență activitatea întregului co
lectiv.

Darea de seamă ca și cei 20 de dele
gați care au luat cuvîntul s-au ocupat 
în mod deosebit de munca politică des
fășurată în uzină pentru creșterea pro
ductivității muncii. Aceasta nu din do
rința de a se încînta de succese (în 
cele 10 luni productivitatea a crescut 
cu 5,1 la sută față de plan), ci mai ales 
pbntru faptul că în anul viitor se pre
vede o creștere a volumului producției 
globale cu 9,8 la sută, iar a productivi-

tății muncii cu 7,2 la sută și pentru 
realizarea acestor sarcini sporite trebuie 
mobilizate noi mijloace și rezerve.

Inginerul loan Fărcășan, laminoristul 
Simion Cocu, maistrul Vasile Bota, loan 
Stamatiev, directorul uzinei, și mulți 
alții au subliniat însemnătatea pe care 
a avut-o pentru creșterea productivi
tății muncii introducerea unor proce
dee tehnologice noi.

Comitetul de partid a militat pentru 
dezvoltarea colaborării dintre uzină și 
institutele de cercetări. Sesiunile știin
țifice organizate în uzină, la care au 
participat și specialiști din institutele 
de cercetări, au contribuit la îmbunătă
țirea asistenței tehnice și la introduce
rea unor metode noi, mai productive.

Cu sprijinul unor colective de ingi
neri și tehnicieni, comitetul de partid 
a analizat de mai multe ori felul cum 
se înfăptuiește planul de măsuri tehni
ce și organizatorice și în special acelea 
cu eficiență mai mare în producție. 
Astfel au căpătat viață cele peste 80 
de măsuri prevăzute în plan.

Merită subliniate eforturile organiza
ției de partid din această uzină pentru 
mobilizarea masei muncitorilor la folo
sirea cu randament ridicat a mașinilor 
și utilajelor. Gradul de utilizare a ma
șinilor și agregatelor a crescut în a-

bitorii au subliniat 
Uzările obținute, 
încă mari posibilități de .sporire a pro
ducției și în special a productivi
tății muncii, posibilități care nu 
sînt încă folosite. Muncitorul Gheorghe 
Radu a criticat comitetul de partid, 
conducerea uzinei, care nu s-au sesizat 
că în magazia uzinei 9 electrocare stau 
nefolosite, în timp ce în unele locuri 
transportul în uzină nu este mecanizat. 
Alți vorbitori au arătat că în schimbu
rile doi și trei se lucrează cu o produc
tivitate mai scăzută față de schim
bul I,

Relevînd rezultatele bune obținute 
în munca de ridicare a calificării, con
ferința a insistat asupra necesității con
tinuării și dezvoltării activității pe acest 
lărîm, îndeosebi în sectorul de trata
mente termice. S-au făcut, de aseme
nea, propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii politice și cultural-educative, 
pentru legarea ei mai strînsă de pro
blemele producției.

Dezbaterile conferinței au arătat că 
în această uzină există un colectiv 
harnic, că el are în frunte o organiza
ție de partid 
conducă spre 
producției și

Se spune că : „O 
mină are cinci 
degete, dar nici 
unul nu seamănă 
cu celălalt“. Cam 
crurile pe unele șantiere de 
trucții din regiunea Bacău. în vre
me ce la Bacău graficele de execuție 
a lucrărilor au fost lăsate în urmă, la 
Piatra Neamț nu se ține pasul cu ele. 
Cauzele care fac ca unii să stea în 
frunte, iar ceilalți să bată pasul pe 
loc au fost dezbătute cu spirit de 
răspundere în adunările de alegeri 
ale organizațiilor de bază.

Pe zi ce trece înfățișarea vechiului 
.țîrg moldovenesc devine tot mai greu 
de recunoscut în noul peisaj al Ba
căului de azi, oraș modern, centrul 
unei regiuni în plină dezvoltare. în 
aceasta își găsește întruchipare și 
munca harnică a colectivului între
prinderii de construcții nr. 2.

Adunarea’ de alegeri a comuniști
lor de la întreprinderea de construc
ții nr. 2 din Bacău a scos în evidentă 
creșterea rolului organizației de bază 
în viața șantierului. Aceasta a deve
nit posibil. între altele, datorită fap
tului că în urma unei munci educa
tive perseverente cu utemiștii, cu 
masa largă a constructorilor, orga
nizația de bază s-a întărit prin pri
mirea în rîndurile ei, în ultimul an, 
a 42 de muncitori, ingineri și 
maiștri care se bucură de prețuirea 
colectivului pentru rezultatele obți
nute în producție și în activitatea 
obștească.

Caracteristic pentru activitatea or
ganizației de bază este orientarea ei 
spre problemele esențiale de care 
depinde realizarea la termen și îm
bunătățirea calității construcțiilor. 
Intr-un timp, fabrica din Roman nu 
asigura întreaga cantitate de prefa
bricate cerută de ritmul lucrărilor. 
La propunerea organizației de bază, 
conducerea întreprinderii a inițiat o 
acțiune pentru folosirea posibilită
ților existente pe șantiere în vede
rea producerii unor sortimente de 
prefabricate. O atenție deosebită a 
acordat organizația de bază utiliză
rii cu indici înalți a mecanismelor 
noi apărute în construcții ; ea a 
sprijinit organizarea lucrului „în 
lanț“ pe șantiere și urmărirea reali
zării lucrărilor pe bază de grafice.

Exercitîndu-și cu competență drep
tul de control, biroul organizației de 
bază a urmărit cum se realizează 
planul la toți indicatorii. în trimes
trul I al anului, adunarea generală 
a organizației de bază a analizat majoritate a muncitorilor

cauzele nerealizării sarcinilor de 
creștere a productivității muncii. Pe 
baza propunerilor comuniștilor, a 
fost adoptat un plan de măsuri teb- 
nico-organizatorice și politice a cărui 
aplicare a contribuit efectiv la re
cuperarea rămînerii în urmă.

Problemele legate de respectarea 
termenelor de dare în folosință a 
construcțiilor, de calitatea lucrărilor 
au stat în centrul muncii politico- 
educative pe șantiere. în această di
recție a fost axată munca agitatori
lor, propaganda tehnică, activitatea 
gazetelor de perete, agitația vizuală. 
Iar eficacitatea muncii politico-edu
cative își găsește reflectare în re-

Despre stilul de muncă al birourilor 
organizațiilor de bază 
de pe două șantiere

zultatele activității economice a șan
tierelor întreprinderii. Anul acesta 
toate construcțiile au fost date la 
termen în folosință. Abia cu cîțiva 
ani în urmă, constructorii băcăoani 
erau încă ucenici în arta finisărilor 
și a fațadelor, acum ei au devenit 
adevărați maiștri ; o dovedesc, între 
altele, calitatea ireproșabilă, confor
tul. coloritul plăcut al blocurilor din 
Parcul Libertății, predate în acest 
an. în adunarea de alegeri, ing. Au
rel Mușat a arătat că, dacă acum ca
litatea constituie una din principa
lele preocupări ale întregului colec
tiv. aceasta se datorește în primul 
rînd muncii politice a organizației 
de bază. Alți tovarăș; au relevat 
rezultatele bune ale acțiunilor ini
țiate de biroul organizației de bază 
referitoare la crearea de aparta- 
mente-etalon, analiza pe echipe a 
calității lucrărilor, organizarea pe
riodică a unor raiduri-anchetă pe 
șantier.

Organizația de bază și-a pus la 
inimă problema creșterii calificării 
constructorilor și a îndrumat condu
cerea șantierului și comitetul sindi
catului să folosească în această di
recție, toate posibilitățile existente. 
Rezultatul? în timp ce în 1960 cele 
mai multe cadre calificate prove
neau din afara regiunii, acum marea 

” ' calificați

sînt localnici pre
gătiți lă școala 
practică a șantie
relor.

Hotărîrea adoptată de adunarea 
de~ alegeri prevede un ansamblu de 
măsuri menite să ridice la un nivel 
și mai înalt munca constructorilor.

Și la Piatra Neamț sînt mari șan
tiere. Constructorii de aici au fă
cut și ei unele progrese. însă ele sînt 
departe de a corespunde cerințelor ; 
un însemnat număr de locuințe n-au 
fost date în folosință la termenele 
prevăzute.

La adunarea de alegeri a organi
zației de bază de la lotul 3, cel mai 
important de pe șantier, comuniștii 
au discutat pe larg problemele pro
ducției ; au fost criticate în mod în
dreptățit conducerea lotului și bi
roul organizației de bază-pentru de
ficiențele în organizarea muncii care 
au făcut ca planul să nu fie reali
zat ritmic, potrivit graficelor.

Din discuții a reieșit că biroul or
ganizației de bază nu-și exercită 
dreptul de control la nivelul cerin
țelor, se mulțumește să „ia cu
noștință“ de mersul lucrărilor din 
diferite informări (care de altfel 
nu exprimă totdeauna realitatea) 
nu intervine activ pentru ä remedia 
deficiențele. Din cauza slabei - orga
nizări a lucrărilor, unele brigăzi 
nu-și realizează sarcinile. Nu de 
puține ori, inginerii sînt folosiți 
în rezolvarea unor probleme' rhi- 
nore. în loc să fie lăsați săi-și 
concentreze eforturile spre pro
blemele principale ale organi
zării și conducerii producției. Deși 
ridicarea calificării este una dintre 
cerințele esențiale pentru realizarea 
la termen și la un înalt nivel cali
tativ a lucrărilor, totuși aceasta n-a 
constituit o preocupare principală a 
organizației de bază.

Toate aceste neajunsuri nu sînt 
însă de azi. de ieri ; ele se manifestă 
de multă vreme. în mod firesc se 
pune întrebarea : de ce n-a interve
nit încă cu cîteva luni în urmă Co
mitetul orășenesc de partid P Neamț 
spre a ajuta conducerea lotului și 
biroul organizației de bază să-ai îm
bunătățească munca? Fără. îndoială, 
este timpul să fie 
necesare ca
din P. Neamț să dea rezultate tot 
atît de bune ca ale celor de la Ba
cău și din alte centre ale regiunii.

Studioul studenților
■ *

si-a reluat activitatea* '

luate măsurile
munca constructorilor

V. DELEANU 
N. MOCANU

Ne aflăm într-o perioadă cînd în 
întreprinderi se fac intense pregă
tiri în vederea bunei desfășurări a 
producției anului viitor. în cadrul 
acestor pregătiri, este firească și pe 
deplin justificată preocuparea co
lectivelor de întreprinderi de a asi
gura, pe bază de măsuri concrete, 
promovarea largă a tehnologiei mo
derne în producție, ca o condiție 
psențială a perfecționării producției, 
a creșteni productivității muncii și 
îmbunătățirii calității produselor
. în cele ce urmează ne vom re
feri la cîteva din soluțiile și meto
dele tehnologice noi pe care prac
tica acestui an le-a confirmat ca e- 
ficiente pentru industria de prelu- 

-------1să 
de

crare a lemnului și ,pe care vrem 
le punem în atenția colectivelor 
întreprinderi din acest sector.

CERCETĂRI ȘI SOLUȚII 
CIT MAI EFICIENTE

După cum se știe, efortul colecti
velor din întreprinderi de a valori
fica superior materialul lemnos se 
hotărăște în mare parte încă de la 
debitarea buștenilor. Această pro
blemă a stat în atenția multor colec
tive de întreprinderi. Pe baza unor 
Studii și recomandări făcute de cer
cetătorii institutului nostru. în multe 
întreprinderi s-au Introdus pe scară 
largă liniile de fierăstraie-panglică. 
ceea ce a contribuit la îmbunătăți
rea calității cherestelei și la crește
rea randamentului la operația de 
debitare a buștenilor de fag cu 2.5 
la sută, în comparație cu debitarea 
în gatere Pentru mai buna folosire 
a fierăstraielor-panglică au fost e- 
laborate, în. colaborare cu Direcția 
industrializării lemnului din Minis
terul Economiei Forestiere, norme 
științifice de ascuțire și întreținere 
a pînzelor tăietoare. S-a studiat, de 
asemenea, introducerea unui proce
deu nou pentru protecția chereste
lei împotriva crăpării la capete prin

aplicarea unei pelicule pe bază de 
acetat de polivinil. Rezultatele ob
ținute îndeamnă la extinderea a- 
cestui procedeu.

Dar o debitare corectă, executată 
cu mijloace perfecționate, nu-i sufi
cientă Este nevoie ca acțiunea de 
valorificare optimă a masei lemnoa
se să cuprindă în continuare toate 
sectoarele de prelucrare și, în pri
mul rînd. fabricile de mobilă. In ul
tima vreme s-au pus la punct o serie 
de sisteme constructive și tehnologi
ce avantajoase pentru utilizarea ra
țională a semifabricatelor superioare 
din lemn Experiențele asupra între
buințării elementelor -
mulate, realizate prin lamelare și 
presare în matrițe încălzite, au dus 
la concluzia că aceste materiale pot 
fi Introduse larg în fabricația de 
mobilă Prin aplicarea procedeului 
stratificării și mulării furnirelor, 
consumul de materie primă la gar
nitura „Lighostrat" de pildă a fost 
redus cu circa 45 la sută.

în colaborare cu specialiști 
întreprinderi a fost, de asemenea, 
pus la pund procedeul de finisare 
cu lacuri poliesterice. folosindu-se 
pentru aceasta mașini speciale de 
turnat lac Timpul necesar pentru 
executarea finisajului mobilei, prin 
aplicarea acestui procedeu nou. este 
cu aproximativ 50 la sută mai redus 
decît în cazul folosirii nitrolacului 
în plus pelicula de lac poliesteric 
are calități superioare în ce priveș
te rezistența la zgîriere. lovire, pă- 
tare.

Ieri și-a reluat activitatea studioul 
de teatru al Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“. Studenții au prezentat spec
tacolul „Cetatea de foc“ de M. Davi- 
doglu. Pentru actuala stagiune stu
denții pregătesc o serie de specta
cole. Clasa prof. Costache Antoniu 
va prezenta piesele „Steaua fără 
nume“ de M. Sebastian și „Tartuffe“ 
de Molière ; clasa prof. Beate Fre- 
danov — „Pescărușul" de Cehov și

„Sonet pentru o păpușă“ de S. Fărcă- 
șan ; clasa 'prof. Pop-Marțian — 
„Cum vă place" de Shakespeare și 
„Cei din urmă" de Gorki ; lectorul 
Victor Moldovan, ajutat de asisten
tul Cornel Todea, pregătesc piesa „In 
lumea, apelor" de Aldo Nicolai. Stu
denții vor prezenta spectacole și in 
întreprinderi, case de .cultură, școli 
medii, precum și în unele localități 
din regiunea București.

Deschiderea cursurilor de istorie universală 
și de astronomie la Universitatea populară București

In cadrul Universității populare Bucu- membru corespondent al Academiei 
rești s-au deschis vineri cursurile de 11. P. j Romîne. In cadrul cursului de 
istorie universală și de astronomie. La : astronomie, cuvîntul introductiv și pri- 
cursul de istorie universală au luat ma lecție au fost rostite de prof. Călin 
cuvîntul acad. Andrei Oțetea, directorul Popovici. 
cursului, și prof. univ. Ion Nistor, (Agerpres)

N o i brigăzi
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — In 

regiunea Oltenia există în prezent 68 
■ de brigăzi științifice, dintre care 15 au 
fost organizate recent.

Activitatea brigăzilor științifice ocupă 
un loc important in planul pe care l-o 
întocmit comitetul regional de cultură 
și artă pentru desfășurarea muncii cul
tural-educative la sate în lunile urmă
toare. S-au luat măsuri ca expunerile 
brigăzilor științifice să contribuie la o

științifice
lămurirea unor probleme importante le
gate de consolidarea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective, de 
sporirea producției agricole, să contri
buie la popularizarea realizărilor re
gimului nostru, la răspîndirea cunoștin
țelor științifice în rîndul colectiviștilor. 
S-a stabilit să fie cuprinse în raza de 
activitate a brigăzilor și localitățile 
mici, depărtate de centrele raionale.

Trei trepte cHferite“
La articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în „Scînteia“ nr. 6034, con
ducerea Uzinelor mecanice Timișoa
ra ne-a trimis o scrisoare de răspuns, 
în care se arată': „Uzinele mecanice 
Timișoara nu și-au realizat principa
lii indicatori de plan în trimestrele 
I și III a.c. ; în această perioadă, ma
șinile și utilajele nu au fost utilizate 
la capacitatea lor optimă — în bună 
măsură și din lipsă de cadre califi
cate. Această situație s-a 
țită mai ales în secția 
mecanică, și de aceea 
montaj-lăcătușerie și 
metalice nu au primit la timp pie-

produselor 
producție 

lucreze în

53 măsuri.

făcut sim- 
prelucrare 
secțiile de 
construcții

sele necesare asamblării 
spre a fi terminate ca 
marfă. A trebuit să se 
asalt la sfîrșit de lună.

Planul M.T.O. prevede
Din acestea s-au aplicat pînă in 
prezent 30, iar 15 sînt realizate în 
mare măsură“.

Trebuie adăugat că răspunsul tri
mis de conducerea Uzinelor mecani
ce Timișoara se mărginește să repe
te deficiențele arătate în articol, dar 
nu precizează ce măsuri practice 
s-au luat sau se vor lua pentru înlă
turarea acestor deficiențe.

in folosință 
riguros“

„Termenele de dare 
să fie respectate

s-au urgentat elabora
rea și avizarea docu
mentației tehnice care 
lipsea ; in prezent, 
T. R. C.-Galați dis
pune de toate proiec
tele necesare construc
țiilor planificate. Pe 
șantierele din Brăila 
s-a introdus lucrul in 
două schimburi. Con
ducerea trustului, cu 
sprijinul sfatului 
popular, se ocupă în 

cultu ra 8ă a

continuare de asigura
rea șantierelor cu ca
drele necesare de 
muncitori. Comitetul 
executiv al sfatului 
popular regional ana
lizează periodic, îm
preună cu beneficiarii 
și constructorii. mer
sul lucrărilor pe șan
tiere, stabilind toto
dată măsuri operative 
pentru urgentarea ter
minării construcțiilor

Lugojului“

In răspunsul trimis 
redacției, în urma pu
blicării în „Scînteia" 
nr. 6038 a articolului 
cu titlul de mai sus, 
comitetul executiv al 
Sfatului popular re
gional Galați arată 
măsurile ce s-au luat 
pentru ca lucrările pe 
șantiere să se desfă
șoare într-un ritm 
susținut. Intre altele,

„Dîn viața
Referindu-se la articolul „Din via

ța culturală a Lugojului“ apărut în 
„Scînteia“ nr. 6 028, Sfatul popular 
al raionului Lugoj ne comunică ur
mătoarele : Au fost luate măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
găzilor științifice din Lugoj și 
ziaș ; acestea s-au deplasat, din 
sembrie și pînă în prezent, în
meroase localități. A fost pregătită 
și o consfătuire cu membrii brigăzi
lor în vederea unei mai bune orga
nizări a activității lor în lunile de 
iarnă.

Pentru o 
manifestărilor 
cultură, programul de activitate săp- 
tămînală este afișat acum în locurile 
cele mai frecventate din oraș. Acțiu
nile de mai mare amploare sînt a- 
nunțate prin afișe speciale și prin 
stațiile de radioficare.

Activitatea artistică a fost îmbo
gățită cu programe susținute atît 
de formațiile Casei raionale de cul
tură, cît și de echipe artistice de 
amatori ale sindicatelor din oraș și 
ale unor cămine culturale.

mai bună popularizare a 
Casei raionale de

trucții s-a experimentat, de cu- 
rînd, folosirea de plăci fibrolemnoa
se cu rezistență sporită la medii cu 
umiditate ridicată cum sînt. de pil
dă, plăcile fibrolemnoase poroase 
bitumate. Aceste plăci sînt cu 175 
lei/tonă mai ieftine decît plăcile fi
brolemnoase poroase obișnuite. Dar 
pentru ca plăcile fibrolemnoase să 
poată cîștiga un tot mai larg cîmp 
de aplicabilitate, important este ca 
ele să fie de calitate superioară. 
Cercetările au dovedit că acest lu
cru se poate face cu succes prin 
1__ __1___, adică prin acoperirea
plăcilor cu pelicule chimice de pro
tecție. Colaboratorii institutului, îm
preună cu specialiști de la Fabrica 
de hîrtie Bușteni, au realizat, de 
curînd, o rețetă de hîrtie barieră, 
ce urmează să fie folosită la înno
bilarea acestor plăci.
REZULTATELE CERCETĂRILOR 
— APLICATE ÎN PRODUCȚIE

cere a prețului de cost al cherestelei 
de fag aburite. Și în problema anti- 
șeptizării cherestelei de fag s-au fă
cut mari progrese. La I.F. Telega, 
din cadrul D.R.E.F.-Ploiești, s-a 
executat o instalație industrială de 
antiseptizare a acestui material, pe 
baza datelor furnizate de institut.

Practica a confirmat că tehnolo
giile moderne pot fi extinse pe sca
ră largă în întreprinderi numai dacă 
muncitorii și tehnicienii sînt ajutați 
să le cunoască și să le aplice în pro
ducție. S-au dovedit eficiente în a- 
cest sens cursurile de specializare 
sau de ridicare a calificării cadrelor 
din producție, organizate periodic 
de către minister, la care cercetăto
rii din institut sînt chemați să par
ticipe, să recomande metodele și 
tehnologiile moderne etc. Se con
stată însă, în unele cazuri, că după 
frecventarea acestor cursuri munci
torii și tehnicienii nu sînt întotdea
una lăsați să lucreze în domeniul 
pentru care au fost specializați sau 
pentru care și-au ridicat calificarea. 
Asemenea situații se întîlnesc, de 
pildă, la fabrica de cherestea Bre- 
zoi — regiunea Argeș, la U.I.L. nr. 1 
Sighet, fabrica de cherestea Ciurea 
din regiunea Iași, fabrica de che
restea Turnu Severin și altele.

Posibilitățile privind introducerea 
pe o scară și mai largă a procedee
lor tehnologice moderne în indus
tria prelucrătoare a lemnului sînt 
mari ; ele nu au fost cît de cît epui
zate. Punerea lor în valoare depinde 
de măsurile concrete ce se iau în în
treprinderi, de sprijinul pe care 
munca de cercetare îl dă în această 
privință. Cercetătorii noștri caută să 
intervină cît mai operativ și eficient 
în rezolvarea unor probleme privi
toare la perfecționarea tehnologiilor 
dé prelucrare a lemnului. în această 
privință am putea fi mai substan-

bri- 
Bu- 
sep- 
nu-

prelucrare chimică, la „chimizarea" c. ___
lemnului. Această trecere duce la înnobilare, 
realizarea unor procese mecanico- 
chimice de prelucrare mereu mai 
perfecționate, între care se remarcă 
în special fabricarea plăcilor din 
așchii aglomerate și a plăcilor fibro- 
lemnoase. în acest domeniu, cerce
tătorii au elaborat o serie de solu
ții care au contribuit la lărgirea 
bâzei de materie primă, prin pre
lucrarea în plăci fibrolemnoase a 
unor specii de foioase, precum și a 
unor deșeuri și resturi lemnoase din 
exploatările forestiere.

în urma studiilor și experimentă- 
stratificat- pilor efectuate într-o stație-pilot, a 

reieșit că există posibilitatea de a 
se valorifica astfel 15 000 tone crăci 
de rășinoase, din care se pot obține 
plăci fibrolemnoase dure, superioare 
celor obținute din fag. Concluziile 
reieșite cu acest prilej pledează 
pentru larga valorificare în acest 
scop a crăcilor și deșeurilor lem
noase Anual s-ar putea transforma 
în plăci fibrolemnoase dure, de ca
litate superioară, circa 250 000 tone 
de crăci și vîrfuri, ceea ce ar repre
zenta aproximativ jumătate din ne
cesarul de materie primă pe 12 luni 
al unuia dintre combinatele mo
derne de industrializare a lemnului 
construit în ultimul timp. Problema 
punerii mai depline în valoare a 
produselor secundare din exploa
tările forestiere trebuie să se bucure 
însă de o mai mare atenție din 
partea conducerilor întreprinderilor 
din sectorul de exploatare și prelu
crare a lemnului.

Cercetările au dovedit că placa
jele speciale, plăcile aglomerate și 
fibrolemnoase produse în țară pot 
fi utilizate pe larg în cele mai dife
rite sectoare. Uzina de vagoane din 
Arad, de pildă, a trecut la utiliza
rea placajului special în construcția 
de vagoane, folosind o tehnologie 
stabilită de cercetătorii institutului 
nostru. Pentru sectorul de cons-

din
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inte-Valorificarea superioară și 
grală a masei lemnoase impune tre
cerea treptată — pe baza noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii — de la 
procesele mecanice de prelucrare a 
lemnului la procese tehnologice de

Institutul nostru urmărește per
manent ca rezultatele cercetărilor 
să-și găsească o largă aplicare în 
producție. Pe baza rețetelor și teh
nologiei de fabricație recomandate 
de institut, la C.I.L. Rm. Vîlcea a 
început să se producă în acest an 
un nou material — lemnul stratifi
cat — care își găsește largi utilizări 
în industria constructoare de mașini 
și electrotehnică. Acest nou produs 
are calități apropiate metalelor în 
ce privește rezistențele mecanice, 
avînd în plus avantajul că este die
lectric (izolant electric), inoxidabil 
și mai ieftin decît metalul pe care-1 
înlocuiește.

Tot pe baza cercetărilor și expe
rimentărilor, s-au elaborat rețetele 
de fabricație a unei game largi de 
coloranți pentru industria lemnului, 
folosiți la prepararea baițurilor ne
cesare în. finisarea mobilei, a scau- ția] ajutați de înseși colectivele de 

întreprinderi, care pot să ne sesizeze 
o serie de probleme noi Ivite pe par
cursul desfășurării producției — și 
care pot fi rezolvate pe bază de cer-

nelor, a instrumentelor muzicale etc. ■ 
în prezent acești coloranți, care pînă 
anul trecut se importau, se fabrică 
în mod curent de către industria 
noastră chimică și se folosesc în 
toate întreprinderile producătoare cetare științifică. Colaborarea dintre 
de mobilă.

O nouă tehnologie aplicată în pre
zent în toate fabricile de cherestea 
de fag din sector este cea referitoa
re la aburirea cherestelei de fag. 
Acest procedeu asigură o calita
te, superioară a materialului. abu
rit, precum și economii importan
te de abur tehnologic, deci o redu-

întreprinderi și institut trebuie deci 
întărită continuu, în interesul per
fecționării continue a producției, al 
valorificării superioare a masei lem
noase.

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P Romîne : Oedlp — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de Operetă : Văduva ve
selă — (orele 19.30) : Teatrul Național 
„I L. Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19.30) ; (Sala Palatului 
R.P.R.) : Apus de soare — (orele 19.30) , 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Taina — (o- 
rele 19,30) , Teatrul „C. I Nottara" (Sala 
Magheru) : Vlalcu Vodă — (orele 19.30) : 
(Sala Studio) : Patru sub un acoperiș — 
(orele 20) ; Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfârîmate 
trul pentru tineret și copii 
Miile) : Chirița în provincie 
20) I Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești; 
Paharul cu apă - (orele 19.30) : Teatrul 
regional București : Războiul — (orele. 
20) : Teatrul evreiesc de stat : Lozul cel 
mare — (orele 20) : Ansamblul de cîn- 
teee șl dansuri al C.C S. : Cîntă țara 
mea - (orele 20) ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Punguța cu doi bani 
— (orele 16) , Circul de stat : Variațiunl 
de toamnă — (orele 20),

CINEMATOGRAFE ; Haralcirl - cine
mascop : Pat.ria (10; 12,45, 15,30; 18.15; 21) 
București (8 30, 11; 13.30; 16; 18.30, 21)
GrlVița (10, 12,45, 15,30, 18,15; 21). A dis
părut o navă : Republica (8,30; 10,30,
12,30; 14,30, 16,45; 19; 21,15). Capitol (8.30; 
10,30; 12 45; 15, 17,15, 19.30, 21,45), Excel
sior <10, 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15) Uci
gașul plătit — cinemascop : Carpațl (10, 
12; 14.15, 16,30, 18.45, 21), Giuleștl (10; 12; 
14 15; 18,30; 20,45). Melodia (10; 12; 14,30, 
46.45, 19: 21) Luceafărul (15; 17, 19, 21). 
Printre oameni buni : Feroviar (10, 12: 
14, 16: 18,15; 20,30) Aurora (10; 12- 14, 16, 
18,15: 20,30). Bate toba - < '
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; 14, 16; 18,15; 20.30) Electra: 
Central (9,30, 11,45 " ..........................
Tomls (9; 11,15;

(orele 19.30) , Tea- 
(Sala C. 
— (orele

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- 
restului , Timpuri Noi (9, 11; 13; 15; 17, 
19, 21). Flacăra (15; 17, 19; 21). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop ; Dacia (9, 11, 
13; 15, 17; 19: 21). Trei plus două — cine
mascop ; Buzești (14.15; 16,30, 18,45; 21),
Drumul Serii (16, 18; 26). Codin : Cultu
ral (15, 17; 19, 21), Crîngași (16; 18,15; 
20.30), Vttan (15, 17; 19; 20,45) Taxiul 
morții : Bucegi (10, 12; I4; 16, 18,15; 20.30), 
Arta (16: 10,15, 20.30). Umbre albe - ci
nemascop ; Unirea (15; 17, 19; 21). Escon-

1 nc- 
21). de 
19, 
18;

dlda ; Munca (15: 17, 19: 21). Valsul 
muritor ; Popular (14,39, 16.30; 18,45; 
Floreasca (16, 18.15, 20.30). Scrlsoaro 
la o necunoscuta : Moșilor (15; 17; 
21) Balada husarilor : Cosmos (16;
20), Idiotul : Viitorul (16, 18,15; 20,30).

cinemascop : ColentinaStrict secret - 
(16; 18.15; 20 30)

TELEVIZIUNE 
iul televiziunii. ___
daptare după H Ch. Andersen, de An
drei Brădeand. 20,10 — In fața hărții. 
20,20 — Intrarea clinilor strict oprită — 
de Jean Bart (Eugeniu Botez) și Basto
nul — de Marcel Aymée, dramatizări de 
Eva Dragomlr 21.20 - Actualitatea ci
nematografică. 22.00 - Muzică ușoară șl 
Instrumentală In Interpretarea unei for
mații condusă de Sile Vișan. In înche
iere — Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
. . Timpul probabil pentru următoarele 
cinemascop : trei zile : 17. 18 și 19 noiembrie : Vreme 
18,15, ....... ' ' ' “'
(14.30,

: Orele 19.00 — Jurna-
19,10 - zîna Mării ta

Ing. DUMITRU IVANESCU 
directorul Institutului 

de Cercetări Forestiere

14, 16,15; 18.45, 21).
. 13,30; 15,45; 18, 20.15).

Miorița (9,45; 12, 14.15, 16,30; 18.45, 21),
Modern (10; 12,15> z14.30> 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 :

schimbătoare cu cerul noros mai ales 
în jumătatea de nord a țării. Vor cădea 
ploi locale mai frecvente în Ardeal șl 
nordul Moldovei. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară Mini
mele vor fi cuprinse între 0 șl 10 grade. 
Iar maximele între 8 șl 16 grade. Dimi
neața ceață locală.

In București > Vreme schimbătoare cu 
cerul temporar noros. Vint slab din 
vest. Temperatura în creștere ușoară.
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încheierea lucrărilor Consfătuirii internationale 
in problemele mecanizării culturii, porumbului

a produselor se va ajunge la eti
lena și propilenă, principalele mate
rii prime pentru o serie întreagă de 
produse. Etilena constituie materia 
primă de bază pentru producerea 
poliètilenei.

La camera de aparate de măsură 
și control, directorul combinatului, 
ing. Gavril Muscă, prezintă oaspeți
lor pe machetă principalele instalații 
ale acestei fabrici dintre care multe 
au și prins contururi concrete pe 
șantiere. într-un stadiu avansat sînt 
și lucrările fabricii de polietilenă 
care se construiește pe baza proce
deului, proiectelor și utilajelor li
vrate de două firme din Anglia. 
Pe porțile ei vor ieși anual 24 Ö00 
tone polietilenă, produs care are 
o bogată gamă de utilizări : izo
lări de cabluri subterane, aeriene 
și submarine inclusiv pentru cu- 
renți de înaltă frecvență în indus
tria electrotehnică, conducte ce pot 
fi folosite la o presiune pînă la 16 
atmosfere și o temperatură de 80 de 
grade, ambalaje, diferite piese de 
mașini pentru medii corosive, înlo
cuitor de metale neferoase și la pro
ducția unui mare număr de obiecte 
de larg consum etc. Un amănunt in
teresant : însăși macheta de execuție 
a viitoarei fabrici este confecționată 
în întregime din polietilenă.

Tot etilena provenită de la fa
brica de olefine va constitui materia 
primă pentru fabrica de oxid de e- 
tilenă și etilen glicol care se con
struiește pe baza tehnologiei și a 
utilajelor achiziționate de la firma 
italiană „Montecatini“.

Oxidul de etilenă și glicolii au 
largi întrebuințări, printre care la 
producerea de insecticide pentru a- 
gricultură, conservarea cerealelor, 
fabricarea celofanului și rășinelor 
poliesterice.

Străbătînd șantierul, oaspeților 
le-au fost prezentate și locurile unde 
vor fi construite alte fabrici ale 
combinatului. Planul de dezvoltare 
în perspectivă a acestei „cetăți a 
petrochimiei!“: romînești preconizea
ză realizarea unei largi game de 
produse petrochimice menite să în
locuiască consumul'de metale fe
roase și neferoase în industria con
structoare de mașini și să îmbogă- 
țeașcă sortimentele de bunuri de 
larg consum.

. Imaginile atît de caracteristice u- 
riui mare șantier te întîmpină la 
tot pasul. In vreme ce sudorii îmbi
nă la înălțimi construcțiile metalice, 
montorii fac să prindă contururi tot 
mai precise modernele instalații și 
agregate. La trecerea prin dreptul 
lor a conducătorilor de partid și de 
stat, ei se opresc pentru cîteva clipe 
din lucru pentru a-i saluta cu multă 
bucurie pe oaspeții dragi.

Cu toate că a trecut doar un an 
de Ia deschiderea șantierului, la fa
brica de olefine și la cea de polieti
lenă au fost executate pînă în pre
zent majoritatea lucrărilor subtera
ne,'de construcții și o parte din lu
crările de montaj ale construcțiilor 
metalice, de utilaj greu și conducte.

In realizarea construcțiilor în
tr-un ritm rapid, în reducerea chel
tuielilor de investiții un rol de deo
sebită importanță îl are înfăptuirea 
indicațiilor conducerii de partid și 
de stat cu privire la organizarea de 
întreprinderi de construcții și mon
taje industriale specializate. Apli
carea acestei forme de organizare își 
arată din plin roadele.

Conducătorii de partid și de stat 
au examinat utilajele de înaltă teh
nicitate în curs de montaj, îndeosebi 

compresoarele care realizează pre
siuni de pînă la 2 000 de atmosfere.

După vizita pe șantier, a avut loc 
o discuție de lucru cu specialiștii 
combinatului. Au fost analizate pro
bleme legate de punerea în func
țiune la termenele stabilite a pri
melor două fabrici, și de pregătirea 
cadrelor specializate.

Conducerea combinatului a arătat 
că datorită sprijinului primit din 
partea partidului și guvernului exis
tă toate condițiile ca la sfîrșitul a- 
hului viitor să fie produse primele 
tone de polietilenă.

Centrala 
de termoficare Brazi

în decorul industrial de o mare 
frumusețe și poezie, care ilustrează 
avîntul industriei noastre socialiste, 
se întind pe aproape 45 de hectare 
construcțiile și instalațiile anexe ale 
centralei de termoficare de la Brazi. 
Un adevărat păienjeniș de conducte 
înconjoară clădirea, care adăpostește 
cazanele și turbinele prin interme
diul cărora prozaica apă, supusă 
unei presiuni de 130 de atmosfere și 
unei temperaturi de 570 de grade, se 
transformă in energie termică și e- 
lectrică. Combustibilul folosit : ga
zul natural, gazul de la .rafinării și 
păcura.

Sînt numai cîțiva ani de cînd pe 
locurile acestea era doar pîrloagă. 
Privind în perspectiva anilor de 
construcție socialistă, partidul a ho- 
tărît să fie amplasată aici o puter
nică centrală de termoficare — che
mată să furnizeze energie electrică 
și aburi de înaltă calitate combina
tului petrochimic și rafinăriei Brazi 
din vecinătate, precum și rafinăriei 
Ploiești și altor unități industriale, 
noilor construcții de locuințe din o- 
rașul Ploiești. Prin concentrarea ma
rilor consumatori de căldură și e- 
nergie în jurul ei se realizează în
semnate economii de combustibil. O 
cifră este edificatoare : anual.se ob
ține o economie de 200 000 töne com
bustibil convențional.

întregul echipament de bază al 
centralei de termoficare este livrat 
de Uniunea Sovietică, fiind produs 
de mari uzine ca „Elektrosila“ și 
„L.M.Z.“ din Leningrad, „Krasnîi 
Kotelscic“ din Taganrog.

Ing. C. Fulga, directorul între
prinderii. arată că aceasta a ajuns la 
puterea maximă prevăzută în pro
iect, furnizînd zilnic sistemului ener
getic național 5 milioane kWh. Ea 
produce în prezent cel mai economic 
kilowat-oră din centralele termoe
lectrice. Volumul de abur industrial 
furnizat în timp de 8 ore întreprin
derilor vecine a fost ilustrat prin- 
tr-o sugestivă comparație : dacă el 
ar fi folosit la o locomotivă, aceasta 
ar putea remorca 12 vagoane în ju
rul globului cu viteza unui accelerat. 
Interesant este și faptul că—Brazii 
se numără printre termocentralele 
miliardare, adică produce peste un 
miliard kWh anual.

Conducătorii de partid și de stat se 
opresc în hala sub cupola căreia se 
află agregatele: Primele trei turbi
ne sînt de condensație cu prize re
glabile, iar cea de-a patra este cu 
contrapresiune. Este de reținut fap
tul că răcirea generatoarelor, care 
de obicei se face cu aer, aici se rea
lizează prin intermediul hidrogenu
lui. Aburul „obosit“ în turbine, după 
ce își face datoria furnizînd energie 
electrică, își continuă călătoria, por
nind-o de-a lungul conductelor spre 
consumatorii termici din vecinătate. 
Specialiștii arată că aburul indus
trial este transportat pînă la rafină
ria Ploiești de o conductă care stră
bate peste 7 km, fiind cea mai lun

gă din cîte se cunoaște din litera
tura de specialitate.

Una dintre turbine este echipată 
cu instalațiile necesare termoficării. 
Aburul pus la lucru încălzește per
manent o mare cantitate de apă 
pompată sub presiune în rețea prin 
conducte învelite în saltele de vată 
minerală termoizolantă. Cantitatea 
de căldură furnizată în total va fi 
de peste un milion și jumătate de 
gigacalorii.

în timpul vizitei, oaspeților le este 
prezentat cel de-al patrulea grup de 
50 000 kW, intrat nu de mult în 
exploatare. Datorită eforturilor deo
sebite depuse de colectivul de mun
citori. ingineri și tehnicieni ai Trus
tului de construcții și montaje ener
getice aparținînd Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice, acest im
portant agregat energetic a putut fi 
pus în funcțiune cu 75 zile înain
te de termenul prevăzut prin planul 
de stat.

Despărțite de turbine, la o oare
care distanță se află cazanele care 
dau un randament de peste 92 la 
sută și sînt echipate cu regulatori e- 
lectronici. Cazanele de înaltă pre
siune sînt pretențioase : ele cer apă 
total demineralizată. Pentru aceas
ta, funcționează un sector de prepa
rare a apei, cu o capacitate de 620 
tone pe oră.

In marea încăpere unde se află 
tablourile de comandă termică — 
adevărat sistem nervos al agregate
lor — conducătorilor de partid și de 
stat le sînt prezentați doi dintre spe
cialiștii sovietici care și-au adus 
contribuția la montajul utilajelor : 
ing. N. I. Komarov, șeful grupului 
de specialiști, și ing. B. G. Sineake- 
vici, șeful grupului de automati
zare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a interesat îndeaproape de 
activitatea pe care au desfășurat-o, 
de felul cum s-au simțit în țara 
noastră, în mijlocul prietenilor ro- 
mîni. Specialiștii sovietici vorbesc 
cu căldură despre colaborarea fră
țească cu muncitorii și specia
liștii romîm. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat o înaltă apre
ciere nivelului tehnic al utilajelor 
centralei. de termoficare și a mul
țumit specialiștilor sovietici pentru 
munca depusă.

In continuare este vizitată camera 
de comandă electrică care se înca
drează în aceeași notă de eleganță 
și de utilare tehnică dé înalt nivel, 
caracteristică întregii termocentra
le. Pereții sînt acoperiți de jur-îm- 
prejur cu aparate de măsură și con
trol. Inginerul de serviciu, Silviu 
Daia, explică în fața aparaturii dru
mul pe care îl ia energia electrică 
spre sistemul energetic național și 
spre consumatorii din vecinătate.

Afară, lîngă zidurile clădirii, se 
află stațiile de 110 și 35 kilovolti, 
înconjurate de stîlpii argintii, ' supli.. 
Și cît cuprinzi cu privirea, pînă de
parte în zare, se văd liniile de înaltă 
tensiune ce pornesc ca niște raze în 
toate direcțiile.

în timpul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat au fost salutați cu 
însuflețire de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii termocentralei. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a felicitat 
colectivul de aici pentru realizările 
obținute, urînd muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor noi succese în 
muncă, sănătate și fericire personaiă.

★

In după-amiaza aceleiași zile con
ducătorii de partid și de. stat au vi
zitat șantierul combinatului de în
grășăminte chimice de la Tr. Măgu
rele, regiunea București.

Intre 11 și 15'noiembrie a avut .Ioc 
Ia București o consfatuiré interna
țională privind elaborarea parame
trilor funcționali și de exploatare ai 
mașiniloi’ folosite • în mecanizarea' 
culturii porumbului pentru boabe și 
siloz. Au luat parte delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, R. D. Germană, R.P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

Referatele și discuțiile purtate au 
scos în evidență rezultate pozitive 
Obținute în mecanizarea proceselor 
de producție în cultura porumbului

Semnarea unui acord comercial și de plăți 
între K. P. Romînă și Norvegia

între 6 și 14 noiembrie 1963 au 
avut loc Ia București tratative eco
nomice între delegațiile Republicii 
Populare Romîne. și Regatul Norve
giei.. Ca rezultat al acestor tratative 
s-a semnat un acord comercial și de 
plăți pe trei ani (1964—1966). în lista 
exporturilor romînești figurează :

INFORMAȚII
CU PRILEJUL ÎNCHEIERII 

LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTE 
ROMlNO-IUGOSLAVE 

v DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Cu prilejul încheierii lucrărilor 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte romîno-iugoslave de colabo
rare tehnico-științifică, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, 
Arso Milatovici, a oferit vineri 
după-amiază un cocteil, la care 
au participat membri și experți 
ai părții romîne, în frunte cu Tibe
riu Abrihan, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
funcționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Ministeru
lui Minelor și Energiei Electrice, 
ziariști.

A luat parte, de asemenea, dele
gația iugoslavă în frunte cu Birovl- 
jev Milorad, adjunct al secretarului 
pentru industrie al Vecei Executive 
Federative a R.S.F. Iugoslavia.

Seara, cu aceeași ocazie, președin
tele părții romîne a Comisiei, Tibe
riu Abrihan, a oferit un dineu la 
care au luat parte membrii delega
ției iugoslave, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale, pre- 

;cum și Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

In cursul serii, delegația iugoslavă 
a părăsit Capitala, înapoindu-se în 
patrie.

PLECAREA 
MINISTRULUI PLENIPOTENȚIAR 

AL JAPONIEI
La 15 noiembrie a părăsit definitiv 

țara noastră Hisanari Yamada, tri
misul extraordinar și ministru pleni

„Săptămâna
Cu ocazia tradiționalei „Săptă- 

mîni a economiei“ (24—30 noiem
brie), în întreprinderi, instituții, u- 
nități agricole socialiste, la cămine
le culturale și casele de cultură se 
vor organiza conferințe privind fo
loasele economisirii la C.E.C., mani
festări artistice, concursuri „Cine 
știe, cîștigă“ cu această temă.

în orașele reședință de regiuni și 
raioane au loc în prezent consfătuiri 
și schimburi de experiență cu lu
crătorii unităților' C.E.C. și ai unită
ților mandatare (ghișee din între
prinderi, instituții etc.). în scopul u- 
nei cît mai bune deserviri a depu- 

pentru boabe și'.'siloz. Au fost re
levate, de asemenea, tehnologiile și 
mașinile indicate a fi folosite în pro
ducție în etapa actuală. Consfătui
rea a adoptat recomandări în legă
tură cu direcțiile în care trebuie o- 
rientațe. cercetările în viitor în do
meniul mecanizării culturii porum
bului, pentru perfecționarea conti
nuă a mijloacelor mecanice și ale
gerea celor mai eficace tehnologii 
de lucru.

Consfătuirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de colaborare și în
țelegere reciprocă.

produse petroliere, produse chimioe, 
articole textile, încălțăminte, mobilă, 
mașini și utilaje și altele, iar la im
portul, din Norvegia sînt prevăzute : 
celofibră, hîrtie, produse chimice, e- 
chipament pentru nave, pește și 
altele.

potențiar al Japoniei' la București. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
diplomatul japonez a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
NAȚIONALE DE FARMACIE

în cursul zilei de vineri. Confe
rința națională de farmacie și-a con
tinuat lucrările în cadrul a cinci sec
ții — Sinteze de medicamente ; Teh
nologie și organizare farmaceutică ; 
Control fizico-chimic al medicamen
telor ; Plante medicinale și medica
mente de origine vegetală ; Farma- 
codinamie — control biologic și cli
nic al medicamentelor — toxicologie. 
Au fost prezentate numeroase comu
nicări de specialițate, urmate de dis
cuții. Lucrările conferinței continuă.

SEARĂ CULTURALĂ 
DEDICATĂ AFRICII

O .seară culturală dedicată Africii 
a avut loc vineri la Casa universita
rilor din Capitală. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, oameni de cultură și artă, 
un numeros public. Au fost de față 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Ghanei la București, I. D. Dickson, și 
membri ai ambasadei.

Ziaristul Eugen Pop a împărtășit' 
celor prezenți impresii din călătoria 
făcută în Republica Mali. Actori ai 
teatrelor bucureștene au recitat ver
suri din creația poeților africani. Un 
grup de studenți din Kenya, Ruanda, 
Somalia, Togo, Zanzibar au interpre
tat cîntece patriotice și populare din 
țările lor. (Agerpres)

ecoaomiei“
nătorilor s-a prevăzut înființarea 
de noi unități operative, amenaja
rea și înființarea unor localuri co
respunzătoare la orașe și sate.

★
La tragerea din ziua de 15 noiembrie au 

fost- extrase din urnit următoarele numere : 
61 37 22 81. 33 79 59 73 41 I
Premii suplimentare : 29 71 78. Fond

de premii : 661 977 lei.
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E EXTERNETELEGRAM
Ședința Consiliului

de colaborare economică
Băncii Internaționale

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova a luat sl'irșit 
ședința Consiliului Băncii Interna
ționale de colaborare economică.

Consiliul a aprobat regulamentul 
cu privire la efectuarea decontărilor 
multilaterale, acordarea și achitarea 
creditelor, precum și regulamentul 
procedurii Consiliului băncii. Ban
ca își va începe activitatea la 1 ia
nuarie 1964.

Vizita In R. S. Cehoslovacă 
a delegației orașului București
PRAGA 15 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Delegația Sfatu
lui popular al orașului București, 
condusă de Ion.Cozma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, care se află în 
R. S. Cehoslovacă, a vizitat nume
roase instituții culturale și sociale, 
întreprinderi de gospodărie comu
nală și construcții de locuințe din 
orașele Praga, Bratislava și Plzen. 
Membrii delegației au participat la 
o ședință a Consiliului național al 
capitalei cehoslovace, întreținîn- 
du-se cu deputății orașului. Delega
ția a vizitat și hidrocentrala de la 
Slapy, în apropiere de Praga. La 
Lidice, membrii delegației au depus 
o coroană de flori la monumentul 
victimelor fascismului din satul 
martir.

Delegația romînă își continuă vi
zita în R. S. Cehoslovacă.

Răsfoind, presa străină

Ce este „Broederbond“~ul
Sub titlul „Organizația secretă care 

conduce Africa de sud“, ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE“ publică o 
corespondentă din Johannesburg, în 
care se relatează amănunte în legătură 
cu „Broeăerbond"-ul, asociație a rasiș
tilor, care dirijează din umbră politica 
R.S.A., urmărind aplicarea în toate do
meniile vieții a politicii de „apartheid“. 
Baza „teoretică“ a acestei politici o 
constituie ideea că negrii alcătuiesc o 
rasă inferioară de oameni cu unica me
nire de a fi sclavii albilor și, în primul 
rind, al acelora care alcătuiesc „vîrful" 
societății,

„Un raid polițienesc asupra unui ziar 
din Johannesburg, care, cu începere 
din anul trecut, se angajase în demas
carea „Broederbond“-ului, a intensificat 
interesul opiniei publice față de activi
tatea acestei organizații secrete. Cea 
mai mare parte a membrilor guvernu
lui Verwoerd fac parte din Broeder- 
bond, la fel ca și funcționarii publici 
din posturile cele mai importante, ofi
țerii superiori ai armatei și poliției, 
precum și personalități din absolut 
toate domeniile. Dm Broederbond pot 
face parte numai afrikanderi. * Orga
nizația controlează afacerile publice 
din Africa "dé' sud într-o măsură care 
nu poate fi egalată nici chiar de gu
vern. Este vorba de o elită a afrikan-

*) Persoane de rasă albă, născute în 
Africa de sud sau care locuiesc acolo 
de rrfult timp.

Consiliul a ales membrii condu
cerii băncii — cîte un reprezentant 
din partea fiecărei țări fondatoare 
și președintele conducerii — Kon
stantin Nazarkin (Uniunea Sovie
tică).

La ședința consiliului care s-a 
desfășurat timp de patru zile, au 
participat împuterniciții Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D.G., Mongoliei, Po
loniei, Romîniei, Ungariei și U.R.S.S.

0 delegație a orașului Craiova 

a sosit la Nanterre

PARIS 15. — Corespondentul
Agerpres transmite: La invitația pri
marului orașului Nanterre, în-Fran
ța se află o delegație a orașului Cra
iova în frunte cu președintele'Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar Craiova, Marin Iordache. Vizita 
delegației orașului Craiova în 
Franța se încadrează în manifestă
rile de prietenie ale celor două orașe 
înfrățite.

La sosirea sa la Paris, delegația 
a fost întîmpinată de primarul ora
șului Nanterre, Raymond Barbet, și 
de alți reprezentanți ai muni
cipalității orașului. La Nanterre 
delegația orașului Craiova a vizitat 
numeroase întreprinderi industriale, 
șantiere de locuințe.

în seara zilei de 14 noiembrie, 
primarul orașului Nanterre a oferit 
în saloanele primăriei un cocteil. Au 
fost prezenți dr. Victor Dimitriu, mi
nistrul R.P. Romîne la Paris precum 
și membri ai Legației R. P. Romîne.

derilor, care contribuie la formularea 
liniei politice de bază ,șj se îngrijește 
de traducerea în viață a acestei linii.

în perioada de după cel dé-al doilea 
război mondial) Broèderbond-ul a ac
ționat într-un mod atît de secret, îneît 
mulți sud-africrini de limbă' engleză au 
pus la îndoială existența ei.

La 13 decembrie 1943» luînd cuvîn- 
tul la întrunirea anuală secretă a Broe- 
derbond-uiui care a avut loc la Bloem
fontein, Verwoerd a declarat : „Broe- 
derbond-ul trebuie să obțină controlul 
asupra tuturor activităților și să-și pună 
amprenta asupra fiecărui domeniu ' de 
viață din Africa de sud. Membrii săi 
trebuie să se ajute reciproc pentru a 
obține înaintarea în posturile- publice 
sau în orice alt domeniu de activitate 
în care lucrează, pentru a ocupa pos
turi importante în administrație".

Nu se știe ce metode folosește Broe- 
derbond-ul astăzi pentru a-și păstra se
cretul asupra activității sale, dar ori
care ar fi aceste metode, ele au fost 
eficiente doar pînă în momentul cînd 
„Sunday Times“ a început demascarea 
acestei activități. Documentele au dez
văluit puternica influență exercitată de 
Broederbond. într-o circulară secretă 
publicată de ziai se arată influența 
exercitată de organizație și asupra ce
lor trei biserici din Africa de sud. S-a 
dezvăluit, de asemenea, că în prezent 
există o organizație de tineret a Broe- 
derbond-ului care are 900 de membri 
aflați în funcții publice.

28 noiembrie — la Torino

Al treilea meci 
Romînia— Danemarca

A fost fixată data celui de-al trei
lea meci dintre .echipele olimpice 
ale R. P. Romîne și Danemarcei, 
contînd pentru turneul preolimpic 
de fotbal. Acest joc decisiv va avea 
loc Ia 28 noiembrie la Torino. în 
caz de egalitate, se vor disputa pre
lungirile reglementare de 30 de mi
nute, iar dacă, și după aceasta, 
rezultatul va fi egal, echipa cîștigă- 
toare va fi desemnată prin tragere 
la sorți.

♦ *—----------------------- ț—-------------------

Ediția a V-a a tradiționalei compe
tiții feminine de handbal în 7 „Cupa 
orașului București“, a început ieri după- 
amiază în sala Floreasca din Capitală 
cu meciurile București A-București Ti
neret și Budapesta-Belgrad. Așa cum 
era de așteptat, meciul dintre cele două 
selecționate bucureștene a revenit pri
mei formații, în componența căreia sînt 
jucătoare mai experimentate, cu o forță 
de atac superioară. Scorul s-a menținut 
alb pînă în minutul 15 cînd Floroianu 
înscrie din lovitură de la 7 metri. 
1—0 pentru București A. Imediat după 
pauză, echipa de tineret egalează. Oțe
tea aduce din nou conducerea echipei 
București A, pentru ca în minutul ur
mător două acțiuni spectaculoase ale Mă
riei Constantinescu să modifice scorul la 
4—1. In final, prima echipă mai înscrie 
4 goluri, în timp ce formația de tineret 
nu mai marchează decît 1. Scor: 8—2.

„Cupa orașului București“
Meciul Budapesta-Belgrad a avut o 

desfășurare cu totul surprinzătoare. Ac- 
ționîncl în viteză, șutind puternic din 
orice poziție, jucătoarele iugoslave con
duc la un moment dat cu 6—2. Dar 
iată că inițiativa trece apoi de partea 
jucătoarelor maghiare, care redtic trep
tat din scor, ajung la 4—6 la pauză, 
egalează la 8 și în final cîștigă meciul 
cu scorul de 10—8. Cinci din golurile 
învingătoarelor le-a înscris Jona.

Programul a fost completat cu me
ciul amical dintre echipele masculine 
București și Budapesta. Au cîștigat cu 
18—13 (8—7) handbaliștii bucureșteni.

Astăzi, tot la Floreasca, au loc, de 
la ora 18, meciurile : București tineret- 
Budapesta, și București A-Belgrad.

Santos-AAilano 4-£ (o-£)
RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 

Stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro, cel mai mare din lume, a găz
duit joi seara, în fața a 200 000 de spec
tatori, meciul retur pentru Cupa in
tercontinentală la fotbal, între e- 
chipele F. C. Santos (Brazilia) și A. C. 
Milano (Italia). Jucînd fără Pele și 
condusă cu 2—0 la pauză, formația 
braziliană și-a luat o strălucită re
vanșă cu scorul de 4—2. Cum echi
pa italiană cîștigase cu același re
zultat primul meci, sîmbătă, tot la 
Rio, se va disputa al treilea joc.

Scorul a fost deschis în minutul 12 
de centrul atacant Altafini, în urma 
unei pase de Ia Amarildo. în minutul 
18 Mora a ridicat scorul la 2—0. As
pectul jocului se schimbă complet in 
repriza a doua. Santos atacă fără în
trerupere și în minutul 50 extrema 
stîngă Pepe, cu un șut fulgerător, 
înscrie de la 35 de m. După 4 minu
te Almir egalează. Santos preia con
ducerea în minutul 64, cînd Lima 
demarează de la centrul terenului, 
trece de toți apărătorii italieni și, de 
la 10 m, înscrie. In minutul 67 
Pepe execută o lovitură liberă de la 
35 de m și mingea intră în plasă.

In cîteva rînduri
® Vineri la Belgrad a început prima edi

ție a turneului balcanic feminin de baschet. 
Echipa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 
50—40 (24—17) reprezentativa R. P. Ro
mîne. Astăzi baschetbalistele noastre înlîl- 
nesc reprezentativa R.P. Bulgaria, iar Iu
goslavia joacă cu Italia.

• Lotul de rugbi al tării noastre își con
tinuă pregătirile în vederea meciurilor in
ternationale pe care le va susține luna vii
toare în Italia și Franța. Selecționabilii vor 
juca la 20 noiembrie pe terenul Gloria din 
Capitală un meci de verificare cu o com
binată a echipelor Gloria-Unirea. La 24 no
iembrie lotul R.P.R. va întîlni o combinată 
Steaua-Dinamo. Trei zile mai tîrziu, selec
ționata națională va susține un nou joc, de 
data aceasta cu o combinată a cluburilor 
Progresul și Grivita roșie.

© în ziua a 2-a a turneului international 
studențesc de volei de la Praga s-au înre
gistrat următoarele rezultate : R. P. Polonă- 
Franta 3—1 ; R. S. Cehoslovacă-R. P. Ro
mînă 3-2 : R. P. Bulgaria-U.R.S.S. 3—0.

• Cu trei runde înaintea terminării 
turneului internațional de șah de la Mos
cova, pe primul loc în clasament se află 
marele maestru sovietic Vasili Smîslov, cu 
10 puncte. El este urmat de Tal — 9 
puncte, Antoșin — 8 puncte, Gligorici — 
7,5 puncte etc. Smîslov a cîștigat partida 
întreruptă cu Jimenez. S-au încheiat remiză 
partidele Keres-Pietzsch și Kupers-Matano- 
vici.

Impasul
La Cluj, iubitorii fotbalului sînt nemul

țumiți. Echipa lor favorită — Știința 
Cluj — care în anii trecuți era la 
nivelul celor mai bune din prima ca
tegorie ă țării, se află astăzi pe ulti
mul loc. Faptul că ea nu reușește să iasă 
din impasul în care a intrat, că meci de 
meci șe menține pe o linie submediocră de 
comportare, stîrnește aci numeroase discu
ții. Unii „suporteri" susțin că aceasta s-ar 
datora faptului că în ultimii ani au plecat 
prea mulți jucători și de aceea nu „merge" 
echipa. Alții însă, mai obiectivi, spun că 
principalele cauze ale acestui declin ar fi : 
disensiunile dintre jucători, tendințele in
dividualiste, de vedetism, manifestate de 
unii fotbaliști care, pe lîngă toate acestea, 
nu cin nici cu regularitate la antrenamente 
etc. De asemenea, marea fluctuație de an
trenori din ultima vreme a făcut ca stilul 
de joc al echipei să sufere. După părerea 
mea, acestea sînt adevăratele cauze, 
spre care trebuie să-și îndrepte atenția con
ducerea clubului Știiufa Cluj.

VASILE MÎNDRUȚ 
coresp. voluntar

TIMBRU CONSACRAT
TRATATULUI DE LA MOSCOVA

Ministerul Telecomunicațiilor al 
U.R.S.S. a emis o marcă poștală con

sacrată încheierii Tratatului de là Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în cele trei 
medii.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN AFRICA

La Dakar, capitala Republicii Sene
gal, a fost lansat un stratostat cu in
strumente pentru studierea razelor 
cosmice la înălțimea de 30 km. Este 
pentru prima oară cînd în Africa se 
efectuează o asemenea experiență 
științifică.

ERUPȚIE VULCANICĂ 

SUBMARINĂ

In dimineața zilei de 14 noiembrie, 
la sud-est de insula Westmanner, în a- 
propiere de țărmul lslandei, a început 
o erupție vulcanică submarină. Potri
vit agenției France Presse, asemenea 
fenomene nu s-au produs în această 
regiune de mai multe secole. „Se pă
rea că marea a luat foc. Apele cloco
teau și spumegau, în timp ce mari 
blocuri incandescente erau zvîrlite 
în aer", au declarat martorii oculari. 
„La prima erupție, jetul de vapori și 
fum părea suspendat în aer ca o co
loană monumentală, după care a în
ceput treptat să scadă. El s-a ridicat 
apoi brusc pînă la o înălțime de 4 000 
metri", au precizat pescarii care au 
fost primii martori ai acestui spectacol 
de o rară frumusețe.

STEAUA
CEA MAI ÎNDEPĂRTATĂ

Astronomul sovietic Sklovki a de
terminat distanța la care se află 
cea mai îndepărtată radio-stea ; zece, 
miliarde de ani lumină. Această radio- 
stea se îndepărtează de pămînt cu o 
viteză de 165 000 km/s. Ea este astrul 
cel mai îndepărtat din Univers, a că
rei distanță a fost măsurată de astro
nomi.

LA FESTIVALUL FILMULUI
DE LA SAN FRANCISCO

La San Francisco a luat sfîrșit cel 
de-al 7-lea Festival cinematografic in
ternațional, Ia care 31 de țări au pre
zentat 21 filme artistice și 55 filme de 
scurt metraj. Marele premiu al festiva
lului a fost decernat filmului polonez 
„Cum să te faci iubit“. Premiul pentru 
cea mai bună interpretare feminină a 
revenit Barbarei Krafftuwna, interpre
ta rolului principal din filmul „Cum să 
te faci iubit“, iar premiul pentru cea 
mai bună interpretare masculină — 

ACTUALA POZIȚIE 
A INSULELOR 

SEYCHELLE

actorului mexican Ignacio Lopez

3. Magnetismul 
prezent în rocile 
din insulele Sey
chelle are un „nord" 
complet deosebit de 
cel pe care-l arată 
astăzi busolele.

co- 
insu- 
este 

numai de 
metri, în 

ce în jurul

examinai insulele 
Seychelle situate la 
nord-est de Ma
dagascar și au ajuns 
la concluzia că ele 
au fost unite odată 
de continentul afri
can și probabil, și 
de India. Șavan- 
ții englezi au adus 
următoarele probe.

1. ' Insulele Sey
chelle sînt formate 
din granit, în timp 
ce alte insule așe-

.zăte în mijlocul <>- 
ceâăelor sînt. for
mate din materiale 
de origine vulcani
că. Granitul ' insu
lelor Seychelle — 
vechi de circa 750 
milioane de ani — 
este de același tip 
cu rocile descope
rite în Africa și, în 
India.

2. Lanțul de
rali din jurul 
lelor Seychelle 
subțire, 
100 de 
vreme ......... ......
insulelor de forma
ție vulcanică ajunge 
să depășească' un 
kilometru și jumă
tate.

MĂRI PUȚIN ADÎNCI

ACUM 60
MILIOANE ANI J

Tarso, pentru rolul principal inter
pretat în filmul „Omul de hîrtie“. 
Premiul pentru cel mai bun docu
mentar a fost decernat filmului so
vietic „La granița între două, lumi".

NOI PROBE ÎN SPRIJINUL
UNEI TEORII ȘTIINȚIFICE

De curînd, o expediție de oceano- 
grafi englezi, care a lucrat în Oceanul 
Indian, a găsit noi probe în sprijinul 
teoriei (ilustrată în desenele alăturate) 
care susține că în urmă cu 250 
milioane de ani, continentele pămiiitu- 
lui erau unite într-un singur bloc.

anual.se
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Discuțiile în jurul

Lupta pentru putere în Irak
BAGDAD 15 (Agerpres). — Di

sensiunile . din rîndiirile conducerii; 
Partidului Baas . din Irak s-au ac
centuat. După cum s-a-..mai anun
țat, la Beirut au sosit la 14 noiem
brie alte personalități irakiene 
pulzate, 
trul de 
Shabid, 
wad.

Vicepreședintele , guvernului, ira
kian-Saadi, expulzat la Madrid în 
urma tentativei de lovitură de stat 
din 13 noiembrie, a declara't, într-o 
conferință de presă că intenționează 
să se întoarcă la Bagdad, .dacă’ va fi 
chemat de conducerea partidului'. 
Baas.

La 15 noiembrie, conducerea ge
nerală a partidului Baas din țările 
arabe a dat publicității o declarație 
în care se anunță dizolvarea con
ducerii partidului Baas din Irak a- 
leasă în ședința de luni. în declara
ție se anunță, de asemenea, că în 
următoarele patru luni vor fi orga
nizate alegeri în toate organizațiile 
partidului. Conducerea generală a 
partidului Baas din țările arabe a 
fost aleasă luna trecută, în cadrul 
unui congres care a avut loc la Da
masc. Ea cuprinde 13 membri din 
patru țări arabe : Irak, Siria, Iorda
nia și Liban.

Agenția France Presse, citind 
surse irakiene, anunță că au fost 
operate numeroase arestări printre 
ofițerii din aviația irakiană. Printre I

ex- 
printre care se află, minis- 
externe irakian, ' Hussein 

și ministrul .de...interne, Ja-

arestați se numără și gerjeralul de 
aviație El Vendaoui, >unul din . mem
brii conducerii' partidului- Baas, a- 
cuzat.de a fi instigat -la tentativa 
de lovitură de stat.

Comentînd . ultimele evenimente 
din ‘Irak și lupta din sînul par
tidului Baâs, ziarul „Gdardian“ 
subliniază că. acest partid care 
și-a fixat ca sarcină ' realizarea 

, unității țărilor arabe, nu este 
în stare în realitate,, să -asi
gure nici unitatea propriilor sale 
rînduri. „Liderii săi sînt împrăștiați 
în prezent la Madrid, Beirut ,și 
Bagdad“. -!-

De?L>ateri de politică externă în Camera Comunelor

II

La_Sao Paulo : Nemulțumirile țărilor slab dezvoltate
SAO PAULO 15 (Agerpres). —• 

Conferința anuală a Consiliului in- 
teramerican economic și social, care 
își desfășoară lucrările în orașul 
brazilian Sao Paulo, se apropie de 
sfîrșit. Această conferință, convoca
tă în scopul analizării rezultatelor 
aplicării planului „Alianța pentru 
progres“, a prilejuit, după cum re
marcă corespondenții agențiilor de 
presă, formularea unor critici se
rioase la adresa ineficacității acestui 
plan nord-a meri ran.

Ministrul de finanțe al Ecuadoru
lui. Jose Corsino Cardenas, a de
clarat că „Alianța pentru progres“ 
nu a justificat speranțele puse în a- 
ceșt plan“. Cardenas a subliniat că 
finanțarea programelor de dezvolta
re economică a țărilor latino-ameri
cane va putea avea loc numai pe 
calea dezvoltării comerțului interna
țional. El a deplîns, în același timp, 
menținerea unor prețuri scăzute la 
materiile prime exportate de aceste 
țări, ceea ce le aduce prejudicii eco
nomice.

Ministrul de finanțe al Braziliei, 
Carvalho Pinto, a declarat că țările

I

După cum s-a mai relatat, 102 in
telectuali spanioli, printre care cu
noscutul scriitor José Bergamin, au 
protestat într-o scrisoare adresată 
ministrului informațiilor, Iribarne, 
împotriva torturilor la care au fost
supuși de poliție minerii arestați în mult decît atît, potrivit ultimelor știri 
urma grevelor din Asturia. Printre 
altele, reprezentanții intelectualității 
cereau constituirea unei comisii de 
juriști care să efectueze o anchetă 
cu privire la aceste represiuni. Re
cent., protestului inițial i s-au alătu
rat încă 188 oameni de cultură din 
Spania, printre care se află profesori 
universitari ca Jose Luis Aranguren. 
Santiago Montero Diaz, Valentin An
dres Avarez, scriitori ca Juan Oli
ver, Gabriel Celaya,. Carlos Muniz, 
oameni de artă ca Juan Antonio Bar
dem. Ricardo Zamorano etc.

Ziarul ,,1’Humanité“ a publicat 
scrisoarea celor 188 de intelectuali, 
în scrisoare, printre altele, se dă ’in 
răspuns demn așa-numithlui „răs
puns“ al lui Iribarne către José Ber- 
gamin, în care ministrul franchist 
își permitea să facă ironii în legă
tură cu tratamentul inuman aplicat 
unor femei arestate.

„Astfel de acte — se spune în scri
soare — ne par dezonorante din toate 
punctele de vedere și un motiv sufi
cient pentru ca în orice țară civili-

Acțiuni de solidaritate

La Londra a fost dată publicității 
scrisoare deschisă semnată de 42 

exprimînd

In fața ambasadei spaniole din Londra a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva torturilor la care sînt supuși în închisoare minerii spanioli și so
țiile lor.

Deschiderea conferinței miniștrilor 
de externe africani

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
Conferința extraordinară a miniștri
lor de externe ai statelor membre ale 
Organizației unității africane s-a 
deschis vineri după-amiază la Addis 
Abeba. Lucrările conferinței vor 
dura pînă marți.

în cuvîntarea inaugurală, împăra
tul Haile Selassie s-a referit la ne
cesitatea aplanării diferendului de 
frontieră algero-marocan, căruia îi 
este consacrată conferința. „Orice 
neînțelegere între membrii organiza
ției noastre, care sînt frați, a spus el, 

răspîndirii armelor nucleare 
și încheierea unui pact de

zicerea 
precum 
neagresiune între Est și Vest.

Răspunzînd unei interpelări a de
putatului laburist Philip Noel-Baker 
ministrul de externe a dat asigurări 
că Marea Britanie nu și-a luat nici 
un angajament cu privire la realiza
rea forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. preconizată de S.U.A.. deși 
a hotărît să 
pregătitoare

participe la tratativele 
asupra acestui proiect.

★
15 (Agerpres). — LuîndLONDRA 

cuvîntul în Camera Comunelor, Ed
ward Heath, secretarul de stat pen
tru industrie, comerț și dezvoltarea 
regională, s-a referit la dezvoltarea 
exporturilor Angliei. Vorbitorul a 
subliniat dorința guvernului britanic 
de a spori comerțul Angliei cu toate 
țările socialiste „cu minimum posi
bil de restricții“. în acest scop, 
Heath a declarat că este gata să 
revadă „foarte atent“ sistemul ac
tual al schimburilor comerciale cu a- 
ceste țări, pentru crearea de noi po
sibilități lărgirii schimburilor, pe 
baza unei creșteri a importurilor 
britanice din țările respective.

Congresul Centralei sindicale americane 
A. F. L.

NEW YORK 15 (Agerpres). — Joi 
s-a deschis la New York cel de-al 
V-lea Congres național al Centraléi 
sindicale americane A.F.L.-C.I.O.

Președintele A.F.L.-C.I.O.. Geor
ge Meany, a declarat că muncitorii 
americani trebuie să desfășoare 
lupta pentru drepturile civile și îm
potriva efectelor automatizării, care 
amenință să suprime în viitoarele 
12 luni peste patru milioane locuri 
de muncă. Meany a sprijinit acțiu
nile întreprinse pentru reducerea 
încordării internaționale, arătînd că 
tratativele desfășurate în acest scop 
„ne apropie de pace“.

La 15 noiembrie, la congres a 
luat cuvîntul președintele Kennedy. 
El s-a referit la unele probleme eco
nomice actuale ale S.U.A. și. cu acest 
prilej, a adresat un nou apel Con
gresului cerîndu-i să aprobe proiec
tul de lege privitor la reducerea im-

economicaCONGO

din Congo se aflaDin nou situația
în actualitatea internațională. în aceas
tă țară, cu un trecut recent atît de fră- 
mîntat, instabilitatea politică și econo
mică se agravează.

în ultimul timp, pentru a stăvili creș
terea nemulțumirilor poporului, autori
tățile din Leopoldville au recurs, după 
cum au anunțat agențiile de presă, la 
o serie de acțiuni antidemocratice : di
zolvarea parlamentului, decretarea stă
rii excepționale la Leopoldville, crearea 
de tribunale militare, dizolvarea unor 
partide și organizații progresiste, ares
tarea mai multor deputați și lideri sin
dicali.

în ce privește economia, zilele trecute 
primul ministru Adoula a anunțat în- 
tr-o cuvîntare radiodifuzată, devalori
zarea monedei naționale cu aproxima
tiv 300 la sută și un plan de austeritate, 
prezentat ca o măsură de redresare eco
nomică. Anunțul, după cum arată co
respondentul din Leopoldville al agen
ției Associated Press, nu a constituit o 
surpriză. Dificultățile economice ale 
țării sînt, după toate mărturiile, mari și 
se agravează continuu.

Analizînd cauzele care au dus la di
zolvarea parlamentului, ziarul „Remar
ques Congolaises“, care apare la Bru
xelles, arată că, pe ordinea de zi a ul
timei sale sesiuni, se afla elaborarea 
unui nou proiect de constituție, în baza 
căruia urmau să aibă loc apoi alegeri 
parlamentare. Ziarul scrie că unii depu- 
tați s-au pronunțat împotriva discutării 
numai a proiectului de constituție și 
doreau ca pe ordinea de zi să figureze 
și astfel de probleme ca : „analizarea 
bugetului, criticarea acțiunilor guvernu
lui și a organelor de conducere“. Ziarul 
arată că actualul regim „și-a dat seama 
că va dispare în valurile noilor alegeri, 
dacă acestea vor avea loc la timp. De 
aceea, în afara clădirii parlamentului a 
fost elaborat încă un proiect de consti
tuție“. Cînd totul a fost pregătit, parla
mentul a fost dizolvat în scopul, după 
cum apreciază „Remarques Congolai
ses“, de „a prelungi existența regimului 
actual“.

Noua constituție pregătită „în afara 
parlamentului“ cu ajutorul unor experți 
occidentali definește Congo ca pe un 
stat format din state autonome reunite 
prin relații feudale, drepturile statelor 
avînd influență hoțărîtoare. Totodată se 
precizează că guvernul nu trebuie să 
intervină în treburile, interne ale state
lor. Mai este oare de mirare că 
Chombe, faimosul șef al secesioniștilor 
katanghezi, aflat în prezent în Spania, 

I

trebuie să fie considerată ca o afa
cere de familie în care nici unei 
mîini străine nu-i este permis să 
joace vreun rol“. împăratul a decla
rat că popoarele Marocului și Alge
riei „au sîngerat destul în trecut 
pentru cauza independenței, și acum 
nu există nici un motiv pentru ea 
ele să lupte unul împotriva celuilalt“.

Măsuri anunțate 
de președintele Indoneziei

I
I

DJAKARTA 15 (Agerpres); — 
După cum relatează agenția Antara, 
președintele Sukarno a anunțat „a- 
doptarea unei politici speciale de 
stare de urgență, avînd ca scop sal
varea națiunii și asigurarea efortu
rilor îndreptate spre desăvîrșirea 
revoluției“. Această politică, a ară
tat Sukarno, se bazează pe legile și 
legislația existente și nu afectează 
realizarea programului economic al 
Indoneziei.

Președintele Sukarno a chemat la 
întărirea forțelor armate indone
ziene, a cerut poporului să mențină 
vigilența și să fie gata pentru sal
varea statului și pentru asigurarea 
eforturilor de desăvîrșire a revolu
ției. El a subliniat că noua politică 
a fost impusă Indoneziei de încer
cările forțelor néocolonialiste de a 
încercui țara, de pregătirile lor mi
litare, de activitatea subversivă du
să împotriva Indoneziei.

★
Președintele Indoneziei, Sukarno, a 

semnat un decret privind înființa
rea unui port liber și a trei zone 
comerciale libere pe teritoriul In
doneziei. După cum anunță agen
ția Antara, portul comercial liber 

nordul 
comer- 
nordul 
în su- 

va fi Sabang, situat în 
insulei Sumatra, iar zonele 
ciale libere : Belasan, în 
insulei Sumatra, Makassar, 
dul insulei Celebes și una la Dja 
karta.

pozitelor. Un asemenea program 
legislativ, a spus Kennedy, va crea 
piețe care vor oferi debușee pentru 
producția americană. Programul 
va constitui o asigurare împotriva 
recesiunii.

Kennedy a făcut această declarație 
în legătură cu faptul precizat de el 
că în S.U.A. există în prezent 
4 000 000 de șomeri, iar „folosirea 
brațelor de muncă este astăzi pro
blema internă cea mai importantă“. 
Președintele și-a exprimat regretul 
că : „Procentul de șomeri este tot 
atît de ridicat anul acesta ca și în 
1954, care era un an de recesiune“, 
în. continuare, președintele a decla
rat. că proiectul de lege privitor la 
drepturile civile ale populației de 
culoare „are cea mai mare impor
tanță“ și că este necesar ca Con
gresul S.U.A. să-l adopte 
mai curînd posibil“.

auzind despre asemenea prevederi’ și-a 
exprimat, într-o scrisoare trimisă ziaru
lui belgian „Pourquoi pas“, intenția de 
a se reîntoarce „neîntârziat“ în Congo ?

Frămîntările politice se desfășoară pe 
fondul dificultăților economice, despre 
care săptămînalul tunisian „Jeune Afri
que“ sene : „Dezechilibrul accentuat al 
finanțelor interne și externe, conjugat 
cu insuficiența producției industriale și 
proasta aprovizionare a pieței au origi
nea într-o ridicare a prețurilor pe care 
guvernul nu o poate opri. în ansamblu 
prețurile s-au triplat de la proclamarea 
independenței. Cît privește francul con- 
golez el este foarte depreciat, fiind co
tat la bursa neagră de șase ori sub 
cursul oficial“.

Comentînd măsura luată de guvern 
în legătură cu devalorizarea monedei,

Comentariul zilei

agenția Associated - Press arată că „nu
meroși observatori consideră că măsura 
luată de Adoula a venit prea tîrziu 
pentru a putea salva criza financiară 
congoleză, care amenință să ducă eco
nomia acestei țări la faliment“. Feno
menul, constatat și de săptămînalul ci
tat mai sus, este pus pe seama unei 
„încetiniri generale a activității expor
turilor, care nu pot acoperi importu
rile“. în ciuda tuturor injecțiilor de fon
duri primite din exterior pentru a con
solida actualul regim — se spune în 
articolul menționat — „Republica 
Congo continuă să sufere de o inflație 
galopantă, iar deficitul balanței finan
ciare se ridică la ordinul unui miliard 
de franci’ congolezi pe lună“.

Se pune întrebarea : cum a ajuns eco
nomia congoleză într-o astfel de situa
ție ?

Se știe că această țară nu este 
nici pe departe săracă. Dimpotrivă. 
Congo furnizează 70 la sută din produc
ția de cobalt și trei pătrimi din dia
mantele industriale ale lumii capitaliste, 
în cursul a 10- ani înaintea proclamării 
independenței, Congo a livrat 2 300 000 
tone de cupru, adică mai mult de ju
mătate din producția anuală a acestei 
lumi. în afară de aceasta, din Congo \se ;

. extrag multe metale rare — radium, be- 
riliu, wolfram, germaniu etc.

. Cauza instabilității politice și a difi
cultăților economice este cu totul alta : 
încercările monopolurilor de a înăbuși

Colocviu pentru pace“
Bruxellesla
15 (Agerpres). — 180 

oameni de cultură și 
de știință, deputați, 

sindicali, reprezentanți 
de afaceri, scriitori și 

aibă 
ca 

rea-

BRUXELLES 
de cunoscuți 
artă, oameni 
conducători 
ai cercurilor
ziariști din Belgia au hotărît să or
ganizeze la Bruxelles un „Colocviu 
pentru pace“.

Colocviul, care urmează să 
loc la 23 noiembrie, are 
temă măsurile concrete pentru 
lizarea dezarmării generale, totale 
și controlate, ce trebuie adoptate 
în urma încheierii Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă. Printre 
măsurile ce vor fi discutate se află 
încheierea unui pact de neagresiune 
între țările Tratatului de la Varșo
via și cele care fac parte din 
N.A.T.O., crearea de zone denuclea- 
rizate, etc.

Atmosferă de nesiguranță la Saigon
SAIGON 15 (Agerpres). —- Potri

vit știrilor transmise din Vietnamul 
de sud, la Saigon domnește o atmo
sferă de nesiguranță. Această atmo
sferă, scrie corespondentul ziarului 
„New York World Telegraph“, de
curge, în primul rînd, din îndoielile 
față de viitorul țării. în fruntea 
Vietnamului de sud se află o juntă 
militară ai cărei membri nu au în
credere unul în altul și nu au o ima
gine clară în legătură cu politica și

La Saigon, în primele ore după lovi
tura de slat militară, populația și-a ex
primat mînia față de regimul doborî: 
al lui Ngo Dinh Diem și al fratelui său 
Ngo Dinii Nhu. In clișeu : un magazin 
aparținînd familiei Nhu este distrus de 
manifestahți. Ulterior s-a văzut însă că 
măsurile luate de noul regim militar nu 
se deosebesc aproape deloc de politica 
antipopulară a predecesorilor săi.

s-a încheiat încă) 
monopoluri pentru acapararea 

Toate acestea au 
evenimente care

;— sciziunea
lui Patrice Lu-

în„ această . țară: îiliș.car.ea de eliberare, 
lupta . ' pi l .pentru. asigurarea indepen-. 
denței economice, și ’ disputa ce s-a 
desfășurat (și nu 
între 
bogățiilor țării, 
genei at cunoscutele 
au avut loc după proclamarea in
dependenței politice 
Katangăi, asasinarea 
iniimba și a unora din tovarășii săi, a- 
restârea samavolnică a lui Gizenga, pre
cum și întreaga gamă a ascensiunilor și 
căderilor lui Chombe.

în prezent, văzînd că nu izbutesc to
tuși să lichideze mișcarea de eliberare, 
monopolurile care operează în Congo 
și-au schimbat oarecum tactica. Ca prin
cipal mijloc de presiune, ele recurg la 
sabotajul economic, paralizînd activita
tea a numeroase întreprinderi, distru- 
gînd căi de comunicații etc. Ca rezul
tat, valoarea exportului care în 1958 s-a 
cifrat la 19,5 miliarde franci, a atins în 
1961 abia 5,9 miliarde. Scăderea a con
tinuat atingîndu-se ulterior cifre și mai 
mici. ‘Urmarea : creșterea înspăimântă
toare a șomajului, a nemulțumirilor 
populației — datorită atît situației pre
care în care se găsesc cei ce muncesc, 
cît și faptului că jocul monopolurilor a 
creat în Congo o „aristocrație autoh
tonă". Despre aceasta din urmă agenția 
Associated Press scria : „Miniștrii gu
vernului trăiesc pe picior mare de pe 
urma afacerilor și corupției".

în legătură cu situația creată rin 
Congo și cu ultimele măsuri luate în 
această țară, ziarul parizian „Le Mon
de“ a publicat un articol în care se 
spune printre altele : „Din lună în lună, 
un gest sau o hotărîre — la New York 
sau Ia Leopoldville — vine să astupe o 
breșă, să aducă guvernului Adoula o a- 
sigurare provizorie de supraviețuire. Ca 
și prelungirea staționării trupelor O.N.U. 
sau suspendarea parlamentului congo- 
lez, devalorizarea anunțată de primul 
ministru aparține acestei categorii de 
remedii". Ziarul își exprimă însă scepti
cismul cu privire la eficacitatea unor 
asemenea măsuri.

Nu se știe cum vor evolua în vii
tor evenimentele din Congo. Un lucru 
este însă clar : austeritatea economică 
preconizată de autoritățile de la Leo
poldville și încordarea politică legată 
de aceasta apasă rin primul rînd pe u- 
merii poporului congolez care, așa 
cum arată ultimele evenimente, nu re
nunță- la țelurile luptei sale pentru li
bertate, progres ■ și pace.

A. BUMBAC

problemelor
NEW YORK 15 — Trimisul special 

Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : în Comitetul Politic nr. 1 al A- 
dunării Generale a O.N.U. au conti
nuat la 15 noiembrie discuțiile în 
problema dezarmării generale și to
tale, în legătură cu declararea Ame
ricii Latine drept zonă denucleari- 
zată și în problema convocării unei 
conferințe în scopul semnării unei 
convenții care să interzică folosirea 
armei nucleare și termonucleare.

Reprezentanții Paraguayului, sta
telor Panama și Haiti s-au pronun
țat în sprijinul Proiectului de rezo
luție în care se exprimă speranța că 
țările Americii Latine vor studia 
măsurile necesare pentru semnarea 
unui acord multilateral ai căror par
ticipant! își vor asuma obligația de 
a nu produce, a nu primi, a nu de
pozita și a nu experimenta arma nu
cleară pe teritoriul lor.

Delegații Nigeriei și Liberiei au 
sprijinit proiectul de rezoluție care 
prevede să fie predată spre exami
nare Conferinței celor 18 state pen
tru dezarmare problema convocării 
unei conferințe în vederea semnării 
convenției de interzicere a folosirii 
armelor nucleară și termonucleară.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — Co

mitetul de Tutelă al O.N;U„ care 

formele de conducere pe care trebu
ie să le promoveze.

După părerea observatorilor poli
tici, în următoarele zile în țară va 
începe lupta pentru putere și funcții. 
Referindu-se la atmosfera de insta
bilitate din Vietnamul de sud, agen
ția Associated Press transmite că de 
la 1 noiembrie, data cînd în Vietna
mul de sud a avut loc lovitura mi
litară de stat, pe străzile orașului 
Saigon, aproape zilnic, explodează 
grenade și bombe plastice.

DJAKARTA. Dr. Subandrio, mi
nistrul afacerilor externe al Republicii 
Indonezia, a oferit un dejun în cinstea 
ambasadorului R. P. Romîne la Dja
karta, Pavel Silard, în legătură cu 
apropiata sa plecare definitivă din In
donezia. De asemenea, ambasadorul 
romîn a fost primit în audiență de 
vicepreședintele Republicii Indonezia, 
Dr. Leimena.

NEW YORK. în orașul William
ston (Carolina de nord) : a avut. loc 
joi un marș de protest împoțriva 
menținerii legilor cu caracter rasial. 
Poliția a arestat pe cei 11 pastori 
protestanți, precum și 54 negri, din
tre care 22 copii, care au participat 
la această demonstrație.

MOSCOVA. La Institutul pentru 
relațiile sovieto-americane a avut loc 
la 15 noiembrie, o adunare consacra
tă împlinirii a 30 de ani de la stabili
rea relațiilor diplomatice dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.

PRAGA. Agenția Ceteka anunță 
că Thomas Dehler, vicepreședinte 
al Bundestagului vest-german și mem
bru în conducerea Partidului liber- 
democrat din R.F. Germană, a sosit 
la 15 noiembrie, la Praga,.la invitația 
lui Zdenek Fierlinger, președintele 
Adunării Naționale a R.S. Cehoslova
ce.

LONDRA. Secretarul de stat ad
junct al S.U.A., George Ball, care se 
află la' Londra, a avut în după-amiaza 
zilei de 14 noiembrie o întrevedere 
eu Richard Butler, ministru] afaceri
lor externe al Angliei. Printre subiec
tele abördate de Ball în timpul între
vederii cu Butler, agenția France 
Presse enumeră și „relațiile dintre 
Est și . Vest rin lumina recentelor eve
nimente, inclusiv problemele comer
țului dintre Est și Vest“.

La 15 noiembrie George Ball și-a 
încheiat vizita oficială pe care a în
treprins-o în Anglia, plecînd spre Pa’- 
ris.

BANGKOK. La Bangkok a avut loc 
o întîlnire între ministrul prim al gu
vernului și ministru al afacerilor ex
terne al Indoneziei, Subandrio, și mi
nistrul de externe al Filipinelor, Sal
vador P. Lopez. Potrivit agenției 
Associated Press, în timpul întîlnirii 
cei doi miniștri au avut un schimb de 
păreri privind relațiile Indoneziei și 
Filipinelor cu Federația Malayeză.

MOSCOVA.
dintre cei mai vechi membri ai 
P.C.U.S., fostă colaboratoare apropia
tă a lui V. I. Lenin, i-a fost înmînat 
vineri, Ordinul „Lenin“, cu care a 
fost decorată cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de la naștere.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat 
la 15 noiembrie, efectuarea unei noi 
explozii nucleare subterane la poligo- 

Elenei Stasova, unul nul din Nevada. Potrivit agenției, 
aceasta este a doua experiență nu
cleară subterană în decurs de două 
zile și a 100-a experiență din 15 sep
tembrie 1961, cînd a început noua se
rie de experiențe nucleare la poli
goanele din Nevada.

dezarmării
dezbate în prezent situația din co
loniile portugheze, a luat în discu
ție, în ședința de joi după-amiază. 
problema invitării căpitanului por
tughez Enrique Galvao, aflat în pre
zent în exil în Brazilia, de a apari,' 
ca petiționar în fața comitetului. 
După cum s-a mai anunțat, Statele 
Unite au făcut cunoscut că, în cazul 
în care Galvao va sosi la New York, 
el va fi arestat și deferit autorități
lor portugheze, în virtutea tratatului 
de extrădare americano-portughez. 
Comitetul a hotărît, cu 49 de voturi 
pentru, 4 contra și 41 abțineri, să.in
vite pe 
O.N.U., 
această

căpitanul Galvao la sediul 
în ciuda poziției adoptate în 
privință de S.U.A.

Simpozion asupra proDlcmclor 
comerțului agricol între țările

occidentale
AMSTERDAM 15 (Agerpres). — 

Simpozionul americano-vest-euro- 
pean cu privire la comerțul agricol, 
la care au participat 500 de delegați 
din 16 țări s-a încheiat.

în cursul dezbaterilor, reprezen
tanții din diferite țări s-au referit 
pe larg la problema comerțului agri
col dintre S.U.A. și țările Europei 
occidentale, care constituie în pre
zent o sursă de neînțelegeri între 
Statele Unite și Piața comună. Pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Băncii Americii, Jesse W. 
Tapp, a subliniat că a sosit momen
tul ca S.U.A. și țările Pihței‘comune 
să examineze politica lor agricolă în 
întreaga ei complexitate. Un alt 
membru al delegației S.U.A., George 
E. Brandow, profesor la Universita
tea din Pennsylvania, s-a pronunțat 
împotriva unor acțiuni unilaterale 
ale diferitelor grupări economice de 
stat occidentale în problema co
merțului cu produse agricole.

Această problemă a fost abordată 
în ședința de vineri dimineața și de 
ministrul agriculturii al S.U.A., 
Orville Freeman. El a propus ca, în 
cadrul Acordului general pentru ta
rife vamale și comerț (G.A.T.T.) și al 
Organizației pentru colaborare eco
nomică și dezvoltare (O.E.C.D.), să se 
găsească mijloacele de reglementare 
a disputelor dintre țările Europei oc
cidentale și Statele Unite în proble
ma comerțului cu produse agricole. 
El a formulat ideea realizării „unei 
societăți comerciale deschise" în ce 
privește comerțul cu produse agri
cole și industriale și a reducerii res
tricțiilor impuse de unele țări în a- 
ceastă problemă. Ministrul american 
a cerut să se efectueze, pe o bază re
ciprocă. reduceri ale tarifelor vama
le la produsele de export și import, 
arătînd că Statele Unite sînt pregă
tite să accepte asemenea reduceri.

BELGRAD. Observatorul seismolo
gie și geofizic din Ljubljana a anunțat 
că la 15 noiembrie a înregistrat un 
cutremur de pămînt al cărui epicen
tru era situat la 20 km de Ljubljana. 
După cum reiese din știrile transmise 
din Belgrad, nu s-au înregistrat vic
time omenești și nici pagube mate
riale.

LIMA. Guvernul englez a remis o 
notă de protest Ministerului Afaceri
lor Externe din Peru în legătură cu 
adoptarea de către guvernul peruvian 
a unei legi în virtutea căreia regiuni
le petrolifere Brea și Parinas au fost 
declarate proprietate de stat.

LONDRA. Prof, arhitect Horia 
Maieu, arhitect-șef al orașului Bucu
rești, a fost ales ca membru corespon
dent onorific al Institutului Regal 
al Arhitecților Britanici.

TOKIO. Congresul Institutului in
ternațional de teatru, care și-a desfă
șurat lucrările la Tokio, a luat sfîrșit. 
în documentul final este recomandată 
crearea, sub auspiciile U.N.E.S.C.O., 
a unui organism în sarcina căruia să 
stea organizarea de acțiuni menite să 
încurajeze și să faciliteze schimbul de 
informații asupra teatrului, schimbul 
de trupe teatrale și specialiști.

La congres au luat parte reprezen
tanți din 24 țări. Din R. P. Romînă a 
participat artistul poporului Radu Be- 
ligan, președintele Consiliului teatre
lor din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

MOSCOVA. La invitația Academiei 
de științe a U.R.S.S., la Moscova a 
sosit o delegație de oameni de știință 
din R. I. Germană, care va întreprin
de o vizită de două săptămîni în 
Uniunea Sovietică. Delegația urmează 
sa viziteze principalele institute ale 
Academiei pentru a lua cunoștință de 
realizările savanților sovietici și a ex
tinde contactele cu aceștia.

BANGKOK. La Bangkok 
sfîrșit lucrările Conferinței 
riale a celor 19 țări membre

au luat 
ministe- 

, ---------- ale Pla
nului de la Colombo. în comunicatul 
dat publicității se cere reducerea 
diferitelor restricții comerciale artifi
ciale aplicate de unele țări dezvoltate 
în comerțul lor cu țările membre ale 
Planului de la Colombo.
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LONDRA 15 (Agei'pres). — în 
Camera Comunelor au continuat 
dezbaterile asupra mesajului tronu
lui în legătură cu politica externă 
și internă a noului guvern britanic.

Ministrul afacerilor externe R. A. 
Butler a declarat că Marea Britanie 
se va situa pe o poziție favorabilă 
dialogului cu U.R.S.S. cu privire la 
soluționarea unor probleme inter
naționale în suspensie. R. A. Butler 
și-a exprimat părerea că Tratatul 
de la Moscova ar putea constitui 
punctul de plecare pentru realizarea 
unor noi acorduri cum ar fi inter- 

latino-americane trebuie să apeleze 
la ajutor din străinătate „atîta timp 
cît nu vor deține o oarecare auto
nomie și nu se va îmbunătăți me
canismul comerțului exterior, care 
este extrem de defavorabil țărilor în 
curs de dezvoltare“. Ministrul brazi
lian a criticat „reticențele“ unora 
dintre marile puteri față de revizui
rea regulilor comerțului internațio
nal. El a criticat, de asemenea, Acor
dul general cu privire la tarifele va
male și comerț (G.A.T.T.), a cărui o- 
rientare, după cum a spus el, dău
nează țărilor în curs de dezvoltare.

★
ASUNCION 15 (Agerpres). — Fron

tul unit de eliberare, națională din 
Paraguay, relatează Prensa Latina, 
a trimis un mesaj conferinței de la 
Sao Paulo în care subliniază că „po
porul Paraguayan nu recunoaște nici 
un acord încheiat de guvernul dic
tatorial al lui Stroesshér. Această 
poziție — arată mesajul — este spri
jinită de diferite organizații politice 
din Paraguay și corespunde senti
mentelor imensei majorități a națiu
nii paraguayene“.

zată să fie urmăriți autorii unei ase
menea crime“.

Agenția France,Presse a anunțat că 
Iribarne a refuzat să numească o co
misie de juriști care să ancheteze a- 
supra represiunilor din Asturia. Mai 

sosite de la Madrid, autoritățile au 
început să ia măsuri împotriva ce
lor 102 intelectuali — autorii pri
mei scrisori către Iribarne. Potri
vit agenției, toți semnatarii, printre 
care și José Bergamin, au fost con- 
vocați de către judecătorul de ins
trucție la Madrid. Pentru a scăpa de 
urmărire. Befgamin s-a refugiat la 
ambasada Uruguayului.

o
de intelectuali britanici, 
solidaritatea cu acțiunea intelectuali
lor spanioli. „în calitate de intelec
tuali, ca și voi, se spune în această 
scrisoare, ne simțim obligați de a ne 
alătura vocea glasului vostru și de a 
cere o anchetă amănunțită și impar
țială. Am aflat cu indignare despre 
măsurile polițienești luate împotriva 
unora dintre voi ca urmare a acțiu
nii voastre curajoase“.

cuzat.de

