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loieștiul și-a în
scris numele, cu 
mai bine de un se
col în urmă, în is- 

I toria mondială a 
petrolului. Lîngă 
acest oraș, la Rî-

1857, din rafinăria lui 
Mehedințeanu ieșeau

al p.M.R., Gheorghe Stan, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional, 
de activiști de partid și de stat.

La invitația președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, o delegație de stat, a Republicii Populare Romine, condusă de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, va 
vizita Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, între 22 și 30 noiembrie 1963.

în sala Palatului R. P. Ro
mîne a fost prezentat vineri 
seara în premieră de gală fil
mul „Tudor" — amplă evoca
re istorică a răscoalei din 1821 
avînd în frunte pe Tudor Vla- 
dimirescu. Au participat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, 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 centrale și 
organizații obștești, oameni de 
cultură, un numeros public.

înainte de spectacol, pre
ședintele Consiliului cinema
tografiei, Mihnea Gheorghiu, 
a vorbit despre munca depusă 
timp de peste trei ani la reali
zarea acestei noi producții a 
cinematografiei noastre. Fil
mul a fost turnat în cea mai 
mare parte pe locurile unde 
s-a desfășurat răscoala din 
1821. Un mare număr de lo
calnici — muncitori și colecti
viști, ostași — au răspuns cu

Noi mașini și

entuziasm chemării de a con
tribui la realizarea acestei cu
prinzătoare fresce sociale a 
Țării Romînești de la începu, 
tul veacului al XIX-lea.

Printre realizatorii ale că
ror nume figurează pe generi
cul filmului „Tudor" se află 
numeroși actori de film și de 
teatru : Emanoil Petruț, Geor
ge Vraca, Lica Gheorghiu, A- 
lexandru G'iugaru, Geo Barton, 
Toma Dimitriu, Fory Etterle, 
Olga Tudorache, Amza Pellea, 
Ion Besoiu. Ion Dichiseanu, 
Florin Scărlătescu, Ernest 
Maftei, Luminița Iacobescu și 
multi alții.

Filmul este realizat de re
gizorul Lucian Bratu, după 
scenariul scriitorului Mihnea 
Gheorghiu. Imaginea aparține 
operatorului Constantin Cio- 
botaru, iar muzica este semna
tă de compozitorul 'Gheorghe 
Dumitrescu.

Filmul s-a bucurat de un 
deosebit succes. La sfîrșitul 
spectacolului, interpreților Și 
realizatorilor filmului, aflăți în 
sală, le-au fost oferite buche
te de flori.

(Agerpres)

utilaje moderne 
în exploatări miniere

Stîlpi de beton 
centrifugat

fov, în 
Teodor 
primele cantități de petrol 
lampant. Romînia a fost prin
tre primele țări 
au dat țițeiului 
dustrială.

După zeci de 
Ploieștiului își desfășurau ac
tivitatea mai multe rafinării, 
care prelucrau țițeiul sondelor 
situate în apropiere. Dar dacă 
cercetezi statisticile din pe
rioada dintre cele două răz
boaie mondiale, la rubrica im
porturi vei întîlni uleiuri pen
tru automobile și chiar ben
zine cu cifre octanice ceva mai 
ridicate, în vreme ce la export 
una din principalele mărfuri 
romînești era țițeiul. Rafină
riile Ploieștiului, care alcătu
iau aproape întreaga ramură 
a prelucrării petrolului din 
țară, aveau o capacitate res- 
trînsă, tehnologii și utilaje în
vechite, cu ajutorul cărora nu 
se puteau obține cele mai va
loroase produse derivate din 
petrol.

„Aurul negru1' este o me
taforă încetățenită de multă 
vreme cînd se vorbește despre 
petrol. în vechea Romînie 
însă, țițeiul era aur numai 
pentru societățile monopoliste 
străine, pentru proprietarii de 
atunci ai acestei bogății, pre
făcută dincolo de hotarele țării 
în zeci de produse, care de 
care mai valoroase.

în anii construcției socialiste, 
partidul a acordat o deosebi
tă atenție construirii unor im
portante capacități de prelu
crare a petrolului, dotate cu 
tehnică modernă, dezvoltării 
industriei petrochimice, pentru 
valorificarea superioară . a, a- 
cestei mari bogății a poporului, 
in scopul înfloririi economice 
a tării.

Realizările înscrise în anii 
din urmă în înfăptuirea aces
tor sarcini au schimbat pro
fund vechile rafinării ploiește- 
ne. Reconstruirea radicală a 
vechilor instalații s-a împletit 
cu construirea altora noi. Da
torită acestui fapt se înaintea
ză necontenit spre atingerea 
unui indice de seamă stabilit 
de planul de șase ani, acela 
al creșterii cu cel puțin 40 la 
sută a valorii produselor obți
nute din fiecare tonă de pe
trol. Ce înseamnă atingerea a- 
cestui indice ne dăm mai bine 
seama dacă socotim că prin a- 
ceasta economia națională va 
avea un venit suplimentar e- 
chivalent cu valoarea produ
selor ce se realizau în 1959 din 
prelucrarea a 5 milioane tone 
petrol.

în ziua de 14 noiembrie, to
varășii Gheorghe G'heorghiu- 
Dej, Alexandru Drăghici, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Gaston 
Marin și Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și 
chimiei, au vizitat două mari 
obiective industriale, care aduc 
o contribuție de seamă la va
lorificarea superioară, a petro
lului, Rafinăria Brazi, Combi
natul petrochimic, precum 
și centrala electrică de ter
moficare Brazi. Oaspeții au 
fost însoțiți de tovarășii Dumi
tru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești

Rafinăria
Brazi

din lume care 
o utilizare in-

ani, în jurul

vara anului 1959, înîn 
cursul vizitei făcute de tovară
șul Gheorghe G'heorghiu-Dej și 
alți conducători de partid și 
de stat la Ploiești, au fost e- 
xaminate pe cîmpul de la 
Brazi propunerile privind am
plasarea unor noi mari între
prinderi petrochimice.

...Acum, pe aceleași locuri, 
te întîmpină „pădurea" argin
tie de coloane și rezervoare, 
în soarele ce răzbate prin cea
ța dimineții de toamnă scli
pesc coloanele complexului de 
reformare catalitică, cu o ca
pacitate de 1 milion tone a- 
nual, intrată în funcțiune în 
anul 1961.

Conducătorii de partid și de 
stat au venit din nou în mijlo
cul petroliștilor de la Brazi cu 
prilejul unui eveniment im
portant în viața acestei mari 
întreprinderi: intrarea în func
țiune a instalației de distilare 
atmosferică și în vid (DAV).

Instalația te impresionează 
prin masivitatea desalinatoa- 
relor sferice, dar și mai impre
sionante sînt cifrele care 0- 
glindesc însemnătatea ei pen
tru valorificarea superioară a 
petrolului: aici vor fi prelucra
te trei milioane de tone, un 
sfert din întreaga producție de 
țiței a țării noastre.

Directorul rafinăriei, ing. 
Bujor Olteanu, arată că pe a- 
ceeași platformă sînt cuprinse 
utilaje în vederea efectuării a 
trei operațiuni: desalinarca 
electrică a țițeiului, distilarea 
atmosferică a țițeiului desali- 
nat și distilarea în vid a 
păcurei.

încerci un sentiment do

mare bucurie și mîndrie cînd 
afli că această instalație de 
înalt nivel tehnic, cu un grad 
avansat de automatizare, a fost 
proiectată în întregime în țară 
de către specialiștii de la In
stitutul de proiectări de insta
lații petroliere din Ploiești (șef 
de proiect Aurel Hotopeleanu), 
iar echipamentul tehnologic 
este produs de Uzinele „Pro
gresul" Brăila, „Vulcan“-Bucu. 
rești, Uzina de utilaj chimic și 
petrolier Ploiești, Uzina con
structoare de mașini Reșița, 
Uzina de pompe București și 
alte întreprinderi ale industriei 
noastre socialiste. Lucrările de 
automatizare au fost realizate 
de întreprinderea de speciali
tate din Ploiești (I.R.C.R.). în 
instalația DAV țițeiul se 
transformă în benzină, benzi
nă grea, petrol, motorină, dis
tilat de vid, rezidu. Produ
sele își încep apoi călătoria pe 
conducte. Benzina ia drumul 
complexului de reformare ca
talitică, distilatul de vid este 
îndreptat spre cracarea catali
tică și hidrocracare, rezidul

primă pen-

La Rafinăria Brazi

Peisaj de la Centrala de termoficare Brazi

*****
■ p

Foto : AGERPRES

constituie materia
tru fabricarea cocsului în in
stalația de cocsare 
construiește acum 
metri de DAV.

Drumul țițeiului
Ioane și conducte, trecerea de 
la un produs la altul, sub jo
cul dirijat al presiunilor și 
temperaturilor diferite, al 
reacțiilor chimice, îți apare ca 
o alchimie modernă în care 
lichidul negru din adîncurile 
pămîntului țării suferă meta
morfoze care-i ridică treaptă 
cu treaptă valoarea.

Nivelul tehnic înalt al in
stalației DAV asigură obți
nerea de economii anuale de 
27 milioane lei, sporirea pro
ductivității muncii cu peste 
150 la sută comparativ cu in
stalațiile vechi, îmbunătățirea 
calității benzinei auto prin ri
dicarea cifrei octanice.

Instalația de cocsare, vizi
tată apoi de oaspeți, va prelu
cra anual 500 000 tone rezidu, 
prefăcîndu-1 în cocs de pe
trol, benzină, motorină. Gaze
le de rafinărie obținute aci 
vor contribui la sporirea pro
ducției de gaze destinate chi
mizării.

Cocsul de petrei — produs 
foarte căutat pe piața mon
dială — 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 rafinăriei de la Gau- 
hati (India) fiind proiectată 
de specialiștii romîni și înzes-

care se 
la cîțiva

prin co-

ION MĂRGINEANU 
SORIN STRUJAN 

(Continuare în pag. a III-a)

In exploatările miniere din 
Banat au fost aplicate nume
roase măsuri care au dus la 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. La Anina și Ponor, 
de pildă, prin umezirea cărbu
nelui cu ajutorul unor pompe 
de presiune s-a redus simțitor 
formarea prafului în timpul 
tăierii. De asemenea, princi
palele sectoare de exploatare 
din cadrul trustului minier 
„Banatul" au fost dotate cu 
noi mașini și utilaje pneuma
tice si electrice de încărcat; 
s-au construit totodată o serie 
de noi galerii și coloane de 
aeraj, precum și diguri de izo
lare a locurilor cu emanații 
gazoase. La unul din principa
lele sectoare de exploatare 
s-a montat un troliu care asi
gură mecanizarea apropierii

PREGĂTIRI PENTRU IARNĂ
Lucrătorii din întreprinde

rea de transporturi auto din 
regiunea Brașov au pregătit 
întregul parc de mașini, depo
zitele de combustibil, atelie
rele de întreținere, atelierele 
mobile, precum și plugurile, 
instalații de dezăpezire pentru 
ca în timpul iernii să fie asi
gurată o bună desfășurare a 
transporturilor. La auto-bazele 
I.R.T.A. autovehiculele au fost 
dotate cu instalații de încăl
zire, cabinele, ușile și fere
strele au fost etanșate, iar a- 
telierele de întreținere dotate 
cu materialul necesar. S-au 
revizuit instalațiile de încăl
zire la toate autogările din re
giune și s-a asigurat combu
stibilul necesar.

De asemenea, la întreprin
derea de transporturi din Bra
șov s-au verificat și reparat 
instalațiile de 
secții, garaje, 
toate genurile

încălzire din 
ateliere, și la 

de autovehicule.

(Agerpres)
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0 acțiune

vagonetelor la rampele puțu
rilor, Alături de acestea uu 
mai fost date în folosință o 
serie de agregate miniere care 
au contribuit la ușurarea efor
tului fizic al minerilor și spo
rirea productivității muncii.

Pentru liniile electrice ae
riene ce străbat țara în lung 
și în lat. se folosesc cu succes 
stîlDi din beton centrifugat 
sau vibrați cu armătură pre- 
tensionată din oteluri superi
oare. Ei au o rezistență la ru
pere de 150—180 kg pe m m P, 
și necesită un consum mai 
mic de metal dec'ît vechii 
stîlpi din beton armat vibrat.

Stîlpii de beton centrifugat 
au fost introduși și la susține
rea liniilor de 110 kW cu sim
plu circuit, a celor cu aceeași 
tensiune cu dublu circuit și la 
portale ancorate pentru lini
ile de foarte înaltă tensiune, 
unde rezultatele obținute sînt 
foarte bune.

In momentul de fată se a- 
cordă o mare importanță tipi
zării proiectelor stîlpilor din 
beton, urmări'ndu-se stabilirea 
celor mai bune caracteristici 
și reducerea numărului de 
prefabricate folosite. în de. 
curs de numai trei ani, nu
mărul elementelor prefabri
cate s-a redus pentru stîlpii 
de 6—15 kW de la 14 la 7, iar 
pentru stîlpii de 110 kW de 
la 5 la 3 elemente. Paralel cu 
aceasta, s-a obținut o redu
cere continuă a consumurilor 
din beton și otel. Dacă luăm 
ca bază anul 1957 constatăm 
că la începutul anului 1963 s-a 
obținut o reducere a consu
mului de metal pe km de linie 
în medie cu 30 la sută la stîl
pii de 6—15—110 kW, iar co
sturile au fost reduse cu peste 
20 la sută.

(Agerpres) (Agerpres)

Primele centrale telegrafice 
telex automate

Specialiștii din te
lecomunicații au dat 
recent în exploatare 
primele centrale te- 
legrafice-telex auto
mate interurbane in 
București, Cluj, Ba
cău, Brașov.

Abonații-lelex din 
aceste localități pol 
intra în legătură' In
tre ei cu ajutorul 
discului de apel al 
aparatului (ca la te
lefon), fără interven
ția operatorilor

grafici, iar prin cen
trala din Capitală 
pot conecta pe abo- 
nații telex din străi
nătate. Totodată, cei 
din alte țări pot se
lecta direct, prin dis
cul de apel, pe orice 
abonat din țara noas
tră conectat într-o 
centrală telex au
tomată.
Noile centrale, 

prevăzute cu dispo
zitive moderne de 
înregistrare a dura-

tei transmisiei, oferă 
posibilitatea unei fo
losiri mai eficace a 
circuitelor telegrafi
ce interurbane și in
ternaționale, scur- 
tind timpul necesar 
obținerii legăturilor, 

în lunile următoa
re vor fi date în ex
ploatare alte noi 
centrale telegrafice 
telex.

(Agerpres)

se împrăștie îngrășăminte chimice pe ogor. La G.A.S. Braga- 
diru, regiunea București, se dă o atenlie deosebită lucrărilor 
de fertilizare a pămînturilor. Pînă în prezent au fost încor
porate în sol îngrășăminte chimice pe o suprafață de 890 ha. 

și îngrășăminte organice pe o suprafață de peste 100 ha.o suprafață de peste 100 ha.
Foto : AGERPRES

în plină desfășurare - 

fertilizarea pămînturilor

TiTTmTl

inerii colectiviști din 
Fierbinți, raionul Ur
ziceni, au început 
acțiunea de fertiliza
re a solului, din 
vreme, cu spirit de 
răspundere, gospodă-

iutii inginerul agronom 
Gheorghe Zaharia și brigadierii de 
cimp au indicat tarlalele care ur
mează să fie fertilizate în această 
toamnă. Apoi, membrii comitetu
lui Ll.T.M. pe gospodărie au orga
nizat o ședință opetativă de lucra 
cu membrii birourilor organizații
lor de bază Ll.T.M. din cele 7 

brigăzi de cimp. Inginerul agronom 
— invitat de tineri — le-a vorbit 
acestora despre citcva lucruri și 
metode noi privind aplicarea în
grășămintelor naturale. în primul 
rind gunoiul de grajd va trebui să 
fie administrat în sol în doze mo
derate : 20 de tone la hectar. Apoi, 
despre folosirea în fertilizare și a 
gunoiului de grajd în stare proas
pătă cu aceeași eficiență. Acolo 
unde se aplică îngrășăminte chimi
ce nu se mai folosesc și îngrășă
minte naturale. Din toate acestea 
rezultă că folosite rațional, ace
leași cantități de gunoi pot fertili

za suprafefe duble față de cele 
planificate, ceea ce va duce, în vii
tor, la sporuri mai mari de recoltă.

Cunoscind toate aceste lucruri, 
tinerii din gospodăria colectivă 
Fierbinți — una dintre cele mai 
mari gospodării din raionul Urzi- 
ceni — au început ,.decada record" 
a acțiunii de fertilizare a solului. 
Intre cele șapte organizații de bază 
Ll.T.M. a pornit o întrecere febrilă.

la mai multe platforme deodată, 
iar de la grajduri se căra gunoiul 
în stare proaspătă. Aici au dat o 
rnînă de ajutor și tinerii îngrijitori 
de animale. Bunul 
acțiuni, precum și 
carii indicațiilor 
fost dirijate de tînăra Dumitra 
Lupu, tehnician agronom la gospo
dărie. Ea primise această sarcină 
din partea comitetului U.T.M. din

mers al acestei 
urmărirea apli- 
inginerului, au

RAIDUL NOSTRU
ÎN RAIONUL URZICENI
Din prima zi, alături de cei yo de 
tineri conductori de atelaje, au fost 
mobilizați încă 150 de tineri colec
tiviști. Pentru ca acțiunea să mear
gă din plin, munca s-a organizat 
pe echipe. Pe Ungă fiecare atelaj 
au fost repartizați cîte doi-trei ti
neri care ajutau la încărcatul și 
descărcatul căruțelor. Alții, cîte 
7—8 pe o tarla — împrăștiau uni
form gunoiul. Pentru a nu se pro
duce aglomerații se transporta de

gospodărie. Organizată astfel, 
munca a dat rezultate bune. în 
„decada record" s-au 
peste 200 de hectare de 
a fost brăzdat imediat 
mecanizatori.

Asemenea acțiuni au
și tinerii din gospodăriile colective 
Micșunești, Dridu, tipia, Meri- 
Petchi, Gîrbovi și altele din raio
nul Urziceni. La Micșunești, de 
exemplu, sînt cîteva lunci cu tere-

fertilizat 
teren care 
de tinerii

organizat

nuri nisipoase. Ele trebuiau neapă
rat fertilizate în vederea sporirii 
producțiilor de cereale. Pentru a- 
ceasta consiliul de conducere al 
gospodăriei a repartizat — imediat 
după terminarea însămînțarilor — 
30 din cele 60 de atelaje, pe care 
le are gospodăria, la fertilizare. 
Cum toți conductorii de atelaje 
erau tineri, organizația U.T.M. s-a 
ocupat tot timpul de activitatea a- 
cestora. Zilnic, la acțiune au mai 
fost mobilizați încă cîte 50—60 de 
tineri colectiviști pentru încărcatul, 
transportul și împrăștiatul îngrășă
mintelor naturale. împărțite în 
două convoaie, atelajele au fost 
bine folosite. Rezultatul ? In zece 
zile s-ait fertilizat, potrivit norme
lor indicate de . " . 
proape 100 de hectare de terenuri 
nisipoase.

Trebuie spus însă că acestei ac
țiuni, specifică tineretului, e nece
sar să i se acorde, în continuare, o 
atenție sporită. Din datele existen
te la consiliul agricol raional Ur
ziceni rezultă că în cursul acestui 
an trebuie să se transporte pe 
cimp cantitatea de 210 000 de tone 
de gunoi de grajd. Pînă acum s-a 
transportat și împrăștiat pe tarla
lele gospodăriilor colective aproape 
jumătate din această cantitate. Se 
înțelege, cea mai mare parte din 
aceste îngrășăminte au fost intro
duse în sol Î11 primăvară și înain
tea arăturilor adinei de vară. Pen
tru toamna aceasta a mai rămas 
însă un volum important de mun
că în această direcție. în unele 
gospodării colective, așa după cum 
am văzut, organizațiile de bază

știința agricolă, a-

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag a IV-a)
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de creație
oate procesele verbale ale ședințelor de lucru ținute în cei 
doi ani care au trecut de la înființarea cercului literar 
„George Coșbuc" îi consemnează pe membri săi fondatori 
cu o frecvență exemplară, prezenți la discuțiile și dezba
terile cercului, dar și ca inițiatori și organizatori din ce 
în ce mai priccpuți ai unor acțiuni multiple desfășurate, 
cele mal multe, pentru un număr cu mult mai marc decit

al membrilor înscriși, proiectate deci din interiorul cercului spre sutele 
de tineri constructori (seri de poezie, dezbateri, simpozioane, recitaluri, 
lecturi dramatizate etc.) Odată cu deprinderea scrisului, cu înțelegerea 
caracterului profund laborios al muncii de creație propriu-zisă, membrii 
cercului — al căror număr a crescut, desigur — învățau și un nou fel 
de a citi poezia, povestirea, piesa de teatru, adică își însușeau anume 
particularități ale acestora, un specific care exclude din capul locului 
amatorismul simplu în lectură. Este deosebit de important faptul că. o 
asemenea deprindere, constituită în nenumărate ședințe de lucru, i-a 
obligat într-un fel, să o comunice și altora, să o popularizeze. Cum ? 
Iată cîteva din asemenea acțiuni, adevărate punți pe care membrii cercu
lui le-au întins spre tinerii constructori de pe șantiere, în scopul formă
rii gustului pentru literatură. Scara literară intitulată „Ion Creangă — 
în Amintirile din copilărie și în amintirile contemporanilor săi", prezen
tată constructorilor de pe unul din șantierele trustului i. Organizatorii 
ci, Stelian Ionescu, Radu Cînjău și Sergiu Sîrbu — membri ai cercului 
literar — au selecționat cu grijă fragmente din opera scriitorului, iar 
bibliotecara Floriana Dclcanu a organizat „montajul" lecturii, adică or
dinea în care vor fi citite fragmentele. Dar, înainte de aceasta, Stelian 
Ionescu va prezenta un referat despre viața și opera lui Creangă, axat 
pe cîteva probleme, stabilite de comun acord de membrii cercului într-una 
din ședințele lor de lucru. în acest fel, fragmentele propuse pentru lectură 
au fost corelate prezentării, ele ilustrînd cît mai direct ideile referatu
lui, suscitînd interesul viu al ascultătorilor și îndemnîndu-i la lectura 
integrală a operei. Mai mult de 120 de tineri au participat la această 
seară literară, iar minuțiozitatea cu care a fost pregătită a dus la o apre
ciere entuziastă. Iată, și-au spus organizatorii, un auditoriu căruia îi 
putem oferi, în continuare, asemenea seri, adevărate inițieri în literatura 
unui scriitor sau altul. Ceva mai tîrziu cei 120 de auditori solicitau re
petarea acțiunii, dar dedicată cunoașterii mai bune a creației lirice a lui 
Eminescu. Membrii cercului literar au conceput de astă dată o întîlnire 
cu poezia sub forma recitalului literar-muzical, dată fiind existența unot 
cîntece create pe versurile marelui poet. Așadar, banda de magnetofon 
a ilustrat muzical suita de recitări din opera lui Eminescu.

Cum spuneam, activitatea proiectată în afara cercului, pentru cei care 
nu sînt membri, este concepută în cadrul acestuia, prin tot ceea ce se 
petrece la ședințele de lucru. Iată-nc la una din acestea. Răsfoim, înain
te de începerea ei, lucrările care se vor citi, strînse alături de altele, 
într-un dosar. (Aflăm că în curînd fiecare membru al cercului va avea 
un dosar separat, cu toate lucrările elaborate, așezate în ordinea scrierii 
lor, îneît se va putea urmări mai bine evoluția lui). Lectura unui album 
aflat la îndemîna vizitatorului oferă o imagine fidelă a preocupărilor 
creatoare ale acestor tineri, indică preferințele tematice ale fiecăruia, dez
văluie idei și imagini uneori suprinzătoare.

O povestire de Gheorghe Grigoresctt relatează o zi din viața șantieru
lui de construcții, alta, a lui Valcriu Vamă, reia subiectul, iar versurile 
lui Ion llcrcșteanu mărturisesc aceeași preferință tematică pentru viața 
și munca unor zidari „ce-au pornit spre soare" (în poezia : „Macarale"). 
Creațiile acestora (unele publicate deja în ziare și reviste) mărturisesc cu 
deosebită pregnanță și patos dragostea pentru meseria de constructor, 
dezvoltă idei inspirate de activitatea creatoare a muncitorilor. Cei mai 
tineri membri ai cercului, absolvenți proaspeți ai școlilor profesionale și 
tehnice sau care se califică pe șantier, o dată cu însușirea practică a cu
noștințelor profesionale, cu năzuința de a învăța de la cei cu experiență, 
devin constructori și în poezie. Lucrul acesta se vede și din orientarea 
tematică a creației lor, urmărind-o pînă la frecvența unor imagini speci
fice, din munca pe care o practică zi de zi. Pe această temă, a creației 
întemeiate pe o experiență specifică, de vîrstă și muncă, membrii cercu
lui au avut cîteva dezbateri interesante. Din acest unghi trebuie privită, 
și apreciată desigur, activitatea lor de creatori ai textelor pentru brigăzile 
artistice de pe șantiere (cercul are echipe de documentare, care în cola
borare cu birourile organizațiilor U.T.M. și comitetele sindicale sclec 
teaza materialul în vederea scrierii textelor pentru brigadă).

De un prețios ajutor în activitatea cercului s-a dovedit prezența frec
ventă la ședințele de lucru — sau cu alte ocazii — a unor prozatori și 
poeți cunoscuți, care intervin cu competența și experiența lor în dezba
terile tinerilor începători, le sugerează teme de discuție, îi ajută să des
fășoare o rodnică activitate culturală (Eugen Frunză, Ion Bănuță, Hata- 
lamb Zincă, Violeta Zamfircscu). Continuînd discutarea unor probleme 
teoretice și de specific ridicate în ședințele cercului, expunerile prezentate 
în cadrul lectoratului de estetica marxist-lcninistă de pe lingă Casa oră
șenească a creației populare îmbogățesc cunoștințele tinerilor, oferind un 
sprijin calificat și o bază teoretică mai cuprinzătoare. In completarea 
acestor expuneri, o parte din membrii cercului au frecventat cu regulari
tate seminariile speciale (poezie, proză, dramaturgie), în care se anali
zează texte literare model ale genului (Tolstoi — „învierea", Stendhal — 
„Roșu și Negru", Liviu Rebrcanu — „Ion", — la proză ; Goethe, Puș- 
kin, Eminescu — la poezie ; Shakespeare, Caragiale, Cchov — la dra
maturgie). Iată, așadar, o seamă de izvoare prețioase pentru ridicarea 
necontenita a nivelului de pregătire al acestor iubitori de literatură, pe 
care ci le folosesc cu regularitate. Așa se și explică faptul că la ședin
țele cercului vin și numeroși alți muncitori, tineri sau vîrstnici, care știu 
că aici au ce în. ăța. Intr-un anume fel, această bază teoretică asimilata
în permanență explică și exigențele cu care membrii cercului privesc 
organizarea tuturor acțiunilor de care aminteam la început, pe diverse 
șantiere de construcții ale Capitalei. Modul de concepere a programului 
de lucru, problematica dezbătută în ședințe, ca și sprijinul efectiv acor
dat activității cultural-educative sînt, desigur, obiective esențiale în ac
tivitatea cercului literar, iar contribuția membrilor săi este, în această 
direcție, meritorie. Toate acestea pledează însă și pentru o mult mai 
marc atenție ce trebuie acordată de membrii comitetului U.T.M., cercu
lui literar. La ședințele acestuia (ce au loc bilunar) prezența lor ar pu
tea contribui la elaborarea unor noi inițiative, la organizarea unor ac
țiuni de mai mare amploare. De asemenea, comitetele și birourile U.T.M. 
pot indiuma un număr mai marc de tineri înzestrați spre activitatea 
organizată a eticului literar.
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sitare s-a reluat, însfîrșit, și activitatea cercurilor literare.

Situație care se repetă, nefiresc, în fiecare an, cu toate că 
există posibilitatea să se lucreze mai operativ în privința 
înscrierii la cerc a studenților din anii I, înscrieri ce se 
pot realiza, simultan cu ședințele de lucru ale cercurilor 
literare studențești, cîștigîndu-sc, astfel, timp pentru des

fășurarea unei activități mai bogate, cu mai multa continuitate.
Pasiunea, interesul, priceperea și discernâmîntul critic al membri
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cercuri literare
bucureștene, par- 
ticipind la ședin
țele lor de lucru, 
asistînd la unele 

din manifestările cult ural-ar ti- 
stice organizate de membrii a- 
cestora. Se desprinde, în ge
neral necesitatea îndrumării 
competente și permanente a 
cercurilor pentru asigurarea 
unei perspective mai largi ac
tivității acestora. Vin partea 
comisiei de îndrumare a Uni
unii Scriitorilor ca și a Casei 
creației populare a orașului 
București cercurile literare pot 
primi un asemenea ajutor ca-, 
lificat. Ne-a.ni adresat tovară
șului MIHAI GAVRIL, secre
tarul comisiei de îndrumare 
din cadrul Uniunii Scriitorilor, 
de la care am aflat că „în ul
timii cinci ani numărul mem
brilor cercurilor literare din 
regiuni a crescut, depășind ci
fra de 3 000, iar creația ace
stora a fost publicată, perio
dic, in peste 30 de culegeri re
gionale. Pentru dezbaterea u- 
nor probleme de interes gene
ral s-au organizat consfătu
iri cu membrii cercurilor 
literare, pe grupe de regiuni 
(cum a fost aceea de la Lipo- 
va din 1962). Anul acesta, în 
decembrie, va avea loc o cons
fătuire n membrilor cercurilor

literare din regiunile lași, Ba
cău, Suceava și Galați”.

Tocmai de aceea este sur
prinzător că in ultimi trei ani 
în orașul București nu a fost 
organizată o asemenea consfă
tuire. Activitatea cercurilor 
din Capitală este foarte inega
la, există o permanentă înfiin
țare și desființare a cercurilor 
datorită, lipsei îndrumării și 
ajutorului mai consecvent din 
partea casei orășenești a crea
ției populare dar și a comite
telor organizaților U.T.M. din 
întreprinderi și instituții (cum 
s-a ilntîmplat de pildă, la Uzi
nele Grivița Roșie). Comi
sia de îndrumare a Uniunii 
Scriitorilor a repartizat, la in
dicația comitetului orășenesc 
de partid, pentru fiecare cerc 
literar un număr de scriitori 
care să intervină cu compe
tența și experiența lor in spri
jinul ridicării calitative a ac
tivității cercurilor. In multe 
locuri insă prezența scriitori
lor s-a oprit la prima întâlni
re, festivă, cu membrii unor 
cercuri literare. Fără îndoială 
că atmosfera de lucru, clima
tul creator sînt particularități 
formate, prin exigențele tineri

lor cercurilor literare studențești vor găsi, desigur, și în acest an un 
climat favorabil de afirmare și dezvoltare, așa cum dovedesc rezulta
tele anului precedent.

Astfel, la cercul literar „M. Eminescu" al Casei de cultură a studen
ților (cerc în care au activat în cei șase ani de existența de pînă acum : 
Cezar Baltag, Ilie Constantin, Grigorc Flagiu, Darie Novăceanu, Corneliu 
Șerban, Nicolae Vclea, Florian Avramescu, Sebastian Costin, Nclu Oan- 
cca, ș.a.) unde vin peste 40 de tineri în cadrul ședințelor, bilunare, s-au 
citit lucrări aparținînd lui Ion Crînguleanu, Ștefan Dimitriu, Mariana 
Filimon, Victor Mațele, Victoria Dragu și altor tineri studenți. Discu
țiile care au avut loc s-au remarcat prin competența și pasiunea argu
mentării, prin clarificarea, pornind de la creațiile citite, a unor proble
me teoretice de estetică. De asemenea, din formele de activitate ale cer
cului au făcut parte expunerea criticului Dumitru Micu despre „Simbo
lism și locul simbolului în artă" prezentarea unor aspecte aie procesului 
de creație de către poetul Ștefan Iureș, acestea continuînd expunerile mai 
vechi ale lui Mihai Novicov despre , Idealul estetic al epocii socialiste", 
ale criticului 1. D. Bălan despre „Măiestria artistică și orientarea tema
tică a operelor literare" sau cele ținute de Marcel Breslașu, (despic „Teh
nica poetică") și Eugen Frunză („Probleme ale muncii tinerilor scriitori"). 
Din expunerea temelor dezbătute în cerc rezultă că pe o perioadă mai 
îndelungată de timp membrii aceluiași cerc au putut participa la dezba
teri (întotdeauna expunerile au fost urmate de întrebări și discuții) care 
au avut darul să precizeze și să adîncească cunoașterea unor teme im
portante, privind creația literară, conținutul ei ideologic și procesul de 
creație. Același bilanț trebuie să însumeze și serile de poezie organizate 
de cercul literar la Casa de cultură. Institutul de petrol, gaze și geolo
gic, Facultatea de filozofie sau schimbul de experiență cu cercul literar 
de pe lîngă Casa de cultură a tineretului din lași. Și, bineînțeles, pre
zența activă în presa literară și cotidiene a multora dintre membrii cer
cului literar. O parte din creațiile literare ale studenților au fost înrnâ- 
nunchiatc în culegerea „Dialectica zborului".

La cercul literar al Universității, în a cărui evidență s-au numărat anul 
trecut 50 de studenți (iar prezența la ședințe a oscilat intre 25 și 80) 
s-au relevat, de asemenea, afirmarea și debutul cîtorva membri ai cercu
lui, contribuția la scoaterea suplimentului literar al gazetei de perete

LITERARA
însemnări despre activitatea unor cercuri

literare din Capitală
. Flacăra", cele cîteva prezentări în fața studenților facultății cu- creații 
originale ale membrilor cercului. De menționat este faptul că cercul li
terar a fost sprijinit permanent și cu competență de către cadre didactice 
(I. D. Bălan, Dumitru Micu, Vasilc Sandu).

La institutul de limbi străine, bilanțul ar consemna sprijinul pe care 
l-au dat membrii cercului în munca culturală, în deosebi în alcătuirea- 
textelor de brigadă, a comperajclor de spectacole, în pregătirea unor se
rate și simpozioane și a manifestaților în cinstea „Zilei institutului". 
Asemenea realizări s-au înregistat, desigur, și la celelalte cercuri stu
dențești, dar în primul rînd trebuie amintită creșterea puterii de a dis
cerne valoric operele literare, de a discuta despre creațiile prezentate, de 
a sprijini efectiv munca de educație estetică în institute și facultăți.

Totodată însă, în cadrul aceluiași bilanț, pentru a asigura perspectiva 
unor realizări anticipare la deschiderea cercurilor litciarc, se impun cîteva 
observații privitoare la munca desfășurată pînă acum. Mai intîi, faptul 
că numărul membrilor cercului a fost mic față de posibilitățile institutu
lui : la Institutul de limbi străine (deși au existat peste i ooo de studenți 

A

îndrumare calificată - sprijin consecvent
lor începători, prim seriozita
tea pe care ei trebuie să o a- 
corde propriei înclinații crea
toare și problemelor discutate 
— atît pe teme mai generale 
privind educația lor ideologi- 
co-artistică, dar și pe teme 
specifice meșteșugului literar, 
muncii pe manuscris. Pe de 
altă parte, un asemenea climat 
de reală emulație se întărește 
si prin caracterul complex al 
activității lor, în cadrul căreia 
o bună, parte este, firesc, ori
entata spre atragerea perma
nentă a altora și spre popu
larizarea în rîndurile acestora 
a bogatei noastre literaturi, a 
realizărilor de seamă ale scri
itorilor înaintași și contempo
rani. Tocmai de aceea ajuto
rul Pe care membrii Uniunii 
Scriitorilor îl pot da cercuri
lor literare trebuie să fie pre
cedat de o legătură mai acti
vă si mai susținută cu acestea, 
înțelegem printr-o asemenea 
legătură nu doar simpla întâl
nire — binevenită dar totuși 
festivă — ci cunoașterea preo
cupărilor specifice membrilor 
unui anumit cerc literar, a 
frământărilor, a căutărilor Iot. 

în acest fol corn potența ex

periența scriitorilor ar inter
veni cu exactitate în punctele 
mai slabe ale activității cercu
lui literar (ca să nu mai vor
bim de faptul că un contact 
mai strins între scriitori și 
cercurile literare este și o foar
te interesantă formă de docu
mentare, dacă nu chiar ferti
lă, valorificabilă artistic).

Despre caracterul calificat, 
competent al îndrumării ne-a 
vorbit si tovarășa VIORICA 
HUBER, metodistă a casei o- 
rășenești a creației populare : 
Anul trecut s-a înființat aici 
un lectorat de estetică marxist- 
leninistă, în cadrul căruia, 
de doua ori pe lună, sînt ex
puse lecții. Anul acesta, lec
toratul se va deschide la 1 de
cembrie. Totodată, membrii 
cercurilor literare au posibili
tatea să participe la o serie 
de seminarii interesante, con
cepute pe teme specifice acti
vității creatoare, probleme de 
măiestrie. Critici literari, scri
itori vor prezenta scurte refe
rate (primul va fi ținut de I. 
D. Bălan despre „Cum trebuie 
făcută o analiză literară") de 
la care vor porni dezbaterile 
participanțilnr (programa ace

stor seminarii este alcătuită 
de comisia de îndrumare oră
șenească).

Fată de asemenea prețioase 
metode de îndrumare a mem
brilor cercurilor literare, acti
vitatea desfășurată de casa o- 
rășenească a creației populare 
în interiorul cercurilor nu 
are încă un caracter consec
vent, permanent. In evidenta 
sectorului „cercuri literare" 
figurează 26 de cercuri, dar 
încă alte întreprinderi au a- 
nunțat înființarea unor nuclee 
de creație (în ultimul timp 
șase) care au nevoie, mai ales 
la începutul activității lor. de 
un sprijin sporit. Numărul 
membrilor tuturor cercurilor 
din București este încă mic, 
iar activitatea unor cercuri nu 
sc integrează suficient în an
samblul vieții culturale a în
treprinderilor. Comitetele sin
dicale și U. T. M. trebuie 
să-i mobilizeze Pe membrii 
cercurilor literare la acțiuni 
dedicate tuturor tinerilor din 
întreprinderi, pentru educația 
lor estetică. Sporirea număru
lui membrilor acestor cercuri 
se poate realiza printr-o acți
une mai susținută, de depista
re a celor cu înclinații și apti

în anul precedent) abia 18, la Institutul pedagogic din peste 2 000 de 
studenți doar 20 etc. De asemenea, numai discutarea propriilor creații 
și cîteva referate teoretice sau 1—2 seri de poezie nu sînt suficiente pen
tru un cerc literar studențesc, care poate și trebuie să fie nu numai un 
viu laborator de creație ci și un laborator prolific în sprijinul muncii 
culturale, al formațiilor artistice, grupelor de recitatori, concursului 
„Iubiți cartea". Rareori in cercurile literare studențești au fost discu
tate și aprobate texte de brigadă, comperajc de spectacole, programul 
unor seri literare ; c greu de exemplificat care cercuri au avut în 
atenție redactarea textelor unor simpozioane, procese literare, montaje 
etc. La inițiativa cercurilor literare de puține ori au fost invitați în 
institute și facultăți scriitori. Colaborarea între cercurile literare cu alte 
cercuri de artă (teatru, plastică, muzical) în scopul organizării unor ma
nifestări comune, complexe, de asemenea nu s-a realizat în anul uni
versitar trecut. Cercul literar de pe lîngă Casa de cultură a studenților 
ar fi putut să sprijine cu scenarii cineclubul studențesc, lucru ncrcalizat 
în anul precedent. Din conducerea unor cercuri (la l.S.E. „V. 1. Lcnin", 
de pildă), nu fac parte cadre de specialitate, deși ele ar putea fi solici
tate de la catedrele de literatură ale facultăților bucureștcne sau de la 
revistele literare prin Uniunea Scriitorilor.

Și, în rîndul cauzelor care au împiedicat desfășurarea de către cercu
rile literare studențești a unor activități de amploare, cu continuitate, se 
numără și insuficienta atenție acordată o bună parte din anul universi
tar trecut, de către comisiile, culturale ale asociațiilor, de comitetele 
U.T.M. din institute și facultăți. După cum lipsa de substanță, abstracti
zările din uncie creații, insuficienta lor autenticitate nu izvorăște, de 
multe ori, dm lipsa talentului ci din necunoașterea vieții. Se preconiza
seră în planul de muncă al cercului literar de la Casa de cultură vizite 
la întreprinderi industriale, în gospodării colective — la rafinăriile din 
Ploiești, de pildă, — excursii la locuri istorice, documentări pe teren, 
dar acestea nu au avut loc Lc regăsim în actualul plan de muncă, alături 
de alte inițiative interesante, a căror eficiență — dacă se vor realiza la 
timp și bine — va fi deosebită. La cercul literar al Casei de cultură s-a 
propus, de altfel, formarea — ținînd seama de specificul său — a două 
secții : de creație propriu-zisă și de critică literară. Tot în ședințele cercu
lui se preconizează să fie citite și selectate creațiile ce urmează a sc pre- 

zenta la simpozioane, serate literare etc. să se organizeze discuții între 
membrii cercului și interpreții poeziilor asupra conținutului acestora, 
pentru a se asigura cea mai bună interpretare, izvorî tă din înțelegerea 
cît mai profundă a sentimentelor și ideilor fiecărei opere literare.

Așa cum se anunță acum, la deschidere, în activitatea cercurilor stu
dențești sînt prevăzute acțiuni multiple bine orientate, integrarea lor în 
munca culturală a institutelor, lărgirea sferei de cuprindere a cercurilor, 
depășindu-se, astfel, acea viziune asupra cercurilor literare conform că
reia ele eiau constituite doar 2—3 orc, cît durau ședințele propriu-zise. 
Și, firește, prezența activă a membrilor cercurilor literare in viața cul
turală a institutelor va fi urmată (pe lîngă contribuția acestora la or
ganizarea și desfășurarea unor activități deosebite cu conținut bogat și 
o formă de prezentare adecvată) de îmbunătățirea calitativă a lucrărilor 
proprii prin contactul direct, lăuntric cu aspecte multiple ale studenției, 
ce se cer cunoscute în profunzime și reflectate la fel în creațiile mem
brilor cercurilor literare.

tudini pentru creație, atră- 
gindu-i în activitatea organi
zată a cercului literar. Atenția 
acordată de unele comitete 
U.T.M. acestor nuclee de crea
ție, preocupărilor membrilor 
lor, fiind cu totul insuficientă 
se impune necesitatea stabili
rii unei legături temeinice, de 
conținut și nu pur și simplu 
statistică.

Lectoratul și seminariile or
ganizate la Casa orășenească 
a creației populare, trebuie 
să-și continue, într-un fel, e- 
fectul în interiorul cercurilor 
printr-o susținută activitate 
de concepție, de elaborare a 
unor teme interesante (aici 
trebuie solicitat ajutorul co
misiei orășenești de îndrumare 
a cercurilor literare, al scri
itorilor, al specialiștilor), a că
ror dezbatere să contribuie cu 
adevărat la educarea multila
terală și temeinică a tinerilor, 
la ridicarea calitativă a cuno
ștințelor ideologice și artisti
ce. Pentru asigurarea unei a- 
semenea perspective, activiștii 
comitetelor U.T.M., raionale și 
din întreprinderi, trebuie să 
îndrume îndeaproape și în 
mod consecvent aceste labora
toare de creație — cercurile 
literare.

Pagină realizată de :
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Perspectivele

unei reorganizări

■
 a Uzinele „Grivița roșie" există un cerc literar despre 

a cărui prezență în viața uzinei sc putea vorbi cu luni 
in urmă. I’c atunci cercul literar, aflat totuși la început, 
îndreptățea încrederea în perspectiva unor activități 
rodnice, menite să ajute la descoperirea și formarea ti
nerelor talente, să participe la munca de educație estetică 
a tineretului uzinei, prin acțiunile sale specifice. Iar, după 

înființarea cercului literar (la care — pentru început, desigur, cum nc-ar 
fi asigurat fiecare membru al comisiei culturale din comitetul U.T.M. 
— sc înscriseseră peste 20 de muncitori și salariați din uzină) se vor
bea cu oarecare entuziasm și încredere despre viitoarele sale activități.

Acum '!
— Există, da, un cerc literar, ne spune locțiitorul secretarului U.T.M., 

Valentin Cotrună. Este în reorganizare. Dar, amănunte despic activi
tatea iui vă poate da tovarășul Petre Dobrescu, responsabilul cultural în 
comitetul sindical.

— Eu cunosc cîte ceva din activitatea cercului. Poate mai puțin. 
Cert este că nu prea a desfășurat o activitate așa cum știu că sc cerc, 
ne răspunde tovarășul Dobrescu, asigurîndu-nc că acum lucrurile se 
pun la punct, că cercul se reorganizează. S-a și propus ca secretara 
cercului să fie tovarășa Elisabeta Gheorghiadis. Vă propun să discutați 
cu dînsa amănuntele.

— Amănuntele ? Eu nu aș putea să vă spun prea multe amănunte. 
Poate Filomela Tcodorcscu, bibliotecara clubului ar putea să dea amă
nunte, ne răspunde tovarășa Gheorghiadis.

...Și, recompunînd cu răbdare verigile unui adevărat lanț al expli
cațiilor, lipsurilor și inactivității, reconstituim, de fapt, un drum — pro
babil nedorit dar evident — al reorganizării, al lipsei colaborării și 
lipsei de sprijin acordat cercului de către conducerile organizațiilor de 
masă ale uzinei. „Să înființăm un cerc literar" au hotărît de comun 
acord, cu un an și mai bine în urmă, tovarășii de la U.T.M. și de la 
sindicat (era vorba de o mai veche reorganizare). Și, cînd se hotărăște 
ceva, se și realizează.

„Membri avem ?" — s-au întrebat. Au fost înscriși vreo 20. De alt
minteri, cei douăzeci de membri s-au întîlnit aproape toți doar de 
două ori : odată la deschidere, și odată cînd s-a anunțat 4a „vine ci
neva de la comitetul raional, să vadă cum merg treburile la cerc". A 
venit, a văzut, a tras probabil concluzia că, în general, treburile merg 
bine, și... a plecat. Dacă-și amintesc bine membrii cercului, li s-a urat 
chiar „spor la muncă". Din comitetul U.T.M. sau sindical nu a venit 
însă nimeni să asiste la cerc. Uneori — de ce să nu spunem — se 
putea auzi următorul dialog.

— Merg treburile, tovarășe Ghițulescu ?
— Merg, se răspundea.
Iar „treburile" mergeau cam așa :
Pentru că erau programate la ciub ședințele cercului literar, se strîn- 

geau aici 5—7 oameni (o pensionară de la poștă, o elevă de la școală, 
tovarășii Ghercu și Ghițulescu și, cîtcodată, doi-tiei tineri din uzină, 
veniți să afle cum se desfășoară activitatea cercului literar). Ce găseau 
la cerc, atunci cînd aveau loc ședințele fiindcă, din motive diverse (de 
cele mai multe ori din lipsa membrilor), se cam amînau ? Dc obicei, 
se citea un fragment din romanul unuia din membrii cercului, loan 
Ghițulescu (era și secretar al biroului). In orice caz, asistînd la ședin
țele cercului nu aveau sentimentul că participă la dezbateri interesan
te, pe diverse teme, discuții asupra propriilor încercări. Interesant e că 
de multe ori se alcătuiau chiar procese verbale : „în ședința cercului 
literar din... s-a citit un fragment din romanul terminat al tovarășului 
Ghițulescu" (cam așa s-ar fi putut face procesele verbale I).

— Merge cercul ?
— Merge...
Veșnica întrebare .Dar nimeni din comitetul U.T.M. nu s-a intere

sat îndeaproape cîți tineri sînt înscriși ia cerc, ce citesc, cum discută. 
Era de ajuns că tovarășii Ghercu și Ghițulescu — cu toate că cercul a 
fost criticat de numeroase ori în ziarul uzinei pentru activitatea nesa
tisfăcătoare — organizau unele seri literare. A fost suficientă o întîl
nire între muncitorii secției sculărie și trei membri ai cercului, prin
tre care, bineînțeles, tov. Ghițulescu și Ghercu. In dările de seamă, in 
analize, la activitatea cercului putea să apară astfel o acțiune intere
santă, o realizare deci...

Toate acestea au dus la îngustarea sferei de cuprindere a cercului, 
la nerealizarca menirii sale : stimularea și dezvoltarea tinerelor talen
te, desfășurarea unor asemenea activități caic să contribuie la educația 
estetică a tinerilor, de a sprijini munca culturală a uzinei.

Ce s-a făcut pînă acum pentru a se îndrepta lucrurile '! ,..S-au luat, 
după cum nc-au încredințat pe rînd cei cu caic am discutat, masuri de 
reorganizare". în primul rînd s-a alcătuit „încă neoficial" un nou 
birou, format din cinci persoane (nu există în acest birou, care nu s-a 
întrunit încă pînă în prezent, nici un tînăr muncilor). Biroul, dacă iși 
va propune, însfîrșit, să redeschidă activitatea cercului, nu va ști cu 
cine să o facă. Sînt cîțiva pasionați (Adrian Racovițâ, Ignat Codrcscu, 
Nicolac Andrei — strungari, Vasilc Ciobanu — tehnician, Nicolac l’re- 
dincca — lăcătuș, Filomela Teodorescu — bibliotecară) cu care s-ar 
putea deschide, eventual, prima ședință. Nu au fost luate însă măsuri 
pentru a-i depista pe tinerii cu înclinații, cu aptitudini pentru creație, 
pe cei care în scrierea textelor de brigada, cu prilejul concursului 
„Iubiți cartea" s-au dovedit dornici de a activa într-un cerc literar, 
unde să prezinte încercările lor. După cum, însă, nu s-a cerut nici spri
jinul casei Creației populare a orașului București sau comisiei de îndru
mare. E drept că nici din partea acestora sprijinul nu a fost dat atunci 
cînd se putea și era necesar. Scriitorii repartizați să ajute cercul, acti
vitatea cu cartea în uzină, au venit la început, au făcut chiar fotogra
fii, (au și ap.uut, ni sc spune, în ziarul uzinei) și, apoi, n-au mai fost 
văzuți. („La alte falnici, la Fabrica de confecții, de pildă, am aflat ca 
lucrurile se întîmplă cu totul altfel, ne spune Filomela Teodorescu. Știu 
ca acolo scriitorul Mihai Novicov, poetele Maria Banuș, Nina Cassian 
— ajută permanent cercul literar").

Cert este că pînă acum preocuparea pentru activizarea cercului lite
rar poate fi redusă doar la acest magic șt atotcuprinzător cuvînt : „reor
ganizare" pe care l-am auzit, spus nu fără oarecare voluptate, și de 
către tovarășul Burlacu — secretarul comitetului U.T.M. De altfel, peste 
tot s-a recunoscut, cu seninătate inexplicabilă, că *— „mai avem și lip
suri". Considerăm că este timpul ca membrii comitetului U.T.M., în 
colaborare cu comitetul sindical să treacă în primul rînd, la depistarea 
tinerilor care scriu, să discute cu aceștia etc. Să realizeze, pornind de 
la sugestiile lor, un plan de perspectivă al cercului, care să nu se limi
teze doar la programarea ședințelor de discutare a creațiilor ci să cu
prindă asemenea acțiuni menite să transforme pe membrii cercului în 
animatori competenți și pasionați ai muncii cu cartea, care să atragă 
tinerii spre poezie, spre literatură, prin cele mai diverse forme în așa 
fel îneît preocupările lor creatoare să se completeze firesc cu preocu
parea pentru popularizarea literaturii, pentru dezvoltarea pasiunii pen
tru frumos.

/I/0 doar simple

discuții literare

■
 articipînd la o ședință recentă a cercului literar „D. Th.

Necuiuță" de Ia Casa de cultură a raionului 1 Mai, am 
remarcat obiectivitatea discuțiilor, competența și discer- 
nămîntul critic cu care se analiza o lucrare în proză a 
tîmplarului Badea Pandclca. Participarea la discuții a unor 
tineri cunoscuți din presa literară — Constantin Abăluțâ, 
Constanța Buzca, Grigore Arbore, Adrian I’ăuncscu, 

Iosif Naghiu — atenția și înțelegerea cu care urmăreau conținutul de 
idei și realizarea artistică a lucrării răspundeau dorinței autorului de a 
afla cît mai multe păreri despre lucrarea prezentată.

Cercul literar are și un plan de activitate în care sînt programate — 
pe lîngă ședințe — cîteva activități bune, șezători literare la Școala 
medic „Dimitrie Cantcmir", la Uzinele „Electronica" în cinstea aniver
sării a 26 ani de la proclamarea Republicii, evocarea unor scriitori de 
seamă din perioada antebelică realizată dc scriitori in vîrstă ce vor 
fi invitați la cercul literar, o consfătuire cu membrii cincdubului, re
cent înființat la Casa de cultură, în vederea elaborării unor scenarii 
documentare din viața întreprinderilor din raion. în unele din ședințele 
cercului tinerii vor dezbate, pe bază dc referate, teme care să dezvolte, 
să lc îmbogățească pregătirea ideologico-artistică. Programarea unor a- 
semenea activități este și rodul schimbului de experiență organizat de 
către Casa creației populare a Capitalei cu cercuri fruntașe din 
București.

Dar, practica de pînă acum a cercului arată că de multe ori acțiu
nile programate nu au loc, că în general activitatea acestuia se consumă 
de obicei în cele cîteva ore cit durează ședințele de lucru. E adevărat 
că membrii cercului sînt puțin ajutați de conducerea Casei de cultura, 
dc comitetul raional U.T.M. Un simplu exemplu : participarea activa la 
cerc nu a găsit ecoul cuvenit la conducerea Casei de cultură care îl 
tratează ca pe o rudă săracă, nu numai prin faptul că nu este asigu
rată o sală pentru ședințe dar și prin aceea că este neglijata în genere 
activitatea acestuia, care ar putea să fie, desigur, alcătuită dintr-un 
ansamblu susținut și complex de manifestări. Dacă în ce privește ridi
carea nivelului dezbaterilor, asigurarea unei atmosfere de lucru tovă
rășești, caracterizată dc spirit critic, s-a făcut un pas înainte (depușin- 
du-se faza cînd, cu un an în urmă în cercul de începători intr-ale 
scrisului discuțiile clogiau doar „vîrfuri literare" fiindcă nu existau, 
chipurile, începători) există încă deficiențe serioase în lărgirea sferei 
de cuprindere a tinerilor la cerc (acum membrii săi sînt puțini), în des
fășurarea unor activități multiple (deocamdată limitate la ședințe care 
au uneori un caracter improvizat).

Nu este suficient faptul că membrii cercului frecventează cu fideli
tate ședințele de lucru. Nu trebuie să se mulțumească cu simple întil- 
niri între ei. Activitatea cercului — cu sprijinul concret al conducerii 
casei de cultură, al comitetului raional U.T.M. — trebuie larg proiectata 
în afară, atrăgind noi și tinere talente.



(Urmare din vag. I)
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trată cu utilaje produse de 
industria noastră.

Datorită noilor instalații, 
prelucrarea țițeiului în Rafi
năria Brazi crește în anul 
1964 de peste 3 ori față de a- 
nul 1959, iar valoarea produ
selor obținute dintr-o tonă de 
țiței va fi în anul 1964 de 2,6 
ori mai mare decît în anul 
1959.

Combinatul

petrochimic
a

înalță
In imediata vecinătate 

rafinăriei Brazi se 
construcțiile și instalațiile 
combinatului petrochimic, care 
va valorifica superior fracțiile 
rezultate din distilarea țițeiu
lui.

Prima fabrică a combinatu
lui care va intra în funcțiune 
este cea de olefine (35 000 
tone etilenă și 20 000 tone 
propilenă anual).

Aici se va prelucra, prin 
cracare termică, fracția de 
propan din rafinării și după o 
fracționare a produselor se va 
ajunge la etilenă și propilenă, 
principalele materii prime 
pentru o serie întreagă de pro
duse. Etilena constituie mate
ria primă de bază pentru pro
ducerea polietilenei.

La camera de aparate de 
măsură și control, directorul 
combinatului, ing. Gavril 
Muscă, prezintă oaspeților pe 
machetă principalele instala
ții ale acestei fabrici, dintre 
care multe au și prins contu
ruri concrete pe șantiere. în
tr-un stadiu avansat sînt și 
lucrările fabricii de polietile
nă, care se construiește pe 
baza procedeului, proiectelor 
și utilajelor livrate de două 
firme din Anglia. Pe porțile ei 
vor ieși anual 24 000 tone po
lietilenă, produs care are o 
bogată gamă de utilizări : izo
lări de cabluri subterane, ae
riene și submarine, inclusiv 
pentru curenți de înaltă frec
vență în industria electroteh
nică, conducte ce pot fi folo
site la o presiune pîna la 16 
atmosfere și o temperatură de 
80 grade, ambalaje, diferite 
piese de mașini pentru medii 
corosive, înlocuitor de metale 
neferoase și la producția unui 
mare număr de obiecte de 
larg consum ele. Un amănunt 
interesant : însăși macheta de 
execuție a viitoarei fabrici 
este confecționată în întregi
me din polietilenă.

Tot etilena provenită de la 
fabrica de olefine va constitui 
materia primă pentru fabri
ca de oxid de etilenă și etilen 
glicol, care se construiește pe 
baza tehnologiei și a utilaje
lor achiziționate de la firma 
italiană „Montecatini".

Oxidul de etilenă și glicolii 
au largi întrebuințări, printre 
care la producerea de insecti
cide pentru agricultură, con
servarea cerealelor, fabrica
rea celofanului și rășinelor 
poliesterice.

Străbătînd șantierul, oaspe
ților 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 pre
conizează realizarea unei largi 
game de produse petrochimi
ce, menite să înlocuiască con
sumul de metale feroase și 
neferoase în industria con
structoare de mașini și să îm-

ION ANDREI, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
S.M.T. Sibiu :

In perioada aceasta trebuie 
grăbit ritmul arăturilor. S-a 
trecut la lucrul în schimb. Au 
fost mobilizați în acest scop 
și elevii școlii profesionale. Ei 
nu au însă experiența nece
sară. De aceea, la propunerea 
noastră, conducerea stațiunii 
ia repartizat să lucreze în 
schimb cu tinerii tractoriști 
fruntași, cu experiență.

Dar nu este totul „să ari”. 
Pentru noi este important și 
„cum” se efectuează această 
lucrare, calitatea ei. De aceea, 
am organizat scurte ședințe 
în toate cele 20 de grupe 
U.T.M. Cu acest prilej s-au 
analizat atît ritmul 
deplinire a planului 
calitatea 
te. In unele grupe 
ca cea al cărui organizator este 
tovarășul Hanț Suster, de pil
dă. a fost înființat un grafic 
prin care se urmărește zilnic 
calitatea lucrărilor.

De cîteva zile, membrii co
mitetului care lucrăm în sta
țiune am început pregătirea 
dării de seamă și a proiectului 
de măsuri. înainte de a ne a- 
puca de redactarea lor, am a- 
vut o discuție cu tovarășul di
rector. cu inginerul șef și in
ginerul mecanic. Am solici
tat, în această privință, și 
am primit un sprijin important 
din partea organizației de 
partid. Astfel, darea noastră 
de seamă va analiza contribu
ția adusă de tineri la execu
tarea lucrărilor agricole în ter
men optim și îmbunătățirea 
calității lor ; sporirea randa
mentului anual pe tractor ; re
ducerea consumurilor de pie
se de schimb ; ridicarea con
tinuă a calificării; creșterea 
răspunderii tinerilor mecani
zatori față de sporirea produc
ției agricole la hectar ; partici
parea mecanizatorilor, membri 
ai U.T.M., la activitatea orga
nizației U.T.M. din G.A.C. pe 
care le deservesc

★
Toți secretarii 

de bază U.T.M.

lucrărilor

de in
cit, și 

efectua- 
U.T.M.

etc.

organizațiilor 
cu care am

de ternioficare Brazi
bogățească sortimentele de bu
nuri de larg consum.

Imaginile atît de caracte
ristice unui mare șantier, te 
întîmpină la tot pasul. în vre
me ce sudorii îmbină la înăl
țimi construcțiile metalice, 
montorii fac să prindă contu
ruri tot mai precise moderne
le instalații și agregate. La 
trecerea prin dreptul lor a 
conducătorilor de partid și de 
stat, ei se opresc pentru cîte
va clipe din lucru pentru a-i 
saluta cu multă bucurie pe 
oaspeții dragi.

Cu toate că a trecut doar 
un an de la deschiderea șan
tierului, la fabrica de olefine 
și la cea de polietilenă au fost 
executate pînă în prezent ma- 

• subterane, 
parte din 

ale con- 
de utilaj

joiîtatea lucrărilor 
de construcții și o 
lucrările de montaj 
strucțiilor metalice, 
greu și conducte.

In realizarea construcțiilor 
într-un ritm rapid, în reduce
rea cheltuielilor de investiții 
un rol de deosebită importan
ță îl are înfăptuirea indica
țiilor conducerii de partid și 
de stat cu privire la organi
zarea de întreprinderi de con
strucții și montaje industriale 
specializate. Aplicarea acestei 
forme de organizare își arată 
din plin roadele.

Conducătorii de 
stat au examinat 
înaltă tehnicitate 
montaj, îndeosebi 
rele care realizează presiuni 
de pînă la 2 000 de atmosfere.

După vizita pe șantier, a a- 
vut loc o discuție de lucru cu 
specialiștii combinatului. Au 
fost analizate probleme legate 
de punerea în funcțiune la 
termenele stabilite a primelor 
două fabrici și de pregătirea 
cadrelor specializate.

Conducerea combinatului a 
arătat că datorită sprijinului 
primit din partea partidului 
și guvernului există toate 
condițiile ca la sfîrșitul anu
lui viitor să fie produse pri
mele tone de polietilenă.

partid și de 
utilajele de 
în curs de 
compresoa-

Centrala
de termoficare 

Brazi
în decorul industrial de o 

mare frumusețe și poezie, care 
ilustrează avintul industriei 
noastre socialiste, se întind pe 
aproape 45 
strucțiile și 
ale centralei 
la Brazi. Un 
niș de conducte 
clădirea, care adăpostește ca- 
zanele și turbinele, prin inter
mediul cărora prozaica apă, 
supusă unei presiuni de 130 de 
atmosfere și unei temperaturi 
de 570 de grade, se transfor
mă în energie termică și elec
trică. Combustibilul folosit : 
gazul natural, gazul de la 
finărij și păcura.

Sînt numai cîțiva ani 
cînd pe locurile acestea 
doar pîrloaga. Privind în pers
pectiva anilor de construcție 
socialistă, partidul a hotarît să 
l'ie amplasată aici o puternică 
centrală de termoficare — che
mată să furnizeze energie elec
trică și aburi de înaltă calita
te combinatului petrochimic și 
rafinăriei Brazi din vecinăta
te, precum și rafinăriei Plo
iești și altor unități industria
le, noilor construcții de locu
ințe din orașul Ploiești Prin 
concentrarea marilor consuma, 
tori de căldură și energie în 
jurul ei, se realizează însem
nate economii de combustibil. 
O cifră este edificatoare : a- 
nual se obține o economie de 
200 000 tone combustibil con
vențional.

de hectare con- 
instalațiile anexe 
de termoficare de 
adevărat păienje- 

înconjoară

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 în
treprinderii, arată că aceasta a 
ajuns ]a puterea maximă pre
văzută în proiect, furnizând 
zilnic sistemului energetic na
țional 5 milioane kWh. Ea pro
duce în prezent cel mai econo
mic kilowat-oră din centralele 
termoelectrice. Volumul de a- 
bur industrial furnizat în timp 
de 8 ore întreprinderilor veci
ne, a fost ilustrat printr-o su
gestivă comparație : dacă el ar 
fi folosit la o locomotivă, 
aceasta ar putea remorca 12 
vagoane în jurul globului cu 
viteza unui accelerat. Intere
sant este și faptul că Brazii 
este printre termocentralele 
miliardare, adică produce pes
te un miliard kWh anual.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în hala sub cu
pola căreia se află agregatele. 
Primele trei turbine sînt de 
condensație cu prize reglabile, 
iar cea de-a patra este cu con- 
trapresiune. Este de reținut 
faptul că răcirea generatoare
lor, care de obicei se face cu 
aer, aici se realizează prin in
termediul hidrogenului. Abu
rul „obosit" în turbine, după 
ce își face datoria furnizând 
energie electrică, își continuă 
călătoria, pornind-o de-a lun
gul conductelor spre consuma, 
torii termici din vecinătate. 
Specialiștii arată că aburul 
industrial este transportat pînă 
la rafinăria Ploiești de o con
ductă care străbate peste 7 km, 
fiind cea mai lungă din cît se 
cunoaște din literatura de spe
cialitate.

Una dintre turbine este, e- 
chipată cu instalațiile necesa
re termoficării. Aburul pus la 
lucru, încălzește permanent o 
mare cantitate de apă pompa
tă sub presiune în rețea prin 
conducte învelite în saltele de 
vată minerală termoizolantă. 
Cantitatea de căldură furni
zată în total va fi de peste un 
milion și jumătate de gigaca- 
lorii.

In timpul vizitei, oaspeților 
le este prezentat cel de-al 
patrulea grup de 50 000 kW, 
intrat nu de mult în exploata
re. Datorită eforturilor deose
bite depuse de colectivul de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni ai Trustului de construc
ții și montaje energetice apar- 
ținînd Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, acest im
portant agregat energetic a 
putut fi pus în funcțiune cu 
75 zile înainte de termenul 
prevăzut prin planul de stat.

Despărțite

oarecare distantă, se află ca- 
zanele, care dau un randa
ment de peste 92 la sută și 
sînt echipate cu regulatori e- 
lectronici. Cazanele de înaltă 
presiune sînt pretențioase : ele 
cer apă total demineralizată. 
Pentru aceasta funcționează 
un sector de preparare a apei, 
cu o capacitate de 620 tone 
pe oră.

în marea încăpere unde se 
află tablourile de comandă 
termică — adevărat sistem 
nervos al agregatelor — con
ducătorilor de partid și de stat 
le sînt prezentați doi dintre 
specialiștii sovietici care și-au 
adus contribuția la montajul 
utilajelor, ing. N. I. Komarov, 
șeful grupului de specialiști și 
ing. B. G'. Sineakevlci, șeful 
grupului de automatizare.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej s-a interesat îndea
proape de activitatea pe care 
au desfășurat-o, de felul cum 
s-au simțit în țara noastră, în 
mijlocul prietenilor romîni. 
Specialiștii sovietici vorbesc 
cu căldură despre colaborarea 
frățească cu muncitorii și spe
cialiștii romîni. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a dat 
o înaltă apreciere 
tehnic al utilajelor centralei 
de termoficare și a mulțumit 
specialiștilor sovietici 
munca depusă.

în continuare este 
camera de comandă 
care se încadrează în aceeași 
notă de eleganță și de utilare 
tehnică de înalt nivel, caracte
ristică întregii termocentrale. 
Pereții sînt acoperiți de jur- 
împrejur cu aparate de măsu
ră și control. Inginerul de ser
viciu, Silviu Daia, explică în 
fața aparaturii drumul pe care 
îl ia energia electrică spre sis
temul energetic național și 
spre consumatorii din vecină
tate.

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

în timpul vizitei, conducăto
rii de partid și de stat au fost 
salutați cu însuflețire de mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
termocentralei. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fe
licitat colectivul de aici pentru 
realizările obținute, urînd 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noi succeSf, în 
muncă, sănătate și 
personală.

*
după-amiaza

nivelului

pentru

vizitată 
electrică

succesn 
fericire

de turbine, la o

In
zile conducătorii de 
de stat au vizitat 
combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Tr. Măgurele, 
regiunea București.

aceleiași 
partid și 
șantierul

Sâplămina «anii
Academiei II. P. II

noiembrie vaîntre 23 și 30 
avea loc „Săptămîna cărții A- 
cademiei R.P.R.". Vor fi orga
nizate întîlniri 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 retrospectivă a 
cărților și publicațiilor perio
dice apărute în Editura Aca
demiei R.P.R. Expoziții simila
re vor mai fi prezentate la 
Iași, Cluj, Timișoara, Tg. Mu
reș.

In legătură cu această mani
festare, acad. Al. Graur, direc
tor general al Editurii Acade
miei, a vorbit în cadrul unei 
întîlniri cu reprezentanți ai 
presei despre activitatea pen
tru editarea cărții științifice în 
țara noastră.

(Agerpres)
----»-----

NOI LIBRARII
DEVA (de la corespondentul 

nostru)
In orașele regiunii Hunedoa

ra. funcționează 32 de librării, 
prin care s-au 
începutul anului și 
prezent 
manuale 
in valoare de peste 25 milioa
ne lei. Recent in orașul Deva 
a fost deschisă o nouă librărie, 
a treia deschisă in acest an 
în mediul urban al regiunii.

vindut de la 
pînă în 

cărți de literatură, 
școlare și rechizite
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• In tentativele de 

record efectuate 
deasupra Carpați- 
lor, în zona masivu- 
lui Bucegi, plano- 
riștii romîni au reu
șit performanțe deo
sebite.

Maestrul sportu
lui Mircea Finescu 
a stabilit un nou 
record republican 
absolut de altitudi
ne la zborul cu 
planorul, atingînd 
înălțimea de 7 760 
m. Cu acest zbor, 
Mircea Finescu a 
îndeplinit condițiile 
pentru ultimul dia
mant la Insigna de 
aur a Federației 
aeronautice inter
naționale (F.A.I.). 
El este primul pla- 
norist romîn care a 
obținut această dis
tincție.

In același timp, 
maestrul sportului 
ing. Emil Iliescu a 
atins și el înălțimea 
de 7 150 m, obținînd 
astfel al 2-lea dia-

mant la Insigna in
ternațională de aur.

Condițiile meteo
rologice speciale, 
puse în evidență cu 
acest prilej, dau 
speranțe realizării 
în viitor și a zbo
rurilor cu planorul 
la altitudini de 
10 000-12 000 m.

• Tinărul șaliist ro- 
min Florin Gheor
ghiu, maestru in
ternațional, a plecat 
vineri 
Banja 
pentru 
meciul 
cehoslovacul Mihail 
Janata. Ciștigătorul 
acestui meci 
primi titlul 
campion mondial de 
șah la juniori. După 
cum se știe, în tur
neul final al cam
pionatului mondial 
pentru juniori, des
fășurat în luna au
gust, cei doi șahiști 
au ocupat primul

la Vrnjacka 
(Jugoslavia).

a susfine 
de baraj cu

va 
de

Cocteil oferit
R. S. F.

Cu prilejul încheierii lucră
rilor celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte romîno-iugo- 
slave de colaborare tehnico- 
științifică, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă, 
Arso Milatovici, a oferit vi
neri după-amiază un cocteil, 
la care au participat membri 
și experți ai părții romîne, în 
frunte cu Tiberiu Abrihan, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, func
ționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Minelor și Ener
giei Electrice, ziariști.

A luat parte, de asemenea, 
delegația iugoslavă în frunte

SCURT 9
loc, la egalitate, cu 
7,5 puncte fiecare.

Prima partidă din 
cele 4 prevăzute 
meciul de baraj 
va disputa la 
noiembrie.

in
se
17

• Stadionul Ma- 
racana din Rio de 
Janeiro, cel mai 
mare din lume, a 
găzduit joi seara in 
fața a 200 000 de 
spectatori, meciul 
retur pentru Cupa 
intercontinentală la 
fotbal, între echi
pele F- C. Santos și 
A. C. Milan. Ju- 
cînd fără Pele și 
condusă cu 2—0 la 
pauză, formația bra
ziliană și-a luat o 
strălucită revanșă 
cu scorul de 4—2. 
Cum echipa italiană 
cîștigase cu același 
rezultat primul meci, 
sîmbătă tot la Rio 
de Janeiro se va 
disputa al treilea 
joc.

(Agerpres)

de ambasadorul
Iugoslavia

Seară culturală
O seară culturală dedicată 

Africii a avut loc vineri la 
Casa universitarilor din Capi
tală. Au luaUparte Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Insti
tutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Gha-

Foto : AGERPRES

Expoziție filatelică
In galeria de artă a Muzeu

lui regional din Bacău a fost 
deschisă a treia expoziție fi
latelică romîncască. In sala 
expoziției se va prezenta ur
mătoarele comunicări : „Isto
ricul mărcii poștale romî
nești", „Grafica și pictura în 
mărcile poștale romînești" și 
„Maximafilia, o nouă preocu
pare filatelică" ș.a. Comunică
rile vor fi ținute de specialiș
tii Muzeului regional Bacău.

La 28 noiembrie,
la Torino

Al treilea meri
li. P. taină

Danemarca

1 A fost fixată 
data celui de-al 
treilea meci din
tre echipele o. 
limpice ale R.P. 
Romîne și Da
nemarcei, con- 
tînd pentru tur-

preolimpic de fotbal. A-

Construcții noi în cartierul 
Floreasca din Capitală

Cum pregătim adunările
de dare de seamă și alegeri?
discutat au subliniat că pro
blemele principale analizate 
în dare de seamă vor fi : con
tribuția tineretului la întări
rea economico-organizatorică 
a G.A.C., munca de educare a 
tinerilor.

NICOLAE RUCĂREANU, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. Șura-Mare. 
Pregătirea dării de seamă a 
început din momentul în care 
am avut ședința cu activul 
U.T.M. din comună destinată 
alegerilor. Atunci au fost re
partizați și cîte 1—2 membri 
ai comitetului pentru a ajuta 
fiecare organizație U.T.M. de 
brigadă. Dar pentru ca acest 
ajutor să fie cît mai concret și 
eficace, comitetul U.T.M. a 
discutat cu conducerea gospo
dăriei ce sarcini stau în fața 
fiecărei brigăzi, ce așteaptă 
gospodăria de la tineri. Toto
dată birourile U.T.M. pe bri
gadă au discutat amănunțit cu 
brigadierii problemele con
crete, specifice ce se pun în 
fiecare brigadă. Bineînțeles că 
la aceste discuții au participat 
și membrii comitetului U.T.M. 
Știam acum ce vor cuprinde 
dările de seamă, care vor fi 
principalele măsuri ce le vom 
supune dezbaterii utemiștilor. 
Despre toate acestea am infor
mat din vreme organizația de 
partid care ne-a ajutat să ne 
clarificăm și mai bine asupra 
ceea ce vom supune dezbaterii 
utemiștilor.

In toate organizațiile U.T.M. 
de brigadă se va face o ana. 
liză temeinică a muncii fiecă
rui utemist. In brigăzile din 
Șura-Mare și Hamba, de pildă, 
accentul va fi pus pe partici

parea tinerilor la muncă în 
vîrfurile de campanie. Nu se 
poate spune că utemiștii din a- 
ceste brigăzi nu au muncit 
bine în fiecare campanie. Ei 
puteau însă să-și aducă o con
tribuție și mai mare la crește
rea producției de porumb și 
grîu.

Supunînd asemenea pro
bleme dezbaterii utemiștilor, 
dările de seamă vor indica tot 
odată și ceea ce trebuie făcut 
in viitor.

tice, care să contribuie la ge
neralizarea experienței bune.

ION RENETA, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Cristianu : Evident că 
problemele privind munca ti
nerilor pentru întărirea eco
nomico-organizatorică a G.A.C. 
ocupă și la noi locul principal 
în darea de seamă. Aș vrea 
însă să insist mai mult asupra 
analizei pe care o vom face ac
tivității educative.

ANCHETA NOASTRĂ:
răspund secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. din G.A.C. și S.M.T.

din raionul Sibiu

In ceea ce privește activita
tea tinerilor din sectorul zoo
tehnic darea de seamă pune un 
accent deosebit în special pe 
următoarele chestiuni: 
este generalizată 
fruntașilor pentru 
producții din ce în 
de lapte și carne 
folosită baza furajeră. In sec
torul zootehnic sînt tineri ca 
Milea Cornel, Maria Marin care 
au obținut rezultate bune în 
îngrijirea animalelor. Noi nu 
am știut să folosim experiența 
acestora pentru a-i ajuta pe 
toți tinerii să se ridice la ni
velul lor. De aceea, ridicînd a- 
ceste probleme, darea de sea
mă va sugera și organizarea 
unor schimburi de experiență, 
consfătuiri, demonstrații prac-

cum 
experiența 

a se obține 
ce mai mari 
și cum este

In această privință vom ur
mări conținutul, eficacitatea 
activităților organizate, modul 
in care au influențat acestea 
asupra formării și dezvoltării 
atitudinii noi, socialiste față 
de muncă a tinerilor colecti
viști, în creșterea grijii lor 
pentru păstrarea avutului ob
ștesc ; în comportarea tinerilor 
atît în muncă, cît și în viața 
de fiecare zi. Anul trecut 
învățămîntul politic s-a desfă
șurat mai bine. Noi însă nu 
sîntem mulțumiți. Au mai fost 
cazuri cînd lecțiile și convor
birile au fost generale, insu
ficient legate de munca tineri
lor din gospodărie, cînd unii 
tineri nu s-au pregătit cu toa
tă atenția pentru convorbiri. 
De asemenea, nu toate adună
rile generale au fost bine pre-

gătite, informările politice nu 
au fost ținute cu regularitate.

Noi considerăm de asemenea 
că puteam face și mai mult 
în organizarea activității cul
turale a tineretului, în dezvol
tarea gustului pentru frumos 
la tineri. Avem posibilitatea 
să organizăm un cerc de prie
teni ai filmului, de prieteni ai 
muzicii, să antrenăm în dife
ritele formații artistice un nu
măr mai mare de tineri. 
Acestea sînt chestiuni care vor 
fi' temeinic analizate în darea 
de seamă.

★
Toți secretarii U.T.M. cu 

care am discutat au subliniat 
importanta deosebită pe care o 
dau pregătirii proiectelor de 
hotărîri. Dacă în dările de 
seamă se vor preciza sarcinile, 
direcțiile în care va acționa 
organizația U.T.M., în proiec
tele de hotărîri se vor stabili 
asemenea măsuri practice, con
crete care să dea posibilitatea 
îndeplinirii lor.

ION MORONEA, secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Racoviță: In urma 
discuției avute cu tovarășul 
președinte al G.A.C., cu briga
dierii și alți colectiviști, a in
dicațiilor date de organizația 
de partid, noi știam că trebuie 
să ne ocupăm mai mult de 
mobilizarea tinerilor la : creș
terea producției de lapte și 
carne în sectorul zootehnic ; 
fertilizarea solului ; participa
rea la cursurile agrozooteh
nice etc. Acestea sînt sarcinile. 
Ce vom face pentru îndepli
nirea lor ? Să luăm de pildă 
sarcina de a mobiliza mai ac
tiv tineretul pentru mărirea 
producției de carne și lapte.

Anul acesta noi nu ne-am 
putut îndeplini planul dat fi
ind o seamă de condiții obi
ective (seceta, de pildă). Dar 
tot atît de adevărat este că 
puteam să avem rezultate mai 
bune dacă tinerii din sector 
știau să lucreze mai bine, să 
folosească cu mai multă pri
cepere furajele existente etc. 
Pentru a înlătura aceste defi
ciențe noi ne-am gîndit să or
ganizăm, cel puțin o dată pe 
lună, schimburi de experiență, 
să facem o vizită la G.A.S. 
Cisnădia, periodic, în adunările 
generale, să analizăm munca 
tinerilor din sector, să în
ființăm, cu ajutorul conduce
rii G.A.C., o bibliotecă cu cărți 
tehnice de specialitate etc. 
Pentru a se reduce total risipa 
de furaje, mai mulți tineri au 
propus ca acestea să se rjdice 
numai pe bază de rații precise, 
cîntărite zilnic. Conducerea 
G.A.C. a primit cu interes pro
punerea făcută și ea va figura, 
firește, în proiectul de măsuri 
ce va fi supus adunării gene
rale.

Pentru anul viitor se pre
vede creșterea sectorului zo
otehnic. Conducerea G.A.C. 
ne-a atras de pe acum atenția 
că va avea nevoie de oameni. 
In proiectul de măsuri și a- 
ceastă cerință își va găsi ex
presia. Ne-am fixat de pe a- 
cum asupra a 4—5 tineri care 
vor lucra anul viitor în secto
rul zootehnic. Ei au și fost în
drumați să se înscrie la cursu
rile zootehnice.

In felul acesta vom proceda, 
stabilind măsuri concrete, acți
uni patriotice, pentru îndepli
nirea fiecăreia din sarcinile ce 
ne stau în față.

★

Pregătite în felul acesta 
adunările de dare de sea
mă și alegeri vor reuși să 
scoată în evidență experiența 
bună acumulată, să analizeze 
cauzele unor neajunsuri și să 
deschidă, prin măsurile ce se 
vor lua, o largă perspectivă 
pentru activitatea de viitor.

P. ISPAS

neul
cest joc decisiv va avea loc la 
28 noiembrie la Torino. In caz 
de egalitate, se vor disputa 
prelungirile regulamentare de 
30 de minute, iar, dacă și după 
aceasta rezultatul va fi egal, 
echipa ciștigătoare va fi de
semnată prin tragere la sorți.

cu Birovljev Milorad, adjunct 
al secretarului pentru indus
trie al Vecei Executive Fede
rative a R.S.F. Iugoslavia.

Seara, cu aceeași ocazie, pre
ședintele părții romîne a co
misiei, Tiberiu Abrihan, a o- 
ferit un dineu la care au luat 
parte membrii delegației iu
goslave, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficia
le, precum și Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în R.P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

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

(Agerpres)

(Agerpres)

Semnarea unui acord
comercial și de plăți 
intre R. P. Romină

și Norvegia

dedicată Africii
nei la București, I. D. Dickson, 
și membri ai ambasadei.

Ziaristul Eugen Pop a îm
părtășit celor prezenți impresii 
din călătoria făcută în Repu
blica Mali. Septimiu Sever, ar
tist emerit, și alți actori de la 
teatrele bucureștene au recitat 
versuri din creația poeților 
africani și au interpretat frag
mente din poemul dramatic 
„Chaka", al scriitorului soma- 
lian Leopold Sedar Senghor.

Un grup de studenți din Ke
nya, Ruanda, Somalia, Togo, 
Zanzibar au interpretat cînte- 
ce patriotice și populare din 
țările lor, după care a fost pre
zentat un program de filme do
cumentare.

(Agerpres)
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între 6 și 14 noiembrie 1963 
au avut loc la București trata
tive economice între delegațiile 
Republicii Populare Romîne și 
Regatul Norvegiei.

Ca rezultat al acestor trata
tive s-a semnat un Acord co
mercial și de plăți pe trei ani 
(1964—1966).

In lista exporturilor romî
nești figurează : produse petro
lifere, produse chimice, artico
le textile, încălțăminte, mobilă, 
mașini și utilaje și altele, iar 
la importul din Norvegia sînt 
prevăzute : celofibră, hîrtie, 
produse chimice, echipament 
pentru nave, pește și altele.

(Agerpres)—•—
Conferința națională 

de farmacie
în cursul zilei de vineri, 

Conferința națională de far
macie și-a continuat lucrările 
în cadrul a cinci secții — Sin
teze de medicamente ; Tehno
logie și organizare farmaceuti
că ; Control fizico-chimic al 
medicamentelor ; Plante medi
cinale și medicamente de ori
gine vegetală: Farmacodina- 
mie — control biologic și clinic 
al medicamentelor — toxicolo
gie.

Au fost prezentate numeroa
se comunicări de specialitate, 
urmate de discuții.

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)

DESCHIDEREA STAGIUNII
TEATRULUI STUDENȚESC
Sfudioul Institutului de artă 

teatrală și cinematografică 
„l. L. Caragiale" și-a deschis 
vineri s'.-’giunea cu premiera 
„Cetatea de ioc" de M. Davi- 
doglu. Aceasta este cea de-a 
9-a stagiune a teatrului studen
țesc. Inaugurat in 1953 cu spec
tacolul „Micii burghezi" de 
Maxim Gorki, Studioul a înre
gistrat succese cu spectacolele : 
„Poemul jui Octombrie" de Vla
dimir Maiakovski, „Vicleniile 
lui Scapin" de Moliere, „Hagi 
Tudose" de Barbu Delavrancea, 
„Discipolul diavolului" de Ber
nard Shaw, „D-ale carnavalului" 
de I. L. Caragiale, „Ziariștii" de 
Al. Mirodan, „Oceanul" de A. 
Stein și altele.

Dornici să-și îmbogăfească 
repertoriul, studenții-actori, sub 
îndrumarea profesorilor, pregă
tesc noi premiere : „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian, 
„Cei din urmă’ de Maxim Gor

ki, „Pescărușul" de A. Cehov, 
„Hainlel" de Shakespeare.

Tinerii interpreți vor prezen
ta spectacole citit în sala Stu
dioului din B-dul 30 Decembrie, 
cît și pe scenele diferitelor clu
buri bucureștene și ale caselor 
de cultură din orașele Alexan
dria, Giurgiu, Oltenifa și Tirgo- 
viște.

O activitate intensă se desfă
șoară și în studioul experimen
tal al Institutului de teatru 
„Szentgyorgy Istvân" din Tirgu 
Mureș (cu limba de predare ma
ghiară). In acest an de învăță- 
niînt, studenții acestui institut 
vor prezenta premierele : „Că
sătorie ciudată" de Miksgth 
Kălmfin, „Fiicele" de Sidonia 
Drăgușanu, „Romeo și Julieta" 
de Shakespeare și „Fata cu pi
strui" de Uspenski.

TUDOR
O producție a studioului cinematografic București

(Agerpres)
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Cu : Emanoil Petruț, George Vraca, Alexandru Giugaru, 
Lica Gheorghiu, Geo Barton, Olga Tudorache, Amza Pel- 
lea, Ion Besoiu, Ernest Maftei, Ion Dichiseanu, Toma 
Dimitriu, Fory Eterle, Petre Gheorghiu, Luminița 

Iacobescu

5

VIZIONAȚI
NOUL FILM ROMÎNESC

Scenariul : MIHNEA GHEORGHIU
Regia : LUCIAN BRATU
Imaginea : COSTACHE CIUBOTARII 
Muzica : GHEORGHE DUMITRESCU 
Decoruri: FILIP DUMITRIU, NICOLAE TEODORU 
Sunet: Ing. ANUȘAVAN SALAMANIAN
Costume : HORTENSIA GEORGESCU
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• La 15 noiembrie a pără
sit definitiv tara noastră Hi- 
sanari Yamada, trimisul 
extraordinar și ministru Dleni- 
potentiar al Japoniei la Bucu
rești. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, diplomatul japo
nez a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

• între 11 și 16 noiembrie a 
avut loc la București o consfă
tuire internațională privind 
elaborarea parametrilor func
ționali și de exploatare ai ma
șinilor folosite in mecanizarea 
culturii porumbului pentru boa
be 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 pur
tate au scos in evidență rezul
tate pozitive obținute în meca
nizarea proceselor de producție 
în cultura porumbului pentru 
boabe și siloz. Au fost relevate, 
de asemenea, tehnologiile și 
mașinile indicate a ti folosite 
în producție în etapa actuală.

Consfătuirea a adoptat reco
mandări în legătură cu direcțiile 
în care trebuie orientate cerce
tările în viitor în domeniul me
canizării culturii porumbului, 
pentru perfecționarea continuă 
a mijloacelor mecanice și ale
gerea celor mai eficace tehno
logii de lucru.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare 
și înțelegere reciprocă.

• Prof. Mario Allara, recto
rul Universității din Torino, 
și prof. Giorgio Gullini, decanul 
Facultății de litere și filozo
fie de la Universitatea din To
rino, care au fost oaspeții ță
rii noastre cu prilejul sărbă
toririi Centenarului primului 
curs de limba și literatura ro
mînă înființat la Universita
tea din Torino au părăsit vi
neri Capitala.

• Vineri seara a sosit in Ca
pitală o formație de muzică de 
cameră din Franța. Alcătuită 
din 14 persoane, formația este 
condusă de dirijorul Jean 
Francois Paillard și are ca so
liști pe violoniștii Huquelte 
Fernandez, Ginette Carles și 
Philippe Lamacque. Artiștii 
francezi își vor începe turneul 
cu un concert în ziua de 17 
noiembrie în sala Palatului R.P,

Romîne, după care vor concer
ta la Brașov și Cluj.

• în cadrul Universității 
populare București s-au des
chis vineri cursurile de istorie 
universală și de astronomie. 
La cursul de istorie universală 
au luat cuvîntul acad. Andrei 
Oțetea, directorul cursului, și 
prof. univ. Ion Nistor, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne. In cadrul 
cursului de astronomie, cuvîn
tul introductiv și prima lecție 
au fost rostite de prof. Călin 
Popovici.

• La Cluj a început vineri 
un colocviu organizat de Insti
tutul de calcul al filalei din 
localitate a Academiei R.P. 
Romîne.

în cele trei secții de specia
litate : teoria constructivă a 
funcțiilor, analiza numerică și 
aplicații ale matematicii în e- 
conomie, se discută despre 
„Aproximarea funcțiilor cu 
aplicații la calculul numeric".

La lucrări participă peste 
150 de delegați — matemati
cieni, cercetători, ingineri, eco
nomiști, medici, lingviști din 
întreaga țară, precum și invi
tați din R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, Franța, R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Unga
ră și U.R.S.S.

• Numeroși proiectanți, 
constructori, metrologi și dele
gați din întreprinderi indus
triale din țară au luat parte, 
vineri, în Capitală, la o con
sfătuire privind continua îm
bunătățire a calității aparate
lor de măsură și control pro
duse in țara noastră, a căror 
aplicare tot mai largă in in
dustrie este strîns legată de 
ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției.

• în regiunea Bacău, fie
care al treilea locuitor deține 
un libret de economii C.E.C. 
Soldul economiilor la C.E.C. a 
crescut în primele trei trime
stre ale anului cu 30 la sută 
față de cel existent la sfîrșitul 
anului trecut. De asemenea, 
numărul depunătorilor a spo
rit cu aproape 35 000. din care 
15 000 în mediul rural.

In prezent, în regiune nu
mărul depunătorilor la C.E.C. 
se ridică la peste 356 000, din 
care 125 000 la sate.

Totodată, un număr de 1 000 
cetățeni folosesc noul sistem 
de economisire pe librete cu 
dobînzi si cîștiguri în autotu
risme.

(Agerpres)

j băncii Internaționale

PREZENTE
PRAGA. Delegația Sfatului 

Popular al Orașului București, 
condusă de Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, care se află în R. S. 
Cehoslovacă a vizitat nu
meroase instituții culturale și 
sociale, întreprinderi de gos
podărie comunală și construc
ții de locuințe din orașele Pra- 
ga, Bratislava și Plzen. Mem
brii delegației au participat la 
o ședință a Consiliului națio
nal al Capitalei cehoslovace, 
întreținîndu-se cu deputății 
orașului. Delegația a vizitat și 
hidrocentrala de la Slapy, în 
apropiere de Praga. La Lidice, 
membrii delegației au depus 
o coroană de flori la monu
mentul victimelor fascismului 
din satul-martir.

ROMÎNEȘTI
LONDRA. — Prof, arhitect 

Horia Maieu, arhitect șef al 
orașului București, a fost ales 
ca membru corespondent onori
fic al Institutului Regal al Arhi- 
tecților Britanici.

Institutul Regal al Arhitecți- 
lor Britanici alege în mod pe
riodic ca membri de onoare 
arhitecți de seamă din diferite 
țări ale lumii, cu o activitate 
profesională cunoscută peste 
hotare.

15 Corespondentul 
transmite ; La 14 
a sosit la Roma o

0 acțiune in plină desfășurare —
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MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a luat sfirșit ședința Consiliu
lui Băncii Internaționale de 
colaborare economică.

Consiliul a aprobat regu
lamentul cu privire la efec
tuarea decontărilor multilate
rale, acordarea și achitarea 
creditelor, precum și regu
lamentul procedurii Consiliu
lui Băncii. Banca își va începe 
activitatea la 1 ianuarie 1964.

Consiliul a ales membrii 
conducerii băncii — cite un 
reprezentant din partea fie
cărei țări fondatoare și pre
ședintele conducerii ■— Kon
stantin Nazarkin (Uniunea 
Sovietică).

La ședința Consiliului care 
s-a desfășurat timp de patru 
zile, au participat împutemi- 
ciții Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.D.G., Mongoliei, Poloniei, 
Romîniei, Ungariei și U.R.S.S.

PARIS. — La invitația prima
rului orașului Nanlerre, In Fran
ța se află o delegație a orașului 
Craiova în Irunte cu președinte
le Comitetului executiv al Sfa
tului Popular Craiova, Marin 
Iordache. Vizita delegației ora
șului Craiova în Franța se în
cadrează în manifestările de 
prietenie a celor două orașe în
frățite.

La sosirea sa Ia Paris, delega
ția a fost întîmpinată de prima
rul orașului Nanterre, Raymond 
Barbet și de numeroși reprezen
tanți ai municipalității orașu
lui. La Nanterre delegația ora
șului Craiova a vizitat nume
roase întreprinderi industriale, 
șantiere de locuințe.

In seara zilei de 14 noiembrie, 
primarul orașului Nanlerre a 
oieri! în saloanele primăriei un 
cocteil la care au luat parte nu
meroși reprezentanți ai vieții 
culturale a orașului.

ROMA 
Agerpres 
noiembrie 
delegație de profesori univer
sitari și oameni de știință ro- 
mîni care vor participa la a- 
dunarea interuniversitară ita- 
lo-romînă în problemele șco
lii și pedagogiei, care va avea 
loc la 16 și 17 noiembrie la Sa
lerno. Delegația este condusă 
de Anghel Manolache, rectorul 
Institutului pedagogic din 
București și Marin Rădoi, di
rector general al învățamîn- 
tuiui profesional și tehnic, 
profesor la Institutul politeh
nic din București.

Din partea italiană vor par
ticipa : prof. Carlo Tagliavini, 
decanul Facultății de litere și 
filozofie al Universității din 
Padova, prof. Giuseppe Petro- 
nio de la Universitatea din 
Bologna, și alții.

Oamenii de știință italieni 
și romini vor ține o serie de 
prelegeri și vor discuta pro
blemele de învățămînt atît în 
Italia cît și în R. P. Romînă.

— Dr. Suban- 
afacerilor ex-

Un apel

Dezbaterile din
LONDRA — Luînd cuvîntul 

în Camera Comunelor, Edward 
Heath, secretarul de stat pen
tru industrie, comerț și dezvol
tarea regională, a prezentat o 
serie de măsuri menite să 
ducă la încurajarea moderni
zării industriei britanice

Referindu-se la dezvoltarea 
exporturilor Angliei, vorbito
rul a subliniat dorința guver
nului britanic de a spori co
merțul Angliei cu toate țările 
socialiste „cu minimum posi
bil de restricții”. In acest 
scop, Heath a declarat că este 
gata să revadă „foarte atent” 
sistemul actual al schimburi
lor comerciale cu aceste țări, 
pentru crearea de noi posibi
lități lărgirii schimburilor, pe 
baza unei creșteri a importu
rilor britanice din țările res
pective.

DJAKARTA. 
drio, ministrul 
terne al Republicii Indonezia, 
a oferit un dejun în cinstea 
ambasadorului R.P. Romine la 
Djakarta, Pavel Silard, în le
gătură cu apropiata sa plecare 
definitivă din Indonezia.

Camera Comunelor

de la Addis Abeba

combinatului chimic 
de distilare a petro-

Imagine de pe șantierul dc construcție a 
de la Mazowia (R.P. Polonă) — Instalație 

litlui.

ADDIS ABEBA. — Conferința 
extraordinară a miniștrilor de 
externe ai statelor membre ale 
Oragnizației unității africane 
s-a deschis vineri după-amiază 
la Addis Abeba.

In cuvîntarea inaugurală, îm
păratul Haile Selassie s-a re
ferit la necesitatea aplanării di
ferendului de frontieră algero- 
marocan, căruia îi este consa
crată conferința.

----- •-----

Cuvîntarea
președintelui

Kennedy

SESIUNEA O. N. U

(Urmare din vag. I)

U.T.M. au inițiat acțiuni cu bune 
rezultate în această privință. To
tuși experiența lor n-a fost îmbră
țișată ae toate organizațiile U.T.M. 
dm gospodăriile colective. Din a- 
ceasta cauză nu peste tot acțiunea 
de fertilizare a solului se desfășoa
ră la un nivel corespunzător. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. Valea Măcrișului, Rădulești, 
Bărcănești și altele nu și-au înde
plinit deci! in mică parte angaja
mentele în acest sens. De exemplu, 
la Valea Măcrișului nu s-au trans
portat pe cimp decit circa i ooo de 
tone din cele 3 600 de tone prevă
zute. La această acțiune tinerii de 
aici nu participă in mod organizat 
și intr-un număr corespunzător. In 
general organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile amintite 
nu mobilizează un număr suficient 
de tineri la această acțiune.

Timpul este înaintat. Arăturile 
adînci de toamnă trebuie să se ter
mine in scurt timp. Or, se știe că 
gunoiul de grajd trebuie Împrăștiat 
pe cimp înainte ca tractoarele să 
„întoarcă" brazdele, lată de ce este 
necesar ca in aceste zile consiliile 
de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective, inginerii agro

nomi, să acorde atenția cuvenită 
fertilizării solului. Organizațiile 
U.T.M. pot și au datoria să spriji
ne c'u tot ce le stă în putință a- 
ceastă acțiune. Zilnic organizațiile 
U.T.M. trebuie să mobilizeze la 
fertilizare pe toți tinerii care n-au 
alte treburi de făcut. Să nu uite 
nici o clipă că tineretul din raion 
s-a angajat ca în cinstii acestui an 
să transporte și să împrăștie pe 
cimp, cu forțele sale, 100000 de 
tone îngrășăminte naturale. Acum, 
muncile din cimp sînt pe termina
te. Atelajele disponibile trebuie fo
losite cu întreaga capacitate l.i 
transportul îngrășămintelor natu
rale pe cimp. Organizațiile U.T.M. 
pot organiza cu tinerii conductori 
de atelaje convoaie, echipe specia
le care să se ocupe exclusiv de 
această lucrare. Este bine ca in 
acest sens activiștii comitetului ra
ional să acorde sprijin efectiv or
ganizațiilor U.T.M. Experiența 
bună să fie larg popularizată. Me
todele folosite de organizațiile 
U.T.M. din Fierbinți, Micșunești și 
altele trebuie preluate și aplicate 
în practică în cît mai multe părți. 
De aici va rezulta un ciștig în
semnat. Adică cu cit se vor ferti
liza suprafețe mai mari cu atît re
coltele vor fi mai bogate.

al președintelui
Sukarno

Luînd cuvîntul în Camera 
Comunelor, ministrul afaceri
lor externe, R. A. Butler, s-a 
referit la viitoarea politică ex-

ternă a Angliei. în acest sens, 
el a abordat problema relații
lor Occidentului cu țările so
cialiste, subliniind faptul că 
Marea Britanie se va situa pe 
o poziție favorabilă dialogului 
cu U.R.S.S. privind soluționa
rea unop probleme internațio
nale în suspensie. El și-a ex
primat părerea că Tratatul de 
la Moscova cu privire la in
terzicerea limitată a experien
țelor nucleare ar putea con
stitui punctul de plecare pen
tru realizarea unor noi acor
duri, cum ar fi interzicerea 
răspîndirii armelor nucleare, 
precum și încheierea unui 
pact de neagresiune între Est 
și Vest.

Răspunzînd unei interpelări 
a deputatului laburist Philip 
Noel-Baker, el a dat asigurări 
Camerei că Marea Britanie nu 
și-a luat nici un angajament 
cu privire la realizarea for
ței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. preconizată de S.U.A.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Agenția Associated Press a- 
nunță că la 15 noiembrie pre
ședintele Kennedy a luat cu
vîntul la congresul centralei 
sindicale A.F.L.-C.I.O., care se 
ține la New York.

în cuvîntarea sa, președin
tele S.U.A. s-a referit la unele 
probleme economice actuale 
ale S.U.A. și cu acest prilej a 
adresat un nou apel Congre
sului cerîndu-i să aprobe pro
iectul de lege privitor la re
ducerea impozitelor. „Un ase
menea program legislativ, a 
spus Kennedy, va crea piețe 
care vor oferi debușee pentru 
producția americană. El va în. 
curaja investițiile și va crea 
stimulente pentru afaceri spo
rind cererea de slujbe și nu
mărul muncitorilor. Programul 
va constitui o asigurare împo
triva recesiunii".

Kennedy a făcut această de
clarație în legătură cu faptul 
precizat de el că în Statele 
Unite există în prezent 
4 000 000 de șomeri, iar „Folo
sirea brațelor de muncă este 
astăzi problema internă cea 
maj importantă".

NEW YORK. 15 - Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : In Comitetul 
Politic nr. 1 al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat la 
15 noiembrie discuțiile in pro
blema dezarmării generale și 
totale în legătură cu declara
rea America Latine drept zonă 
denuclearizată și în problema 
convocării unei conferințe in 
scopul semnării unei convenții 
care să interzică folosirea ar
mei nucleare și termonucleare.

Reprezentanții Paraguayu
lui, statului Panama și Haiti 
s-au pronunțat în sprijinul pro
iectului de rezoluție in care 
exprimă speranța că țările A- 
mericii Latine vor studia mă
surile necesare pentru semna
rea unui acord multilateral ai 
cărui participanți își vor asu
ma obligația de a nu produce, 
a nu primi, a nu depozita și a 
nu experimenta arma nucleară 
pe teritoriul lor.

•
Delegații Nigeriei și Liberiei 

au sprijinit proiectul de re
zoluție care prevede să fie 
predată spre examinare Confe
rinței celor 18 state pentru de
zarmare problema convocării 
unei conferințe în vederea 
semnării convenției de inter
zicere a folosirii armelor nu
cleară și termonucleară.

NEW YORK. — Comitetul pen
tru problemele economice și tinan- 
ciare al Adunării Generale a O.N.U. 
examinează în prezent problema 
dezvoltării economice a țărilor î'i 
curs de dezvoltare. In atenția co
mitetului se află un proiect de re
zoluție cu privire la fluxul accele
rat de capital și ajutor tehnic spre 
tarile în curs de dezvoltare — 
proiect prezentat de Argentina, 
Bolivia, Brazilia, Chile, Ghana, In
dia, indonezia, Irak, Iordania, Pa
kistan și Iugoslavia — precum si 
raportul prezentat in legătură cu 
această problemă de Secretariatul 
O.N.U.

RASE

Africa de sud-vest:

rezervații si teroare

Harakiri — cinemascop : Patria 
(10 ; 12,45 / 15,30 ; 18,15 <’ 21 i)' 
București (8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ;), Grivița (10 ; 12,45 ;
15.30 ; 18,15 /■ 21). 41 dispărut o 
nava : Republica (8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 1 19 '■ 21,15).
Capitol (8,30 ; 10,30 ; 12,45 15 '•
17.15 ; 19,30 ; 21,45), Excelsior 
(10 ; 12,15 > 14,3° t 16,45 ■ 19 - 
21,15). Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (10 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 I 21), Melodia (10 ;
12 ; 14,30 ; 16,45 i 19 i 21), Lu- 
ceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). Printre 
oameni buni : Feroviar (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 , 10,30), Aurora 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 10,30).
Bate toba — cinemascop : Tinere
tului (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 , 
20,30), înfrățirea între popoare 
(14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). La 
virsta dragostei : Victoria (10 ; 
12,15, 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Flamura (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 i io,3°)- Electra : Central 
(9,30 ; 11,45 ; 14; 16,15 ; 18,45 < 
21), Tomis (9; 11,15; 13-30; 25,45;
18 ; 21,15), Miorița (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; ni. Modern
(10 ,- 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ,
21 ;). Misterele Parisului — cine
mascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 9,45 pînă la 
orele 13,45, după-amiază 16 ;
18.15 ; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Union (11 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 
Doina. O viață : Doina (11,30 ;
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).
Cucerirea Everestului : Timpuri 
Noi (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Căpitanul Fracassc — cinema
scop : Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
1.9 ; 21). Trei plus două — cine
mascop : Buzești (14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21), Drumul Serii (16 ; 18 ;

20) . Coilin : Cultural (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Crîngași (16 ; 18,15 ;
20.30) , Vitan (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). 
Taxiul morții : Bucegi (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Arta (16 ; 
18,15 ; 20,30). Umbre albe — ci
nemascop : Unirea (15 ; 17 ; 19 ;
21) . Escondida : Munca (15 ; 17 ;
19 ; 21). Valsul nemuritor : Popu
lar (14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21),
Floreasca (16 ; 18,15 I 20,30). 
Scrisoare de o necunoscută : Moși
lor (15 ; 17 ; 19 ; 21). Balada hu
sarilor : Cosmos (16 ; 18 ; 20). 
Idiotul : Viitorul (16 ; 18,15 I
20.30) . Strict secret — cinema
scop : Colentina (16 ; 18,15 > 
20,30). Vară și fum — cinema
scop : Volga (rulează în conti
nuare de la oijle 9,30 pînă la orele 
14, după-amiază 16,15 • 28,45 ,' 
21). Cereomușki : Progresul
(15,30 ; 18 ; 20,15). Dintele de 
aur : Lira (15,30 ; 18 ; 20,30).
Riul și moartea : Ferentari (16 ; 
18,15 ; 20,30). Povestea pantofio- 
rului de aur : Cotroceni (15 ; 17 ; 
19 ; 21). Elena din Troia — cine
mascop : Pacea (11 ; 16 ; 18 ; 20).

Televiziune
Sîmbătă, 16 noiembrie 1963
19.00 Jurnalul televiziunii. 

19.10 Zîna Mării, adaptare după 
H. Ch. Andersen. 20.10 în fața 
hărții. 20.20 Ecranizarea poves
tirilor „Intrarea cîinilor strict 
oprită" de Jean Bart (Eugeniu 
Botez) și „Bastonul" de Marcel 
Aymee. 21.20 Actualitatea cine
matografică. 22.00 Muzică u- 
șoară instrumentală. în înche
iere: Buletin de știri, sport, Bu
letin meteorologic.

l 
I 
I
I 
I
I 
I
I

DJAKARTA. După cum re
latează agenția Antara, preșe
dintele Sukarno, a anunțat 
„adoptarea unei politici speci
ale de stare de urgență avind 
ca scop salvarea națiunii și 
asigurarea eforturilor îndrep
tate spre desăvirșirea revolu
ției". Această politică, a arătat 
Sukarno, se bazează pe legile 
și legislația existentă și nu a- 
fectează realizarea programu
lui economic al Indoneziei.

Președintele Sukarno a che
mat la întărirea forțelor ar
mate indoneziene, a cerut po
porului să mențină vigilența 
și să fie gata pentru salvarea 
statului și pentru asigurarea 
eforturilor de desăvirșire a 
revoluției. El a subliniat că 
noua politică a fost impusă 
Indoneziei de încercările for
țelor neocolonialiste de a în
cercui țara, de pregătirile lor 
militare, de activitatea sub
versivă dusă împotriva Indo
neziei.

★
BANGKOK. — La invitația mi

nistrului afacerilor externe al Tai- 
landei T. Khoman, la 15 noiembrie 
a sosit la Bangkok, ministrul afa
cerilor externe al Republicii indo
nezia dr. Subandrio. Subandrio a 
declarat reprezentanților presei că 
scopul vizitei sale in Tailanda este 
„de a găsi o posibilitate de îmbu
nătățire a relațiilor cu Malayezia".

Aspect de la cercetările efectuate de autoritățile austriece pe lacul Toplitz. După cum se 
știe, conform unor anumite presupuneri, naziștii ar fi as cuns pe fundul acestui lac o 

seamă de valori.

ncă înainte ca 'A- 
dunarea Generală a 
O.N.U. să fi adop
tat rezoluția con- 
semnînd dreptul 
inalienabil al po
porului din Africa

de sud-vest la autodeterminare 
și independență, coresponden
tul din Windhoek, — capitala 
acestui teritoriu sub mandatul 
Republicii Sud-Africane ■— al 
săplămînalului britanic „Ob
server", făcea cunoscute unele 
planuri elaborate de guvernul 
Verwoerd ca o ripostă la hotă- 
rîrea O.N.U. Este vorba, scrie 
corespondentul, de un așa-zis 
„plan cincinal de dezvoltare a 
Africii de sud-vest", care ar 
prevedea crearea într-o formă 
modificată a unui Bantustan 
(rezervație a populației de cu
loare servind ca sursă de mină 
de lucru ieftină) în nordul și 
nord-vestul teritoriului.

După cum relatează cores
pondentul, guvernul sud-african 
a luat, de asemenea, măsuri 
pentru a face cît mai dificilă 
misiunea liderilor politici ai 
populației din Africa de sud- 
vest, care încearcă să prezinte 
în fața O.N.U. doleanțele lor.

„Refuzînd să elibereze pașa
poarte petiționarilor la O.N.U., 
— scrie corespondentul — au
toritățile i-au silit să părăseas
că țara ilegal, iar actualmente 
jumătate din intelectualii țării 
se află in exil și nu se pot 
poia în țara lor. Cei rămași 
supuși persecuțiilor celor 
variate: corespondența
violată, iar convorbirile telefo
nice interceptate".

„Cea mai mare dificultate, 
scrie „Observer", constă în or-

ganizarea unui partid politic 
într-o (ară lipsită total de liber
tatea de mișcare. In Africa de 
sud-vest un cetățean de culoare 
nu poate părăsi districtul în 
care locuiește și nici măcar 
cumpăra un bilet de tren fără 
o autorizație a poliției".

Corespondentul relatează des
pre dificultățile de care s-a lo
vit cind a dorit să se jntîlneas- 
că cu liderii alricani. Dorind să 
discute cu președintele organi
zației populare din Africa de 
sud-vest (SWANU), el a fost 
nevoit să se relugieze într-un 
automobil, discuția desfășuiîn- 
du-se în cursul nopții, cu lumi
nile stinse.

De asemenea, pentru a se în- 
tîlni cu Hosea Kulako, marele 
conducător, în vîrstă de 93 de 
ani, al dinamicului trib Herero, 
corespondentul a fost nevoit să 
se deplaseze în cartierul vechi, 
în care se găsesc cocioabele 
cele mai insalubre din lume. La 
lumina pîpiitoare a lămpii cu 
petrol, Kutako a relatat cum 
aproape întreaga sa familie a 
lost ucisă in zilele colonialis
mului german, înainte de 1914, 
în timp ce acum doi ani ultimii 
membri ai lamiliei sale au fost 
împușcați de poliția sud-airica- 
na. Ei a lost primul lider al 
populației africane din acest 
teritoriu care s-a adresat 
O.N.U., în 1947, cerînd indepen
dența teritoriului.

îna- 
sînt 
mai 
este
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Situația
din Irak

SAIGON. Potrivit știrilor 
transmise din Vietnamul de 
sud, la Saigon domnește o at
mosferă de nesiguranță. Re- 
ferindu-se la atmosfera de 
instabilitate din Vietnamul dc 
sud, agenția Associated Press 
transmite că de la 1 noiembrie, 
data cind în Vietnamul de 
sud a avut loc lovitura milita
ră de stat, pe străzile orașului 
Saigon, aproape zilnic, explo
dează grenade și bombe 
plastice.

7-lea Festival cinematografic inter
national, la care 31 de țâri au pre
zentat 21 filme artistice și 55 filme 
de scurt metraj

Marele premiu al festivalului a 
fost decernat filmului 
„Cum să le faci iubit".

polonez

în Ar- 
o largă

MELBOURNE. Joi, pe aero
portul din Melbourne a avut 
loc o demonstrație a studenți
lor de la universitate în semn 
de protest împotriva politicii 
de apartheid promovată de 
guvernul sud-african. Acțiu
nea a fost organizată cu pri
lejul sosirii la Melbourne a 
unei echipe sportive din Repu
blica Sud-Africană.

Demonstranții purtau pan
carte care condamnau politica 
rasistă a guvernului sud-afri
can. Ei au difuzat, de aseme
nea. manifeste antirasiste, 
tipărite de Uniunea națională 
a studenților din Australia. 
Poliția, care a intervenit, nu 
a permis demonstranților să 
pătrundă in incinta aeroportu
lui.

SAN FRANCISCO. — La Sau 
Francisco a luat sfirșit cel de-al

BUENOS AIRES. — 
gentina se desfășoară 
acțiune de solidaritate cu ho- 
tărîrea guvernului președinte
lui IUia privind anularea con
tractelor petrolifere încheiate 
cu întreprinderile străine. 
Confederația Generală a Mun
cii, care numără 2 500 000 
membri, a declarat că, se pro
nunță categoric pentru anula
rea contractelor petrolifere".

Associated Press relatează 
că guvernul a trimis tehni
cieni pe terenurile petrolifere 
pentru a prelua operațiunile 
de îndată ce decretul privind 
anularea contractelor petroli
fere va intra în vigoare.

NEW YORK — Comitetul 
de Tutelă al O.N.U., care dez
bate în prezent situația din 
coloniile portugheze, a luat în 
discuție, în ședința de joi 
după-amiază, problema invită
rii căpitanului portughez En
rique Galvao, aflat în prezent 
în exil in Brazilia, de a apare 
ca petiționar în fata Comite
tului. După cum s-a mai a- 
nuntat, Statele Unite au făcut 
cunoscut că, în cazul în care 
Galvao va sosi la New York, 
ei va fi arestat și deferit au
torităților portugheze, în vir
tutea tratatului de extrădare 
americano-portughez. Comite
tul a hotărît, cu 49 de voturi 
pentru, 4 contra și 
neri, să invite pe 
Galvao la sediul
ciuda poziției adoptate în 
ceastă privință de S.U.A.

ideea realizării „unei societăți co
merciale deschise" in ce privește 
comerțul cu produse agricole și in
dustriale și a reducerii restricțiilor 
impuse de unele țări in aceasta 
problemă, subliniind că „posibili
tățile în vederea comerțului multi
lateral sint nelimitate". Ministrul 
american a cerut să se efectueze, 
pe o bază reciprocă, reduceri ale 
tarifelor vamale la produsele de 
export și import arătind că Statele 
Unite sînt pregătite sa accepte 
asemenea reduceri.

tuației materiale a păturilor sărace 
ale populației. Dezbaterile, care au 
durat două zile, s-au încheiat cu 
adoptarea unei moțiuni de încre
dere în guvern. Pentru moțiunea 
de încredere au votat 100 de depu- 
tați din partea partidelor guverna
mentale. împotrivă — 79 de depu
tate

41 abți- 
căpitatml 

O.N.U., în
a-

în-

MO SCO V A. — Ministerul Tele
comunicațiilor al U.R.S.S. a emis o 
marcă poștală consacrată încheie
rii Tratatului dc la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleara- în cele trei 
medii.

LONDRA. — Secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., George Ball, 
care se află la Londra de miercuri 
dimineață, a avut în după*amiaza 
zilei de 14 noiembrie o întrevedere 
cu Richard Butler, ministrul aface* 
rilor externe al Angliei.

Printre subiectele abordate de 
Băii în timpul întrevederii cu But
ler. agenția France Presse enumera 
si ,,relațiile dintre Est și Vest în 
lumina recentelor evenimente, in
clusiv problemele comerțului din
tre Est și Vest".

AMSTERDAM. — Astăzi se 
cheie la Amsterdam simpozionul 
americano-vest european cu privire 
la comerțul agricol, la care parti
cipă 500 de delegați din 10 țări.

în ședința de vineri dimineața, 
ministrul agriculturii al S.U.A., Or 
viile Freeman, a propus ca, în ca
drul Acordului general pentru ta
rife vamale și comerț (G.A.T.T.) și 
al Organizației pentru colaborare 
economică și dezvoltare (O.E.C.D.), 
să se găsească mijloacele de re
glementare a disputelor dintre ță
rile Europei occidentale și Statele 
Unite în problema comerțului cu 
produse agricole. El a formulat

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. 
a anunțat la 15 noiembrie efec- 
luareci unei noi explozii nuclea
re subterane la poligonul din 
Nevada. Potrivit agenției, aceas
ta este a doua experiență nu
cleară subterană în decurs de 
două zile și a 100-a experiență 
din 15 septembrie 1961, cind a 
început noua serie de experien
țe nucleare la poligoanele din 
Nevada.

BRUXELLES. — 180 de cu- 
noscuți oameni de cultură și 
artă, oameni de știință, de- 
putați, conducători sindicali, 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri, scriitori și ziariști din 
Belgia, au hotărît să organi
zeze la Bruxelles un „Coloc
viu pentru pace".

Tema colocviului, care ur
mează să aibă loc la Bruxelles 
la 23 noiembrie, se referă la 
măsurile concrete pentru rea
lizarea dezarmării generale, 
totale și controlate care tre
buie adoptate în urma în
cheierii Tratatului de la Mos
cova.
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HELSINKI. — Miercuri seara au 
luat sfirșit dezbaterile din parla
mentul finlandez pe marginea in
terpelării adresate de fracțiunea 
Uniunii democrate a poporului fin
landez cu privire la înrăutățirea si-

PRAGA. — Agenția Ceteka 
anunță că Thomas Dehler, vice
președinte al Bundestagului 
vest-german și membru în con
ducerea Partidului Liber-Demo- 
crat din R.F. Germană, a sosit Ia 
15 noiembrie Ia Praga, Ia invi
tația lui Zdenek Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale a 
R.S. Cehoslovace.
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BAGDAD 15 (Agerpres). — 
Disensiunile din rîndurile con
ducerii Partidului Baas din 
Irak s-au accentuat. După 
cum s-3 mai anunțat la Bei
rut, au sosit la 14 noiembrie, 
alte personalități irakiene, ex
pulzate, printre care se află 
ministrul de externe irakian, 
Hussein Shabid, și ministrul 
de interne Jawad.

Vicepreședintele guvernului 
irakian Saadi, expulzat la Ma
drid în urma tentativei de lo
vitură de stat din 13 noiembrie 
a declarat într-o conferință de 
presă că intenționează să se 
întoarcă la Bagdad dacă va fi 
chemat de conducerea parti
dului Baas.

La 15 noiembrie, conducerea 
generală a partidului Baas din 
țările arabe a dat publicității 
o declarație în care se anunță 
dizolvarea conducerii partidu
lui Baas din Irak aleasă în șe
dința de luni. In declarație se 
anunță, de asemenea, că în ur
mătoarele patru luni vor li 
organizate alegeri în toate or
ganizațiile partidului. Condu
cerea generală a partidului 
Baas din țările arabe a fost 
aleasă luna trecută, in cadrul 
unui congres care a avut loc 
la Damasc. Ea cuprinde 13 
membri din patru țări arabe . 
Irak, Siria, Iordania și Liban

Comentînd ultimele eveni
mente din Irak și lupta din 
sinul partidului Baas, ziarul 
„GUARDIAN" subliniază că 
acest partid care și-a fixat ca 
sarcină realizarea unității ță
rilor arabe, nu este în stare 
in realitate, să asigure nici 
unitatea propriilor sale rîn- 
duri.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”.


