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® Lucrările ședinței 
Consiliului Superior al 
Agriculturii : Rapoartele 
prezentate de tovarășii 
Eugen Alexe și Nicolae 
Giosan (pag. 2-a).

© Congresul al XlI-Iea 
al P. C. din Cehoslova
cia : Cuvîntările rostite 
de tovarășii L. I. Brej
nev și Emil Bodnăraș 
(pag. 3-a).

® Al. Cîmpeanu 
3109 zile în grevă (pag. 
4-a).
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• PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii”). — Colectivele 
a 25 întreprinderi indus
triale din regiunea Plo
iești au raportat îndepli
nirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de 
plan. Printre acestea se 
numără întreprinderea de 
carotaj și perforare Plo
iești, Uzina de detergenți 
din Ploiești, Fabrica de 
cărămidă „1 Mai"-Bucov 
și altele. Ca urmare a 
măsurilor luate pentru 
folosirea mai bună a ca
pacităților de producție, 
perfecționarea tehnologiei 
de fabricație, ridicarea 
calificării muncitorilor, 
colectivul Uzinei de de
tergenți Ploiești a sporit 
anul acesta productivita
tea muncii cu 8,16 la sută 
față do plan, a realizat din Pitești, 

de rile de industrializare a 
fructelor și legumelor din 

precum și 1 003 000 Băiculești și Rîureni ele.
Economii însemnate la 
prețul de cost au obținut 

. Trustul de extracție Pi- 
, teșii, Trustul minier Ar- 
' geș, Uzina mecanică Mus- 
1 cel și altele.

întreprinderile industria
le și organizațiile econo
mice din regiunea Crișa- 
na, gospodărind mai bine 
materiile prime și mate
rialele, au obținut econo
mii peste plan în valoare 
de 47 500 000 lei, iar 
trei trimestre au dat 
neficii suplimentare 
aproape 20 000 000 lei.

în be- de
© PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — 19 între
prinderi industriale, uni
tăți ale industriei locale 
și cooperației meșteșugă
rești din regiunea Argeș 
și-au îndeplinit sarcinile 
de producție din acest 
an. între acestea se nu
mără întreprinderea de 
poduri metalice și de
prefabricate din beton 

întreprinde-
economii Ia prețul 
cost în valoare de 690 000 
lei,
Iei beneficii peste plan.

O ORADEA (coresp. 
„Scînteii“). — Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
din 15 întreprinderi din 
regiunea Crișana au reu
șit să îndeplinească îna
inte de termen planul 
anual la producția globa
lă și marfă. Printre în
treprinderile care au ra
portat îndeplinirea pla
nului anual se numără 
Trustul minier Ardealul, se numără Uzina „Carbo- 
Fabrica Asbociment, Fa.- chim" din Cluj, Fabrica 
brica de produse dc lăcă- de porțelan din Cluj, Sa- 
tușerie, Fabrica de sticlă
rie Pădurea Neagră și 
altele. Datorită extinde
rii mecanizării lucrări
lor în subteran, minerii 
aparținînd Trustului Ar
dealul au sporit produc
tivitatea muncii cu 6,1 
Ia sută față dc plan și 
au realizat economii su
plimentare la prețul de 
cost de 7 325 000 lei. De 
asemenea, la fabrica As
bociment, în urma apli
cării măsurilor tehnico- 
organizatoricc, producti
vitatea muncii a crescut 
cu aproape 8 la sută, rea- 
lizîndu-se totodată eco
nomii peste plan la pre
țul de cost de peste 
un milion lei. De men
ționat că în 10 luni

• CLUJ (coresp. „Scîn
teii"). — Pînă în prezent 
30 de întreprinderi din 
regiunea Cluj dau produ
se peste sarcinile planu
lui anual. Printre acestea

lina Ocna Mureș, între
prinderea de prefabrica
te din Turda, Fabrica de 
ciment din Dej și altele, 

îndeplinirea planului 
înainte de termen este 
rezultatul folosirii mai 
judicioase a capacităților 
de producție, bunei orga
nizări a muncii, ridicării 
calificării muncitorilor. 
La Fabrica de porțelan 
din Cluj, de pildă, pro
ductivitatea muncii a 
crescut în acest an cu 4 
la sută. La Uzina 
bochim", 
rea 
cii, 
mii 
țul 
2 700 000 lei 
lei beneficii peste plan.

,.Car
pe lingă crește- 

productivității mun- 
s-au realizat econo- 
suplimentare la pre- 
de cost de peste 

și 4 500 600

Obiective industriale
Noi capacități de producție 

în industria minierăîn îndeplinirea Directivelor celui de-al III-lea Con-* greș al partidului privind dezvoltarea industriei miniere, o contribuție de seamă o are darea In exploatare, cu două luni înainte de termen, a trei obiective importante.Unul din acestea este complexul minier de la Căpuș, regiunea Cluj. Este vorba de o nouă mină unde extracția se face în carieră, precum și de o uzină modernă de preparare a minereurilor de fier. Pînă acum, la această unitate s-au extras și prelucrat 6 500 tone de minereu, expediindu-se furnaliștilor de la Hunedoara circa 1 300 tone de concentrate.La Baia Mare a intrat în funcțiune, cu 3 linii, uzina centrală de preparare a minereurilor complexe — cea .mai mare instalație de acest fel din țară, care va prelucra producția mai multor exploatări miniere din regiunea Maramureș. Pînă la sfîrșitul acestui an, uzina .va ajunge să funcționeze au Noua instalație creează condiții citorilor preparatori și asigură a indicilor tehnico-economici.La exploatarea minieră din reș-Autonoană Maghiairă, s-a nea, o uzină de preparare a minereurilor neferoase, .care a intrat In funoție cu întreaga capacitate. La

întreaga capacitate, optime de lucru mun- o creștere simțitoareBălan, regiunea Mu- construit, de ctseme-

Fiii curajoși ai Spa- 
(pag. 4-a).

După demisiile dino
guvern : Situație încor
dată în Argentina (pag. 
4-a).

Expoziția anuală 
de grafică

'Azi în sălile Palatului R. P. Ro- 
mîne din strada Știrbei Vodă are loc 
deschiderea expoziției anuale de 
grafică. Sînt expuse circa 500 de lu

crări executate 
de graficieni din 
toată țara. Ex
poziția rămâne 
deschisă toată 
luna decembrie.

Al ILlea cargou lansat la apă

Calitatea-pe primul plan
al preocupărilor colectivului

a cifrelor deal orînduirii 
sarcinilor de

In aceste zile în întreprinderile din întreaga țară 
au început adunările de prelucrare 
plan pe 1963.

Expresie a adîncului democratism 
noastre, adunările de prelucrare a
plan prilejuiesc o largă desfășurare a spiritului de 
inițiativă și gospodăresc al colectivelor de muncă 
din întreprinderi. în cadrul acestor adunări, mun
citorii, tehnicienii și inginerii, analizînd cu răspun-

dere posibilitățile existente la locurile lor de mun
că, fac propuneri cu privire la perfecționarea în 
continuare a activității de producție a întreprin
derilor respective, la punerea în valoare a noi șl 
noi rezerve interne.

Publicăm mai jos o corespondență colectivă de 
la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești în care 
se relatează aspecte de la adunarea de prelucrare 
a sarcinilor de plan pe 1963 în această întreprindere.

Simpozion : 
„Tradiții și 
realizări în 

știința 
romînească"
în după-amiaza zi

lei de 6 decembrie, 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă a organizat în 
sala mică a Palatu
lui R.P.R. simpozio
nul „Tradiții și rea
lizări în știința romî
nească”. Au luat cu
vîntul acad. Miron 
Nicolescu, acad. Ra- 
luca Ripan, președin
ta filiaiei Academiei 
R.P.R. din Cluj 
și acad. Alexandru 
Graur, directorul Edi
turii Academiei R.P. 
Romîne. In Încheiere, 
un grup de soliști ai 
Teatrului de stat de 
operetă au prezentat 
un program artistic.

(Agerpres)

Noi livezi

GALAȚI (coresp. „Scîn- teii"). — Ieri după-amiază, la Galați, a fost lansat la apă un nou vas de mare tonaj — cargoul „Oradea“ de 4 500 tone. Este a 11-a navă de acest fel construită la Șantierele din Galați. La construcția noului vas, ca urmare a îmbunătățirii tehnologiei de fabri-

cație și a perfecționărilor tehnice aduse de proiec- tanți, muncitori și ingineri, s-a reușit să se economisească 25 tone de laminate. O deosebită contribuție la construcția acestui cargou au adus muncitorii conduși de maistrul mon- tator Nicu Macovei.
de pomi

ln regiunea Argeș s-a plantat cu pomi 
fructiferi întreaga suprafață de 7 000 ha 
prevăzută pentru această toamnă. Noile 
plantări s-au făcut in bazinele pomicole 
de pe Valea Argeșului, Oltului, Topolo- 
gului și Olăneștiului, unde există o veche 
tradiție în cultura pomilor fructiferi. In 
ultimii ani, în această regiune plantările 
de pomi și vii se fac îndeosebi pe te
renuri slab productive, situate în pantă și 
supuse eroziunii. în noile plantații, cele 
mai mari suprafețe sînt rezervate mă
rului, mai ales soiurilor de lonathan, 
Parmen auriu, delicios auriu etc.

(Agerpres)

In regiunea Argeș

Un troku de mare valoareîn toamna acestui an, în munții Teleajenului a fost împușcat un cerb cu un trofeu de mare valoare. Este primul exemplar cu asemenea trofeu împușcat în lanțul muntos situat între Valea Buzăului și Valea Prahovei.Trofeul cântărește 11,900 kg și.întrunește un număr de 236,5 puncte C.I.C. (formulă de evaluare). El se situează pe locul 5 pe scara trofeelor valoroase din țara noastră, primul fiind cel obținut anul' trecut în munții Gurghiului.
Uzina da fire și fibre sintetice de 

relon de la Săvinești este unul din 
cele mai recente vlăstare ale tinerei 
noastre industrii chimice. Din firele și 
fibrele produse aici, în cantități din 
ce în ce mai mari și de o calitate tot 
mai bună, au fost fabricate în ultimii 
doi ani articole pentru întrebuinjări 
industriale, de îmbrăcăminte, de uz 
casnic și gospodăresc.

Colectivul uzinei — 
harnic și inimos — a 
sușească înfr-un timp 
fele necesare stăpînirii temeinice 
complicatului proces tehnologic de fa
bricare a firelor și fibrelor sintetice, 
obfinînd succese în creșterea produc
ției și productivității muncii, în ridi
carea nivelului calitativ al produselor, 
în acest an produefia a crescut cu 25,7 
la sută față de 1961, iar prețul de cost 
a fost simțitor redus, realizîndu-se e- 
conomii în valoare de peste 5 500 000 
lei. Calitatea produselor s-a îmbunătă
țit, de asemenea, mult. în primele 11 
luni ale acestui an, 89,6 la sută din 
produse au fost de calitatea l-a, față 
de 66,4 la sută în 1961. Au fost in
troduse noi procedee tehnologice mo
derne, s-au rezolvat o serie de pro
bleme de fabricație, s-a însușit 
nologia unor noi produse.

Zilele acestea în uzină a început 
discutarea cifrelor de plan pe 1963. 
Primele secții unde muncitorii au luat 
cunoștință de sarcinile ce le revin în 
anul viitor au fost secțiile lactamă și 
poliamid. Colectivele celor două secții 
au discutat sarcinile sporite ce le revin 
în anul viitor, precum și căile și mij
loacele prin care ele pol fi înfăptuite.

Toți cei care au luat cuvîntul cu 
prilejul acestor adunări au subliniat că 
sarcinile ce revin întreprinderii pe 
1963 sînt bine cîntăriie, mobilizatoare, 
că ele pot fi realizate cu succes.

De o mare atenție s-a bucurat pro
blema calității. Inginera Elena Grigo- 
raș, de la serviciul de control tehnic 
de calitate din secția poliamid, Geta 
Mîndrescu din aceeași secție, Eugenia 
Mănescu, șefa laboratorului de la sec
ția lactamă, Gheorghe Ionel, mecanic 
de întreținere, Constantin Abiș, ope
rator la secția poliamid, și alții au sub
liniat că în cursul anului 1962 a cres-

colectiv tînăr, 
reușit să-și în- 
scurt cunoșPn- 

a

teh-

cut simțitor calitatea produselor, că 
întreprinderile textile care prelucrează 
firele și fibrele produse la Săvinești 
ca și cumpărătorii articolelor din 
relon apreciază rezistența și aspec
tul calitativ al acestor produse. în 
același timp s-a arătat că se poate 
face mai mult în direcția îmbunătăți
rii calității produselor. în această pri
vință rezervele nu au fost nici pe de
parte epuizate. Deși produsele sînt, în 
general, de bună calitate — au arătat 
unii vorbitori — uneori apar variații de 
vîscozitafe și aglomerare de bioxid de 
titan, ceea ce arată că nu întotdeauna 
controlul din partea cadrelor fehnico- 
inginereșfi este destul de exigent.

In strînsă legătură cu problemele le
gate de îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor a fost analizat felul 
cum se desfășoară munca de calificare 
și de ridicare a calificării în întreprin
dere. Tov. Constantin Prepeleac, ope
rator la secția lactamă, și alți vorbitori, 
au apreciat ca pozitive rezultatele ob
ținute în acest an în domeniul califi
cării oamenilor. S-a format un fond 
de cadre bine calificate, capabile să 
mînuiască cu pricepere mașinile și in
stalațiile de înaltă tehnicitate cu care 
este înzestrată uzina. El a subliniat că 
specificul producției de aici cere să 
se acorde în continuare o atenție mare 
ridicării calificării oamenilor.

Referindu-se la aceeași problemă, o- 
peratorul Nicolae Covătaru de la sec
ția poliamid a arătat că este necesar 
să fie organizate 
cursuri pentru înar
marea muncitorilor 
cu- cunoștințe mai 
largi care să depă
șească cunoștințele 
strict necesare ope
rației sau instalației 
la care lucrează. 
Acest lucru — a a- 
răfat el — trebuie 
să înceapă încă din 
anul viitor, deoare
ce poate contribui 
simțitor la îmbună
tățirea calității pro
duselor, la spori
rea productivității 
muncii.

Unii vorbitori s-au referit la necesi
tatea de a se acorda mal multă aten
ție bunei gospodăriri a materiei prime 
și materialelor. Operatorii Constantin 
Chilaf, Victor Blaga, Ion Pușcalău și 
alți vorbitori au arătat că este nece
sar să fie luate măsuri pentru uti
lizarea mai economicoasă a lacfamei în 
procesul de producție, precum și a 
bioxidului de titan.

Cu ocazia discutării cifrelor de plan 
în cele două secții s-au făcut peste 50 
de propuneri de măsuri fehnico-organi- 
zaforice. Printre cele mai importante 
amintim propunerile privind schim
barea sistemului de filtrare a apei la 
fumul de spălare a bioxidului de sulf, 
montarea a două aparate de re
zervă pentru asigurarea producției 
continue în anul viitor, montarea unui 
nou siloz de granuläre de polimer 
etc. Cea mai mare parte din a- 
cesfe propuneri vor fi realizate cu for
țele proprii ale secției și uzinei.

Discufînd sarcinile de plan pe 1963, 
colectivele celor două secții s-au anga
jat să muncească în așa fel îneît să a- 
sigure îndeplinirea tuturor indicilor sta
biliți, realizarea unei producții de cali
tate superioară.

Ing. ADRIAN RUSU, ing. DES
TINA CREȚCU, ION TODEA, 
maistru mecanic, TEODOR STRA- 
JAN, maistru chimist, ION LEȚ 
și ION SOCEA, operatori chimiști

Lucrările ședinței Consiliului Superior

Joi, lucrările ședinței Consiliului Superior al Agriculturii au continuat în secțiile de specialitate : de cereale și plante tehnice, de hortiviti- cultură, a fondului funciar și organizării teritoriului, de creștere a animalelor, de mecanizare a agriculturii, de în- vățămînt și de propagandă, a gospodăriilor agricole de stat.In cadrul ședințelor de miercuri după-amiază și joi au luat cuvîntul numeroși membri ai Consiliului Superior al Agriculturii și invitați — ingineri agronomi și horti- viticoli, zootehnicieni și medici veterinari, ingineri meca. nizatori și alți specialiști, ca- re-și desfășoară activitatea direct în gospodării agricole colective, gospodării de stat, stațiuni de mașini și tractoare, președinți de gospodării colective, directori de G.A.S. și ■’S.M.T., președinți și vicepre-

Intrate în funcțiuneacest obiectiv industrial a fost introdus pentru prima oară procedeul de antezdrobire cu concasoare prin izbire. Oferind mari avantaje economice, acest procedeu urmează a fi extins și în alte întreprinderi (asemănătoare.■ Noile unități industriale proiectate de specialiști romîail și dotate cu tă un grad ridicat utllaje fabricate In țară, preclude mecanizare și automatizare.(Agerpres)

al Agriculturiiședințl ai consiliilor agricole raionale, cercetători din institutele științifice și stațiuni experimentale, cadre didactice din învățămîntul superior și mediu agricol, specialiști de la Consiliul Superior al Agriculturii, reprezentanți ai unor organe de stat centrale. Vorbitorii au înfățișat realizările obținute în creșterea producției agricole și consolidarea unităților socialiste, au împărtășit experiența pe care au dobîndit-o, au subliniat rezervele mari, care mai există în agricultură pentru sporirea producției, au arătat unele deficiențe și căile de înlăturare a lor. De asemenea pe baza rezultatelor obținute, ei au făcut propuneri menite să contribuie la îndeplinirea planurilor de producție și 6'e cercetare în anul viitor. Discuțiile au constituit un valoros schimb de experiență, la

care și-au adus contribuția specialiștii din producție cît și cercetătorii științifici.Lucrările ședinței Consiliului Superior continuă. al Agriculturii
★în Sala Palatului loc unJoi searaR.P. Romîne a avut spectacol în cinstea participanților la ședința Consiliului Superior al Agriculturii. Și-au soliști vocali și balerini Teatrului de Operă și Balet, soliști ai Teatrului de stat de operetă, ai Ansamblului de cîntece și dansuri al Forțelor Armate ale R.P. Romîne, ai Teatrului satiric muzical „C. Tănase”, precum și orchestrele de muzică populară și ușoară ale Spectacolul un deosebit

T E L E G R A

O fabrică de produse lactateÖ nouă fabrică de .produse lactate a intrat în funcțiune zilele acestea la Brașov. Dotată cu utilaje moderne, noua unitate are o capacitate zilnică de prelucrare de 80 000 litri de lapte. Instalațiile de pastgu- rizare șl concentrare, cele frigorifice, pentru fabricarea brînzei proaspete de vaci, precum și liniile de spălat șl îmbuteliat sînt complet automatizate. Ca urmare, în unele secții de producție activitatea muncitorilor ee reduce doar stalațiilor.Totodată, fost dotate și capsulat balarea brînzeturilor și smîntînii, cu instalații automatizate de pasteurizam, fabricarea iaurtului etc.
I <| (Agerpres)

la supravegherea și controlul ino seriecu liniisticle cu lapte, cu mașini pentru pream-de labilei de .produse lactate au meoanizate de spălat, îmbuteliat

ii

«

Constructorii Trustului regional Bacău au obținut un deosebit succes în activitatea 
Introducerii și folosirii pe scară largă a metodelor industriale în construcții și, în primul rînd, 
prefabricate, ridicării gradului do mecanizare a lucrărilor, ei au reușit să îndeplinească

ii®
;

Datorită 
a elementelor 
cu 30 de zile 

mai devreme sarcina anuală de dare în folosință a locuințelor. Pînă la 1 decembrie in orașele Bacău, 
Roman ș.a., constructorii au predat 866 de apartamente, cu 39 apartamente peste prevederile planului anuaL în fotografie : Cîteva din noile blocuri construite în orașul Bacău.

dat concursul ai

Radioteleviziunii. s-a bucurat de succes. (Agerpres)
M A

Excelenței sale 
domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare RomineBucurești Romîniaamabilul mesaj de felicitări alApreciez profund Excelenței Voastre.Cu cea mai înaltă

New York

considerațiune,
U THANT

Secretar General al O.N.U.

Atelierele de reparat material rulant Nicolina- 
Iași. în secția cazangerie se aplică cu succes su
dura automată sub strat do ilux la mașina de su
dat automată, la care lucrează comunistul Aurel 
I. Roșu (stingă). în secția de prelucrări mecanice, 
frezorul Vasile Timofte (dreapta), se numără prin
tre fruntașii secției. (Foto : Gh. Vlnțllă)

Azi începe finala celui de-al III-lea festival de teatru de amatori „I. !.. Caragiale"

■Puternica înflorire, a talentelor
îmi sînt dragi actorii ama

tori și apreciez mult talentul 
și munca lor — asta poate 
și din cauză că și eu, cu mulți 
ani în urmă, am fost actor 
amator.

Am avut prilejul să iau 
parte, ca președinte al ju
riului, 
rile 
tori din ultimii ani. ......
putut da astfel seama ne
mijlocit că mișcarea artiști
lor amatori a luat în anii o- 
rînduirii noastre o mare am- 
\ploare, ea fiind prezentă în 

■ toate colțurile patriei. Parti- 
'dul și guvernul nostru nu 
numai că au creat condi
ții materiale deosebit de 
prielnice pentru creșterea 
continuă a mișcării artistice 
amatoare, dar îndrumă și încu
rajează zi de zi această mi
nunată activitate menită să 
contribuie la îmbogățirea 'uni
versului spiritual al oameni
lor muncii. Astăzi pretutin
deni, în întreprinderi, la clu
buri, case de cultură, cămine 
culturale, există echipe artis
tice de amatori. Și din an în 
an formațiile se prezintă la 
un nivel calitativ din ce în ce 
mai înalt, iar entuziasmul șt 
rîvna lor sînt din ce în ce mai 
rodnice.

Cifrele sînt și de data a- 
ceasta o mărturie grăitoare. 
La fazele de pînă 
ale ediției de anul 
a festivalului bienal 
Caragiale” au 
11 600 echipe de teatru 
lective de montaje li’terar- 
muzicale ale sindicatelor și 
așezămintelor culturale — cu 
1500 mai multe decît la 
ediția, precedentă, — peste 
500 formații de teatru pă- 
pușeresc — cu 150 mat 

\ multe ca acum doi ani — și

la toate concursu- 
de teatru de ama- 

Mi-am

luat

acum 
acesta 
„I- L. 
parte 
și co-

COSTACHE ANTONIU 
artist al poporului, 

președintele juriului central 
al festivalului

peste 25 000 recitatori și citi
tori artistici. Artiștii amatori 
încadrați în toate aceste echi
pe și formații ating cifra 
impresionantă de 160 000 ! 
160 000 de oameni ai muncii 
care își pun pasiunea și ta
lentul — de multe ori remar
cabil — în slujba întruchipă-

La fazele de pînă acum ale 
festivalului au luat parte : 
160 000 artiști amatori de la 
orașe șl safe ca7e au prezen
tat 33 000 spectacole in fa|a 
unui număr de 6 500 000 spec
tatori.

La faza finală se prezintă : 
96 formafli șl colective cu 
peste 2 000 artiști amatori.

rii scenice a unor opere de 
seamă din dramaturgia cla
sică și, mai ales, contempo
rană, romînească și univer
sală, precum și a numeroase 
piese într-un act consacrate 
oglindirii operative a unor 
aspecte actuale ale construc
ției socialismului. Și poate 
cifra cea mai elocventă este 
aceea care arată că, în ca
drul festivalului, artiștii a- 
matori de pe tot întinsul 
țării au prezentat 33 000 

. de spectacole, la care au asis
tat nu mai puțin de 6 500 000 
spectatori.

Mărturisesc că primul lucru 
care m-a impresionat este felul 
cum în aceste echipe, alături 
de tineri, participă cu ace
eași dragoste și oameni în

vîrstă — oameni care înainte 
nici nu veneau la teatru, iar 
astăzi sînt nu numai eroi, ci 
și interpreți ai pieselor pre
zentate. Este de admirat dra
gostea și bucuria cu care a- 
cești muncitori, țărani colec
tiviști, funcționari, intelec
tuali, se dăruiesc artei.

De curînd am asistat la
fazele interregionale de la Ba
cău și Sinaia ale festivalului. 
Sălile de spectacole se dove
deau neîncăpătoare pentru 
mulțimea care dorea să asiste 
la spectacole. Și cu cîtă căldu
ră știau spectatorii să-i răs
plătească pe artiștii de pe 
scenă, tovarăși ai lor de mun
că în viața de toate zilele. 
Aplauze și nesfirsite chemări 
la rampă! Dar, după părerea 
mea, principalul este îmbună
tățirea calității generale a in
terpretării, creșterea măies
triei artistice a echipelor, a- 
firmarea unui număr tot mai 
mare de artiști și 
înzestrați. Faptul se "dato- 
rește, desigur, și 
rii mai susținute decît în alți 
ani a mișcării de amatori de 
către artiștii de profesie (ceea 
ce nu înseamnă deloc că re
prezentanții artei profesiona
le nu au încă multe de făcut 
în această privință).

Astăzi începe finala celui 
de-al III-lea festival „I. L. Ca
ragiale”, însemnată manifes
tare artistică închinată celei 
de-a 15-a aniversări a Repu
blicii Populare Romîne. Timp 
de 12 zile, pe scenele sălii 
C.C.S. și sălii Casei de cultu
ră „16 Februarie1' se vor pe
rinda cei mai buni dintre 
cei mai buni, echipele selec
ționate la fazele anterioare 
spre a se întrece în măiestrie 
artistică aici, la București, în 
inima țării. Vom vedea în

regizori

sprijini-

l ' 'N ' , &

aceste spectacole
prezentate de 44 forma
ții de teatru, 21 colective 
de montaje lit er ar-muzi
cale, 31 echipe teatrale de 
păpuși, 46 recitatori și ci
titori artistici. In total 
peste 2 000 de artiști ama
tori participă la finală. 
Sînt convins că mulți din. 
tre ei vor oferi noi satisfac
ții artistice miilor de spec
tatori bucureșteni care 
vor umple zilnic sălile, ur
mărind cu viu interes

succesele artei amatoare 
din toate regiunile țării.

Tuturor participanților 
la această sărbătoare de
venită tradițională — ex
presie a* înfloririi artei 
noastre în anii orînduirii 
socialiste — le urăm iz- 
bîndă. deplină, iar zecilor 
de mii de artiști amatori 
din țara noastră le dorim 
noi succese, îndemnmdu-i 
să muncească și de acum 
înainte cu aceeași rîvnă și 
cu același entuziasm.
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Realizarea planului în agricultură pe anul 1962 si sarcinile din anul viitor
Au trecut peste 6 Iutii de la reorganizarea conducerii agriculturii, de là constituirea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale. Acestea au fost luni de muncă încordată și plină de avînt, luni în care oamenii muncii, conduși de organizațiile de partid, au depus toate eforturile pentru realizarea sarcinilor trasate dé partid privind sporirea producției agricole și întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective. In întreaga lor activitate Consiliul Superior ăl Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale S-au Călăuzit după indicațiile prețioase cuprinse în Raportul prezentat d'e tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale consacrată încheierii colectivizării agriculturii.Deși in majoritatea regiunilor țării, procesul de producție agricolă s-a desfășurat în condiții climaterice nefavorabile, totuși anul 1962 s-a încheiat cu rezultate bune.în mod firesc, se ridică întrebarea : cum au fost învinse efectele negative ale unor condiții naturale destul de vitrege, căror factori se datôrèsc rezultatele obținute ?Cel mai de seamă factor a fost încheierea cu succes a colectivizării agriculturii. Prin aceasta au fost descătușate Uriașe energii care nu se puteau desfășura în limitele înguste ale micii gospodării. Harnicii noștri colectiviști, muncitorii din unitățile agricole de stat, inginerii și tehnicienii au lucrat cu entuziasm susținut pentru a obține în primul an cu agricultura complet colectivizată 0 producție bună.statul lé-a pus là dispoziție mijloace de producție mai multe și mai bune. Astfel, în 1962 agricultura noastră mai primește io ooo tractoare, 810Ö semănători mecanice, 5 000 combiné de păioase, precum și un număr impôftaht dé alte mașini agricole noi și perfecționate, incit la sfirșitul anului vom avea peste 57 000 tractoare, 54 000 semănători mecanice și 28 400 combine de păioase. Au crescut simțitor față de a- nul trecut și cantitățile de îngrășăminte chimice, insecto-fungicide și materiale de construcții livrate a- gricUlturii. Prin redistribuirea cadrelor în agricultură, fiecare gospodărie agricolă socialistă aré specialiști cu pregătire superioară, capabili să organizeze bine procesul de producție și să îndrume munca harnicilor colectiviști și lucrători din unitățile agricole de stat.Recolta anului 1962 a fost pregătită prin executarea lucrărilor agricole là ufi nivel tehnic Superior față de alți ani. Marea majoritate a gospodăriilor socialiste âü terminat în- sămînțările mai devreme decît în anii trecuți, efectuînd lucrări dé calitate mai bună. Aceeași preocupare au avut conducerile gospodăriilor de stat și ale celor colective la lucrările de întreținerea culturilor, execu- tînd trei și chiar patru prașile.Recoltatul păioaselor a fost terminat în principalele regiuni cerealiere cu 10 zile mai devreme decît în anii trecuți și cu pierderi mai mici.Ca urmare a îmbunătățirii activității de producție în acest an sece- toS, intf-o mare parte a țării s-au obținut récolte medii și mai mari decît cele realizate în ultimii ani.Merită să scoatem în evidență rezultatele pozitive obținute în Dobrogea, regiune în care de la terminarea colectivizării an de an se a- plică o agrotehnică tôt mai bună în fiécafé gospodărie. Gospodăriile colective din această regiune, unde nu au fost precipitații din prima decadă a lunii mai și pînă în luna octombrie, au obținut în medie 1 750 kg de grîu la ha, iar la porumb2 050 kg la ha.îh ürmà âplibării întregului complex dé măsuri agrotehnice, nu- mëfôàsê göspödäfii dë stat și colective dih toate regiunile țării au obținut producții mult inai mari decît celé realizate îh medie pe re- giünè. Astfel, G.À.S. Dudești, regiunea București, a obținili pe o suprafață de 1 700 hectare cultivată cu grîu o producție medie de 4 100 kg îa hectar, iàr G.A.S, Moșneni, i’égiuhea Dobrogea, de pe 1 200 hèctâfè a obțifiUt îh mèdie cité3 500 kg grîu la hectar. Dé asemenea, Uh număr de 73 dé gospodării côlèctiVe dih regiUhéà Dobrogea alt realizat peste 2 000 kg grîu la hectar pe ö Suprafață de 47 500 hêcta- re. Récolté mari s-au obținut și la porumb. Astfel, G.Â.iS. Grabăț din regiunea Banat a realizat pe 1260 hèctate in rhèdiè cité 6 090 kilograme porumb boabe la hectar, iar G.A.C. LènâUhëim, din aceeâși regiune, cite 5 397 kg porumb boabe la hectar pe o suprafață de 540 hectare. De asemenea, G.A.C. Ne- golu, regiunea Oltenia, a recoltat. în mèdie la hectar 5150 kg porumb boabe pe o suprafață de 265 hectare.Citind numeroase asèmènea exemple de gospodării dé stat, și colective din toate regiunile tării care au

Raportul prezentat de tor. Eugenrealizat producții de grîu și porumb, mult superioare producției medii pe regiune, vorbitorul ä subliniat că în agricultura noastră există mari posibilități de sporire simțitoare a producției de Cereale, Care constituie principală ramură a agriculturii noastre socialiste. Apoi a arătat cum s-au realizat Sarcinile la culturile de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, fructe și struguri.Cu sprijinul și sub îndrumarea organelor de partid și de stat, unitățile agricole socialiste au dëptiâ eforturi și în acest ah pentru sporirea efectivelor dè animale Și creșterea productivității lor.Gospodăriile de stat au înregistrat succese importante în sporirea efectivelor de animale și în mod deosebit în creșterea ponderii animalelor de rasă.Rezultate bune au Obținut Și gospodăriile colective în acțiunea de sporire a efectivelor de animale proprietate obștească. Aceste realizări se datoresc atît reținerii și creșterii tineretului animal, din producția proprie, cît Și Cumpărărilor de animale care îh acest an au depășit numărul dé 114 000 vaci și junihci, 240 000 vițele, 56 000 scroafe dé prăsită, 480 000 oi.Producțiile medii de lapte, carne, lînă Și ouă obținute de unitățile agricole fruntașe demonstrează că se pot realiza cantități tôt mai mari de produSè-marfa, gospodăriile Colective reâlizînd însemnate Venituri.Una din condițiile principale pentru sporirea producției animaliere este Continua dezvoltare a bazei furajere, asigurarea în fiecare gospodărie a unor cantități sporite de furaje.Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea gospodăriilor dé stat. Realizările însemnate obținute în creșterea producției de cerealș și produse animale au făcut posibil ca gospodăriile dé stat să-și îndeplinească mai bine sarcina de principal furnizor dè produse agricole la fondul central al statului. Față de anul trëcut, gospodăriile de stat livrează produse în plus, a căror Valoare depășește 750 milioane lei.Pînă la 1 decembrie a.c. stațiunile de mașini și tractoare și-au realizat planul de producție în proporție de 111 la sută și există posibilități ca pînă la sfîrșitul anului acest procent să crească în jurul a 113 la sută, adică să se realizeze peste plan un volum de circă 3 000 000 ha.a.n. Anul acesta ele s-au preocupat în mai mare măsură de extinderea mecanizării principalelor lucrări, care determină creșterea producției la ha. Față de realizările anului trecut, mecanizarea lucrărilor de întreținere a culturilor a crescut cu 50 la sută, iar a celor de recoltare a păioaselor cU combina cu peste 55 la sută, Rezultate bune s-au obținut șl în ceea ce privește permanentizarea brigăzilor de tractoare, réàlizîndti-se ö mai strînsă legătură între mecanizatori și colectiviști.Din analiza îndeplinirii planului de producție pe anul 1962 rezultă că safcinilé ce ne stau în față pot fi înfăptuite cu succes, că în . 1963 se poate realiza o creștere simțitoare a producției agricole.Primul an de activitate dUpă terminarea colectivizării a demonstrat pe deplin superioritatea agriculturii socialiste.în lupta pentru sporirea producției agricole s-a evidențiat importanța și justețea măsurilor luâtè de partidul nôstru pentru reorganizarea conducerii agriculturii și asigurarea gospodăriilor de stat, a gospodăriilor colective Și a stațiunilor de mașini și tractoare cu cadrele de specialitate nècèsare, Deși de là luarea a- cestor măsuri a trecut o perioadă destul de scurtă, Cohsiiiul Süperiôr al Agriculturii, consiliile agricole régionale, raionale și orășenești, sub îndrumarea partidului, au depuși 0 activitate pozitivă, au rezolvat, mâi competent și mai operativ multiplele probleme din agricultură.în , continuare vorbitorul a spus : Trăsătura principală a planului de stat pe anul 1963 o constituie dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole, sporirea producției de cereale — îndeosebi de grîu și porumb. Realizarea obiectivelor prevăzute îh plan esté pê deplin posibilă, Se dezvoltă continuu baza teh- nico-materială. a agriculturii noastre, care va fî înzestrată cu încă peste 10 000 tractoare fizice, circa 10 OÖÖ semănători șl peste 3600 combine pentru păioase. De asemehea, în unitățile âgricoïé Vor fi repartizați noi ingineri, tehnicieni Și mecanizatori. Peste 820 000 de colectiviști și lucrători dih G.A.S. și S.M.T. participă, începînd din această iarnă, la cursurile învățămîntUlUi agrozootehnic de 3 ani, însușindu-și cunoștințe privind diferite ramuri aie producției agricole.în vederea realizării cu succes a sarcinilor prevăzute în planul dé stat pe anul 1963, consiliile agricole, inginerii și tehnicienii, cadrele de conducere din unitățile agricole socialiste, lucrătorii din unitățile a- gricole de stat și țăranii colectiviști

vor trebui să analizeze în mod concret toate posibilitățile de folosire rațională a pămîntului, a bazei teh- nicô-materiale și de introducere în producție a rezultatelor științei agricole Și a experienței fruntașilor.Fiecare cifră de plan va trebui să fie temeinic cunoscută de toți cei care sînt chemați să contribuie la realizarea éi.Planul de stat prevede ca în anul 1963 suprafața arabilă să crească simțitor prin scoaterea unor terenuri de sub inundații, defrișări de perdele de protecție inutile Și pîlcurl de păduri slab productive dih zonele de cîmpie. De asemenea, prevede folosirea mai rațională â terenului prin comasări, organizarea teritoriului etc.Vorbitorul a arătat apoi că însa- mînțările din această toamnă s-au făcut în condiții mai bune decît în anii trecuți, aproape întreaga suprafață fiind semănată mecanizat folo- sindu-se semințe de soi. Grîul are o răsărire uniformă Și aproape în toate regiunile intră în iarnă în stadiul de înfrățire,în acest an s-a fertilizat o suprafață mai mare cu 600 000 ha decît în anul trecut. Avem încă posibilități să continuăm această lucrare prin folosirea chibzuită a tuturor Cantităților de îngrășăminte de care dispun gospodăriile agricole. Arături dé toamnă s-au făcut pe 3 400 000 ha, rămînînd nearată o suprafață de circa 700 000 ha. Este de datoria consiliilor agricole regionale și raionale să ia măsuri în continuare pentru executarea arăturilor pe întreaga suprafață prevăzută.Referindu-se la cultura porumbului, vorbitorul a arătat că în anul 1963 suprafața destinată Culturii porumbului pentru boabe în unitățile agricole socialiste, precum și producția la hectar vor crește simțitor. în această privință sarcini deosebit de importante revin gospodăriilor agricole de stat.Atenția consiliilor agricole și a cadrelor tehnice trebuie să se îndrepte către asigurarea densității optime de plante la hectar și execu- ■ tarea la timp și ori de cite ori esté nevoie a lucrărilor de întreținere.Vorbitorul s-a referit îh continuare là măsurile ce trebuie luate pentru realizarea sarcinilor privind producția de floarea-SOarelui, sfeclă de zahăr, legume, orez, struguri și fructe, plantarea pomilor și viței de vie, depistareă și combaterea dăunătorilor.Sarcini de mare răspundere stau în fața noastră și în domeniul creșterii animalelor, atît în ceea ce privește sporirea numărului dé animale cît și a productivității lor.în Vederea sporirii numărului de animale trebuie dusă îh continuare și cu perseverență acțiunea de păstrare à tineretului femei din pră- silă proprie și asigurată realizarea în întregime a planului la cumpărările de animale. Se va merge pe linia dezvoltării creșterii bovinelor și ovinelor într-o proporție mai mare în regiunile care au condiții favorabile pentru dezvoltarea a- cestor specii. în regiunile cerealiere urmează ca, pe lîngă asigurarea densității necesare la bovine și o- vine, să se dezvolte cu precădere creșterea porcilor și păsărilor.Pentru creșterea producției și a productivității animalelor, pfeCum și a livrărilor de produse animale către fondul de stat, consiliile a- gricole, conducerile unităților și specialiștii din unitățile agricole trebuie Să desfășoare o muncă organizată, Care să ducă la realizarea integrală a planului pé 1963.HOtărîtor în dezvoltarea creșterii animalelor și în mărirea productivității acestora este asigurarea bazei furajere. în toate regiunile există posibilități ca producția medie de furaje Cultivate și hàturalë să crească simțitor. Va trebui acordată o â- tenție mai mare recoltării la timp a furajelor, depozitării și păstrării lor în cohdiții corespunzătoare.Ridicarea producției la hectar, extinderea culturii furajelor leguminoase și în special a celor de mazăre, soia, borceag, lucerna și trifoi sînt sarcini de mare răspundere ce revin tuturor lucrătorilor din agricultură. De asemenea, este necesar să se însilozeze cantități cît mai mări de nutrețuri.Consiliile de conducere ale gospodăriilor agricole colective, sub îndrumarea nemijlocită a specialiștilor, trebuie să ia măsuri pentru întreținerea și îmbunătățirea pășunilor și fînețelor naturale, èfeètUîhd lucrări de dfèhâfé, defrișare a afbôfételof, însămîn- țări été., antrënînd îh această acțiune toate forțele și mijloacele de care dispun gospodăriile.O atenție mai mare decît în acest ah trebuie acordată construirii adăposturilor pentru animale. în vederea dezvoltării fermelor de păsări cu efective mari, se va continua construcția de hale care să permită creșterea industrială a păsărilor pentru ouăIn și carne.problema apărării sănătății à- ciäliste.

Alexenimalelor, consiliile agricole trebuie să acorde o deosebită atenție măsurilor de prevenire și combatere a bolilor.Pentru anul 1963 sarcini de mare importanță revin gospodăriilor agricole de stat, ele trebuind să asigure importante cantități de produse principale la fondul central de statO preocupare permanentă a fiecărei gospodării de stat trebuie să o constituie folosirea mai rațională a forței de muncă și ridicarea gradului de calificare a lucrătorilor, atît în sectorul producției vegetale, cît și în acela al producției animale, precum și generalizarea hotărîtă și operativă a celor mai bune metode de lucru.Planul de stat pe anul viitor prevede sarcini sporite și pentru stațiunile de mașini și tractoare, izvorîte dih necesitatea executării lucrărilor mecanizate pe terenurile tuturor gospodăriilor colective.îndeplinirea dè către S.M.T. a sarcinilor prevăzute în planul de stat pe anul 1963 trebuie apreciată și după modul cum s-au realizat și depășit sarcinile de producție ale gospodăriilor colective pe care a- cestea le deservesc. Conducerile stațiunilor de mașini și tractoare trebuie să ia în continuare măsuri pentru o mai bună repartizare a sarcinilor pe brigăzi și oameni, în funcție de necesitățile reale de lucrări ale gospodăriilor colective unde brigăzile S.M.T lucrează și totodată, să exercite un control permanent asupra calității lucrărilor.După ce s-a referit la măsurile luate de partid și guvern pentru stimularea mecanizatorilor în executarea unor lucrări de bună calitate, vorbitorul à subliniat că acum există condiții pentru o mai judicioasă repartizare și o mai rațională utilizare a tractoarelor. Se va urmări permanentizarea tuturor brigăzilor dè tractoare în gospodăriile colective, créîndu-se astfel condiții pentru executarea lucrărilor la timp și de bună calitate.Prin hotărîrea luată de partid și guvern cu privire la redistribuirea cadrelor de specialiști din agricultură a fost asigurat fiecărei gospodării colective cei puțin... un...Specialist cu studii superioare pentru organizarea și îndrumarea competentă a procesului' de producție. 'O sarcină de căpetenieja < consiliilor agricole și a specialiștilor esté întărirea ecohomico-orgânizătOrică’ a gospodăriilor colective.Consiliile agricole, conducerile u- nităților agricole socialiste, specialiștii agricoli, cu sprijinul organizațiilor de partid, trebuie să analizeze periodic activitatea economică a gospodăriilor, să studieze amănunțit factorii care contribuie la obținerea de rezultate bune Sau slabe în toate sectoarele de activitate, să generalizeze metodele bune de muncă.O atenție deosebita trebuie acordată îmbunătățirii planificării interioare à producției, Organizării judicioase à brigăzilor permanente de producție, folosirii raționale a forței de muncă, îmbunătățirii evidenței muncii, precum și creșterii cointeresării materiale a colectiviștilor în ridicarea producției și în dezvoltarea aVerii obștești.în fața Consiliului Superior al A- gricülturii, a consiliilor agricole regionale și raionale, partidul a pUs sarcina de deosebită răspundere de a stabili cele mai potrivite căi pentru sporirea producției agricole. Consiliile agricole au toate condițiile pentru a se achita cu cinste de sarcinile ce le revin. Totul depinde de felul în care ele vor ști să-și Organizeze activitatea, de stilul de muncă pe care îl vor folosi.Trebuie să purtăm o grijă deosebită aplicării consecvente a principiului dé bază al activității consiliilor agricole: participarea directă, nemijlocită, la conducerea agriculturii a celor mai bune cadre de specialiști dih unitățile dè producție și stațiunile experimentale, a preșeciin. ților gospodăriilor colective. Este necesar să se organizeze cu regularitate consfătuiri Și schimburi de experiență. îh café să se dezbată te- meihic problemele sporirii producției și dezvoltării unităților agricole socialiste. Aceasta dă posibilitate găsirii cëlor mai potrivite soluții, adoptării celor mai juste ho- tărîri și măsuri.Succesul muhcii consiliilor agricole depinde de folosirea justă ä cadrelor dè ingineri agi’ohomi și zooiëh- hici, medici Veterinari, ingineri mecanizatori din unitățile de producție.Eficacitatea muncii consiliilor a- gricole este condiționată în cea mai mare măsură de operativitatea cu café ele rezolvă multiplele probleme de Zi cu zi ale producției agricole, Lucrătorii din permanența consiliilor agricole trebuie să-și însușească prețioasa deprindere a muncii operative, să soluționeze cu simț de răspundere și în mod concret problemele ce se ridică.Pentru consiliile agricole, pentru toți specialiștii din agricultură trebuie să constituie un titlu de onoare lupta fără preget, pentru ridicarea gospodăriilor în care muncesc la nivelul Celor fruntașe, dovedind prin aceasta pricepere inginerească de organizare științifică a procesului de producție, dragoste pentru frumoasa meserie pe care și-au ales-o.în încheiere, vorbitorul a arătat că Consiliul Superior al Agriculturii va depune toate eforturile pentru înfăptuirea indicațiilor conducerii de partid și de stat privind dezvoltarea continuă a agriculturii noastre so-

Raportul prezentat de tot. Nicolae Giosanîncheierea colectivizării agriculturii și. reorganizarea conducerii acesteia marchează intrarea cercetărilor științifice într-o etapă nouă de dezvoltare. Posibilitățile de cercetare, de verificare și introducere în practică ă cuceririlor științifice sînt mult mai mari, problematica și sfera preocupărilor în munca de cercetare sînt mai largi, mai complexe și mai legate de nevoile practicii.Prin înființarea din inițiativa conducerii partidului nostru a Institutului Central de Cercetări Agricole s-a creat posibilitatea cuprinderii lâ un loc a tuturor sectoarelor de cercetare care deservesc nemijlocit nevoile producției agricole, se înlătură paralelismele inutile și dispersarea nerațională a forțelor de cercetare, sé asigură o creștere a potențialului de creație a oamenilor noștri de știință.în aceste condiții, în anul 1962 îh activitatea de cercetare științifică îndreptată spre rezolvarea cerințelor imediate ale producției agricole s-att obținut unele rezultate importante,în domeniul pedologiei s-au Stabilit măsuri pentru ameliorarea și punerea în valoare a solurilor sali- hizäte și a celor nisipoase; s-a făcut studiul pedo-ameliorativ al solurilor din sudul țării, în vederea irigării, precum și caracterizarea lor sub aspectul însușirilor care le condiționează fertilitatea.în domeniul culturii cerealelor și plantelor tehnice s-au stabilit măsurile pentru sporirea productiéi celor mai indicați hibrizi de porumb, a soiurilor dé grîu de înaltă productivitate și â principalelor culturi tehnice. Lucrările privind obținerea de linii consangvinizate și hibrizi dubli de porumb autohtoni sînt avansate, unii hibrizi proprii fiind promovați în condiții de producție.Rezultate bune s-au obținut și în ameliorarea leguminoaselor, florii- soarelui, sfeclei de zahăr, cartofului.Muncind pentru înfăptuirea indicației partidului nostru de a orienta activitatea institutelor noastre nu numai spre rezolvarea problemelor științifice, ci și spre sprijinirea nemijlocită a producției, stațiunile experimentale au predat statului în acest an 1 600 tone sămînță de porumb ; șjm.plu . hipridă, 4S0 tone să- mînță elită, de ,grîu din soiurile cele mâi. valoroase, 230 tone Sămînță elită de flöareä-soarelui, care prin înmulțire- asigură' necesarul de Să- mînță selecționată pentru întreaga suprdfățâ cultivată cu aceste planté.Rezultate importante s-au obținut și în agrotehnica principalelor plante agricole:In domeniul hortiviticol principalele rezultate obținute în anul 1962 se referă la organizarea llorti- viticulturii pe zone naturale și bazine specializate, crearea de soiuri noi, ridicarea nivelului agrotehnicii aplicate, studiul celor mai corespunzătoare tipuri de sere și răsadnițe,în zootehnie cercetările științifice au urmărit în principal sporirea potențialului productiv la rasele noastre de animale, prin metode de creștere în rasă curată Sau prin încrucișări de transformare și infuzie.Continuîndii-se cercetările privind transformarea rasei Sure de stepă prin încrucișare cu rasele ameliorate, Brună, Roșie și Bălțată romîneas- că, s-a constatat că vacile metișe din prima generație dau producții cii 160—215 la sută mai mari decît SutCîe de stepă în rasă pură, ceea ce ne îndreptățește să conchidem că paralel cu asigurarea unor condiții bune de hrănire și întreținere, trebuie să generalizăm încrucișările sistematice de absorbire a raselor locale cu cele ameliorate.La porcine cercetările au urmărit perfecționarea raselor existente îh direcția măririi prolificității, scurtării perioadei de creștere și îngră- șare și unei mai bune valorificări a hranei.în domeniul medicinii veterinare și fabricării biopreparatelor, s-a realizat un vaccin pentru prevenirea bolii lui Aujeszky și altul pentru prevenirea febrei aftoase. S-a introdus în practică vaccinul B., imunizant în pesta âviară.Activitatea de cercetare în domeniul mecanizării agriculturii s-a axat pe realizarea unor noi tipuri de tractoare și mașini agricole și pe stabilirea celor mai eficiente metode de exploatare a parcului de tractoare și mașini agricole.Am expus rezultatele cele mai însemnate pe care oamenii de știință le-au obținut în activitatea lor șl care, aplicate în practică, vor contribui fără îndoială la dezvoltarea producției agricole. Aceste rezultate se datoresc sprijinului multilateral ă- cordat de către partid și guvern, o- rientării date cercetărilor științifice dih agricultură de către Comitetul Central al partidului, prin documentele de .partid, îndrumării permanente, primite din partea Conducerii partidului...și personal a . tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu privire la dezvoltarea și organizarea cercetărilor științifice în agricultură, la legarea lor de practică, de viață.Trebuie însă să arătăm că încheierea colectivizării, organizarea producției în unități agricole socialiste mari, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, înzestrarea agriculturii cu o bază tehnică din ce în ce mai perfecționată, ridică în fața oamenilor de știință Un număr însemnat de probleme care nu au fost abordate pînă acum, saU.câre aU fost studiate într-o măsură cu totul redusă.Folosirea cît mai rațională a fondului funciar în condițiile țării noastre cu posibilități reduse de creștere

a suprafeței arabile, găsirea celor mai eficiente mijloace de sporire a capacității de producție a tuturor solurilor noastre, repartizarea judicioasă a principalelor culturi pe teritoriul țării, ținînd seama de condițiile de climă și sol pentru fiecare plantă în parte, crearëâ Și introducerea în cultură â Unor soiuri de mare producție Și calitativ Superioare la toate plantele de cultură, capabile să răsplătească prin sporuri însemnate de producție eforturile mari făcute de stat pentru mecanizarea și chimizarea agriculturii, producerea științifică șl în cantități corespunzătoare a semințelor de soi la toate plantele de cultură și generalizarea lor în întreaga agricultură — constituie .sarcini din cele mai importante, la rezolvarea cărora oamenii de știință trebuie să-și dea o contribuție substanțială.O problemă de mare actualitate, puțin studiată, care Vă trebui să constituie o preocupare de bază în activitatea de cercetare, o constituie a- grotehnica culturilor în condițiile a- griculturii intensive și a profilării gospodăriilor socialiste pe Uh număr redus de culturi, precum și. agroteii-. nicâ în cohdiții de irigare.Creșterea industrială a animalelor, hrănirea cu furaje complexe produse pe cale industrială, mecanizarea și.' automatizarea proceselor tehnologice în creșterea animalelor sînt probleme de o importanță practică deosebită, care n-au fost încă abordate pe Uh front destul de larg.Rămase îh urmă sînt cercetările din domeniul economiei agrare. Organizarea și retribuirea muncii în unitățile agricole socialiste, dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole, eficacitatea economică a investițiilor în agricultură, creșterea ■ productivității muncii și reducerea prețului de cost - ai produselor agricôlé — sînf- probi éftîeïe- economlce cele mai actuale ale producției din unitățile socialiste, pe care cercetătorii' din domeniul economiei agrare sînt chemați să le rezolve.Cuprinderea la un loc a tuturor forțelor științifice în Institutul Central de Cercetări Agricole permite elaborarea Upui plan tematic.1 unic . și .cOițcentrareâ eforturilor cadrelor dë ëèrèetàré^Épfe rezolvarea proble- théïôî-" riiajibfe. ale dezvoltării agriculturii.'... U' " 'Planul " tematic al " i’.C.C.Â. pe 19Ôè—1963 cuprinde întreaga activitate de Cercetare. științifică Ce urmează Să sé desfășoare în institutele de cercetări, stațiunile experimentale și institutele agronomice de în- vățămînt superior.Un principiu călăuzitor în elaborarea planului tematic l-a constituit asigurarea unei legături cît mai strînse a cercetărilor științifice cu nevoile producției din unitățile agricole socialiste.In elaborarea planului tematic s-a àvüt în vedere sarcinile ce decurg din documentele, recente ale partidului și guvernului cu privire la sporirea producției- agricole, pianul te-' țrțatic âi Ï.GC.A. pe 1963 cuprinde 176 de probleme, 886 teme și 2 467 experiențe și lucrări.In cèle ce urmează expunem principalele probleme pe ramuri de activitate cäre vor fi cercetate de oamenii de știință.Pêhtiü folosirea rațională a solului,- obiectivele mari din planul tematic al- Pedologiei urmăresc elaborarea metodelor de Cartare și ra- ionare agropedologică a terenurilor agricole, caracterizarea fizică, chimică și mineralogică a solurilor noastre în scopuri agro-prpdüctive și studierea pedologică a solurilor Cu fertilitate scăziltă, în vederea ameliorării acestora.Planul cercetărilor științifice pe anul 1963 în sectorul culturii Cerea
lelor Și plantelor tehnice, este îndreptat spre crearea soiurilor șl hibrizilor dé mate productivitate și cu calități superioare, producerea seminței elită și hibridă, agrotehnica culturilor irigate și neirigate, îmbunătățirea bazei furajere și combaterea bolilor și dăunătorilor.Producerea de sămînță la plantele agricole constituie o sarcină de cea mai mare importanță pentru toate stațiunile expérimentale a- gricole. în 1963 stațiunile experimentale vor . Jivra . statului sămînță elită de grîu de toamnă, porumb simplu hibrid, sămînță elită de secară, orz, mazăre, fasole, floarea-soarelui, cîhepă, ih de ulei și in pentru fibre în cantități, care, înmulțite în G.A.S. specializate în producerea semințelor, să asigure ca îh 1965 să se îrtsămînțeze întreaga suprafață ocupata de aceste culturi numai cu sămînță de calitate superioară și cu o mare Capacitate de producție.Cercetările agrofitotelinice sînt îndreptate deopotrivă în domeniul culturilor hëifigate cît și al céiôr irigate.Se vor studia âSôlafflêntélè intensive dè scurtă durată cu un pronunțat caracter Cêreâlièt și, în cadrul acéstora, sistenîê dé îngrășâre cU îngrășăminte Complexe și aplicarea amendamentelor pê solurile acide. De asemenea, se vor cërcetà ë- pöca, adîhciméa, dehsitatëà Și dis- .tailța dè sernähati precum și înlocuirea unor lucrări de întreținere la culturile prășitoare prin folosirea ietbicidelor.In plan sè mai prevăd studii pentru stabilirea agrotehnicii culturilor irigate, sporirea producției la plantele dé nutreț cultivate, combaterea bolilor și dăunătorilor la plante.în sectorul frortiviticol planul tematic cuprinde cele mai importante probleme, care răspund nevoilor ur

gente ridicate de organizarea pro-, ducției hortiviticolé în unitățile a- gricole socialiste mari.în vederea îmbunătățirii sortimentului de legume, pomi și viță de vie, se continuă cercetările cu privire la stabilirea ‘celor mai bune soiuri pentru fiecare bazin legumicol, regiune pomicolă și podgorie. Se dă o mare amploare cercetărilor privind agrotehnica producerii stru-^ gurilor de masă.Cercetările cu privire la creșterea 
animalelor urmăresc perfecționarea paselor de taurine prin consolidarea unor însușiri productive în . direcția aptitudinilor de lapte și cârne.^ ..... 4,în sectorul-creșterii porcinelor se urmărește perfecționarea raselor e- xistente, aClima'fizareâ. rasëlpr Landrace și Satelschtvéin și eljiborarea metodelor de folosire a lo|f; la îmbunătățirea calităților'productive ale raselor, din țară. ‘ > -La ovine se urmărește perfecționarea. raselor cu lînă fină și semi- fină, la fofmăfeă de ' tipuri noi de ovine, ;préS.Oftïo și".extinderea zonei de creștere ,a .fiVtogtBr.ÂUJÎnă fină și semifină." ': Pentru .țirănirșa cit. .mai.;rațlonală a-animalelor, ,'țeip.âțica cupKin.de cercetări' legate-de - cunoașterea valorii nütritiVè a.-diferitelor-sortimente, de furaje'produse..în țară.-...........Temele prevăzute pentru medicina veterinară., sînt menite sà lrezôlvé principalele“' problème dé diagnostic, profilaxie și com'bateré"à: Celor mai păgubitoare boli "'â animalelor dè producție. ■■■■• Principalele-teme de cercetare în 
domeniul mecanizării agriculturii se . ïéférâ-tia completâreă-^irsîmbunătă- .țț’.ea, siStemgi.de. mg.șini..pentru Cè- reale ,p:ăioa.ș!5.;șj pprumb,..definitivarea celor mai . importante tipuri de mașini, instalații și ’utilaje din Sistema de mașini péhtfu zOOtèhniè, viticultură, pomicultură Și legumicultura etc.Temele și lucrările cuprinse în planul Secției de economie agrară privesc îndeosebi dezvoltarea și îmbinarea; rațională a ramurilor de producție, specializarea gospodăriilor .Sf’.C;a,Usi-Ç. .W.s:}ilijaï;ea>uprgçesijlui de producție agricola, .oițșanizareâ și ré- tribuirefi riii!QicTiț'efl’cÎen|a ecbhomică a’ihvestițiilpr, 'căiîe''Și mijloacele de rëdUceré a-prețului de cost ■ și-dë ridicare, a rentabilității, îmbunătățirea evidenței economice în întreprinderile agricole socialiste.Pentru realizarea în bune condiții a planului tematic, Institutul Central de cercetări agricôlë dispune de o bază tehnicO-matefiâlă în continuă dezvoltare, concentrată în unități de cercetare biné' amplasate pe • teritoriul " țării ■ și^'tie “cadre de cercetători ențuziașu__și_jQ.u o înaltă pregătire profesională. In prezent, suprafața de teren de care dispune I.C.C.A. este de peste 7Ô 00Ô ha, din care circa 52.Q0.0 ha teren, arabil. Pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei‘ tehrîico-mate- riale se prevede în 1963 un volum de investiții de peste 100 milioane lei, iar pentru activițatea de cer- cétàrè știihțifidă dotâția dè la buget Se ridică la Circa 126 milioane iei; . .:.........Rață -d.e -.condițiile • create -iié partid și guyçpn pentru dezvoltarea-cerce- ‘ tării științifice, esté imperios .necesar ca rezultatele çërcét^çilaK.. ’să fié 'cît' măLTepeâe'Îritrodușe și generalizate 'îh practică'.In condițiile reorganizării conducerii agriculturii și asigurării fiecărei unități, socialiste < cti cel puțin un cadru de specialitate cu.pre- gâtirè superioară, problema, introducerii și generalizării în practică a rezultatelor experiențelor se pune din punct, dé' vedere organizatoric într-un mod cu tottil nou.. în ăceas-% tă privință o cale importantă de introducere îh practică a cuceririlor științifice o constituie antrenarea și folosirea ÎÏ1 această' acțiune a specialiștilor din unitățile de producție.Pentru cuprinderea cît mai largă a diversității mari clé'cOhdiții pedoclimatice din cadrul regiunilor și pentru obținerea Unor rezultate cît mâi COiicludêiité pehtrU producția din diferite zone, este necesar să se organizeze un număr corespunzător dé cîmpuri demonstrative în G.A.S. și G.A.C. pe grupe de gospodării cu cohdiții. asemănătoare dé producție.Un alt mijloc de introducere în practicăm cuceririlor științifice esteț școiarlzareâ ele sciirtă durată de către stățiullile experimentale,a specialiștilor din producție.' și șcpîai-i- zarea pe durata unui ciclu de producție a brigadierilor și lucrăioriior din G.A.S.- și G.A.C:Organizarea anUâlă pe regiuhi a sesiunilor științifice de referate, cu pàrticipafèâ largă ä spaciaiiștllof din producție, constituie o altă cale importantă dë informare, introducere și géhèrâiiZaré în pfaâtică a rezultatelor experimentale.Punerea în practică a drièntarii noi îh cèèa ce privește Orgahizaféa cercetărilor științifice pé bâza planului unic de cercëtâré șl luăi'eă celor mai eficiente mäöUri dë légàfé ă cercetărilor de producție agricolă dna Unitățile socialiste, va aduce fără îndoială, o contribuție însemnată la dezvoltarea agriculturii și la transformarea èi într-o fâfhură înfloritoare și mereu prosperă- a economiei naționale, ceea ce Vă permite obținerea unor, cantități mereu sporite de produse alimentare și creșterea continuă pe această bază a nivelului dé trai material și cultural al poporului hosti-u muiicitoit
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întreprinderea „Bucuria copiilor“ din Capitală. înainte de a ii livrate 
comerțului, un nou lot de jucării este supus controlului de calitate.

;Foto : M. Cioc)Deschiderea expoziției „Arta plastică contemporană din Grecia“

Congresul al Xll-lea al P. C. din Cehoslovacia
Cuvântarea tovarășului L. /. Brejnev Cuvintarea tovarășului Emil Bodnăraș

Sub auspiciile, Cotoitețăteitee^Șteț pentru Cul.țuț.ă, și.^rtă,, "joija„amiază s-a dșsehiș.; în" sala'Dalles'expoziția „Arta-pïàsücà contemporană ' din Grecia':.Au rostit. cuvîntări .artistul poporului Ion .Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, . și Alexandre dimon •Argyropoulo. ambasadorul Greciei, in R.. P. Romînă-.Vorbitorii.,aul re.tevaț, importanța pe care o ,-ațț asemenea manifestări în dezvoltarea continua ■ a relațiilor culturale .dintre Grecia și Rominia.La festivitatea, de . deschidere, au. participat, Constepte < , Çfâç'iup,., pre-. ȘedințeleCultură-și Arțăf. Pompiliu Macoveiy adjunct al- ■ ministrului âfaper-ilor éxterne, acad. Iorgu iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. RomiCu prilejul zitei naționale a FinlandeiCu prilejul Zilei iiâtiôîlalê à . -®H-, landei, tesâft'inal'țil,'^..ateç&rï äF Finlandei” im,Jl. .ț’.- Rommă,' V/ y.'1 Hiekkarien, ä jpferiț . joi seafâ o 're-' cepție. Là recepție ă'li luat pàttè'.de- putați ai Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai Sfatului popular al Capitalei, âi unor organizații și instituții centrale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați îh. R. P. Romînă șî'telți ftiém'Pri tei. .çorpulpi diplomatic. * ■'-'•m w-- - -
, Sistematizat șl dezvoltat

. . ț , / • ’

Abatorul din Ploiești a reintrat în producțieîn orașul Ploiești a reintrat în producție abatorul care a.fost sistematizat și dezvoltat. înzestrat cu utilaje moderne, produse de întreprinderile constructoare de mașini dih tară noastră, abätörul va prelticrâ teilnic 6Ö' tone de carhetși'tă'tone preparate de carne. în urma' lucrărilor1 de'dezvoltare, această unitate are acum-un. grad avansat de mecanizare,.și auto

Tenis de masă Q. s. Quj jn semifinalele „Cupei campionilor europeni“
VARȘOVIA (Agerpres).

Miercuri seara la Varșovia echipa 
de tenis de'masă U.S.M.-Cluj a în
vins cu 5—2 echipa Sparta, campi
oana R. P. Polone, calificîndu-se 
pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni", Tînărul jucător ro
mîn Dorin Giurgitică s-a comportat 
remarcabil repurtând două, victorii. 
El i-a învins cu 2—0. pe Ktizinski și 
pe Roslan, Două. Victorii au fost a- 
duse și de Gh. Cobîrzan, învingător 
cu 2—1 la Rbslkn Și ta KuziHski. 
Radu NégUlesèU t-a întrecut cU 2—Ö

Carttpioncitul
Dup â

Campionatul republican de șah din 
acest an întrunește un. mănunchi pu
ternic de. jucători fruntași cu forjă de 
joc recunoscută, (1.6 maeștri, 2 candi
dați ds rriaeslru), alături de doi tineri 
talentaji, care participă pentru primă 
oară în finală.

După epuizarea primelor runde se 
poate constata un fapt îmbucurător : 
în comparajie cu finala de anul trecut 
partidele s-au ridicat la un nivel mai 
înalt dih punct de vedere tehnic și 
științific. Lupta sporfivă este, de ase
menea, cu mult mai dîrvî, ceea ce 
denotă pregătirea temeinică a multor 
șahiști și dorinja lor de a se clasa cît 
mai biné. Pe linie ascendentă evoluea
ză maeștrii Pușcașu. Voiculescu, Dr:- 
mer, Szabo, ca și tînărul NacU. O for
mă bună manifestă și jUtălOrii din gé- 
nerajia mai veche. Partida cîștigătă de 
Troianescu (cu negrele) la Bozdoghi- 
nă este ..un. exemplu remarcabil de 
concepjie unitară, în care principiile 
strategiei clasice și moderne au fost 
aplicate cu deosebită măiestrie, in 
toate fazele partidei.

Considerăm totuși -că unii jucători, 
mai ales cei care au făcut parte din 

ne, acad. M. Beniuc, președintele Uniunii scriitorilor.,,-, Al.. Buican, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, artiștii ,poporului Boris. Ca- ragea, președintele Consiliului artelor plastice, și George Georgescu, președintele Consiliului muzicii, artiști plastici și alți, oameni de artă și cultură, ziariști.-Au fost . de.-fața șefii unor misiuni diplomatice' acreditați în ță'râ noastră, și alți membri ai Corpului diplomatica-, . ■,,Ași.sțența ,a vizițat expoziția care cup.nincje , luçrari -semnate--.dp-.-j>0- de arțișți din i-Grècià.. picturi,<.Sculpturi, grafică — reprezén.tind .diferite stiluri aie creației plastice contemporane din această țară, (Agerptes)
hi o r m a ț i i

.© în , după-amiaza. zilei dé 6 decem
brie in Sală pàüês, prof. univ. Efim. Mi- 
liaiioVici Bdtabânjov,'. de t,a. Academia mi
litată <ic " tehnica' aélonalitlcd ' llJu'köVski” 
din' ' MôsttAAfSlfôcïHF iri ‘ çllihlé 'Hzfcrt-ma- 
temaiicej a vorirrt:deQpre''üiolôSàtéa-’'æH6r- 
giei atomice in scopuri pașnice”,1

.© Ap.ul „aceșta, la; pfi.cijie P.T.Ț-.R. din 
regiunea Maramureș au fost .înregistrați 
aprôapé 3 000 de nôi abonâti la radio.

La Fabrica de. medicamente „Fiola” 
din Capitală s-a deschis un ctirs de per
fecționare a cadrelor -dih industria chimi- 
co-farmaceutică, organizat de Uniunea so
cietăților de științe medicale din R. P. 
Romînă. Participă farmaciști, bioloțji, chi- 
miști, ingineri chimiști dé là fabricile 
„Fiola”, „Tabletă”, j.Galehica”, „Bio- 
farm”, „Reactivul” și fiSintôfarni”.

■ ‘ ■ (Agerpres)

matizare. Procesele tehnologice în unele secții se execută pe bandă rulantă în flux continuu.Pentru creșterea . capacităților de producție în industria cărnii a- nul acesta au mai fost modernizate și puse parțial în funcțiune alte 3 abatoare (la Constanța, Brașov și Suceava). (Agerpres)

pe Kalinski. Cele .două Victorii ale 
gazdelor au. fost realizate de Ku- 
zinski (2—1 cit Radu Negulescu) și 
de lialînslii (2—1 cu Gh. Cobîrzan).

În semifinalele competiției, C.S.M. 
Cluj vă îhtilnî echipa învingătoare 
din paflida LokorhotiV Lelpzig-Par- 
tizan Dêtg'ràd.

După' mediii de la tiărșoVia, de
legația sportivilbr români ă plecat 
la Poznan pentru a participa, la 
campionatele internaționale ale R.P. 
Polone, Care încep astăzi.
primele runde

iotul ôliffljàic, rhariîțestă o Vădită lipsă 
de constantă, ații din pUiiCt dé vedere 
al rezultatelor obținute pînă. acUrri, cît 
și al calității jocului : maeștrii Clocîl- 
tea, Ghițescu, Gheorghiu, Söos au 
prestat, pe lîhgă partide bune — de 
înalt nivel tehnic — și altele mai 
slabe, necorespUnzătoare posibilităților 
lor, săvîrșind chiar erori evidente.

Este desigur prematur să tragéth o 
/concluzie asupra șâhselbr ce le au 

concürei1(ll, Viitoarele fUride ale cam
pionatului ne vo- edifica,

V. URSËANU 
maestru al sportului

★
Partidèlé disputate aSeară, in runda a 

6-a a dampiotiàlliilil republican 3s sah, 
s-au încheiat cu următoarele rezultate : 
Partoș — Nacu t—0; CiocîlteaJ.Șobs 
remiză; Weisman — Drimer 1—Oi GilriS- 
berger — Ghițescii remiză; Voiculescu — 
Pavlov 0—1; Radovici — Pușcașu remiză. 
Tot ieri Ghițescu à ähünlät bă' ttedeăză 
fără joc partida întreruptă cu Partoș.

în fruntea elasämentülür se află acum 
Pușcașu și Partoș cu cîțe 4 p, urmați de 
Troianescu cri 3,5 p și"o partidă între
ruptă.

Là ședința din seara, zilei de 4 decembrie a Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia a rostit o cuvîntare L. I. Brejnev, conducătorul delegației P.C.U.S.. L. I. Brejnev a transmis delega- ților la Congres un fierbinte salut frățesc și urări cordiale de succese din partea P.C.U.S., a Comitetului său Central leninist și din partea lui N. S. Hrușciov, marele prieten al poporului cehoslovac, luptător neobosit pentru pace și comunism. Prin dv., a spus el, noi salutăm pe toți comuniștii din Cehoslovacia, gloriosul partid comunist al țării dv., întregul popor cehoslovac frate.Congresul al Xll-lea al P.C. din Cehoslovacia va ocupa un loc de seamă în istoria partidului și a țării. în raportul clar și plin de conținut al tovarășului Novotny este prezentată sub toate aspectele munca uriașă desfășurată de P.C. din Cehoslovacia pentru a ridica țara pe noi trepte ale dezvoltării sociale. în fața Congresului dv., a spus în continuare L. I. Brejnev, se află sarcina de imensă importantă a dezvoltării continue a societății socialiste și a pregătirii condițiilor pentru trecerea la construirea comunismului.Acesta este programul însufleți- to.r al activității creatoare a întregului popor muncitor al Cehoslovaciei.Succesele poporului cehoslovac în Construcția socialistă constituie 0 contribuție importantă la cauza întăririi sistemului mondial socialist. Aceste succese arată că P.C. din . Cehoslovacia și întregul popor cehoslovac îndeplinesc cu cinste datoria lor internaționalistă față de oamenii muncii din întreaga lume.L. I. Brejnev a subliniat că experiența revoluției Socialiste .și a construcției socialiste în Cehoslovacia are o importanță internațională deosebită, confirmă clar marea forța vitală a marxism-leninismului. Astăzi toți recunosc că Cehoslovacia socialistă este uliul dintre, statele celé nlăi înaintate din lume din pünct de vedere’ social, economic și cultural.. Dv. sînteți mîndri, pe bună dreptate, de succesele dv. $i noi, oamenii sovietici, ne mîndrim și né bucurăm împreună cu dv. Dorim din toată inima fraților noștri cehoslovaci noi victorii și măi mari în opera glorioasă de construcție socialistă.L. I. Brejnev a vorbit despre lupta și succesele P.C.U.S, și ale întregului popor sovietic pentru- traducerea în viață a hptărîrițo.r Congresului .al' XXn-lea.;al, P.CU.Ș.Evenimentele din Uitimiil timp îh -domeniul relațiilor internationale au confirmat cît se poate de i eVident justețea liniei politice- externe' à țărilor socialiste, a liniei îndreptată spre coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, în ultimii ani, agresorii imperialiști au adus nu o dată lumea în pragul războiului, însă hotărîrea fermă, neclintită a țărilor socialiste, forța comunității socialiste, stăpînirea de sine, înțelepciunea și elasticitatea politicii externe a statelor socialiste, Sprijinite de toate . forțele, iubitoare de pace, aU Salvat popoarele de o mare calamitate.Așa a fost și în zilele crizei din regiunea Mării Caraibilor, într-o situație grea și amenințătoare, guvernul Sovietic și partidul nostru, cu sprijinul ferm și activ al partidelor frățești și guvernelor celorlalte state socialiste, în primul rînd al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, au acționat în chip leninist, cu hotărîre și, totodată, cu o elasticitate leninistă, dînd dovadă de Cëa mai mare stăpînlre dé Sirte. Și sarcinile puse aU foSt îndeplinite cu succes.Criza cubană à fost rezolvată pe bâza Unui compfomls rezohabil cu guvernul Statelor Unite. în felul a- cesta au fost apărate interesele păcii și socialismului, interesele revoluției cubane.In raportul toVârășului Novotny este exprimată unitatea deplină a P.C. din Cehoslovacia, guvernului și poporului Cehoslovaciei cu ac
TELECRAME I X T E & N

Protestul P.C. din Tunisia împotriva 
interzicerii P. C. din AlgeriaPARIS 6 (Agerpres). La 5 decembrie, la Tunis a fost dată publicității o declarație a Biroului Politic al Partidului Comunist din Tunisia, în care se prdtestează împotriva interzicerii Partidului Comunist din Algeria.B.C. din Tunisia sprijină punctul de Vedere ăl Partidului Comunist din Algeria, potrivit căruia în actuala situație Algeria are nevoie de Un larg front uhit care să grupeze toate torțele progresiste în lupta pentru atingerea țelurilor .comune.

P. C. din Columbia despre situația 
economică și îinanciară a țăriiBOGOTA (Agerpres). — ComitetulèXecütiv al Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia critică guvernul columbian pentru că este incapabil să scoată țara din grèàua situație economică . Și financiară. I,Deficitul balanței de plăți în ce privește comerțul exterior al Columbiei, se spune în declarația comitetului executiv al C.C. dată publicității recent, depășește suma de 350 milioane de dolari. Deficitul bugetului este de peste un miliard peso“. Vistieria statului are nevoie de 800 milioane de peso pentru a achita salariile învățătorilor și alte 

obligații. Aceasta se întîmplă deoa- 

țiunile P.C.U.S. și ale guvernului sovietic în perioada acestei crize internaționale dintre cele mai grave. Partidul nostru și -poporul sovietic prețuiesc mult această solidaritate internaționalistă frățească.Sînt oameni, de pildă, în conducerea Partidului Muticii din Albania, care, autoi'ntitulîndu-se marxiști, regretă vădit că a putut fi apărată cauza revoluției cubane fără o ciocnire militară. Acest lucfu este straniu și monstruos. Acești oameni calomniază partidul nostru leninist pentru că el n-a permis forțelor Celor mai agresive ale imperialismului să provoace un conflict militar' mondial.Noi am sprijinit și vom sprijini prin toate mijloacele Cupa, eroicul ei popor, guvernul ei revoluționar în frunte cu tovarășul Fidel Castro, eminent fiu al poporului Cuban.Criza din regiunea Mării Caraibilor a arătat cît se poate de convingător că este necesar să se a- jungă la un acord cu privire la rezolvarea problemelor internaționale litigioase. Nu este permis ca rezolvarea problemei dezarmării generale și totale să fie tergiversată mai departe. Trebuie să depunem eforturi consecvente pentru interzicerea armei nucleare și, în primul rînd, a experimentării ei, pentru crearea de zone denuclearizate în Europa, Asia și Africa și în alte regiuni ale lumii, pentru încheierea unui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și țările Tratatului de la Varșovia,împreună cu celelalte popoare iubitoare de pace considerăm că Tratatul de păce german trebuie să încheie capitolul celui de-al doilea război mondial. Trebuie să fie normalizată situația din Berlinul occidental prin transformarea lui în- tr-un oraș liber, demilitarizat.P.C.U.S., a spus L. I. Brejnev, consideră ca o datorie sfîntă a sa să lupte cu perseverență și. activ pentru întărirea coeziunii tuturor partidelor. comuniste din lume pe baza marxist-leninistă, singura justă. împreună cu comuniștii din toate țările, noi acordăm o înaltă prețuire contribuției importante pe care Partidul Comunist din Cehoslovacia — încercat detașament de luptă al armatei mondiale a comuniștilor — o aduce la cauza luptei pentru' puritatea ideilor mârxist-le- niniste și pentru coeziunea de monolit a rîndurilor partidelor frățești.Legăturile de prietenie frățească dintre popoarele Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei se dezvoltă și se întăresc în permanență. între P.C.U.S. și P. C. din Cehoslovacia există o .deplină .unitate de vederi atît în problemele dezvoltării interne a țărilor noastre, cît și in cele mai importante. probleme, internaționale. .între partidele noastre a existat întotdeauna unanimitate deplină în înțelegerea problemelor luptei noastre comune pentru catiza păcii și socialismului. Prietenia noastră este trainică și de nezdruncinat. Ea va fi întotdeauna așa.L. I. Brejnev a asigurat pe delegații la Congresul al Xll-lea al P.C. din Cehoslovacia, pe toți comuniștii din Cehoslovacia, întregul popor Cehoslovac că comuniștii din Uniunea Sovietică, poporul sovietic vor fi și pe viitor prietenii lor credincioși.Apoi conducătorul delegației sovietice a dat citire mesajului de salut al C.C. al P.C.U.S. adresat Congresului al Xll-léa al Partidului Comunist din Cehoslovacia.C.C, al P.C.U.S., se spune în mesajul de salut, în numele comuniștilor și al întregului pppar Sovietic, trimite delegaților la Congresul al Xll-lea, comuniștilor Cehoslovaci, tuturor oamenilor muncii din Republica Sooialistă Cehoslovacă Un fierbinte salut frățesc și urări de succes în activitatea Congresului.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, întregul popor sovietic știu bine Că au în poporul cehoslovac, în partidul lui comunist, urt prieten încercat, un aliat de nădejde și de neclintit.Comitetul Central al P. C. U. S. urează comuniștilor cehoslovaci mari succese în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al Xll-lea, în construirea socialismului și comunismului, în lupta pentru pace trainică și prietenie între popoare.

CUVÎNTAREA LUI W. ULBRICHT LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
DIH REGIUNEA COTTBUS A P.S.U.G.BERLIN. 6 (Agorpres). Ziarul „Neues Deutschland“ a publicat la 5 decembrie extrase din cuvîntarea rostită de W. Ulbricht, prim-secre- tar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, la recenta conferință a organizației din regiunea Cottbus a P.S.U.G.în condițiile luptei ascuțite dintre cele două sisteme mondiale, a Spus W. Ulbricht între altele, este necesar ca, pe calea coexistenței pașnice, 

rece „guvernul cheltuiește capitalul național péntrU à plăti pe industriașii americani“, iar „cheltuielile militare și cheltuielile pentru întreținerea forțelor polițienești de represiune cresc continuu".Partidul comunist cere majorarea salariilor tuturor muncitorilor și funcționarilor, efectuarea unei reforme agrare, dezvoltarea comerțului exterior al țării cu țările socialiste, respectarea organizațiilor muncitorești și țărănești, stabilirea Controlului asupră prețurilor, interzicerea exportului de capital și 
a scoaterii profiturilor peste hotare.

Dragi tovarăși,Vă rog să-mi îngăduiți ca în numele Comitetului Central al Pârti- . dului Muncitoresc Romîn, al întregului nostru partid și al oamenilor muncii din Republica Populară Romînă să vă transmit dv., delegați la cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, tuturor comuniștilor și poporului frate cehoslovac urt călduros salut tovărășesc și să urez succes deplin lucrărilor. congresului.Partidul și poporul nostru împărtășesc pe deplin satisfacția harnicului și talentatului popor cehoslovac pentru marile realizări obținute sub conducerea încercată a partidului comunist, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Novotny, pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. în perioada care s-a scurs de la ultimul congres al partidului, Cehoslovacia a făcut noi și însemnați pași înainte în dezvoltarea continuă a economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. în întreaga economie națională au triumfat relațiile de producție socialiste — înfăptuire de însemnătate istorică, consfințită în noua constituție a Republicii.Succesele țării dv. constituie o temeinică bază de plecare în elaborarea de către partid, la prezentul congres, a sarcinilor principale în vederea făuririi societății socialiste dezvoltate și a premiselor trecerii la construirea treptată a comunismului. Realizarea acestor sarcini va determina fără îndoială o nouă și puternică creștere a for- ' ței economice și politice a Republicii Socialiste Cehoslovace.Călăuzindu-se neabătut după învățătura marxist-leninistă, Partidul Comunist din Cehoslovacia și-a cîști- gat stima și încrederea poporului, prețuirea partidelor comuniste și muncitorești. împreună cu celelalte partide frățești, el militează neobosit pentru apărarea purității marxism-leninismului, împotriva manifestărilor de revizionism, dogmatism și sectarism, pentru întărirea continuă a coeziunii marii comunități a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Dragi tovarăși,Sarcina fundamentală a poporului nostru în etapa actuală este înfăptuirea programului de desăvîr- șire . a construcției socialiste, program adoptat de Congresul al JII-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.îndeplinirea cu succes a prevederilor primilor trei ani ai planului șesenal de dezvoltare a economiei naționale, creșterea producției industriale globale într-un ritm mediu anual de 15,8 la sută demonstrează însuflețirea cu care poporul romîn traduce în viață linia partidului.Partidul nostru aplică cU consecvență politica leninistă de industrializare a țării, de dezvoltare proporțională a întregii economii în scopul lărgirii bazei tehnico-mate- riale a socialismului.Anul acesta s-a încheiat în țara noastră procesul de colectivizare a agriculturii. Aceasta a marcat Victoria relațiilor de producție socialiste în întreaga economie. în legă-
PRAGA 6 (Agefpres). — La 6 decembrie la Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia âu continuat dezbaterile pe marginea rapoartelor de activitate al Comitetului Central și al Comisiei Centrele^ de revizie. în Ședința de dimineață au luat cuvîntul M. Vnukova, directoarea gospodăriei de stat dirt Roznberk, Fr. Seckar, combiner, E- rou al Muncii Socialiste, Z. Kopecky, șeful unei brigăzi de muncă socialistă, S. Vlcek, secretar al Comitetului regional de partid din Cehia de nord, V. Siroky, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului cehoslovac, I. Skala, secretar general al Uniunii

Să se preîntîmpine războiul, Aceasta presupune hotărîrea de a rezolva problemele litigioase prin tratative și de a încheia anumite acorduri. Nu este suficient să se vorbească despre coexistența pașnică. Trebuie să ne dăm seama că coexistența pașnică este legată de compromisuri reciproce.Din conflictul care a avut loc în regiunea Mării Caraibilor, a spus în continuare W. Ulbricht, se desprinde concluzia pentru cele două state germane de a renunța la orice înarmare atomică.în opoziție cu politica utilitariștilor de la Bonn, a subliniat W. Ulbricht, guvernul R.D. Germane promovează o politică de coexistență pașnică în Germania, menită să ducă la încheierea tratatului de pace german, la constituirea Confederației celof două state germane și, pe a- ceastă singură cale, la reunificarea Germaniei
Ședința Consiliului de Stat 

a! K. D. Germane
BERLIN. La Berlin a avut loc o ședință a Consiliului de Stat al R.D. Germane la care s-au discutat problemele perfecționării activității organelor justiției. La ședință a luat cuvîntUl töv. W. Ulbricht, președih- ‘ 

tele Consiliului de Stat 

tură cu aceasta au fost luate măsuri privind îmbunătățirea conducerii agriculturii, dezvoltarea mecanizării lucrărilor agricole^ consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor colective pentru a obține o creștere însemnată a producției vegetale , și animale.Partidul și statul se preocupă îndeaproape de dezvoltarea culturii, științei și învățămîntului corespunzător cU cerințele crescîno'e ale societății socialiste.. Nivelul de trai al poporului nostru crește an de an.Succesele obținute de țara noastră în construcția socialistă se da- toresc politicii consecvente marxist- leninisțe a Partidului Muncitoresc Romîn, unității indestructibile a rîndurilor sale, legăturilor sale trainice cu poporul.Aceste succese sînt legare de colaborarea strînsă cu marea Uniune SOvietică și de sprijinul ei frățesc, de colaborarea și întrajutorarea cu celelalte țări socialiste. Coordonarea planurilor economice, cooperarea și specializarea în producție pe baza principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii, accelerează dezvoltarea fiecărei țări socialiste în parte și a sistemului mondial socialist în ansamblu, grăbesc victoria acestuia în întrecerea economică pașnică cu capitalismul. Iîotă- rîrile ultimei consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. au adus o nouă contribuție la adîncirea colaborării în cadrul lagărului socialist.Ne exprimăm satisfacția că relațiile de sinceră și frățească prietenie statornicite între Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă, între popoarele romîn și cehoslovac, se întăresc continuu.Cu prilejul vizitelor reciproce ale delegațiilor noastre de partid și guvernamentale ă fost relevată încă o- dată unitatea de vederi dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist din Cehoslovacia în toate problemele fundamentale ale luptei pentru victoria cauzei socialismului și păcii.Partidele noastre dau o înaltă a- preciere Partidului Comunist al U- niunii Sovietice — detașamentul cel mai experimentat și mai călit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. „Transpunerea in viață a programului construirii comunismului elaborat de Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în- •scrie o nouă pagină glorioasă în istoria progresului Social al umanității, îmbogățind inepuizabilul tezaur idéologie; și practic al marxism-le- ninîsmului".Partidul nostru consideră drept una din principalele sale îndatoriri de a-și aduce contribuția la continua cimentare a unității lagărului socialist, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești mondiale, pe baza de neclintit a principiilor marxism-leninismului.Partidul Muncitoresc Romîn condamnă poziția conducătorilor Partidului Muncii din Albania care încalcă și denaturează tezele fundamentale înscrise în documentele Consfătuirilor de la Moscova și desfășoară o activitate dăunătoare unității lagărului socialist, mișcării co- 
scriitorilor din Cehoslovacia, Frantisek Augusti, secretar al Comitetului regional de partid din Slovacia centrală, BohUmir Lomsky, ministrul A- părării Naționale, Marie Simkova, președinta unei gospodării agricole unice, Marie Cerna, delegată din Cehia de Vest, Fr. Borsky, secretar al comitetului regional de partid din Slovacia de vest.Ședința de după-amiază s-a deschis cu salutul Partidului Muncitoresc Romîn adus congresului de către tovarășul Emil Bodnăraș. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., căre a fost întîmpinat cu aplauze prelungite. Participanta la congres au subliniat cu însuflețire numeroase

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
al R. p. Romine ; Rigoletto — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini — (orele lO.to). Teatrul Național 
„I. L. Caragialè" (Sdla Comedia) • orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 19,30). Teatrul ,.c. I. 
Nottära» (Saia Maglleru) l Steaua pola
ră — (orele 19,30). (Săla Studio) : Bucă
tăreasa — (orele 20). Teatrul pentru ti- 

. C0L’il (Sa,a C- Mll|é) i De n-ar fi iubirile — (orele ,30). (Sala nobfogea- 
nu ohereà) : o felie de lună - (orele 
20). Teatrul Muncitoresc d.F.u.-diuiești : 
Vecini de âpartăiilent — (orele 19,30) 
Teatrul EVfeiesc de stat : Selccțillhi... 
selecțluiil... — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tiliiäse“ (Sala Savoy) : Tă- 
nase Și revista — (Orele 20). (Sală Vic
toriei) : Ocolul pătnîntulul in 30 do me- 
10diLte teréie 20>. Circul de stat • An
samblul „Deutsche Zirkusarena“ din 
R. D. Germană — (orele 20).

cinematografe. namlet : sala 
latului R. p. Romine (orele 19,30). 
publica (8.15: 11: 14; 17,15: 20.15), Volga 
(9: 12; 15; 18: 21), Floreasca (10: 14: 17;
20) . I. C. Fftniu (9; 12; 15; 18| 21). Cher- 
mesa : Arta (16: 18,15; 20,30), G. Coșbuc 
(10: 12,15: 10: 10,15; 20,30). Magistratul — 
rulează la cinematografele Magherti (10: 
12; 15: 17; 19: 21). București (9; 11; 13: 
15; 17: 19: 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 
191 21), Dlbértatii (io; 12; 14; 16,30: 18,30:
20.30) . AlibiUl nU ajunge : Flacăra (16; 
18,15: 20,30), Miorița (10: 12; 14: 16: 13.15:
20.30) , 30 Decembrie (16: 18; 20). Moartea 
in Insula de Zahăr — cinemascop : ru
lează la cinematografele V. Alécsandfl 
(15; 17), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19-
21) , 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 23 
August (10; 12,15; 16: 10.30; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : v. Alecsandri (orele 
19). Lazzarilo de Tormes : Tineretului 
(10; 12). Lașul ; Tineretului (15; 17). Vîn- 
tul sudului.: Tineretului (19: 21). Mize
rabilii — cinemascop (ambele serii) : 
Victoria (10,30; 14,45: 19). Fata cu care 
am fost prieten — cinemascop : Lumina 
(rulează în continuare de la orele -10 
pînă Ia prèle 14; după-amlază 16; 18,15:
20.30) , înfrățirea între popoare (18.15:
20.30) , Alex. Sahla (16.30: 18,30; 20,30). De 
la Apenini la Anzi : înfrățirea între po- 
pdàrê (14; 161. Mistéfiii celor doi domni 
:>N" ; Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
îl), V. Roaltă (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 

Pa- 
Re-

muniste mondiale, cauzei păcii și socialismului.Dragi tovarăși,.. Republica Populară Romjnă și Republica Socialistă Cehoslovacă, împreună cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, luptă cu consecvență pentru ca în relațiile dintre toate statele să triumfe principiile coexistenței pașnice. Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează din plin profunda justețe a tezelor și aprecierilor Consfătuirilor de la Moscova din 1957 și I960 cu privire la schimbarea raportului de torțe în lume în favoarea socialismului. A fost creată pentru prima dată în istoria omenirii posibilitatea preîntîmpinării războiului mondial.Misiunea nobilă a fiecărei țări socialiste, a fiecărui partid comunist, a fiecărui popor, este de a lupta din toate puterile pentru zădărnicirea provocărilor cercurilor agresive imperialiste, pentru salvgardarea păcii, pentru reglementarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor internaționale litigioase.Guvernul și poporul nostru au sprijinit întru totul măsurile întreprinse de guvernul Uniunii Sovietice în vederea lichidării încordării din zona Mării, Caraibilor, măsuri care au dovedit înaltul spirit de răspundere al conducerii statului sovietic față de destinele popoarelor, grija sa pentru pacea întregii lumi. ■Poporul romîn și-a reafirmat și cu acest prilej deplina sa solidaritate cu eroicul popor cuban care își apără cu curaj suveranitatea și independența de stat.Recentele evenimente au arătat încă o dată cît de acută este necesitatea înfăptuirii programului dezarmării generale și totale. Ca participantă în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, țara noastră va depune în continuare eforturi pentru rezolvarea acestei probleme vitale a omenirii.Republica Populară Romînă militează, împreună cu celelalte țări socialiste, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace german și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat. Ne pronunțăm pentru relații comerciale normale, fără discriminări, între toate statele, indiferent de orînduirea lor social- politică. pentru convocarea unei conferințe mondiale în problemele comerțului, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor de colaborare pașnică între toate popoarele lumii.Dragi tovarăși,Urăm Partidului Comunist din Cehoslovacia, Comitetului său Central și oamenilor muncii cehoslovaci noi victorii pe calea înfloririi continue a patriei lor socialiste. Vă dorim din toată inima succes și spor la muncă !Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia, inspiratorul și organizatorul tuturor .victoriilor poporului cehoslovac !Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul cehoslovac !Trăiască unitatea lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale !Trăiască pacea în lumea întreagă !
pasaje dirt cuvîntare referitoare Ia succesele oamenilor muncii din R.P. Romînă. la prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul cehoslovac, la uhitatea celor două partide și legătura lor indestructibilă cu marele Partid Comunist al Uniunii Sovieticç.în cadrul ședințelor congresului au mai rostit cuvîntări de salut repre- zehtanți ai partidelor comuniste și muncitorești frățești din Ungaria, Italia, R. D. Germană, Chile, Indonezia. R. P. Bulgaria, S.U.A., R. P. Mongolă, R.P.D, Coreeană, Austria și din alte țări.Lucrările congresului continuă.

Cinematografe)
Program special pentru copii : 13 sep
tembrie (orele 10). Celebrul 702 : 13 Sep
tembrie (11,30; 13,451 10! 18,15: 20.30). 16 
Februarie (16; 10; 20). Program de filme 
documentare : Timpuri NOI (rulează in 
continuare de la Orele 10 pîiiă la orele 
21). Un om trece prin zid — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 13,15;
20.30) . cartouche : Alex. Saliia (9; 1L15;
13.30) , Popular (10,30; 14,30: 16.45: 19; 
21.15). Băieții veseli : Cultural (16; 18,15; 
-J!',13)- Petre cel isteț : Unirea (16; 18,15;
20.30) , AléXr. Popov (ftitea2ă în continua- 
re de la orele 9,30 pînă la orele 20 - 
filmele Petre cei isteț și Culisele varte- 
teului). Vară romantică : 8 Martie (15; 
17i 19; 21), Luceafărul (15: 17; 19; 21). 
H3 cere aterizarea : Grivlța (16; 18,15:
20.30) . Vîrșta dragostei : rulează la 
cinematograful Donca Simo (15; 17; 19; 
21). Omul amfibic — rulează lă cinema
tografele M. EminësCu (16; 18: 20,30) șl 
Iile Pintilie (16; 18,15; 20.30). Flăcări șl 
f ori : 3 Mal (15,30; 18; 20.36). Oameni și 
fiare - ambele serii - rulează la cine
matografele Olga Baiicic (15,30; 19,15). 
B. Delăvrancea (10; 16; 19,30).

CUM E VREMEA
Jeri J.n : vremeâ à foät în gèrtër ral schimbătoare. Cerül a fost variabil, 

mai mult senin în Oltenia, vestul și nor
dul Transilvaniei, și mai mult acoperit 
în celelalte regiuni. Au căzut precipita
ții izolate sub formă de burniță, ploaie 
și ninsoare în est și sud-èstul țării. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori duprinse între G grade la Tjrgo- 
viște și minus 8 gradé la Cluj, Deva. 
Arad și Timișoara. în București t vre
mea a fost relativ schimbătoare, cU ce
rul variabil, mal mult acoperit. Tempe
ratura maximă a aerului a fost de 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, f> 
și 10 decembrie. În tară : Vreme în ee- 
neral umedă, cu ceață dimineața șl ="a- 
ra. Cer schimbător. Izolat vor cădea 
precipitații slabe. Vint slab pînă Ia po
trivit. Temperatura îh creștere ușdară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 8 
grade și plus 2 grade,, iar maximele în- 
tre 0 și 10 grade. In București : vreme 
în general umedă cu ceață dimineața 
șl seatà. Cèr schimbător. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară.
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Convorbire intre N. S. Hrușciov

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Italiajn'

Proiect comun de declarație 
sovieto-american

PRIVIND FOLOSIREA ÎN SCOPURI PAȘNICE A MIJLOACELOR 
Șl RESURSELOR DEVENITE DISPONIBILE CA URMARE A DEZARMĂRIINEW YORK 6 (Agerpres). — La ședința din după-amiaza zilei de 5 decembrie a Comitetului nr. 2 (pentru problemele economice și financiare) Uniunea Sovietică și S.U.A. au prezentat un proiect comun de declarație cu privire la folosirea în scopuri pașnice a mijloacelor și resurselor devenite disponibile ca urmare a dezarmării.După cum se știe, comitetului i s-au prezentat două proiecte de rezoluții. Unul din partea Uniunii Sovietice, celălalt din partea delegațiilor a 8 țări, printre care S.U.A. Constatîndu-se o apropiere a punc- ■ telor de vedere ale autorilor proiectelor, la propunerea unor delegații, U.R.S.S. și S.U.A. au dus tratative în urma cărora a fost elaborat proiectul comun de declarație.La ședință, reprezentantul Vene- zuelei, în numele delegațiilor celor opt țări, a retras proiectul de rezoluție în problema consecințelor e- conomice și sociale ale dezarmării. Comitetul și Adunarea Generală trebuie să Bprijine în unanimitate proiectul comun de declarație sovieto-american. El a subliniat marea importanță a faptului că delegațiile sovietică și americană au elaborat un proiect comun.Apoi a luat cuvîntul reprezentantul S.U.A., senatorul Gordon Eliot.

Am fi bucuroși, a spus él, dacă comitetul ar aproba și adopta proiectul comun sovieto-american.Reprezentantul Uniunii Sovietice, G. P. Arkadiev, a exprimat mulțumiri coautorilor proiectului celor opt țări care au acceptat ca noul proiect unificat de propuneți să fie prezentat comitetului de către Uniunea Sovietică și Statele Unite.Dat fiind acest document unificat, a remarcat delegatul sovietic, nu mai este necesară discutarea proiectului prezentat anterior de către delegația sovietică. El și-a exprimat convingerea că și autorii celuilalt proiect, ca și toate țările membre ale O.N.U. vor sprijini în unanimitate proiectul unificat al declarației. Sîntem încredințați, a declarat delegatul ziua cînd în vor începe să spăimîntătoare biile vor fi transformate într-adevăr în pluguri.Reprezentantul Mongoliei, Namsa- rai, și-a exprimat satisfacția deosebită în legătură cu faptul că delegațiile sovietică și americană au prezentat în comun un proiect de declarație în legătură cu una dintre cele mai actuale probleme ale contemporaneității.

sovietic, că va veni adîncurile oceanelor dispară armele în- ale mortii, cînd să-

n început bun
ÎN DOMENIUL COLABORĂRII ȘTIINȚIFICE SOVIETO-AMERICANE 
ÎN DOMENIUL FOLOSIRII COSMOSULUI ÎN SCOPURI PAȘNICENEW YORK 6 (Agerpres). — După cum relatează TASS, printre documentele referitoare la acordul cu privire la colaborarea oamenilor de știință sovietici și americani în folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, trimise lui U Thant de reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. la O.N.U., se află scrisoarea adresată la 12 octombrie 1962 de M. V. Keldîș, președintele Academiei, de Științe a U.R.S.S., lui J. Webb, directorul Administrației naționale, pentru problemele astronauticii și’ cercetarea spațiului cosmic.în scrisoare se spune, printre altele, că acest acord a intrat în vigoare și că oamenii de știință sovie

WASHINGTON. Președintele S.U.A., Kennedy, a convocat la 6 decembrie o consfătuire pentru examinarea desfășurării tratativelor dintre reprezentanții sovietici și americani la O.N.U. în vederea reglementării crizei din bazinul Mării Caraibilor, anunță agenția U.P.I.La consfătuire au participat înalți demnitari militari și diplomatici, inclusiv reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., A. Stevenson.

tici sînt gata să procedeze la îndeplinirea lui.Academia de Științe a U.R.S.S. își exprimă totodată speranța că acordul cu privire la colaborarea în cercetarea și folosirea Cosmosului în scopuri pașnice va constitui un bun început pentru dezvoltarea și lărgirea continuă a colaborării oamenilor de știință sovietici și americani în a- ceastă cauză nobilă, în numele progresului științelor și al întăririi păcii pe pămînt.Reprezentantul S.U.A., Stevenson, a amintit că discuția din iunie a.c. în legătură cu folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice la care au participat oameni de știință americani și sovietici s-a desfășurat în spiritul schimbului de mesaje dintre N. S Hrușciov și J. Kennedy în problema colaborării în acest domeniu Stevenson a spus că recomandările formulate de comun acord în această problemă reprezintă „un program promițător“. El a arătat în continuare' că în ciuda divergențelor ideologice, S.U.A. și U.R.S.S. au realizat un succes practic în direcția colaborării în domeniul foarte important al folosirii Cosmosului în scopuri pașnice.Delegații au întîmpinat cu satisfacție declarațiile făcute în Comitetul Politic de reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A.

franchiștiIn presă s-a scris despre procesul înscenat de călăii
unui grup de zece antifasciști, în frunte cu Ramon Ormazabal, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din Spania. Amănuntele rușinoasei mas
carade judiciare, în urma căreia patrioții spanioli au fost condamnați 
la mulți ani de închisoare, au devenit recent cunoscute. Ele sînt rela
tate într-un articol apărut în „PRAVDA" sub semnătura lui V. BorovskifRamon Ormazabal și tovarășii săi au fost arestați de agenți ai poliției franchiste în luna iulie la Bilbao. Ei au fost torturați timp de 24 de zile în închisoarea direcției poliției din localitate, iar apoi transportați la Madrid. La sfîrșitul lunii septembrie, în clădirea tribunalului militar special de pe strada Reloj, patrioții au fost judecați, sub acuzarea de înaltă trădare... pentru că au participat la organizarea grevelor din Asturia.Franchiștii se temeau că poporul ar putea să pătrundă în sala tribunalului. Nici măcar rudelor celor a- cuzați nu li pînă în ultimul moment, despre data începerii procesului. în ziua procesului, strada Reloj a fost încercuită de jandarmi, iar majoritatea locurilor din sala tribunalului au fost o- cupate de agenți secreți, de polițiști și militari. Tuturor celor care au intrat în clădire li s-au reținut legitimațiile.Și cu toate acestea la proces (care a durat în totvl cinci ore) au pătruns și alți oameni, inclusiv străini, care au făcut cunoscută lumii această nouă crimă a regimului franchist. Ei au stenografiat interogatoriul luat a- cuzaților. Iată cîteva fragmente din stenograma, care a fost reprodusă de presa de peste hotare.

★
...Procurorul (adresîndu-se lui Ramon Ormazabal) : Ați participat la Congresul al Vl-lea al partidului comunist?
Ormazabal : Da, senor.

• Procurorul: La acest congres ați fost ales membru al Comitetului Central?
Ormazabal: Da.
Procurorul: Ce instrucțiuni v-a dat partidul în legătură cu aceasta?
Ormazabal: Partidul nu mi-a dat nici un fel de instrucțiuni. La congres a fost elaborat programul „reconcilierii naționale". Noi, comuniștii, sîntem convinși că pentru restabilirea libertăților cetățenești este necesar ca toți spaniolii cinstiți să renunțe la vechile lor divergențe. Noi știm că urmările războiului civil vor fl 

înlăturate pe deplin în ziua în care■ • I 1,1 1 ■ ■1

toți spaniolii se vor situa mai presus de ceea ce îi dezbină și vor înțelege că sarcina noastră cea mal urgentă este crearea unei Spânii libere...
Procurorul (enervat): Tăcețil încetați cu mitingurile voastre. Răspundeți la întrebările mele numai cu „da" sau „nu“.Ormazabal: Seno.r, răspunzînd numai „da" sau „nu", în general nu se poate spune nimic. Noi, comuniștii.

s-a comunicat nimic,

RAMON ORMAZABALvrem ca între spanioli să fie instaurată pacea...
Procurorul: Tăcețil...
Ormazabal: Senor președintei Tribunalul militar mă va condamna pentru că sînt un conducător comunist. De aceea trebuie să explic aci politica partidului nostru, care sînt judecat...
Procurorul: Acest lucru nu teresează......în scrisoarea trimisă dinsoarea din Garabanchel judecătorului militar al districtului militar nr. 1, Ramon Ormazabal scrie: „...am fost întrerupt ori de cîte ori încercam să răspund la întrebările procurorului sau ale apărătorului, am fost silit să tac...“

pentrune in-închi-

Interzicerea experiențelor nucleare 
o necesitate imperioasă 

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne în Comitetul 
celor 18 de Ia GenevaGENEVA 6 (Agerpres). Luînd cuvîntul în ședința de miercuri a Comitetului celor 18 de la Geneva, reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, a subliniat că popoarele lumii cer cu tot mai multă insistență să se pună capăt pentru totdeauna experiențelor cu arma nucleară în toate mediile și a amintit că rezoluția adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. în actuala sa sesiune stipulează că asemenea experiențe să înceteze cel mai tîrziu pînă la 1 ianuarie 1963.Trecînd în revistă rezultatele obținute pînă acum în discuțiile desfășurate în această problemă, vorbitorul a arătat că puterile nucleare au ajuns la concluzia comună că aceste experiențe pot să înceteze în spațiul cosmic, în atmosferă și sub apă fără nici un fel de sistem de control la fața locului. George Macovescu a combătut punctul de vedere al puterilor occidentale și al aliaților lor, care, invocînd dificultăți în ce privește controlul asupra experiențelor nucleare subterane, a- firmă că ar trebui să se încheie un acord parțial, interzicînd doar experiențele din celelalte trei medii. Delegatul romîn a arătat că această propunere nu este deoarece ea nu oferă o soluționare a problemei, ci, dimpotrivă, favorizează continuarea procesului de perfecționare a armelor nucleare și a cursei înarmărilor nucleare, creează condiții prielnice pentru mărirea numărului de țări care dețin arme nucleare, ducînd astfel la sporirea pericolului de război nuclear. De fapt, a arătat delegatul romîn, consecințele unui asemenea punct de vedere au fost recunoscute de înseși oficialitățile americane.Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se înlătura dificultățile care împiedică încă realizarea unui a- cord în domeniul exploziilor nuclea-

acceptabilă,

re. El a amintit că atît în Comitetul celor 18, cît și în afara lui, s-a a- rătat că actualele mijloace tehnice, în continuă și rapidă perfecționare, asigură nevoile practice de detectare și identificare a exploziilor nucleare subterane.în continuare, , delegatul R. P. Romine a atras atenția că Comitetul celor 18 are la dispoziție o bază comună de tratative, constituită din memorandumul celor 8 state neutre. După părerea noastră, principalul merit al acestui document rezidă în faptul că oferă o formulă, cuprin- zînd concesii reciproce din partea diverselor părți.Arătînd că delegația romînă este gata să sprijine orice propuneri care duc mai departe spiritul memorandumului celor 8 țări neutre și care ușurează gășirea pe această bază a soluției pentru problema în discuție, G. Macovescu a declarat că delegația romînă studiază cu atenție propunerea delegației suedeze, că o va susține dacă va ajunge la concluzia că ea conține elemente care ar putea contribui la îndeplinirea sarcinii Comitetului.Cerînd în încheiere realizarea cît mai grabnică a unui acord atotcuprinzător, reprezentantul R. P. Romîne a arătat că dacă nu se va putea realiza acest obiectiv, să se încheie imediat un acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă, continuîndu-se în mod obligatoriu tratativele pentru interzicerea acestor experiențe și în mediul subteran. înțelegerea respectivă va trebui să cuprindă, a subliniat vorbitorul, obligația reciprocă de a nu efectua experiențe nucleare subterane pe toată durata tratativelor, pînă la intrarea în vigoare a unui acord care să prevadă interzicerea și a acestor experiențe.
In Comitetul Politic al O.N.U.NEW YORK 6 — Trimisul special Agerpres, C. Răducanu, transmite :în Comitetul Politie a continuat dezbaterea generală asupra raportului Comitetului O.N.U. în legătură cu folosirea pașnică a spațiului cosmic. Miercuri au luat cuvîntul delegatul R. P. Romîne și cel al Japoniei.Relevînd succesele înregistrate de știință și tehnică în cucerirea și explorarea spațiului extraatmosferic și înalta apreciere pe care R. P. Ro- mînă o dă explorării în scopuri pașnice a spațiului cosmic, Mihail Ha- șeganu, reprezentantul R. P. Romîne, care este și vicepreședinte al Comitetului celor 28 de țări, a subliniat că aceste succese demonstrează din nou necesitatea de a se găsi soluții potrivite pentru colaborarea internațională în domeniul spațiului cosmic.Reprezentantul R. P. Romîne s-a pronunțat în favoarea adoptării unei

declarații care să conțină normele de conduită necesare, permițînd realizarea obiectivelor Organizației Națiunilor Unite în domeniul spațial și interzicînd în spațiul cosmic orice activitate arbitrară a statelor.Trecînd în revistă diferitele proiecte prezentate Comitetului, Mihail Hașeganu a exprimat acordul delegației romîne față de proiectul de declarație depus de Uniunea Sovietică.în încheiere, Mihail Hașeganu a spus : Realizarea proiectelor spațiale trebuie să întărească convingerea umanității că sînt pe deplin realizabile și alte acțiuni ca, de pildă, transformarea în centre înfloritoare a u- nor regiuni întregi, astăzi insuficient dezvoltate, punerea științei în întregime în serviciul unor cauze pașnice. Ele sînt la ordinea zilei societății contemporane.
SpanieiLa proces, procurorul înfuriat a declarat că inițial a vrut să ceară 12 ani de închisoare pentru Ormaza- bal, însă avînd în vedere „îndîrji- rea șl mîndria" comunistului spaniol, fidelitatea față de partidul său și față de ideile acestuia, a cerut ca pedeapsa să fie majorată. Tribunalul l-a condamnat pe Ormazabal la 20 de ani închisoare.

.★Pe tînărul pictor Agustlno Ibario- la, torturat de călăii franchiștl într-un mod atît de barbar încît s-a îmbolnăvit de nervi, procurorul a încercat să-l constrîngă să facă depoziții împotriva lui Ormazabal. Iată cum a decurs acest interogatoriu la proces :
...Ibarrola : In primul jînd, trebuie să spun că toate declarațiile mele la poliție au fost date în urma celor mai îngrozitoare torturi și de aceea nu pot să port răspunderea pentru ele. Am fost torturat...
Procurorul : Tăoeți ! Răspundeți la întrebare.
Ibarrola : Nu pot răspunde la nici o întrebare fără eă spun în primul rînd că am fost torturat în modul cel mai bestial timp de 24 de zile.
Președintele tribunalului : Tăceți 1 Răspundeți la întrebările ce vi 6e pun numai cu „da' sau „nu*.
Ibarrola (ridicînd mina '3trigă) : Am fost torturat fără milă, bătut pînă la pierderea cunoștinței...
Președintele tribunalului : Tăceți ! Răspundeți : ce profesie aveți ?
Ibarrola : Pictor.
Președintele : In ce manieră pictați ?
Ibarrola (pășind n&rvos prin fața judecătorilor) : Pictez ceea ce văd în mijlocul poporului meu. Sînt realist, adică zugrăvesc în operele mele realitatea în care trăiește poporul. Provin dintr-o familie de țărani basci. Părinții mei au fost țărani și au venit să lucreze la oraș'... Și eu mă simt un țăran care trăiește în uzină. Din copilărie am fost alături de fii de țărani și de muncitori. Despre acest lucru vreau să pictez. Iată de ce pictura mea este realistă.
Președintele (ieșindu-șl din fire) : Dar încetați odată ! (Ibarrola continuă să circule). Vă spun să vă opriți 1
Apărătorul : Acest om este bolnav. Nu știu ce are... dar nu este

sănătos. Aveți în vedere acest lucru.Ibarrola : Am spus doar că am fost torturat 1 Toate declarațiile mele au fost făcute sub presiunea unor chinuri îngrozitoare...
Procurorul (înfuriat) : Refuz eă in- teroghez pe acest om 1 Luați-1 de aici ! Luați-11 Luați-l 1 (Patru jandarmi îl scot afară pe Ibarrola și, punîndu-i cătușele, îl instalează în- tr-o cameră alăturată sub paza unui soldat înarmat cu o armă automată).

tirproces, presa francă nouă din cei zece comuniști, al zeceleaînainte de chistă a scris acuzați sînt fiind Antonio Jlmenes Pericas, ziarist și critic de artă. La proces el a fost interogat ultimul. Pericas a fost profund zguduit de voința de neînfrînt a lui Ormazabal și a tovarășilor săi, care nu s-au lăsat intimidați nici de torturile bestiale, nici de faptul că știau prea bine că-i așteaptă ani grei de temniță.— Aveți ceva de spus, Antonio Ji- menes Pericas? — l-a întrebat președintele tribunalului.Pericas : Da, vreau să spun ceva. Ascultînd aici rechizitoriul aspru al procurorului... (Președintele îl întrerupe). Bine, nu mă voi referi la acest rechizitoriu. Am lucrat în preea falangistă și știu bine ce înseamnă libertatea cuvîntulul în Spania... (Președintele îl întrerupe și-l cere să tacă. Pericas continuă, ri- dicînd tonul)... Știu prea bine ce înseamnă această farsă : a trăi în „lumea liberă”. Și cu toate acestea am rămas un om liber, deși acum sînt privat de libertate. Pînă în prezent n-am făcut parte din partid. A- cum însă, de bună voie și cu conștiința deplinei responsabilități pe care mi-o asum, îl rog solemn pe membrul Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania, prezent aci, să-mi dea posibilitatea de a intra în rîndurile partidului.Președintele (apucîndu-se de cap) : Ce impertinență ! (Agitație în sală)....Acestea sînt rîndurile laconice ale documentului. De după zăbrelele Spaniei franchiste ele na împărtășesc adevărul, succint despre faptele mărețe ale eroicilor ei fii, îi demască pe călăii lor. Nu este departe ziua oînd cuvintele acestei stenograme vor fl incluse în actul de acuzare pe care poporul spaniol îl va prezenta franchiștilor aflați vremelnic la putere.

și I. B. TitoMOSCOVA 6 (Agerpres). — Agenția TASS transmite : La 6 decembrie, la Kremlin a avut loc o convorbire între N. S. Hrușciov, prim- secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Iosip Broz Tito, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele R.P.F. Iugoslavia.In timpul schimbului de păreri sincer și tovărășesc în problemele dezvoltării continue a relațiilor so- vieto-iugoslave frățești au fost discutate de asemenea problemele situației internaționale actuale.Din partea sovietică la convorbire au luat parte Anastas Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Andrei Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.Din partea iugoslavă la convorbire au participat Alexandar Rankovici, vicepreședinte al Vecei Executive Federative, și Iovan Veselinov, președintele Scupșcinei Populare a Republicii Populare Serbia.

ROMA. 8. (Corespondentul agerpres transmite ). La Roma continuă de cinci zile lucrările congresului al X-lea al Partidului Comunist Italian.în cadrul ședinței din 6 decembrie au luat cuvîntul Agostino Novella, secretar general al Confederației Generale a Muncii din Italia, Giorgio Amendola, tului p.c;președinta membru al secretaria- Italian, Marisa Rodano, Uniunii Femeilor Italie-

ne, Aldo Fabrinni, secretar al Fe-< derației P.C.I. din Siena, deputatul Granati din partea Federației P.C.I* din Salermo.La ședința din 6 decembrie Con-t greșul a fost salutat, de reprezentanți ai partidelor comuniste ț muncitorești din Marea Britanie, Suedia, Japonia, Algeria, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, R.P. Mongolă și din alte țări. . - - ■
După demisiile din guvern

Situație încordată în ArgentinaBUENOS AIRES 6 (Agerpres). — După cum relatează agenția Reuter, în Argentina domnește o atmosferă încordată ca urmare a crizei de guvern declanșată prin demisia ministrului economiei, Alvaro Alsogaray, și altor miniștri. In capitală circulă cu insistență zvonuri despre instaurarea unei dictaturi militare. Unitățile militare au primit ordin să anuleze mulți fruntași sindicali, printre care permisiile și să consemneze trupele și Norberto de Oro, conducătorul în cazărmi. Potrivit agenției Reuter, o mare parte a conducătorilor mi-

pronunță pentru un regim militară ; numai ministrullitarl sede juntă adjunct al forțelor armate, generalul Julio Alsogaray, fratele ministrului demisionat al economiei, se apunt..Intre timp autoritățile militare continuă represiunile împotriva e- lementelor progresiste. Agenția Prensa Latina relatează că în orașul Cordoba au fost arestați mai
sindicatulul muncitorilor metalur- giști.

3109 ZILE ÎN GREVA
Da, greva aceasta fără prece

dent a durat opt ani și jumătate. 
Ea s-a desfășurat la uzina de 
conducte „Kohler" din t.__ '
Wisconsin—S.U.A. A început la 
5 aprilie 1954, cînd 2779 de mun
citori au părăsit secțiile.

Istoria acestei acțiuni munci
torești pline de hotărîre și curaj 
este pe cît de interesantă, pe atît 
de semnificativă.

Cu ani în urmă muncitorii 
uzinei n-au avut sindicat. Ei și 
l-au creat abia în 1951, pentru 
a-și apăra interesele elementare 
împotriva samavolniciilor patro
nului. Pe atunci, neavînd în
cotro, Kohler a semnat cu mun
citorii un contract colectiv. Dar 
numai de formă, căci au trecut 
luni și ani, iar prevederile con
tractului rămîneau neînfăptuite. 
Patronul concedia după bunul 
său plac pe orice muncitor care 
nu-i convenea, întreținînd în 
permanență în rîndul salaria- 
ților uzinei o atmosferă de nesi
guranță și teamă pentru ziua de 
mâine. In felul acesta—își făcea 
socoteala patronul—muncitorii nu 
vor îndrăzni să-și revendice 
drepturile și vor munci în orice 
condiții. Or, condițiile erau insu
portabile. Oamenii lucrau în hale 
lipsite de ventilație, îmbîcsite de 
aer încins, amețeau adesea lîngă 
cuptoarele de topit ; tuberculoza 
era o boală frecventă în rîndu
rile lor. Protestelor muncitorilor, 
Kohler le răspundea cu dispreț, 
căci se simțea stăpîn pe situa
ție. Potrivit ziarului „New 
York World Telegram and Sun“, 
în orașul unde se află uzina, lui 
Kohler „îi aparține totul : de la 
lătratul cîinelui, pînă la dreptul 
muncitorului de a strănuta".

Dar muncitorii uzinei nu s-au 
lăsat intimidați. In primăvara 
anului 1954, ei au cerut închei 
ierea unui contract care să pre
vadă îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și mărirea salariului 
cu cîțlva cenți pe oră. Kohler, 
departe de a satisface revendică- ___ __ _
rile muncitorilor, a trecut la re- pentru copiii greviștilor. In aju- 
presalii. Detașamentele poliției 
din oraș au fost mobilizate în 
sprijinul său. Lîngă depozitul de 
grenade cu gaze lacrimogene, 
creat atunci, străjulau zi și noap
te polițiști. întreprinderea luase

înfățișarea unui lagăr de concen
trare.

... Atunci a izbucnit greva. Pa- 
statul ■ tronul uzinei a hotărît s-o înfrân

gă. Camioanele firmei, însoțite de 
agenți pentru recrutarea de noi 
muncitori, au fost trimise în toate 
colțurile statului. Dar strike- 
breaker-ii (spărgătorii de grevă) 
n-au fost lăsați să intre în uzină. 
Pichetele greviștilor le-au aținut 
calea, formînd în fața porților un 
zid viu, care străjuia uzina zi și 
noapte, în arșiță și pe ploaie. Mi
tralierele, bastoanele polițiștilor 
și camioanele îndreptate în viteză 
asupra greviștilor, în țipetele stri
dente ale sirenelor, n-au frînt
voința muncitorilor. Cuptoarele 
s-au răcit, strungurile rămîneau 
înțepenite; 
paralizată.

Patronul 
ților locale 
nou în ajutor, 
deschidă porțile uzinei. O parte 
a spărgătorilor de grevă au izbu
tit să pătrundă. în uzină, iar gre
viștii care au refuzat să se supu
nă'ordinului au fost arestați și în- 
temtiâțați. Dar greva nu s-a ter
minat.'- ■ 1 ...........

...Au trecut arii. La uzină lu
crau numai „rîioși”— cum îi nu
meau muncitorii pe spărgătorii 
de grevă. In fața porților conti
nuau să stea pichetele greviștilor, 
iar alături de ei puteau fi văzuți 
adesea copii avînd atîrnate de 
gît pancarte cu inscripția : „Ta
tăl meu este în grevă de cînd 
m-am născut“.

Ecoul grevei a ajuhS în cele 
mai îndepărtate colțuri ale Ame
rica.

In unele ziare americane au 
apărut în acest răstimp nu pu
ține știri despre creșterea, din an 
în an, a sprijinului de care s-au 
bucurat greviștii în rîndul clasei 
muncitoare. Muncitorii de la 
„Ford“ și de la alte uzine mari 
și mici trimiteau în fiecare toam
nă încălțăminte și îmbrăcăminte

uzina „Kohler“ era

s-a adresat autorită- 
care i-au venit din 

ordonînd să se

torul greviștilor s-a trimis odată 
o coloană de 400 de camioane în
cărcate cu alimente.

In același timp, muncitorii din- 
tr-o serie de ramuri industriale 
au cerut boicotarea produselor cu

marca „Kohler“. Revista „United 
‘States News and Worțd Report" 
a scris in legătură cu aceasta : 
„Ezitarea unor'importanți- client! 

' de a cumpăra' produse Kohler se 
datorește temerii de neplăcerile 
pe care aceștia le-ar putea avea 
cu proprii lor muncitori".

Ziarele au scris mult despre 
un alt episod semnificativ. Un 
vapor avînd o încărcătură pentru 
„Kohler" a ancorat într-un port 
de pe lacul Michigan din apro
pierea uzinei, dar docherii au 
refuzat să-l descarce. Vaporul a 
plecat în portul Milwaukee. 4 000 
de muncitori din- oraș au averti
zat însă că, dacă vaporul va fi 
descărcat, ei vor declara grevă 
generală. Vaporul a pornit din 
nou la drum și, neputînd scăpa 
în S.U.A. de buclucașa încărcă
tură, a acostat într-un port din 
Canada. Intre timp, spre portul 
Milwaukee se îndrepta un alt 
vas, cu produse pentru aceeași 
uzină. Prevenit prin radio de pri
mirea pe care i-o pregătesc 
muncitorii portuari, căpitanul a 
schimbai ryta, și, --nemaifiind primit,äe Spßftpri îp nici.un port 
american, s-a îndreptat, ca și 
predecesorul său, spre Canada. 
După o lună, încărcătura celor 
două vase a fost strămutată pe 
un tren de marfă care urma să 
vină din Canada pînă la uzină. 
Dar cînd mecanicii, sosind în 
S.U.A., au aflat de istoria încăr
căturii, au oprit trenul, refuzînd 
să meargă mai departe.

. Greva.. S-a sfÎTșitdupă 3109 
zile de. .luptă. Patronul a--trebuit 
să semneze un nou contract co
lectiv care totuși nu satisface în 
întregime cerințele muncitorilor, 
și să îndeplinească in parte re
vendicările lor privitoare la ma
jorarea salariilor.

Potrivit relatărilor revistei 
„U. S. News and World Report“, 
întrucît muncitorii nu sînt pe de
plin mulțumiți de aceste rezul
tate, lupta lor np,,ș7a. .îțtdfy'eiat 
încă; Voința .ageștoxa a„fașL,ex
primată astfel dejunul., din mun
citori

„Noi am încetat greva, dar lu
crurile nu vor rămîne așa. Vom 
începe totul de la capăt“.

rs *■'

AL. C1MPEANU

NEW YORK. In ședința plenarS din 
5 decembrie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a trecut la examinarea situației 
din Angola. Adunării Generale i-a fost 
prezentat raportul subcomitetului pen
tru studierea situației din Angola.

PARIS. în după-amiaza de 6 decembrie s-a deschis prima sesiune a

Potrivit tradiției, sesiunea a fost deschisă de cel mai în vîrstă deputat — canonicul Kir. Deputății au procedat apoi la alegerea noului președinte al Adunării Naționale. A fost ales Jean Chaban-Delmas.
BERLINUL OCCIDENTAL. Tribunalul 

administrativ federal vest-german a 
hotărît să amine din nou reluarea

IN CULISELE BONN-ULUI

noii Adunări Naționale Franceze.

(Desen de V, TIMOC)•.XSklfij i

Doriți, meine Herren, să-mi cunoașteți succesoral f, 
£ Alegeți l.„

„procesului“ Uniunii persoanelor 
secutate de naziști fixată pentru 
de 7 decembrie. N-a fost anunjată o 
nouă dată.

ADDIS ABEBA. După surpriza de 
a nu fi primit pe teritoriul Ugandei 
și Tanganikăi, la 5 decembrie, sena
torului american Eilender, care face 
o vizită în țările Africii, i s-a făcut 
cunoscut că nu i se acordă viză de 
intrare nici pe teritoriul Etiopiei.

PARIS. Tncepînd de la 6 decembrie 
costul unui kg de zahăr în Franja a 
sporit cu 5 centime.

TEL AVIV. La 5 decembrie în Israel a fost anunțată majorarea cu 35 la sută a taxelor la școlile medii.
CAPE CANAVERAL. După cum 

relatează A.F.P. la baza de experimen
tare a rachetelor americane de la 
Cape Canaveral a fost înregistrat un 
nou eșec. Pentru a 6-a oară consecu
tiv o rachetă balistică experimentală 
„Polaris” de tip „A-3" a tiebuif să 
fie distrusă în zbor, întrucît n-a răs-> 
puns comenzilor.

Arestarea unui criminal 
de război nazist în Chile

SANTIAGO. în sudul statului Chile, în orașul Punta-Aienas, a fost arestat fostul SS-ist Walter Hermann Rauff, criminal de război. El este a- cuzat de asasinarea a 90 000 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. El va fi adus în fata președintelui Tribunalului suprem al statului Chile, Rafael Fontesilla. Guvernul R.F.G. cere predarea lui Rauff 
autorităților vest-germane
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