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Lucrările agricole de toamnă

peste 8 000 ha. De 
asemenea, înce-

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXHI Nr 6©§6 Duminică 24 noiembrie 1963 4 PAGINI

Punerea în va
loare a marilor _ A mciucuw,

suprafețe de teren DIN EXPERIENȚA G.A.S. PIETROIU, pînd cu anul 1953 
supuse inundați- ~
ilor, care se găsesc REGIUNEA BUCUREȘTI 
situate în Iun- ’
ca Dunării, prezin- ----
tă o mare însem
nătate economică. Cu prilejul recen
tei vizite a conducătorilor de partid 
și de stat pe unele șantiere de hi
droameliorații din această zonă, tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat 
necesitatea desfășurării cu perseve
rență a lucrărilor de scoatere de sub 
inundații și desecare a tuturor tere
nurilor ce pot fi amenajate și trans
formate în terenuri bune pentru a- 
gricultură. îndiguite și ferite astfel 
de inundații, amenajate pentru iri
gații, lucrate după metode științifice, 
aceste suprafețe de teren fertil pot 
asigura, chiar și în anii cei mai se- 
cetoși, producții bogate de porumb. 
Realizările gospodăriei de stat Pie- 
troiu, regiunea București, care obți
ne de pe terenurile îndiguite recolte 
mari, îndeosebi la porumb, eviden
țiază cu putere eficiența economică 
a unor asemenea lucrări.

Terenul gospodăriei noastre se în
tinde între Dunăre și brațul Bor- 
cea, la sud de calea ferată Bucu- 
rești-Constanța. Gospodăria a luat 
ființă în 1948, cu o suprafață de pes
te 9 000 ha. Pe atunci, din această su
prafață doar 300 ha erau cultiva- 
bile, restul fiind inundate sau 
ocupate de stufăriș și bălți. Pen
tru punerea în valoare a aces
tor terenuri, în perioada anilor 
1950—1953 s-a construit de-a lun
gul Dunării și brațului Borcea 
un dig cu o lungime de 42 km. Di
gul are o înălțime care apără tere
nul gospodăriei de inundațiile pro
vocate de creșterea apelor în timpul 
primăverii. Totodată, s-au amenajat 
canale pentru evacuarea apelor din 
precipitații și infiltrări. în acest scop 
s-a construit o stație de pompare 
dimensionată pentru un debit de 3,2 
metri cubi pe secundă. Prin îndigui
re și înlăturarea excesului de umi
ditate din sol s-a putut trece la de
frișări și desțelenirea terenului in
vadat de stufărișuri și vegetație 
lemnoasă nefolositoare, mărindu-se 
suprafața arabilă a gospodăriei cu

Anii Suprafața 
ha

Producția în 
kg la ha

Livrări 
tone

neirigat irigat

1960 1 618 4 490 5 650 5 726
1961 1572 5 090 5 676 6 716
1962 1725 6 200 8 280 8 184
1963 3 790 5 710 7 520 16 067

După cum se vede din acest ta
bel, producțiile au crescut continuu. 
Faptul că în acest an ele sînt mai 
mici decît în 1962 se datorește unor 
cauze obiective. O parte din teren a 
fost însămînțat tîrziu, din cauza in
filtrării apei pe unele suprafețe în 
timpul inundațiilor din primăvară,

Sfîrșit 
de trimestru 

în școli
Zilele premer

gătoare încheie
rii trimestrului 
constituie o pe
rioadă impor
tantă în acti
vitatea școlilor 
de cultură gene
rală și profe
sionale. Prin in- 
de recapitulare 
lucrărilor scrise, 
au posibilitatea

termediul lecțiilor 
și sistematizare, al 
cadrele didactice 
să consolideze cunoștințele ele
vilor și să verifice cu exigență în ce 
măsură și-au însușit materia.

în cele mai multe școli, cadrele 
didactice pregătesc cu deosebită a- 
tenție lecțiile recapitulative. Profe
sorii școlii medii din Sebeș, regiu
nea Hunedoara, bunăoară, folosesc 
în expuneri date noi, repetarea și 
^sistematizarea sprijinindu-se, tot
odată, pe cunoștințele căpătate de 
elevi nu numai la lecții, ci și cu 
prilejul excursiilor, lecturilor facul
tative etc. într-un consiliu pedago
gic, profesorii de la grupul școlar 
metalurgic al Uzinelor „Vulcan“ au 
propus măsuri pentru mai buna fo
losire a materialelor didactice la lec
țiile recapitulative. La școlile medii 
nr. 1 și nr. 3 din Craiova, cadrele di
dactice au organizat pentru elevii 
din clasele a Xl-a lecții de sinteză 
cu perspectivă mai largă, care-i vor 
ajuta la susținerea examenului de 
maturitate.

O condiție importantă pentru pre
gătirea temeinică a elevilor este fo
losirea judicioasă a timpului desti
nat studiului individual în această 
perioadă. îndrumarea precisă și 
exigentă a elevilor în ce privește 
sistematizarea și însușirea temeini
că a cunoștințelor, sprijinul dat a- 
cestora în mai buna organizare a 
programului de activitate sînt pro
bleme care trebuie să preocupe 
permanent cadrele didactice, orga- 

s-au amenajat su
prafețe din ce in 
ce mai mari pen
tru irigat.

Pentru realiza
rea sarcinilor privind sporirea pro
ducției agricole, gospodăria a fost în
zestrată în cursul anilor cu nume
roase tractoare și mașini agricole 
moderne. în prezent, gospodăria este 
utilată cu 112 tractoare, 80 semănă
tori de porumb, 72 agregate de irigat, 
două stații de pompare plutitoare și 
alte mașini și utilaje care asigură e- 
xecutarea lucrărilor în timp scurt și 
la un nivel agrotehnic ridicat.

Investițiile făcute de stat în lu
crările de îndiguiri, de evacuare a 
apei și amenajări pentru irigat 
și-au dovedit din plin marea lor efi
ciență economică. înainte de a se 
face aceste lucrări, așa cum am a- 
rătat, din totalul de 9 000 ha numai 
300 ha era teren arabil și se găsea 
situat pe locurile mai ridicate. Dar 
și aci se obțineau producții mici da
torită inundațiilor. Pe atunci re
coltele la hectar nu depășeau 620 
kg grîu, 1 000 kg porumb și 720 kg 
floarea-soarelui. în urma lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare nu numai 
că au sporit suprafețele cultivate, ci 
a crescut de cîteva ori producția la 
hectar, gospodăria avînd astfel po
sibilitatea să livreze la fondul cen
tral al statului cantități mari de 
produse agricole. Astfel, în 1960 s-a 
obținut o recoltă de 4 500 kg po
rumb boabe la hectar pe o supra
față de peste 1 600 ha, iar pe 691 ha 
irigate producția a fost de 5 650 kg 
la hectar. Ținînd seama că în con
dițiile gospodăriei noastre, prin a- 
plicarea unei agrotehnici corespun
zătoare porumbul asigură recolte 
mari, s-a trecut la extinderea aces
tei culturi. In 1963 porumbul a 
ocupat o suprafață de 3 790 ha din 
care 1 715 ha au fost irigate. Urmă
torul tabel arată cum au crescut în 
ultimii 4 ani suprafețele cultivate cu 
porumb, recoltele medii la hectar și 
cantitățile livrate statului.

iar pe 1 000 ha în luna iunie a căzut 
grindina care a diminuat producția 
cu circa 30 la sută.

DUMITRU GH. DUMITRU 
Erou al Muncii Socialiste 

director
PAVEN NICOLAE 

inginer șef 

(Continuare în pag. IlI-a)

Școala de 8 ani nr. 3 din cartierul Braia-Lupeni
(Foto : Gh. Vințilă)

nizațiile de partid și de tineret din 
școli. Din păcate, nu peste tot se 
ține seama de aceste cerințe. La 
școala medie din Vișeu de Sus. re
giunea Maramureș, tocmai în pe
rioada pregătirii încheierii trimes
trului au fost organizate prea multe 
activități extrașcolare care răpesc 
elevilor din timpul de învățătură.

în obținerea unor bune rezultate 
la sfîrșitul acestui trimestru, un rol 
important îl au colaborarea dintre 
școală și familie, participarea pă
rinților la realizarea măsurilor ini
țiate de școală. La școlile de opt ani 
nr. 75 și nr. 76 din Capitală, profe
sorii diriginți, în discuțiile cu pă
rinții elevilor, au arătat care 
disciplinele la care copiii lor 
multă nevoie de ajutor, s-au 
asupra programului zilnic de 
al elevilor acasă. Asemenea 
tive au o influență pozitivă, 
buie la buna 
școlar.

Comitetele 
orășenești de 
deaproape activitatea secțiilor de în-

sînt 
au mai 
sfătuit 
muncă 
iniția- 

contri- 
pregătire a tineretului

regionale, raionale și 
partid, îndrumînd în-

La Consiliul Superior al Agricul
turii au fost centralizate datele cu 
privire la încheierea campaniei în- 
sămînțărilor de toamnă. Planul de 
însămînțare a griului, secarei și a 
altor culturi a fost depășit. Datorită 
muncii perseverente a mecanizato
rilor și colectiviștilor, îndrumării 
lor de către consiliile agricole și spe
cialiștii din unități, însămînțările 
din toamna acestui an au fost exe
cutate la un nivel agrotehnic supe
rior anilor precedenți, deși condițiile 
climatice au fost mai puțin favora
bile.

Lucrările de pregătire a terenului 
și de însămînțare au fost de mai 
bună calitate și aproape întreaga 
suprafață destinată culturii griului 
a fost însămînțată cu soiuri inten
sive și în perioade optime recoman
date de către Institutul central de 
cercetări agricole, pe baza rezulta
telor cercetărilor sale și a experien
ței unităților agricole socialiste.

Sesiuni ale un or sfaturi populare
In ultimele zile au 

avut loc mai multe 
sesiuni ale unor sfa
turi populare regiona
le și orășenești, care 
au adus în dezbaterea 
deputaților probleme 
gospodărești actuale. 
Ieri, în sesiunea Sfa
tului popular regional 
București, deputății 
s-au ocupat de între
cerea pentru buna 
gospodărire și înfru
musețare a orașelor și 
satelor. In acest an, 
au fost efectuate prin 
muncă patriotică lu
crări a căror valoare 
depășește 56 milioane 
lei.

Deputății Sfatului 
popular orășenesc Bra
șov au dezbătut pro
bleme legate de mat 
buna deservire și a- 
provizionare a popu
lației. Sesiunea a scos 
în evidență faptul că 
prin rețeaua comer
cială de stat și coope
ratistă s-au vîndut 
populației — în 1963 
— cu 12,6 la sută mai 
multe mărfuri decît 
anul trecut, dîndu-se 
atenție sporită folosi
rii noilor sisteme de 
deservire. Sesiunea a 
adoptat un plan de 
măsuri pentru îmbu-

La Tulcea și Constanța

Peste 900 de apartamente 
date în folosință

La Tulcea s-au dat recent în folo
sință două blocuri noi de locuințe cu 
148 apartamente, iar la Constanța 
alte 2 blocuri în cadrul complexului 
de locuințe Gara veche-Gara nouă, 
în total au fost date în folo
sință, de la începutul anului, 901 
apartamente, iar alte blocuri cu 517 
apartamente se află în stadii avan
sate de construcție, urmînd a-și pri
mi locatarii pînă la sfîrșitul anului.

Prin aplicarea unor procedee teh
nice noi. precum și prin extinderea 
folosirii materialelor plastice, con
structorii dobrogeni au sporit produc
tivitatea muncii în primele trei tri
mestre ale acestui an cu 5,2 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, au redus prețul de cost și au 
îmbunătățit calitatea lucrărilor. E- 
conomiile suplimentare la prețul de 
cost se ridică la aproape 300 000 lei.

vățămînt ale sfaturilor populare și 
conducerile școlilor, sînt chemate 
să inițieze acțiuni menite să contri
buie la perfecționarea procesului 
instructiv-educativ în această etapă 
importantă a anului de învățămînt. 
Exemplul Comitetului regional de 
partid Oltenia, care a analizat re
cent activitatea instructiv-educativă 
desfășurată în școlile de cultură ge
nerală pentru îmbogățirea nivelului 
de cunoștințe al elevilor, merită să 
fie urmat și de alte organe de par
tid, Totodată, pentru continua îm
bunătățire a pregătirii tineretului 
școlar este necesar să se urmăreas
că înfăptuirea măsurilor recomanda
te cu privire la încheierea primului 
trimestru în cadrul adunărilor de 
dare de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de partid din școli.

Pînă la încheierea primului tri
mestru au mai rămas cîteva săptă- 
mîni. întreaga activitate instructiv- 
educativă trebuie să fie îndreptată 
spre consolidarea cunoștințelor ele
vilor și obținerea unor rezultate cît 
mai bune la învățătură.

® însemnări pe marginea adu
nărilor de alegeri în organizațiile 
de partid. Problemele întăririi 
gospodăriilor colective — în cen
tral muncii de partid la sate 
(pag. 2-a).

• Un mijloc de perfecționare a 
tehnologiei. Introducerea largă a 
^acționărilor hidraulice 
anatice (pag. 2-a).

• Moartea tragică a 
telui S.U.A., Kennedy, 
mîhnire și indignare
publică mondială (pag. 4-a).

în aceste zile, în toate regiunile 
continuă pregătirile pentru asigura
rea recoltei anului viitor. Arăturile 
pentru însămînțările de primăvară 
au fost executate pe mai mult de 
80 la sută din suprafața prevăzută. 
Organizînd bine munca și folosind 
întreaga capacitate de lucru a trac
toarelor, gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Ploiești au terminat 
această lucrare, iar cele din regiu
nile Suceava, Oltenia și Argeș au 
efectuat-o în proporție ' de 95 la 
sută. De asemenea, gospodăriile co
lective din regiunile București și 
Dobrogea au arat peste 90 la sută 
din terenurile stabilite.

Printr-o mai bună organizare și 
intensificare a muncii, arăturile pot 
fi terminate înainte de venirea 
iernii pe întreaga suprafață în toate 
regiunile, inclusiv în cele rămase în 
urmă : Iași, Crișana, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Brașov și Mara
mureș, (Agerpres) 

nătățirea continuă a 
deservirii și aprovi
zionării populației.

Sesiunea Sfatului 
popular regional Plo
iești s-a ocupat de 
ocrotirea sănătății 
populației, rurale. Ho- 
tărîrea adoptată pre
vede ca în anul viitor 
să fie construite noi 
dispensare sătești, ca
se de nașteri și alte 
unități sanitare. Se 
vor întreprinde di
ferite acțiuni pentru 
profilaxia și tratarea 
bolilor cronice și in- 
fecțioase — cu spriji
nul unor colective 
medici specialiști.

de

„Expoziția cărții 
Academiei R. P. Romîne ««

Sîmbătă, prima zi din „Săptămîna 
cărții Academiei R. P. Romîne" — or
ganizată cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de activitate a Editurii Academiei — 
a avut loc, în Capitală, deschiderea 
festivă a Expoziției cărții Academiei 
R. P. Romîne. Acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit despre activi
tatea editurii și a felicitat în nu
mele Prezidiului Academiei pe lucră
torii ei pentru realizările obținute în 
decursul anilor. în standurile și vitrine
le expoziției sînt prezentate numeroase 
lucrări publicate într-un deceniu și ju
mătate de Editura Academiei R. P. Ro
mîne. Festivități asemănătoare au avut 
loc la Iași, Cluj, Timișoara și în alte 
centre din țară.

TELEGRAME
Domnului LYNDON JOHNSON

Președintele Statelor Unite ale Americii
Casa Albă-Washington

Am aflat cu adîncă indignare și mîhnire despre actul criminal care 
pus capăt vieții președintelui Statelor Unite, John F. Kennedy.

în persoana președintelui Kennedy, poporul american a pierdut un
remarcabil om de stat care a adus o contribuție de seamă, la eforturile , 
pentru rezolvarea pașnică a unor probleme litigioase, un conducător 
care a manifestat în momente grele pentru omenire un'înalt simț'de 
răspundere și o înțelegere realistă a necesității de a se găsi soluții re
zonabile în scopul evitării unui război termonuclear.

în numele Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Populäre 
Romîne, al poporului romîn și al meu personal, vă transmit sincere con
doleanțe Dumneavoastră și întregului popor american.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Domnului LYNDON JOHNSON
Președintele Statelor Unite ale Americii

Casa Albă-Washington
Cu ocazia numirii dv. în funcția de președinte al Statelor Unite ale 

Americii vă rog să primiți sincerele mele felicitări.
Exprim speranța că relațiile dintre Republica Populară Romînă și 

Statele Unite ale Americii se vor dezvolta în mod favorabil, în interesul 
țărilor noastre și al colaborării pașnice între popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

a

Doamnei JAQUELINE KENNEDY
Casa Albă-Washington

Vă rog să primiți, stimată doamnă, expresia sincerelor mele condo
leanțe pentru moartea tragică a soțului dv, eminentul om de stat ame
rican, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii — John F. 
Kennedy.

L a Legat
Sîmbătă la amiază, Ștefan Voitec, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romine, Alexandru 
Drăghici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, au sosit la sediul Legației 
S.U.A. la București, unde, în numele 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, al Consiliului de Stat, al Marii

BELGRAD 23 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineață au continuat la Bel
grad convorbirile dintre delegațiile 
Republicii Populare Romîne și Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Din partea romînă au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș și Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinți ai Consiliului

prim-secre- 
plecat sîm- 
special din

BELGRAD 23 (Agerpres). — Dele
gația de stat a Republicii Populare 
Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat, 
tar al C.C. al P.M.R., a 
bătă seara cu un tren 
Belgrad spre Saraievo.

împreună cu delegația romînă au 
plecat Miloș Minici, vicepreședintele 
Vecei Executive Federative, și. alte 
persoane oficiale.

întrevederea dintre Al. Bîrlădeanu
Miniciși M.

BELGRAD 23 (Agerpres). — în 
cursul după-amiezei de sîmbătă 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, a făcut 
o vizită lui Miloș Minici, vicepre-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

ia S. U. A.

a pre- 
ale Ame- 
victimă a

Adunări Naționale, al guvernului 
Ministerului Afacerilor Externe, au 
exprimat condoleanțe ministrului 
S.U.A., William A. Crawford, in le
gătură cu moartea tragică 
ședintelui Statelor Unite 
rich, John F. Kennedy, 
unui atentat criminal.

S-a semnat în cartea 
Ieanțe deschisă la sediul Legației.

(Agerpres)

Și

de condo-

In timpul convorbirilor dintre cele două delegații 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad. A participat, de a- 
semenea, Andrei Păcuraru, consilier.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al U.C.I., Edvard Kardeli, pre
ședintele Scupșcinei Federative a 
R.S.F.I., Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federative, Mi
loș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Kocea Po-

La gara Topcider, înalții oaspeți 
din Romînia au fost conduși de Io- 
van Veselinov, membru în Consiliul 
federației R.S.F.I., secretar al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Veliko Zekovici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative, Avdo 
Humo, membru al Vecei Executive 
Federative, Voin Lukici, secretar de 
stat pentru afacerile interne, dr. Mi- 
livoie Rukavina, secretar ăl Vecei 
Executive Federative, și alte perso
nalități oficiale.

ședintele Vecei Executive Federa
tive.

Au mai participat persoane oficia
le, consilieri și experți romîni și iu
goslavi.

Alexandru Bîrlădeanu și Miloș 
Minici au făcut un schimb de păreri 
asupra problemelor economice de 
interes comun pentru cele două 
țări.

„Belgradul a salutat cu căldură și cordialitate
a *inia

Presa iugoslavă despre vizita delegației de stat 
a R. P. Romîne

de oas-
R. S. F.

care de-

BEUGRAD — (Agerpres). întrea
ga presă iugoslavă, posturile de 
radio și televiziune se ocupă pe 
larg de vizita pe care delegația de 
stat a R. P. Romîne o face în R.S.F. 
Iugoslavia. Pe primele lor pagini, 
ziarele de sîmbătă publică ample 
relatări despre sosirea oaspeților ro
mîni în capitala țării vecine și prie
tene, prezintă desfășurarea vizitei. 
Ziarele înserează textele integrale 
ale cuvîntărilor rostite la sosirea de
legației, și la masa de gală de către 
tovarășii I. B. Tito și Gh. Gheorghiu- 
Dej.

Totodată se. publică numeroase fo
tografii înfățișînd întîlnirea dintre 
membrii delegației de stat a R. P. 
Romîne și conducătorii iugoslavi în 
gara Belgrad, cît și diferite imagini 
din timpul vizitelor făcute 
peții romîni în capitala 
Iugoslavia.

Atmosfera de prietenie cu 
legația romînă a fost înconjurată din 
primul moment al sosirii ei pe teri
toriul iugoslav este relevată de toate 
ziarele. „Belgradul, scrie „Borba", a 
salutat cu căldură și cordialitate pe 
oaspeții din Romînia". „Cetățenii ca
pitalei iugoslave, arată ziarul, au 
ieșit în masă pe străzi pentru a-și 
manifesta sentimentele de prietenie 
față de poporul romîn, ale cărui 
realizări și succese în construirea 
socialismului le urmăresc cu mare 
interes și cu sinceră simpatie".

Ziarul „Politika“ menționează că 
aclamațiile adresate de cetățenii 
Belgradului oaspeților din Romînia 
au fost o expresie „a dorinței lor ca 
această vizită să constituie încă o 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate și la colaborarea 
dintre cele două țări socialiste“.

„Construirea hidrocentralei de la 
Porțile de Fier este un însemnat fac
tor în întărirea colaborării dintre 
cele două țări" — arată ziarul în- 
tr-unul din titlurile sale inspirat din 
cuvintele rostite de președintele 
I. B. Tito.

„Nova Makedonia", după ce arată 
că relațiile dintre cele două țări 
prezintă „în ultimii ani tabloul unei 

povici, secretar de stat pentru afa
cerile externe, Kiro Gligorov, secre
tar de stat pentru finanțe, Marin 
Țetinici, secretar de stat pentru 
transporturi și telecomunicații, Bog
dan Țrnobrnia, secretar general al 
președintelui R.S.F.I., Mirko Tepa- 
vaț, adjunct al secretarului de stat 
pentru afaceri externe, Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

După convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
președintele Tito a reținut pe 
membrii delegațiilor la dejun.

întrevederea 
dintre C. Mănescu 

și K. Popovici 
BELGRAD 23 (Agerpres). — în 

cursul după-amiezei de sîmbătă, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Kocea Popovici.

Au fost de față Nicolae Gheor
ghiu, adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul R. P. Romîne la Bel
grad, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au fost pre- 
zenți Marco Nikezici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe, B. Stoianovici, membru al 
Vecei Executive a R. S. Serbia, 
Mirko Tepavaț, secretar de stat ad
junct pentru afacerile externe, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia au făcut un schimb de 
păreri privind relațiile dintre cele 
două țări, posibilitățile de extindere 
a lor în viitor.

„efor- 
celor- 
bucu- 
largi

linii ascendente", scrie : „Țelurile co
mune în construcția socialismului 
constituie o bază solidă pentru înțe
legere și respect reciproc".

Postul de radio Zagreb amintea 
într-un comentariu transmis în cursul 
zilei de sîmbătă că. „încă în cuvîn- 
tările de salut de la gara Belgrad 
și, apoi. în toasturile rostite la masa 
de gală s-a exprimat ideea necesi
tății dezvoltării pe mai departe a 
colaborării și prieteniei romîno-iu- 
goslave și s-au atins probleme con
temporane de cea mai mare impor
tanță pentru omenire : problema pă
cii și a coexistenței pașnice". Presa 
iugoslavă subliniază în această or
dine de idei cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că 
turile țărilor socialiste și ale 
laite țări iubitoare de pace se 
ră de sprijinul celor mai 
cercuri din lume“.

Ziarul „Vecernî Novosti“, arătînd 
că această vizită are loc într-un 
moment cînd „lupta pentru pace în 
diferitele părți ale lumii dă roade", 
exprimă convingerea că noua întîl- 
nire a conducătorilor romîni și iu
goslavi nu poate decît să contribuie 
la eforturile pentru îmbunătățirea 
atmosferei atît în regiunea Balcani
lor, cît și în întreaga lume.

Referindu-se la politica externă a 
țării noastre, ziarul scrie în conti
nuare : „Se pot cita numeroase do
cumente romînești, cuvîntări ale 
conducătorilor de stat romîni și ac
țiuni concrete în cadrul O.N.U., cît 
și în alte foruri, care dovedesc exis
tența unei politici clar formulate. 
Aceasta este o politică de pace, de 
afirmare a principiului că în lumea 
actuală problemele trebuie să se 
rezolve exclusiv pe calea tratative
lor, în interesul asigurării păcii. 
Baza acestei politici o formează 
principiile coexistenței pașnice în
tre țări cu orînduiri diferite. Romî
nia se pronunță pentru dezarmare, 
crearea de zone denuclearizate, 
dezvoltarea relațiilor economice 
internaționale, consolidarea O.N.U., 
reglementarea pașnică a probleme
lor actuale".
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Problemele întăririi gospodăriilor colective

in centrul muncii de partid la sate

bază 
pentru 
agricole

au relevat

or-

în raionul Sla
tina, raion cu o 
pondere mare în 
agricultura regiu
nii Argeș, adună
rile de dări de 
seamă și alegeri 
în organizațiile de 
partid au scos
în evidență munca perseveren
tă a comuniștilor pentru întărirea 
economico-organizatorică a gospodă
riilor colective, pentru sporirea pro
ducției agricole. Ne vom referi doar 
la cîteva aspecte ale acestei activi
tăți, reflectate în dezbaterile organi
zațiilor de partid din raion.

Organizațiile da 
în fruntea luptei 

sporirea producfiei

Adunările de alegeri
munca temeinică dusă de organiza
țiile de partid pentru sporirea pro
ducției agricole. Iată cîteva exemple. 
Gospodăria colectivă din Oporélu are 
terenuri podzolice mai puțin produc
tive, de pe care în anii trecuți se 
obțineau producții scăzute. Comite
tul raional de partid a acordat o 
deosebită atenție întăririi organiza
ției de partid din gospodărie atit 
prin primirea în rîndul membrilor 
și candidaților de partid a celor mai 
buni colectiviști, cît și prin îndru
marea permanentă a activității or
ganizației. Membrii și candidați! de 
partid au fost repartizați judicios pe 
brigăzi și echipe. Din inițiativa
gănizației. de partid, în toamna tre
cută, după strîngerea recoltei, s-au 
organizat discuții în brigăzi despre 
învățămintele campaniei agricole, 
insistîndu-se asupra necesității de a 
se valorifica rezervele de sporire a 
producției la hectar. La propunerea 
organizației de partid, consiliul de 
conducere al gospodăriei a luat mă
suri pentru o amplasare rațională a 
culturilor, folosirea unor semințe de 
înaltă productivitate; a fost organi
zată o acțiune largă de fertilizare a 
solului prin folosirea întregii canti
tăți de gunoi de grajd din gospodă
rie și din curțile colectiviștilor. O 
mare atenție s-a acordat organiză
rii muncii în cadrul brigăzilor pen
tru a se executa la timp și în bune 
condiții toate lucrările.

Călăuzindu-se după hotărîrile 
partidului, organizația de partid e- 
xercită cu competență dreptul de 
control în problemele esențiale ale 
gospodăriei. In campania însămînță- 
rilor de primăvară, președintele gos
podăriei a prezentat, în fața organi
zației de partid, o informare despre 
felul cum se desfășoară semănatul. 
Pe baza discuțiilor au fost luate mă
suri privind mai buna folosire a 
mijloacelor de lucru, transportarea 
seminței la capătul tarlalelor pentru 
ca tractoarele să nu aibă timpi 
morți. Aplicarea acestor măsuri a

înlesnit termina- ----------
iraea ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA

A T ÄT' ADUNĂRILOR de alegeri 
țeni? obiceiul ca", ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
mai ales în tlm- —
pul campaniilor a- 
gricole, membrii biroului să se în- 
tilnească. la sfîrșitul fiecărei zile 
de lucru, cu consiliul de conducere, 
pentru a analiza felul cum s-a des
fășurat munca peste zi, ce lipsuri 
s-au manifestat, și cum pot fi înlă
turate. Totodată, cu acest prilej sînt 
stabilite sarcinile pentru ziua ur
mătoare.

Munca politică sistematică, îndru
marea și controlul exigent al orga
nizației de partid asupra aplicării 
măsurilor organizatorice și agroteh
nice stabilite de consiliul de condu
cere au contribuit la obținerea unor 
recolte mai mari decît cele planifi
cate.

In adunările de alegeri au fost a- 
mintite numeroase inițiative ale or
ganizațiilor de partid pentru spo
rirea producției agricole. La gospo
dăria colectivă din Scornicești, or
ganizația de partid a propus inițierea 
unei largi acțiuni pentru punerea in 
valoare a unor terenuri erodate, 
slab productive și neproductive, si
tuate de-a lungul gîrlei Plapcea. 
Prin munca însuflețită a colectiviș
tilor la lucrările dé amenajare de 
terase, 73 de hectare ale gospodăriei 
sînt acum plantate cu vii, din care 
28 ha sînt pe rod. La adunarea de 
alegeri s-a propus începerea lucră
rilor de terasare pe încă 30 hectare.

Organizațiile de partid din cele 
mai multe gospodării colective pun 
în centrul preocupărilor lor dezvol
tarea creșterii animalelor. O mare 
importanță în realizarea sarcinilor 
de producție în acest sector are, așa 
cum a reieșit și din discuțiile în 
adunările de alegeri, repartizarea 
judicioasă a membrilor și candida- 
ților de partid lp locurile-cheie de 
producție. La G.A.C. Teslui și Curti- 
șoara, organizațiile de bază din bri
găzile zootehnice au analizat cauze
le producției slabe de lapte și 
constatat că aici nu se făcea o 
rajare rațională, oamenii care 
grijeau de animale nu erau cei
potriviți, cu dragoste față de această 
meserie. La propunerea organizații
lor de bază, consiliul de conducere 
de la G.A.C. Teslui a numit în func
ția de brigadier zootehnic pe Dumi
tru Crețu, iar conducerea G.A.C. 
Curtișoara pe Dumitru Trifu, oa-

au 
fu- 
în- 

mai

p^icepuți, 
de colec- 
Numeroși 

și can-

meni 
stimați 
tiviști. 
membri 
didați de partid, 
precum 
colectiviști dintre 

cei mai harnici au fost repar
tizați să lucreze ca îngrijitori. 
Muncind cu tragere de inimă, ei au 
introdus în practică metode înain
tate de îngrijire și furajare a ani
malelor. In felul acesta producția de 
lapte a crescut, ajungînd în pre
zent, la ambele gospodării, cu 
litri peste cea planificată.

In adunările de partid din brigă
zile zootehnice de la G.A.C. Negreni, 
Pleșoiu și altele, s-a vorbit pe larg 
despre situația pregătirii și folosirii 
furajelor. Vorbitorii au criticat ace
le comitete de partid și birouri ale 
organizațiilor de bază care au ne
glijat, în vara anului trecut, să con
troleze felul cum sînt înfăptuite de 
către consiliile de conducere măsu
rile pentru strîngerea și depozi
tarea tuturor resurselor de fu
raje și au cerut luarea măsurilor cu
venite. în vederea evitării risipei, 
s-a recomandat consiliilor de con
ducere să numească tovarăși care să 
răspundă de baza furajeră, iar locu
rile unde sînt depozitate furajele să 
fie împrejmuite.

întărirea continuă 
a organizațiilor de partid 
Dările de seamă și dezbaterile din 

organizațiile de bază sătești s-au o- 
cupat pe larg de munca cu activul 
fără de partid, de primirea în partid 
și educarea noilor membri și candi
dați de partid.

Rezultate bune în munca cu acti
vul fără de partid obțin birourile 
organizațiilor de bază din gospodă
riile colective din Slătioara, Ple
șoiu, Mogoșești și altele. Ocupîndu-se 
sistematic de educarea politică a to
varășilor din activul fără de partid 
birourile s-au îngrijit ca aceștia să 
urmeze, potrivit dorinței și pregă
tirii lor, diferite cursuri ale învă- 
țămîntului de partid ; în fața lor sè 
țin expuneri privitoare la proble
me actuale ale politicii partidului. 
Creșterea nivelului politic al tovară
șilor din activ, participarea lor la 
acțiunile întreprinse de organizații
le de bază i-a determinat pe mulți 
dintre ei să-și exprime dorința de a 
fi primiți în rîndurile partidului. De 
la alegerile trecute pînă în prezent 
au fost primiți în partid 966 colec
tiviști fruntași, specialiști, oameni

și alți

200

înaintați, cu au
toritate și presti
giu în rîndul ma
selor. Cu un an în 
urmă, organizația 
de bază din bri
gada nr. 1 de 
la G.A.C. Comă- 
nița avea doar

cîțiva membri de partid. In urma u- 
nei munci politico-educative siste
matice cu activul fără de partid, cu 
utemiștii, cu masa largă a colecti
viștilor, organizația de partid s-a 
întărit prin primirea în rîndurile ei 
a numeroși colectiviști fruntași; nu
mărul candidaților de partid a a- 
juns la 23. Intărindu-și rîndurile, 
organizația de partid și-a putut 
lărgi activitatea, a crescut rolul ei 
în viața gospodăriei.

Pe măsura creșterii numărului 
candidaților și al noilor membri.de 
partid, capătă o însemnătate tot 
mai mare munca de educare comu
nistă a acestora. Multe organizații de 
bază și-au îmbunătățit activita
tea în acest domeniu. La G.A.C. 
Bălteni, instructorul de partid Ion 
Drăguț a prezentat expuneri cu 
caracter educativ în fața candidați
lor; acestora li s-au încredințat sar
cini concrete, au fost sprijiniți să le 
aplice și controlați în activitatea lor. 
In organizațiile de bază din G.A.C. 
Mogoșești, Brebeni și altele, mem
brii de partid cu mai mare experien
ță ajută cîte 2—3 candidați să-și 
dezvolte pregătirea politică.

Totodată, în adunările de alegeri 
au fost criticate unele birouri ale 
organizațiilor de bază pentru ma-, 
nifestări de formalism în munca cu 
activul fără de partid. Astfel, la 
G.A.C. Jerana, biroul organizației de 
bază n-a repartizat sarcini tovarăși
lor din activ, neglijează munca po- 
litico-educativă în rîndurile aces
tora.

Comitetul raional de partid Slatina 
a desprins din dezbaterile adunărilor 
de alegeri concluzia necesității de a 
ridica la un nivel mai înalt munca 
de îndrumare a comitetelor de par
tid și a noilor birouri ale organiza
țiilor de bază, dîndu-i un caracter 
mai concret și mai sistematic, dife
rențiat în funcție de condițiile fie
cărei unități. îndeosebi va trebui a- 
cordat un sprijin mai eficient orga
nizațiilor de bază pe brigăzi.

In prezent au loc, în continuare, 
adunările de alegeri la comitetele de 
partid. Comitetul raional de partid 
Slatina se îngrijește îndeaproape de 
pregătirea lor, astfel încît ele să con
tribuie la ridicarea nivelului muncii 
de partid în gospodăriile colec
tive.

MARIN BAICU 
secretar al Comitetului raional 

de partid Slatina 
TEODOR MARIAN

soa

în cadrul clubului „Indepen
denta" din Sibiu funcționează 
un cerc de artă plastică, 
frecventat de numeroși artiști 
plastici amatori, în majori
tatea lor muncitori, tehni
cieni și alți salariați ai marii 
uzine metalurgice din localitate. 
In timpul lor liber, membrii 
cercului își cultivă aici ta
lentul, primesc îndrumări de 
specialitate, audiază expuneri, 
se întîlnesc cu artiști profesio
niști. De asemenea, el fac dese
ori vizite la muzeul Bruken- 
thal, excursii de studiu în îm
prejurimile orașului. O parte 
din lucrările membrilor cercu
lui sînt prezentate într-o expo
ziție deschisă acum la club. Fo
tografia redă o imagine din ac
tivitatea cercului de artă plas
tică al clubului „Independența".

Un mijloc de perfecționare a tehnologiei

Introducerea largă a acționărilor 
hidraulice și pneumatice

Perfecționarea continuă a pro
ceselor de producție este strîns le
gată de introducerea în producție a 
tehnicii înaintate. Pentru a le sub
linia importanța este suficient să a- 
rătăm că în industria constructoare 
de mașini numai 30—50 la sută din 
timpul de lucru al ma.șinilor-unelte 
este folosit efectiv pentru procesul 
de așchiere. restul timpului fiind 
consumat pentru efectuarea opera
țiilor auxiliare : alimentarea, prin
derea. desprinderea și îndepărtarea 
pieselor lucrate, efectuarea comen
zilor și controlului piesei. Or. meca
nizarea și automatizarea mașinilor- 
unelt.e și a utilajelor realizează toc
mai reducerea la minimum a timpi
lor consumați pentru efectuarea 
operațiilor auxiliare, asigurînd deci 
obținerea unei productivități maxi
me Ele constituie probleme actuale 
de mare importanță, modernizarea 
complexă a parcului de utilaje și 
mașini-unelte existent constituind 
una din principalele căi ale progre
sului tehnic în industrie.

Pentru mecanizarea și moderniza
rea utilajelor și mașinilor-unelte se 
folosesc în prezent mai multe sis
teme de comandă, cele mai frec
vente și eficace fiind cele bazate pe 
acționarea hidraulică pneumatică și 
electrică Avantajele mecanismelor 
de acționare hidraulice și pneuma
tice sînt bine cunoscute ; amintim 
aici doar posibilitatea de a obține 
și transmite eforturi mari în mod 
direct la organul de forță, faptul că 
se asigură un consum redus de me
tal, că est.»' posibilă comanda de la 
distanță simplă, precum și reglarea 
fără trepte, că inerția este redusă, 
iar acționarea foarte rapidă. Aceste 
avantaje au determinat pe proiec- 
tanți și pe constructori să-și îndrep- 
țe atenția asupra utilizării din ce

în ce mai largi a acționărilor hi
draulice și pneumatice.

Iată un exemplu. în cadrul Insti
tutului de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini s-au 
proiectat unele mașini-unelte-agre- 
gate și universale cu acționare 
hidraulică și pneumatică, mașini 
care au fost executate și date în 
exploatare cu bune rezultate la Uzi
nele metalurgice Sinaia, Uzine
le de utilaj petrolier-Tîrgoviște, 
Uzinele de strunguri-Arad, „Infrăți- 
rea“-Oradea și altele. Tot în ca
drul I.C.T.C.M. s-a proiectat o gamă 
de elemente tipizate ale aparataju-

Speciakștii își spun 
cuvîntul

lui hidraulic și panouri tip de acțio
nare hidraulică destinate acționării 
capetelor de forță pentru găuriri- 
filetări, strunjiri radiale și plane, 
frezări etc. în cadrul Uzinelor „Stea
gul roșu“-Brașov s-au proiectat și 
realizat, de asemenea, o serie de 
mașini-unelte-agregate cu acționare 
hidraulică și pneumohidraulică etc. 
Colectivul acestei uzine a între
prins o serie de lucrări de moderni
zare și mecanizare a parcului exis
tent de utilaje, introducînd numeroa
se dispozitive cu acționare pneuma
tică și pneumohidraulică. Asemenea 
realizări au fost obținute și la Uzi
nele „23 August“-.București, Uzinele 
de tractoare-Brașov și în alte între
prinderi. Cu toate acestea, introdu
cerea pe scară largă a dispozi
tivelor moderne de lucru pot în
registra un ritm și mai intens, iar 
avantajele unor asemenea acțiuni 
pot fi și mai larg puse în valoare ; 
există, pentru aceasta, numeroase 
rezerve șî posibilități.

Buna funcționare a mecanismelor

cu acționare pneumatică și mai ales 
a celor cu acționare hidraulică de
pinde, în primul rînd, de sistemele 
de etanșare. Proiectanțli folosesc în 
prezent multe sisteme. Recent, pen
tru etanșarea mecanismelor cu ac
ționare hidraulică s-au introdus, 
cu bune rezultate, inele de ca
uciuc sintetic cu secțiune rotundă. 
Lipsa unor norme departamentale 
sau standarde pentru sistemele și 
tipodimensiunile de garnituri folo
site ca elemente de etanșare în ac
ționările hidraulice și pneumatice, 
precum și a fabricării centralizate a 
acestora provoacă unele greutăți. 
Această lipsă a obligat pe construc
torii din institute și uzine să elabo
reze norme proprii, care diferă sub
stanțial una față de alta. Așa, de 
exemplu, pentru aceleași garnituri 
inelare cu secțiune rotundă s-au 
elaborat norme interne de către Uzi
nele „Steagul roșu“-Brașov, Uzinele 
de tractoare-Brașov, Uzinele „1 Mai“ 
Ploiești. Aceasta a făcut ca tipodi
mensiunile să difere și deci să fie 
necesare mai multe matrițe pentru 
executarea lor, iar diferite schimbări 
între ele să nu fie posibile. Aceste 
tipuri de garnituri atît de necesare 
se execută în condiții necorespunză
toare și în cantități insuficiente pen
tru a putea satisface și alți bénéfici
ai, calitatea lor lasă mult de dorit.

Pentru eliminarea acestor lipsuri 
ir fi indicat ca Oficiul de stat pen
tru standarde să urgenteze apariția 
unor standarde pe baza cărora să se 
treacă la organizarea fabricației cen
tralizate a tuturor garniturilor ne
cesare, Pentru îmbunătățirea calită
ții garniturilor cred că ar trebui 
studiată posibilitatea de a folosi mai 
larg la executarea unor asemenea 
piese capronul sau alte materiale 
plastice. Specialiștii din industria

chimică pot contribui din plin la re
zolvarea acestei probleme.

_ La montarea aparatului hidraulic 
și pneumatic în circuitele panouri
lor de comandă sau în alte instala
ții se folosește în prezent o mare 
varietate , de fitinguri (racorduri). 
Aceste elemente sînt proiectate și 
executate de uzinele interesate, de 
asemenea, fără a exista preocupare 
pentru centralizarea execuției lor. Se 
consumă astfel în plus o importantă 
capacitate de producție, iar execuția 
fără pregătire tehnologică a acestor 
fitinguri face ca ele să nu aibă în
totdeauna calitatea cea mai cores
punzătoare.

Tot în vederea extinderii acționă
rilor hidraulice și pneumatice în ac
țiunea de modernizare a mașinilor- 
unelte și a utilajelor, au mai fost e- 
laborate proiecte-tip pentru pompe 
cu roți dințate, pentru distribuitoare 
cu sertar cu comandă manuală, me
canică, hidraulică și electromagneti
că, și sînt în curs de elaborare pro- 
iectele-tip pentru supape, rezistențe, 
regulatoare de debit, pompe și mo
toare cu pistoane radiale și axiale, 
cilindri hidraulici și pneumatici etc. 
Trebuie să arătăm însă că aceste 
proiecte-tip, atît de necesare între
prinderilor noastre constructoare de 
mașini, întîrzie să ajungă la bene
ficiari, deoarece ciclul de avizare în 
Consiliul tehnico-științific din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini este destul de mare, depășind 
uneori cu mult timpul consumat 
pentru elaborarea lor. Cred că 
ar trebui găsite mijloace mai ope
rative de avizare a proiectelor-tip. 
Aplicarea obligatorie a acestora va 
elimina paralelismul în proiectare, 
va ridica nivelul calitativ al produ
selor.

Din cele arătate mai sus nu tre
buie să reiasă nicidecum că serviciile 
constructor-șef și mai ales mecanic- 
șef din uzine nu trebuie să se ocupe 
de modernizări și mecanizări. Dim
potrivă, ele pot și trebuie să contri
buie la extinderea aplicării mecanis
melor cu acționare hidraulică și pne
umatică. Pentru ca aceste colective 
să obțină rezultate bune, trebuie să 
li se pună la dispoziție norme și fișe 
de catalog cu o gamă largă de apa- 
rataj hidraulic, pneumatic și. elec-

Satu-Mare văzut din avion (Foto: GH. VINȚILĂ)

Se dezvoltă acțiunea
de economisire la

Economia țării noastre se dezvol
tă pe o linie mereu ascendentă. Ca 
rezultat al progreselor realizate în 
dezvoltarea industriei și agricultu
rii, ca și a celorlalte ramuri, crește 
an de an venitul național, se asi
gură ' satisfacerea în tot mai mare 
măsură a cerințelor crescînde ale 
celor ce muncesc. Dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale și creș
terea neîntreruptă a bunăstării po
porului asigură o bază tot mai lar
gă acțiunii de atragere la Casa de 
economii și consemnațiuni a unei 
părți din economiile bănești ale 
populației de la orașe și sate.

„Săptămîna economiei“, care se 
desfășoară între 24 și 30 noiembrie, 
constituie și anul acesta un prilej 
de trecere în revistă a rezultatelor 
obținute în acțiunea de economisi
re, în cultivarea spiritului de bună 
gospodărire a veniturilor personale 
ale oamenilor muncii. în primele 10 
luni ale anului, numărul depunători
lor la C.E.C. a crescut cu 632 000, iar 
depunerile sînt de peste două ori 
mai mari decît în perioada cores
punzătoare a anului 1962. Potrivit 
preliminărilor, pînă la sfîrșitul anu
lui în curs soldul general al depune
rilor va fi cu 45 la sută mai mare 
decît la sfîrșitul anului trecut.

Dezvoltarea în asemenea propor
ții a economiilor bănești încredin
țate spre păstrare Casei de econo
mii și consemnațiuni oglindește în
crederea deplină a populației în 
politica economică a partidului și 
guvernului, în stabilitatea leului, în 
tăria sistemului nostru bănesc. Ea 
este, totodată, o expresie a creșterii 
bunăstării oamenilor muncii, precum 
și a dezvoltării, în rîndurile acesto
ra, a deprinderii de a economisi, de 
a-și gospodări cu chibzuință venitu
rile.

Acțiunea de economisire la C.E.C. 
corespunde deopotrivă intereselor 
personale ale depunătorilor, cît și 
intereselor generale ale statului. 
Economiile bănești prin C.E.C. se 
păstrează în deplină siguranță ; 
statul garantează sumele depuse și 
asigură restituirea lor la prima ce
rere a titularului, garantînd secre
tul operațiunilor. Depunătorii pri
mesc dobînzi și cîștiguri scutite de 
impozite și taxe. în timpul cît sînt 
depuse la C.E.C., economiile bănești 
ale populației nu stau inactive ci, ră- 
mînînd în permanență disponibile 
pentru depunători, contribuie la dez
voltarea economiei naționale. Durata 
de păstrare a economiilor la C.E.C.

trie, care să le fie livrate de uzinele 
de specialitate în cantitatea nece
sară.

La ora actuală este necesar să se 
ia măsuri și în direcția urgentării a- 
similării și producerii mai susținute 
și într-o gamă mai largă a unor a- 
parataje electrice fără de care dez
voltarea și introducerea acționărilor 
hidraulice și pneumatice nu este po
sibilă.

O altă problemă care merită a fi 
luată în discuție este cea a cadrelor 
tehnico-inginerești de specialitate. 
Nici una dintre facultățile noastre 
nu pregătește specialiști pentru ac
ționări hidraulice și pneumatice cu 
destinație industrială. Cunoștințele 
insuficiente în acest domeniu pro
voacă, în unele întreprinderi, o ex
ploatare necorespunzătoare a mași
nilor și agregatelor cu acționare hi
draulică și pneumatică. Iată de ce 
cred că această problemă se cere 
mai operativ soluționată.

în fine, chestiunea documentării. 
Documentația tehnică existentă poa
te fi folosită mai rațional. Multe re
viste de specialitate ajung numai 
parțial sau deloc în mîinile proiec- 
tanților din uzine și institute. In
formarea reciprocă între institutele 
de proiectări și colectivele de pro- 
iectanți din întreprinderi este încă 
necorespunzător organizată. Necu
noașterea realizărilor celorlalte co
lective în munca de concepție duce, 
firește, la suprapuneri de proiecte și 
la consumarea inutilă a forțelor de 
proiectare. Unele întreprinderi fără 
experiență în domeniul acționărilor 
hidraulice și pneumatice au pornit 
la rezolvarea sarcinilor realizînd 
proiecte proprii, care în bună parte 
au fost deja realizate în formă de 
proiecte-tip de către I.C.T.C.M. A- 
ceastă stare de lucruri ar trebui 
eliminată imediat și, după părerea 
noastră, direcțiile tutelare din Mi
nisterul Industriei . Construcțiilor 
de Mașini ar putea găsi forme ope
rative de informare, cu privire la 
tot ce s-a realizat în acest domeniu.

Ing. ION GOGOAȘĂ
Șef de atelier de proiectare

I.C.T.C.M.-București

M. POPOVICI 
președintele 

Consiliului de conducere C.E.C.

este anul acesta cu 18 la sută mai 
mare decît în 1962.

Folosirea unor forme cît mai va
riate de economisire, care să atra
gă la C.E.C. tot mai mulți depună
tori și să-i cointereseze în buna 
gospodărire a veniturilor lor bă
nești, constituie o preocupare per
manentă a Casei de economii și 
consemnațiuni. Venind în întîmpi-

narea dorințelor depunătorilor, Casa 
de economii și consemnațiuni a pus 
la dispoziția acestora o serie de ins
trumente de economisire, printre 
care libretele cu dobîndă sau cu 
cîștiguri, libretele cu dobîndă și 
cîștiguri, obligațiunile C.E.C., contu
rile personale etc. Tot pentru a în
lesni oamenilor muncii economi
sirea unei părți a veniturilor lor 
bănești, a fost introdus și sistemul 
depunerilor pe bază de consimță- 
mînt scris prin virament. La sfîrși
tul anului trecut a fost introdus li
bretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme ; peste 25 
la sută din creșterea de sold reali
zată în primele 10 luni ale anului 
provine din depunerile pe acest nou 
libret. Recent, Casa de economii și 
consemnațiuni a mai introdus ope
rațiunea de primire spre păstrare a 
obligațiunilor C.E.C. Depunătorii 
pot lăsa obligațiile cumpărate în 
păstrarea unităților C.E.C., ferin- 
du-le astfel de pierdere sau distru
gere? Unitățile urmăresc, în același

a E.
timp, rezultatele tragerilor și le co
munică celor cîștigători.

Casa de economii și consemna
țiuni acordă o atenție deosebită îm
bunătățirii continue a deservirii 
populației. Rețeaua de unități cu
prinde astăzi toate orașele și comu
nele din țară. La dispoziția depună
torilor stau 1 359 de unități C.E.C. 
proprii și 7 113 unități mandatare. 
Urmărind apropierea, pe cît posibil, 
a unităților sale de locul de muncă 
al depunătorilor, Casa de economii 
și consemnațiuni a înființat în ul
timii ani peste 2 900 de agenții și 
ghișee cu gestiune în instituții și 
întreprinderi, inclusiv în unitățile 
agricole socialiste. De altfel, Casa 
de economii și consemnațiuni acor
dă o atenție deosebită dezvoltării 
acțiunii de economisire la sate. în 
1963, soldul general al depunerilor 
populației din mediul sătesc e de 6 
ori mai mare decît în 1959. înche
ierea colectivizării agriculturii a 
creat condiții pentru creșterea sim
țitoare a veniturilor bănești ale ță
rănimii colectiviste și, o dată cu a- 
ceasta, pentru lărgirea acțiunii de 
economisire la sate. Casa de econo
mii și consemnațiuni va intensifica 
munca de educare a țărănimii co
lectiviste în spiritul economisirii și 
folosirii chibzuite a veniturilor ei 
bănești. Se vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea deservirii populației 
rurale prin lărgirea în continuare și 
perfecționarea rețelei C.E.C. la sate.

în dezvoltarea acțiunii de econo
misire la C.E.C., un rol important 
revine muncii de propagandă. Lu
crătorii Casei de economii și con
semnațiuni și activul obștesc din 
cadrul comisiilor coordonatoare și 
operative de sprijinire a acțiunii 
de economisire desfășoară o muncă 
susținută de popularizare, de lămu
rire a oamenilor muncii de la ora
șe și sate asupra avantajelor eco
nomisirii, obținînd rezultate bune 
în direcția atragerii la C.E.C. a unei 
părți a veniturilor bănești ale popu
lației. Munca de propagandă va fi 
întărită în continuare, folosindu-se 
noi forme de popularizare a acțiu
nii de economisire la C.E.C, și ur- 
mărindu-se atît creșterea depuneri
lor, cît și consolidarea Și stabilita
tea lor, prin creșterea procentului 
de rămînere în sold.

în „Săptămîna economiei“, lu
crătorii din acest sector își vor spori 
eforturile pentru a contribui la îm
bunătățirea muncii de atragere a 
economiilor bănești ale populației 
la C.E.C. pe calea dezvoltării spi
ritului de economie- și de bună gos
podărire a banilor în rîndurile ma
selor largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate.

TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro
mine : Concert de muzică ușoară „Da- 
llda" (Franța) — (orele 20). Filarmoni
ca de stat „George Enescu“ (în studioul 
de concerte al Radioteleviziunii) : con
cert simfonic — (orele 20). Teatrul de 
Operă șl Balet al R. P, Romîne : Gi- 
zelle — (orele 11) ; Logodnă la mînăs- 
tire — (orele 19,30) Teatrul de stat de 
operetă : Paganini — (orele 10,30) ; Plu
tașii de pe Bistrița — (orele 19.30). Tea
trul Național „I L. Caraglăle“ (Sala Co
media) : Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 10) ; Mașină de scris — (orele 15,30) , 
O scrisoare pierdută —■ (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) ■ Nora — (orele 10) ; Su- 
rîsul costă un milion — (orele 15,30) ; 
Ancheta — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (o- 
rele 10) ; Comedia erorilor — (orele 15) ; 
Taina — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Frații Kara
mazov — (orele 10) ; Pygmalion — (orele
15.30) . Carieră pe Brodway — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 10.30) ; Bucătăreasa — (o- 
rele 16) ; Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul de Comedie . Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 10,30) ; Umbra 
— (orele 15,30) : Prietena mea Pix — fo
tele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : Măria Sa... bărbatul — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) • Chirița în provincie — 
(orele li) ; Cine a ucis — (orele 16) ; Lo
godnicul de profesie sè însoară — (o- 
rele 20). Teatrul regional București : 
Spectacol ,,V Alecsandri“ — Iașii în 
carnaval ; Miilo director — (orele 11) ; 
Grădina cu trandafiri — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Matineu dedicat 
împlinirii a 15 ani de la înființarea Tea
trului evreiesc de stat — București — 
(orele 11) ; Firul de aur — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala din Calea Victoriei 174) : Palatul 
melodiilor — (orele 20). Ansamblul de 
cintece și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 11). Circul de stat : Aventurile lui 
Don Quijote în arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Patria (10, 13,30; 
17; 20,30). A dispărut o navă : Republica 
(9,45; 13; 14,15; 16.45; 19- 21,15), Capitol 
(8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45),
Excelsior (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Feroviar (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19: 21,15). 
Modern (9,30; 11,30, 13,45; 16; 18,30; 20,45). 
Harakiri — cinemascop : București (8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21) Tomis (8,30; II; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30), Flamura (10; 12,30; 15; 17,30;

20) Ah, acest tineret : Carpațl (10; 12, 
14,15- 16,30 ; 18,45; 21); Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 10,45; 21); înfrățirea între po
poare (11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Mi-am 
cumpărat un tată : cinemascop : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); Grlvița 
(10; 12; 14,30; 10,30; 18,30; 20,30). Elena din 
Troia : victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Printre oameni buni : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.30: 20,30);. Flacăra (10; 
12; 16: 18; 20) Să ne trăiești, Gnat ! : 
Lumina (în continuare de la 10—14 ; 16; 
18,15; 20,30); Luceafărul (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Codin : Union (11; 15; 17; 19; 21).
Doina : Program pentru copii (orele 10) 
și Valsul nemuritor (14,30: 16,30; 18,30;
20.30) Tintin și misterul „Linei de aur" : 
Timpuri No! (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Bate 
toba : cinemascop ; Giuleștl (10,30; 12,30; 
16,30; 18,30; 20.30) Drumul Sării (11; 16; 
18; 20). Ultimul tren din Gun Hill : Cul
tural (10: 12; 15; 17; 19: 21). E permis 
să calci pe iarbă : Dacia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45: 21). Ucigașul plătit — cine
mascop : Buzești (11.30; 16; 18,15; 20.30). 
Popular (10,30; 14,30; 10,30; 18,45; 21). Ba
ronul de Münchhausen : Crtngașl (12; 
16; 18,15; 20,30). Electra : Bucegi (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) Dintele de 
aur i Unirea (16; 18; 20). Moby Dick : 
Vitan (11; 15; 17; 19: 20.45). La vîrsta 
dragostei : Miorița (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Pacea (11; 16; 18; 20). DracuU'și 
cele zece porunci : Munca (15,301 1$;
20.30) . Valsul nemuritor : Arta (10: 12; 
15; 17; 19; 21). Umbre albe — cinema
scop : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Escondi
da : Cosmos (14,30: 16,30; 10,30; 20,30).

TELEVIZIUNE : — Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00
— Emisiune pentru copil șl tineretul 
școlar. 10.30 — Rețeta gospodinei. 11,00
— Emisiune pentru sate. 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Filmul docu
mentar : Trotușul și Oamenii. 19,35 —
— Filmul artistic : Concertul mult vi
sat 21,15 — Program de muzică instru
mentală, în încheiere : Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 noiembrie. In țară: Vremea con
tinuă să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în jumătatea 
de nord-vest a țării, unde vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit din sud-vest. 
Temperatura în creștere Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 6 gra
de, iar maximele între 6 și 16 grade. In 
București : Vremea continuă să se în
călzească ușor. Cerul variabil, vînt slab 
pînă la potrivit din sud-vest. Tempera
tura în creștere,

membri.de
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Pe platforma oțelăriei Martin

1

(
în legătură cu moartea tragică a 

președintelui J. F. Kennedy, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a trimis 
secretarului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, o telegramă în care sînt ex
primate sincere condoleanțe.

(Agerpres)

La postul de televiziune 
București

Postul de televiziune București a 
transmis sîmbătă la ora 17,30 de la 
Washington, prin Telestar, un repor
taj înfățișînd imagini de la depune
rea la Casa Albă a corpului neînsu
flețit al președintelui John Ken
nedy. De asemenea, a fost prezentat 
un film documentar cuprinzînd mo
mente din activitatea prezidențială 
a lui John Kennedy. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea unui protocol tie asistență tehnică

americane"

Intre R. P. Romină
CONAKRY 23 (Agerpres). — La 

22 noiembrie, la Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Guineea a 
avut loc semnarea unui protocol în
tre R. P. Romînă și Republica Gui
neea cu privire la acordarea de 
asistență tehnică în domeniul im
primeriei. Protocolul a fost semnat 
de C. N. Khali, secretar general ad-

și Republica Guineea
junct al guvernului Republicii Gui
neea, și Gh. Popescu, ambasadorul 
R. P. Romîne.

în discursul său C. N. Khali a vor
bit despre relațiile prietenești exis
tente între cele două țări și a sub
liniat calitatea asistenței acordate de 
R. P. Romînă.

HUNEDOARA (corespondentul 
„Scînteii"). — In marele combinat 
al Hunedoarei spectacolul plămă
dirii metalului nu este nicăieri mai 
plin de farmec și măreție ca în oțe
lărie.

Pe platformele cuptoarelor încre
dințate echipelor conduse de Paul 
Orelt, Ion Drăghin și Marian Axen- 
te, evidențiate în întrecere, oame
nii sînt absorbiți de numeroasele 
treburi. Graficele, așezate lingă 
cabina de comandă, arată că în 
momentul de față s-a ajuns la 
ceea ce-și doreau oțelării mai de 
mult — munca riguros organizată 
și planificată pe bază de grafice. 
Este un lucru foarte important. 
Eforturile oțelarilor sînt mai bine 
canalizate spre rezolvarea celor 
mai principale probleme ale oțelă
riei. Iată cîteva exemple :

Pregătirea șarjelor la timp, po
trivit indicațiilor tehnologice, a dat 
topitorilor posibilitatea să-și orga
nizeze munca de așa natură in
cit fiecare fază a procesului de ela
borare — bine delimitată în timp 
— să se înscrie sub prevederile 
graficelor. In acest fel durata ele 
elaborare a șarjelor n-a depășit 
numărul de ore planificat. Dimpo
trivă, ea s-a redus mereu. In luna 
trecută 200 de șarje au fost scur
tate simțitor. Ca să înțelegem sem
nificația acestor „scurtări“, spre 
care tind toate echipele de oțelari, 
să facem din nou apel la grafice. 
Reducerea duratei de elaborare a 
șarjelor a fost principalul factor 
care a dus la îmbunătățirea indici
lor de utilizare a cuptoarelor cu 
630 kg de oțel pe metru pătrat de 
vatră față de plan și la elabo
rarea peste prevederi a. mai bine 
de 9 000 tone de oțel. Octombrie a 
însemnat luna cu cea mai înaltă 
producție din acest an, cu cele mai 
rodnice zile din istoria de peste 5 
ani a oțelăriei. Și, în plus, a însem-

nat reducerea procentului de rebu
turi sub 2 la sută, iar a consumului 
de metal cu 3 kg pe tona de oțel.

Aceste realizări apreciate de în
tregul colectiv al siderurgiștilor 
hunedoreni nu se datoresc numai 
oamenilor de pe platforma cuptoa
relor. Tovarășul Nicolae Sintim- 
breanu, șeful secției, și Constantin 
Toma, secretarul comitetului de 
partid, au relevat aportul jurnaliș
tilor care au trimis spre oțelării 
cantități sporite de fontă, precum 
și munca celorlalți lucrători din 
oțelărie. La hala de pregătire a tre-
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nurilor de turnare, brigada comu
nistului Grigore Bogdan a asigurat 
o asamblare corectă a utila
jelor. In hala de turnare, mais
trul Eugen Damianoiu, șeful de 
echipă Victor Mihaly și ceilalți 
turnători și-au fixat ca principale 
obiective în întrecere turnarea co
rectă a șarjelor. Prin „mîinile“ lor 
au trecut spre laminorul Bluming 
mai mult de 15 000 de lingouri peste 
sarcina planificată fapt ce a per
mis laminatorilor să transforme în 
țagle și profile mai bine de 7 400 
tone de oțel peste prevederile pla
nului de producție.

Ștefan Tripșa, Eroul Muncii So
cialiste, „decanul“ maiștrilor oțe
lari n-a. rămas nici el in afara sfe
rei problemelor ce-i frămîntă pe 
oțelari. După o absență de un an, 
timp în care a urmat Cursurile unei 
școli de partid, el a îmbrăcat din 
nou hainele de lucru. Nici n-au 
trecut două luni și Tripșa a pus 
din nou în valoare măiestria sa de 
oțelar printr-o intervenție extrem 
de valoroasă.

Se știe că vetrele cuptoarelor ca 
și celelalte reparații la cald ocupă 
un volum apreciabil de timp. Pen
tru a „rupe“ acest timp din cate
goria „neproductiv“ Ștefan Tripșa 
a pus la punct acum cîțiva ani o 
nouă metodă de reparare a vetre- 
lor prin arderea superficială a 
stratului de magnezită. Aceasta a 
permis oțelarilor să sporească sim
țitor indicii de utilizare a cuptoa
relor. Dar Tripșa nu s-a declarat 
mulțumit. „Faceți socoteala— obiș
nuia el să spună : o reparație la 
vatră ne costă 5—8 ore înmulțit cu 
6, numărul cuptoarelor. Și 
repetă aproape săptămânal, 
tr-o lună, într-un an ?“

Potrivit unei expresii
Tripșa „a copt“ un nou procedeu 
mult mai simplu și, se vede treaba, 
mult mai eficient. încercarea s-a 
făcut la cuptorul unde prie
tenul său Aurel Stanciu răspunde 
de reparații. După evacuarea șarjei 
s-a dat pe vatră un strat gros de 
magnezită, apoi țunder — un deșeu 
provenit de la laminare. După o 
scurtă perioadă de încălzire, cupto
rul a putut fi din nou încărcat. 
Toată oprirea n-a durat decît 3,40 
ore. De atunci a trecut aproape o 
lună. Cuptorul, urmărit îndeaproa
pe în funcționare, n-a staționat 
nici măcar un minut, pentru repa
rații. Noul procedeu va fi extins.

Bilanțul rodnic încheiat la finele 
lui octombrie de colectivul oțelă
riei Martin nr. 2 de la Hunedoara 
a stimulat și mai mult întrecerea 
echipelor de oțelari. La jumătatea 
acestei 
aproape 
plan. Și 
sfirșitul 
geata graficelor va ținti tot mai sus.

între 27 septembrie și 18 octom
brie a fost organizată la București 
expoziția „Transporturile america
ne“, care a fost redeschisă apoi la 
Brașov între 8 și 23 noiembrie. Ex
poziția s-a bucurat de un deosebit 
succes, înregistrînd un număr mare 
de vizitatori.

Directorul expoziției, Paul Whee
ler, într-o discuție pe care a avut-o 
cu un redactor al Agenției romîne 
de presă „Agerpres“, a relevat în
semnătatea și utilitatea organizării 
reciproce a unor astfel de manifes
tări.

„Am fost foarte bucuros și mulțu
mit de interesul pe care l-a mani
festat publicul romîn față de expo
ziție — a declarat el. Am mai fost 
în Romînia și am putut constata a- 
tunci ca și acum că există multă 
simpatie între poporul romîn și po
porul american. în 1959 a fost des
chisă o expoziție folclorică romî-

nească la Washington, New York, 
Philadelphia, Ohio, care a avut un 
mare succes. Un tot atît de mare 
succes a avut în S.U.A. și colectivul 
artistic „Rapsodia Romînă".

Referindu-se la un alt aspect al 
relațiilor, Paul Wheeler a apreciat 
în mod pozitiv schimbul de profe
sori și studenți, exprimîndu-și spe
ranța că aceste schimburi, înfăp
tuite în baza acordului încheiat în 
1960, se vor mări. In cursul convor
birii, directorul expoziției s-a refe
rit și la impresiile sale din timpul 
vizitării Bucureștiului. El a arătat 
că a văzut numai o parte din noile 
construcții ale orașului, remareînd 
„creșterea standardului de viață al 
populației“.

Amintind sprijinul primit în orga
nizarea expoziției, oaspetele a sub
liniat în încheiere : „Am fost foarte 
mulțumiți de colaborare“.

(Agerpres)

Mîmstrul R. P.
prsmit de

BRUXELLES 23 (Agerpres). — Cu 
ocazia plecării definitive din Belgia, 
ministrul R. P. Romîne la Bruxelles, 
Pavel Babuci, a fost primit de Paul 
Henry Spaak, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru 
al afacerilor străine.

Romîne la Bruxelles
P. H.

în timpul întrevederii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor romîno-bel- 
giene.

Membri ai parlamentului columbian 
cer stabilirea de relații cu țările socialiste

asta se
Dar în-

proprii,

luni graficele înregistrau 
5 000 tone de oțel peste 

fără îndoială că pînă la 
lunii și mai departe să-

(Urmare din pag. I-a)

în graficul alăturat sînt prezenta
te producțiile medii de porumb la 
hectar înainte și după executarea 
lucrărilor de îndiguiri și desecări și 
după extinderea irigațiilor. Recolte
le obținute demonstrează eficiența 
ridicată a acestor lucrări.
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I I înainte de ameliorare

După îndiguire și desecare 
1^1 După îndiguire,desecare și irigare

' Obținerea în fiecare an a unor re
colte mari a fost determinată 
condițiile deosebite pe 
mai ales porumbul, în 
noastră. Pămîntul este 
freatică se găsește la o 
0—2 m în primăvară și 5—8 m în 
vară, fapt care asigură plantelor re
zerva de apă necesară. De asemenea, 
Vecinătatea Dunării și Borcei creea
ză un microclimat favorabil culturii 
porumbului. Asemenea condiții sînt 
în toată lunca inundabilă a Du
nării, condiții care acum sînt puse 
în valoare prin executarea unor 
mari lucrări de îndiguiri și dese
cări. Aceasta nu înseamnă însă că 
pentru a se obține recolte bogate 
este de ajuns să se facă semă
natul porumbului primăvara și 
toamna să se treacă la cules. Pro
ducția este cu atît mai mare cu cit se 
aplică o agrotehnică corespunzătoa
re, cu cît lucrările agricole se fac la 
timpul optim. întregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
gospodăria noastră se străduiește să 
folosească rațional condițiile natu
rale favorabile și să aplice cît mai 
bine complexul de măsuri agroteh
nice în vederea obținerii unor re
colte mari.

Iată, pe scurt, cum s-a lucrat în a- 
çest an la cultura porumbului.

de 
care le are, 

gospodăria 
fertil, apa 

adîncime de

Cele 3 790 
cu porumb 
gime din vară și toamnă la adînci- 
mea de 28—30 cm. Fertilizarea tere
nului s-a făcut în mod diferențiat 
pe fiecare parcelă ținîndu-se seama 
de rezultatele analizelor de sol fă
cute la laboratorul din Galați. Solele 
cultivate cu porumb irigat au fost 
fertilizate în medie la hectar cu 
300—600 kg superfosfat și 200—400 
kg azotat (substanță brută), 
pe cele unde s-a cultivat 
rumb neirigat aceste cantități 
fost mai mici : 150—300 kg 
perfosfat la hectar și 100—200 
azotat la hectar. De asemenea, s-au 
folosit cantități însemnate de îngră
șăminte naturale fertilizîndu-se a- 
nual 150—200 ha. în primăvară s-a 
făcut fertilizarea cu azotat de amo
niu.

Majoritatea suprafețelor au fost 
însămînțate în perioada 20 aprilie 
— 5 mai, iar pe restul suprafeței 
unde terenul era mai umed, însă- 
mînțarea s-a efectuat mai tîrziu. 
S-a folosit sămînța din hibrizii : 
H.D. 409 și H. D. 311, care în de
cursul anilor s-au dovedit a fi 
cei mai productivi în condiții
le de sol și climă ale gospodăriei 
noastre, atît la cultura irigată cît și 
la cea neirigată. O atenție deosebită 
s-a acordat asigurării densității op
time de plante la hectar, în funcție 
de sistemul de cultură : la cel irigat 
40—48 000 de fire, iar la cel neirigat 
33—37 000 fire la ha.

în perioada de vegetație s-au a- 
plicat 3 prașile mecanice și 2—3 pra- 
șile manuale.

Producția de porumb obținută de 
gospodăria noastră în acest an este 
bună. Ea nu reprezintă însă pe de-

ha cultivate în acest an 
au fost arate în între-

iar 
po- 
au 

su- 
kg

plin posibilitățile noastre. O do
vadă concludentă că există încă 
mari posibilități de mărire a pro
ducției la hectar o constituie rea
lizările obținute de unele brigăzi. 
Astfel, brigada condusă de Iancu 
Ion, care a aplicat toate măsurile 
agrotehnice la timpul necesar, a reu
șit să obțină, în condiții de irigare, 
de pe o suprafață de 200 ha cîte 
10 000 kg porumb boabe la ha. De 
asemenea, brigada condusă de Adam 
Nicolae, pe o suprafață de 60 ha te
ren irigat, a obținut o producție de 
peste 10 000 kg boabe la ha. Rezul
tate bune au obținut unele brigăzi 
și la cultura porumbului neirigat. 
Astfel brigada condusă de Ion Năs- 
tase a obținut de pe o suprafață de 
261 ha o producție de 5 100 kg boabe 
la ha ; cea a lui Ioniță Gheorghe — 
5 600 kg boabe la ha, pe o suprafață 
de 200 ha etc.

Rezultate bune s-au obținut și la 
alte culturi : orzul de toamnă pe su
prafața de 200 ha a dat cîte 3 250 kg 
la ha ; floarea-soarelui pe o supra
față de 1 000 ha — o producție me
die de 2 500 kg la ha etc.

Iată deci ce mari rezerve există 
pentru sporirea continuă a recolte
lor la hectar, ce izvor de bogăție 
devine lunca Dunării în urma lu
crărilor de îndiguire și de evacuare 
a apei și prin aplicarea agrotehnicii 
avansate.

Sporirea continuă a suprafeței 
cultivate cu porumb și mai ales a 
recoltelor la hectar a creat condiții 
bune pentru creșterea și îngrășarea 
bovinelor și porcinelor. în acest an 
gospodăria noastră a prevăzut în 
plan să crească și să îngrașe 3 000 
bovine și 8 000 porcine. O mare parte 
din animale au și fost livrate.

Sesiuni tehnico-
Cea de-a doua sesiune de comuni

cări științifice a Institutului de cer
cetări alimentare, care a avut loc în 
Capitală și-a încheiat lucrările. La 
sesiune, care a durat trei zile, au 
fost prezentate 48 referate. Au fost 
audiate, de asemenea, și unele co
municări prezentate de specialiștii 
din țările prietene. Printre altele, au 
fost dezbătute probleme privind : 
introducerea unor tehnologii noi în 
industria alimentară, lărgirea gamei 
de sortimente, introducerea metode
lor de control fizico-chimice în pro
ducție, probleme de microbiologie, 
noi materiale pentru confecționarea 
ambalajelor pentru produse alimen
tare, preocupări pentru continua in
troducere a tehnicii noi în indus
tria alimentară.

*

Lucrările celei de-a IX-a sesiuni 
științifice a cadrelor didactice de la 
Institutul medico-farmaceutic din 
București au luat sfîrșit sîmbătă, cu 
simpozionul „Mijloacele de diagnos
tic precoce în bolile cardio-vascula- 
re“. Numeroși academicieni, medici 
și cercetători au expus rezultatele 
investigațiilor și studiilor lor efec
tuate practic în clinici și laboratoa
re asupra bolilor cardio-vasculare. în 
cadrul ședințelor pe secții au fost 
prezentate apoi peste 50 comunicări 
științifice din domeniile: morfofizio- 
logiei normale și patologice, medici- 
nei interne, chirurgiei, farmaciei, 
științelor sociale, endofotocinemato- 
grafiei și endoteleviziunii.

★
Sesiunea a IlI-a tehnico-științifică 

a Combinatului poligrafic „Casa

O dată cu sporirea producției la 
hectar a scăzut și prețul de cost al 
produselor. Deși s-au făcut investi
ții mari la lucrările de hidroamelio
rații ca și în dotarea gospodăriei cu 
mijloace mecanizate etc. care tre
buie amortizate, prețul de cost al 
produselor a fost redus la jumătate 
față de cît era înainte de executa
rea lucrărilor de ameliorare. A- 
cest lucru a permis ca în fiecare 
an bilanțul gospodăriei să se în
cheie cu importante beneficii. Toate 
acestea 
nomică 
diguire, 
gațiilor 
inundabilă a Dunării.

Colectivul de lucrători 
Pietroiu este hotărît să 
și pe mai departe pentru a obține 
producții mari în toate sectoarele de 
activitate. Principala atenție este în
dreptată spre cultura porumbului, 
în anul viitor, suprafața cu porumb 
va crește cu 400 ha. De asemenea, 
vom extinde culturile irigate la 
2 300 ha. Pentru obținerea de recolte 
mari la hectar, încă de pe acum am 
administrat 3 200 tone gunoi de 
grajd pe o suprafață de 160 ha și în
semnate cantități de îngrășăminte 
chimice. Continuă de zor executarea 
arăturilor de toamnă. în anul vii
tor vom îngrășa 4 000 bovine și 
peste 8 000 porci. Toate aces
tea vor face ca valoarea produc
ției globale a gospodăriei să ajungă 
la 58 milioane lei din care 46 mili
oane lei reprezintă valoarea produc
ției marfă. în felul acesta eficiența 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
va fi tot mai ridicată, gospodăria 
noastră sporindu-și și mai mult ro
lul în furnizarea unor mari canti
tăți de porumb și alte produse agri
cole necesare

demonstrează eficiența eco- 
ridicată a lucrărilor de în- 
desecare și extindere a iri- 
pe terenurile din lunca

din G.A.S. 
muncească

economiei naționale.

Ä

Un grup de lucrători din G.A.S. Pietroiu, care s-au remarcat munca lor harnică (de Ia stînga la
dreapta) : Aurel Voinea, mecanic, Gheorghe Ropoteanu, șeful atelierului mecanic, Dumitru Gh. Dumitru, direc
torul gospodăriei, Nicolae Paven, inginer șef, Ion Ivan, brigadier, Iancu Ion, brigadier. (Foto : M. ANDREESCU)
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in ce
Scînteii“ și-a încheiat sîmbătă la 
amiază lucrările. în cursul ultimelor 
două zile participanții — delegați ai 
poligrafiilor din țară și ai întreprin
derilor producătoare de material ti
pografic, au făcut un bogat schimb 
de experiență pe profesii în secțiile 
combinatului. Ei s-au interesat în
deaproape de noile metode tehnolo
gice aplicate aci și de posibilitățile de 
extindere a acestora în întreprinde
rile în care lucrează pentru îmbu
nătățirea continuă a reproducerilor 
policrome, de artă și de prezentare 
a mărfurilor. în continuare, au fost 
expuse cîteva referate științifice. în 
încheierea sesiunii, participanții au 
vizionat filmul „Tehnica nouă“, rea
lizat de cineclubul combinatului.

(Agerpres)

BOGOTA 23 (Agerpres). — Un 
grup de membri ai Parlamentului 
columbian au prezentat Camerei Re
prezentanților Congresului Național 
un proiect de rezoluție în favoarea 
stabilirii relațiilor diplomatice și co
merciale cu țările socialiste.

Columbia, se subliniază în pro
iectul de rezoluție, nu are nici un 
motiv să se abțină de la stabilirea 
unor relații diplomatice și comer
ciale cu țările socialiste.

Autorii proiectului de rezoluție a- 
mintesc că guvernul a creat în acest 
an o comisie alcătuită din reprezen
tanți ai ministerelor comerțului și 
afacerilor externe, pentru a pune de 
comun acord politica în domeniul 
comerțului exterior. în încheiere, 
parlamentarii propun Federației in
dustriașilor din Columbia să deschi
dă agenții de comerț în capitalele 
țărilor socialiste.

Preludiu la alegerile din Venezuela

Perchezifii și arestări la Caracas

Numirea noului ambasador 
al R. P. Romîne iu India

CARACAS 23 (Agerpres). — Po
liția și gărzile naționale din Caracas 
au început vineri percheziții pe 
scară largă și arestări în cadrul 
campaniei de represiuni antidemo
cratice, declanșate de regimul pre
ședintelui Betancourt în preajma a- 
legerilor prezidențiale de la 1 de
cembrie. Potrivit agenției Associa
ted^ Press, poliția a percheziționat 
casă cu casă în cartierele muncito
rești unde s-au produs în ultimele 
zile ciocniri între demonstranți anti
guvernamentali și armată. Au fost 
arestate numeroase persoane.

Raul Leoni, candidat la postul de 
președinte din partea partidului Ac/- 
țiunea democratică, al actualului pre
ședinte Betancourt, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că în 
ziua alegerilor vor fi aduse la Ca
racas toate forțele armate disponi
bile pentru a patrula pe străzi.

Totodată, după cum relatează a- 
genția Associated Press, atît la Ca
racas cît și în diferite orașe din pro
vincie s-au semnalat noi ciocniri in
tre participanții la demonstrații an
tiguvernamentale și poliție.

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine to
varășul Aurel Ardeleanu a fost nu
mit în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Republica India, în locul 
tovarășului Iancu Horațiu, care a 
primit o altă însărcinare.

I nf ormați i
La Institutul medico-farmaceutic 

din Iași a avut loc un simpozion 
consacrat aniversării a 100 de ani 
de la nașterea doctorului Ion Can- 
tacuzino. Despre viața și opera ma
relui savant romîn, au vorbit acad. 
V. Rășcanu, prof. dr. M. Franke, dr. 
N. Constàntinescu, dr. I. Pencea și 
dr. Melania Gheorghiu.

★
în zilele de 22 și 23 noiembrie a 

avut loc plenara lărgită a Comitetu
lui Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă. A fost prezentat referatul : 
„Presa literară și problemele crea
ției“. Au urmat discuții la care au 
participat scriitori și critici literari.

SPORT

CICLISM. — Finala campiona
tului republican de ciclocros, de 
la o-ra 9,30 pe șos. Pantelimon 
(caipătul tramvaielor 7 și 14).

RUGBI. — Finala campionatu
lui republican de juniori: C.S.S.- 
București — Știința Timișoara 
(ora 13, pe terenul din Parcul 
Copilului).

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, 
cuplaj între echipele bucureștene 
pentru „Cupa de toamnă“: Dina
mo — Steaua (ora 9,45) și Pro
gresul — Rapid (ora 11,30).

NATAȚIE. — Concurs interna
tional de înot și polo între echi
pele Telovychovna Jednota Gott- 
waldow și Clubul sportiv școlar 
București (bazinul Floreasca, 
la ora 17).

PATINAJ. — „Varietăți pe 
glinda gheții“ — spectacol 
patinaj artistic prezentat de 
samblu.1 de copii al clubului
namo (patinoarul „23 August“, de 
la ora 19).

Pesîe 5000 de
în Republica

Recent, la Paris a avut loc o confe
rință de presă organizată de ziaristul 
Michael Harmel, membru al „Mișcării' 
împotriva apartheidului“, care a evadat 
din Republica Sud-Africană, unde avea 
domiciliu forțat.

„Astăzi există în Africa de Sud peste 
5 000 de prizonieri politici — a decla
rat Harmel. Dintre aceștia, mai multe 
sute se află deținuți în virtutea legii 
«fără proces», potrivit căreia un func
ționar de poliție poate aresta orice per
soană, acuzînd-o de delict politic. A- 
ceasta este ținută în închisoare fără a 
fi inculpată și fără proces, neputînd 
să-și vadă familia sau avocatul și a- 
efeasta pentru perioade de cîte 90 de 
zile care pot fi prelungite“.

M. Harmel a vorbit amănunțit des
pre procesele liderilor politici acuzați de 
„sabotaj“. Acest delict, în definirea că
ruia sînt incluse diverse activități poli
tice, este pasibil de pedeapsa cu moar
tea. în prezent, există mai multe pro
cese de acest fel, ai căror acuzați au 
făcut greva foamei : printre altele la 
Maritzburg, unde acuzații au făcut 
greva foamei pentru a protesta pentru 
că li s-a refuzat avocatul ales de ei, un 
alt proces la Capetown etc. Dar cel mai 
cunoscut este procesul ce se desfășoară 
la Pretoria, unde figurează cei mai 
mulți dintre conducătorii luptei împo
triva „apartheidului“. M. Harmel a pre
cizat că un singur avocat și-a asumat

prizonieri politici 
Sud-Africană

apărarea tuturor acuzaților. La cererea 
comisiei internaționale a juriștilor de la 
Geneva, observatori particulari vor a- 
sista la ședințele procesului.

înăsprirea deîențiuiîii c'eiipttților 
politici la Burgos

MADRID 23 (Agerpres).— Cores
pondentul agenției D.P.A. anunță că 
autoritățile franchiste au înăsprit 
condițiile în care sînt ținuți 15 pri
zonieri politici la închisoarea din 
Burgos. Un purtător de cuvînt al 
guvernului spaniol a recunoscut că 
a fost îngrădită posibilitatea de co
municare a deținuților cu rudele și 
prietenii lor.

Ca pretext pentru această măsu
ră, purtătorul de cuvînt a invocat 
faptul că deținuții au adresat mi
nistrului de interne o petiție în care 
se plîng că sînt maltratați.

MADRID 23 (Agerpres). — Guver
nul franchist a publicat un decret 
obligînd minerii din minele de căr
bune. plumb și potasiu să satisfacă 
serviciul militar. Din motive econo
mice, ei erau scutiți pînă acum, de 
serviciul militar. Observatorii locali 
apreciază că noua lege este o măsu
ră antigrevistă, în special împotriva 
acțiunilor din bazinele carbonifere 
din Asturia.

Realizarea unui model al celulei 
creierului uman

de

o- 
de 

an- 
Di-

In ©âfieva ffiadwi
Marti, de la ora 18,30, în sala sportu

rilor de la Floreasca se va desfășura în- 
tîlnirea internațională feminină de hand
bal dintre echipele Rapid București și 
Subotița (Iugoslavia), contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor europeni".

★
Federația romînă de tenis de masă a 

propus federației din R.D. Germană ca în- 
tîlnirea feminină 'Voința București—S. C. 
Einheit (Dresda) din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni“ să se desfășoare la 21 
ianuarie. Meciul va avea loc la Dresda, 
deoarece echipa Voința a susținut pe te
ren propriu înlîlnirea din „sferturi” cu 
Spartak Fraga. Echipa masculină C.S.M. 
Cluj va întîlni în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni” echipa P.S. 
Sttutgart. Meciul se va disputa la 28 de
cembrie la Sttutgart.

rk
Cu două runde înainte de terminarea 

campionatului republican feminin de șah, 
în clasament continuă să conducă maestra 
internațională Alexandra Nicolau cu 10,5 
puncte din 13 posibile. în cea de-a 13-a 
rundă, Alexandra Nicolau a învins-o pe 
Marieta Ionescu, iar Margareta Teodo- 
rescu — clasată pe locul 2 cu 10 puncte — 
a făcut remiză cu Aura Teodorescu,

MOSCOVA 23 (Agerpres).— TASS. 
Specialiștii sovietici au creat un 
model al celulei creierului uman. 
Modelul poate efectua cele patru 0- 
perații aritmetice și chiar unele o- 
perații. de matematică superioară. 
Celula artificială este în stare să 
distingă semnalele care vin din ex
terior.

Acesta este primul model de ne
uron creat în U.R.S.S., apropiat de 
celula nervoasă vie. El are dimen
siunea unui aparat de radio cu 
tranzistori. în aparat este instalat 
un dispozitiv electronic.

în ceea ce privește construcția, 
varianta sovietică a neuronului este

mai simplă decît modelele celulei 
nervoase, cunoscute pînă acum. 
Complexitatea operațiilor nu are de 
suferit de pe urma simplificării con
strucției neuronului.

Specialiștii intenționează să con
struiască cu ajutorul acestui neuron 
un segment al sistemului nervos u- 
man, la început, fie și cel mai „sim
plu“, eventual un segment al mădu- 
vei spinării.

Oamenii de știință sovietici speră 
să creeze mijloace tehnice cu totul 
noi pe baza principiilor de funcțio
nare a sistemului nervos al orga
nismului viu.

Uzină marémotrice
Coastele bretone din Franța con

stituie, in dreptul Canalului Mînecii, 
una din regiunile cu cele mai pu
ternice maree din lume. In estuarul 
Rance, de pildă, diferența de nivel 
între flux și reflux poate ajunge 
pînă la 13,5 m. în ianuarie 1961 aci 
s-au început lucrările de construc
ție a primei uzine marémotrice din 
lume, care va avea o capacitate de 
240 000 de kilowați. Ea va folosi o 
nouă sursă de energie, și anume 
energia mareelor. Uzina este im
plantată între punctele Briantais și 
Brebis, estuarul Rance avînd aci o 
lățime de aproximativ 750 m.

Uzina va avea 24 de grupuri 
turbo-alternatoare de 10 000 kW fie
care, permițând o producție netă de 
544 milioane de kWh pe an. Barajul 
va cuprinde, în afară de uzina pro- 
priu-zisă, un dig de aproximativ 
175 m lățime (întrucît lărgimea rîu- 
lui este mai mare decît cea necesară 
uzinei), precum și un baraj mobil 
format din 6 mari stăvilare. Stadiul 
lucrărilor este avansat : ecluza a fost 
pusă în funcțiune în decembrie 1962

și barajul — în aprilie 1963. închi
derea estuarului a avut loc în iulie 
1963, iar construcția uzinei care va 
furniza energia electrică va în
cepe în 1964. Intrarea în funcțiune 
a primelor grupuri este prevăzută 
pentru sfirșitul anului 1965 sau în
ceputul anului 1966.

Printre numeroasele soluții origi
nale ale uzinei — scrie ziarul „Le 
Monde“ — pot fi semnalate „bul- 
burile“, grupuri pentru producția 
de energie electrică de un stil nou.. 
Ele au fost special concepute pentru 
uzina de la Rance, dar găsesc apli
cări acum și în alte locuri, unde că
derea de apă de la care provine 
energia are o înălțime mică. De a- 
semenea, debitul apei care trece 
prin estuarul Rance (aproximativ 
18 000 m cubi pe secundă) este din
tre cele mai importante dintre cîte 
au fost barate pînă acum.

Bazinul de acumulare va avea o 
capacitate de 180 000 000 de m.c. 
Producerea energiei va avea loc 
atît în timpul procesului de umple
re cît și de golire.
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Moartea tragică a președintelui S. II. 1, Kennedy, 
a produs mîhnire și indignare in opinia publică mondială 

o La catafalc © Luni vor avea loc funeraliile
• L* Johnson a preluat funcția de președinte

Pentru cooperarea economică internațională Comunicatul comun sovieto-iranian

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Avionul specia] „Air Force-1“ care 
a transportat din Dallas sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui John Ken
nedy, a aterizat vinèri seara la baza 
aeriană Andrews. Rămășițele pă- 
mîntești ale președintelui Kennedy 
au fost aduse la Casa Albă. Sîmbătă 
familia regretatului președinte, noul 
președinte Lyndon Johnson și mem
brii guvernului, membrii celor două 
Camere ale Congresului S.U.A., ai 
Curții Supreme, guvernatorii celor 
50 de state federale, precum și 
membrii Corpului diplomatic acre
ditați la Washington au adus ■ un 
omagiu, înclinîndu-se la catafalcul 
lui John Kennedy. O mare mulțime 
de oameni s-a adunat tăcută și în
durerată în fața Casei Albe. în ora
șele din S.U.A., drapelele au fost 
coborîte în bernă.

Duminică, corpul neînsuflețit al 
regretatului președinte va fi trans
portat la Capitoliu, sediul Congresu
lui S.U.A. Publicul va avea acces la

Omagiul unor personalități de seamă
încetarea din viață a președintelui 

Statelor Unite, John Kennedy, în 
urma unui act criminal, a produs o 
profundă mîhnire și indignare în 
lumea întreagă. De pretutindeni so
sesc la Washington telegrame și 
mesaje de condoleanțe. Personalități 
marcante din Statele Unite și din 
alte țări evocă, în declarațiile lor, 
figura fostului președinte.

Lyndon Johnson, noul președinte 
al S.U.A., a declarat la sosirea pe 
aeroportul Andrews de lîngă 
Washington : „Este un moment greu 
pentru întregul popor. Am suferit 
o pierdere care nu poate fi expri
mată în cuvinte“.

Secretarul de stat, Dean Rusk, 
care s-a înapoiat la Washington în- 
trerupîndu-și călătoria spre Japo
nia, a adus elogii „înțelepciunii cu 
care președintele Kennedy și-a în
deplinit copleșitoarea sa răspun
dere“.

Pastorul Martin Luther King, 
unul din conducătorii mișcării pen
tru drepturile populației de culoare, 
a declarat la Atlanta că John Ken
nedy „a fost un președinte mare și 
plin de abnegație. Cel mai frumos 
tribut pe care poporul american îl 
poate plăti defunctului președinte 
este realizarea politicii progresiste 
pe care el a căutat să o inițieze în 
domeniul relațiilor externe și in
terne“.

„împreună cu toți americanii îm
părtășim nemărginita durere în le
gătură cu odioasa asasinare a pre
ședintelui John Kennedy — se 
spune într-o declarație dată publi
cității de Partidul Comunist din 
S.U.A. Acest asasinat este rezultatul 
activității criminale a forțelor pro
fasciste și de extremă dreaptă, a ra
siștilor, care nu se dau înlături de 
la nimic pentru a submina institu
țiile democratice ale țării, a pune 
sub amenințare pacea mondială și a 
întoarce roata istoriei".

„Sînt profund mîhnit de știrea 
morții tragice a eminentului om deIn paginile presei internaționale

Agențiile de presă, ziarele, postu
rile de radio și televiziune consacră 
ample comentarii morții tragice a 
președintelui Kennedy.

Ziarul „NEW YORK TIMES“, sub 
titlul „Lumina rațiunii" scrie : „Ști
rea de necrezut, uluitoare care s-a 
abătut asupra Americii și lumii, 
vineri după-amiază, este greu de în
țeles. La mai multe ore după acest 
eveniment, era încă aproape de ne
conceput că John Kennedy, pre
ședintele Statelor Unite, zace acum 
ucis de glontele unui asasin“. Ziarul 
își exprimă speranța că cuvintele și 
spiritul acestui președinte vor că
lăuzi țara atît pe plan intern, cît și 
în relațiile internaționale.

Corespondentul agenției america
ne ASSOCIATED PRESS, John 
Hightower, referindu-se la politica 
externă a guvernului Kennedy, scrie 
să fostul președinte „a insistat pen
tru adoptarea unei atitudini suple și 
receptive“ în relațiile internaționale. 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE“ 
în articolul intitulat „O zi de du
rere și rușine“, exprimînd indigna
rea americanilor în legătură cu ac
tul criminal, scrie : „Se vor ridica, 
desigur, monumente în memoria lui 
John F. Kennedy. Dar cel mai fru
mos monument pe care țara i l-ar 
putea înălța ar fi o cercetare amă
nunțită a cauzelor crimei, hotărîrea 
fermă de a veghea ca niciodată să 
nu se mai împrăștie seînteile care 
pot duce la o vîlvătaie atît de 
odioasă".

Ziarul „DAILY NEWS“ a publi
cat pe o pagină întreagă o foto
grafie, înfățișînd pe președintele 
Kennedy la Casa Albă, avînd ca 
fundal un imens portret al pre
ședintelui Lincoln. Imagine drama
tică a unei paralele istorice : cu o 
sută de ani în urmă. Lincoln, cel 
care a abolit sclavia, a fost primul 
președinte al S.U.A. răpus de reac
ționarii din sud.

Presa din Moscova a consacrat 
un loc important știrilor privind a- 
sasinarea criminală a președintelui 
Kennedy. Tn biografia publicată. 
„PRAVDA“ îl caracterizează ca „un 
eminent om de stat american“ și a- 
rată că acesta „a subliniat că toate 
țările sînt profund interesate în 
mod reciproc într-o politică justă și 
adevărată de pace și încetare a 
cursei înarmărilor“. Relevînd con
tribuția fostului președinte la în
cheierea Tratatului de la Moscova. 
„Pravda“ arată că „acțiunile lui 
Kennedy în direcția însănătoșirii

catafalc în cursul zilei de duminică 
și luni dimineața, iar funeraliile vor 
avea loc luni la amiază, la catedrala 
romano-catolică St. Matthews. Ziua 
de luni a fost proclamată zi de do
liu național în S.U.A.

Noul președinte al S.U.A., Lyndon 
Johnson, care va funcționa în actu
ala legislatură, adică pînă la începu
tul anului 1965, a depus jurămîntul 
la bordul avionului cu care a fost 
adus John Kennedy la Washington.

Preluînd funcția de președinte, 
Lyndon Johnson a avut la Casa 
Albă o întrevedere cu subsecretarul 
de stat George Ball, ministrul apă
rării Robert McNamara și George 
Bundy, care a fost consilierul per
sonal al președintelui Kennedy. în 
cursul zilei de sîmbătă, L. Johnson 
a primit și pe alți membri ai cabi
netului, precum și pe secretarul de 
stat, Dean Rusk. Foștii președinți 
Truman și Eisenhower au vizitat 
Casa Albă, pentru a aduce un oma

stat, domnul John Fitzgerald Ken
nedy, președintele S.U.A. — se 
spune în telegrama adresată de 
N. S. Hrușciov lui Lyndon Johnson. 
Moartea lui este o lovitură grea dată 
tuturor oamenilor cărora le este 
scumpă cauza păcii și colaborării so- 
vieto-americane. *

Asasinarea mișelească a președin
telui S.U.A. într-un moment în care, 
ca urmare a eforturilor depuse de 
popoarele iubitoare de pace, s-au 
conturat simptome de micșorare a 
încordării internaționale și s-a des
chis perspectiva îmbunătățirii rela
țiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., stîr- 
nește indignarea oamenilor sovietici 
față de cei vinovați de această cri
mă mîrșavă.

Voi păstra amintirea despre întâl
nirile personale cu președintele 
J. F. Kennedy, ca despre o persona
litate cu vederi largi, care aprecia 
în mod realist situația și se străduia 
să găsească prin tratative căile spre 
rezolvarea problemelor internațio
nale care dezbină astăzi lumea.

Guvernul sovietic și poporul so
vietic împărtășesc durerea poporu
lui american în legătură cu această 
mare pierdere și își exprimă spe
ranța că strădaniile spre rezolvarea 
problemelor litigioase, la care pre
ședintele J. F. Kennedy și-a adus 
contribuția însemnată, vor fi con
tinuate în interesul păcii, spre 
binele întregii omeniri“.

Sîmbătă dimineața, N. S. Hrușciov 
și A. A. Gromîko au făcut o vizită 
la ambasada S.U.A. din Moscova, 
unde au semnat în registrul de con
doleanțe. Ei au avut apoi o între
vedere cu ambasadorul S.U.A., Foy 
Kohler.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Alec Douglas-Home, a expri
mat guvernului Statelor Unite 
„condoleanțele cele mai profunde 
pentru pierderea suferită“. Liderul 
Partidului laburist englez, Harold 
Wilson, a declarat că „aduce un 

situației internaționale s-au lovit 
de atacurile cercurilor reacționare 
din S.U.A., cunoscute în presa ame
ricană sub denumirea de „turbați“.

Ziarul parizian „LIBÉRATION“ 
scrie : „Kennedy a fost simbolul 
unei politici americane noi ; el a 
combătut suspiciunea, ura și 
mccarthysmul proprii timpului lui 
Foster Dulles, s-a pronunțat împo
triva „războiului rece“ îndreptat 
contra Uniunii Sovietice și aliaților. 
săi și a răspuns la chemările țărilor 
socialiste pentru începerea tratati
velor“.

în cotidianele britanice se subli
niază aportul lui Kennedy la însă
nătoșirea climatului internațional. 
„TIMES“ relevă că el „a dorit con
tacte între Est și Vest“ și apreciază 
ca „un motiv de satisfacție faptul că 
înaintea morții lui Kennedy s-a în
cheiat Tratatul pentru încetarea ex
periențelor, adevărată piatră de în
cercare pentru posibilitățile de a se 
ajunge la acorduri, și s-a realizat un 
început de destindere“. „Dacă răz
boiul rece este mai puțin rece — 
scrie „DAILY HERALD“ — acest 
lucru se datorește faptului că 
J. F. Kennedy s-a arătat gata să 
vină în întâmpinarea lui N. S. 
Hrușciov la jumătatea drumului“. 
Organul cercurilor de afaceri en
gleze „FINANCIAL TIMES“ scrie că 
printre meritele fostului pre
ședinte se înscrie faptul că „el a 
impulsionat relaxarea“ în relațiile 
cu țările socialiste.

(Agerpres)

Cum se desfășoară ancheta
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Poliția orașului Dallas a arestat pe 
Lee Harvey Oswald în vîrstă de 24 
de ani, bănuit de asasinarea pre
ședintelui Kennedy. Acest tânăr a 
1'ost arestat în localul cinematogra
fului „Texas“, aflat la o distanță de 
aproximativ 6 kilometri de locul 
unde a fost omorît președintele 
S.U.A.

După un interogatoriu care a du
rat aproape zece ore, el a fost pus 
oficial sub acuzare de asasinarea lui 
John Kennedy. El este acuzat, de a- 
semenea, de asasinarea unui polițist. 
Șeful poliției din Dallas, J. Carry, a 
precizat că la anchetă au participat 

giu lui John Kennedy și a se între
ține cu președintele Johnson. De 
asemenea, președintele Johnson s-a 
întîlnit cu liderii grupurilor parla
mentare ale partidelor democrat și 
republican.

Membrii Senatului, din care John 
Kennedy a făcut parte pînă la ale
gerea sa ca președinte în noiembrie 
1960, și-au exprimat profunda lor 
emoție și consternare la moartea 
tragică a președintelui. Cele două 
Camere și-au întrerupt imediat 
dezbaterile, în semn de doliu. Con
gresul nu va ține ședințele prevă
zute pentru săptămîna viitoare.

Conform prevederilor constituțio
nale americane, în urma preluării 
de către vicepreședinte a funcției de 
președinte al Statelor Unite, vice
președinte a devenit John McCor
mack, președintele Camerei Repre
zentanților. McCormack, avocat și 
expert în probleme fiscale, are 72 
ani și este de 34 ani membru al 
Camerei Reprezentanților.

omagiu unui mare luptător pentru 
pace“. Fostul prim-ministru. al Ma
rii Britanii, Winston Churchill, a 
spus : „Cei care vor veni după 
Kennedy vor trebui să lupte și mai 
mult pentru a realiza idealurile de 
pace, de fericire și demnitate ome
nească cărora li s-a dedicat pre
ședintele“. Filozoful englez și acti
vist pe tărîm obștesc, Bertrand 
Russel, a declarat : „Consider că el 
(Kennedy) a tins cu sinceritate spre 
un acord cu U.R.S.S. și sper că suc
cesorul său îi va continua politica“.

Președintele de Gaulle a adresat 
poporului american condoleanțe. 
„Președintele Kennedy, a spus el, a 
murit ca un ostaș, în numele dato
riei și în serviciul țării sale“.

în legătură cu asasinarea pre
ședintelui S.U.A., John Kennedy, 
Walter Ulbricht a adresat în nu
mele poporului, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane o telegramă de condo
leanțe noului președinte al S.U.A., 
Lyndon Johnson-

în mesajul său de condoleanțe, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, arată că John Kennedy 
„a fost un om de stat care a depus 
eforturi pentru îmbunătățirea rela
țiilor internaționale“.

„Omenirea îi datorează lui John 
Kennedy — a declarat Joao Goulart, 
președintele Braziliei — un nepre
țuit efort, încununat deja de un 
prim succes, de a consolida pacea 
mondială și de a crea o atmosferă 
de încredere, colaborare și înțele
gere între toate popoarele“.

Președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a apreciat moartea lui Ken
nedy ca o „pierdere pentru pacea și 
progresul în lume“.

Președintele Algeriçi, Ben Bella, 
a declarat printre altele : „De
nunțăm cu vehemență acest act 
infam care, prin persoana pre
ședintelui Kennedy, urmărea să lo
vească într-o acțiune umanitară în 
favoarea desegregării rasiale în 
S.U.A.“.

Carlos Lechuga, reprezentantul 
permanent al Cubei la O.N.U., a 
declarat : „Am aflat cu adîncă tris
tețe despre moartea tragică a pre
ședintelui Kennedy. Toți oamenii 
civilizați vor fi întotdeauna întris
tați de asemenea evenimente. Dele
gația noastră la O.N.U. ține să 
afirme că această declarație ex
primă sentimentele poporului și 
guvernului din Cuba“.

Telegrame și mesaje de condo
leanțe au fost trimise, de asemenea, 
la Casa Albă de A. Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, A. Za- 
wadzki, președintele Consiliului de 
Stat, și J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Istvan Dobi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
D. Ganev, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, și T. Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, președintele Re
publicii Peru, Fernando Belaunde 
Terry, președintele Turciei, Cemal 
Gürsel, împăratul Japoniei, Hiro
hito, primul ministru al Japoniei, 
Ikeda, Papa Paul al VI-lea, Sarva- 
palli Radhakrishnan, președintele, și 
Javaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, prof. John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, pre
cum și de alți președinți de state și 
conducători de guverne din diferite 
țări ale lumii, lideri politici, perso
nalități științifice și culturale, or
ganizații politice și obștești etc.

(Agerpres)

agenți ai F.B.I. și ai serviciilor se
crete.

Henry Wade, procuror din Dallas, 
a declarat că afacerea va fi prezen
tată unui juriu de punere sub acu
zație, probabil în cursul săptămînii 
viitoare. El a adăugat că lipsesc încă 
amănunte în cadrul anchetei și a re
fuzat să precizeze dacă au fost luate 
amprentele digitale de pe arma cu 
care a fost comis atentatul. Căpita
nul de poliție Will Fritz a declarat 
că Oswald nu a mărturisit nimic, nu 
a semnat nimic și a negat că ar fi 
participat la asasinarea președinte
lui.

Comitetul nr. 2 al 0. IV. II. dezbate 
proiectul de rezoluție inițiat de R. P. Pomină

NEW YORK 23.— Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul numărul doi pentru 
problemele economice și financiare 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
luat în dezbatere, la 22 noiembrie, 
proiectul de rezoluție inițiat de de
legația R. P. Romîne și prezentat 
Comitetului, împreună cu alte șapte 
delegații, privitor la declarația asu
pra cooperării economice interna
ționale. Proiectul de rezoluție cere 
conferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva să contri
buie la accelerarea elaborării unei 
declarații privind principiile de 
cooperare economică între state.

Luînd cuvîntul pentru a prezenta 
Comitetului proiectul de rezoluție, 
reprezentantul romîn Titus Cristu- 
reanu a declarat că delegația ro
mînă consideră că O.N.U. are inte
resul și răspunderea urmăririi în
deaproape a elaborării complete a 
acestor principii care să poată con
stitui un îndreptar în relațiile dintre 
toate statele, indiferent de gradul 
lor de dezvoltare economică sau a 
regimului lor social-economic. Vor
bitorul a amintit faptul că delegația 
romînă a pus în discuție problema 
elaborării unor principii de coope
rare economică internațională, pre
zentând în acest sens un proiect de 
rezoluție la 15 octombrie 1957. în 
cadrul acelorași lucrări, Romînia a 
devenit coautoare la un proiect de 
rezoluție similar elaborat de Mexic, 
document adoptat în unanimitate de 
delegațiile participante. în încheie
re, delegatul romîn a expus clau
zele cuprinse în proiectul de re
zoluție.

Luînd cuvîntul la dezbateri, re
prezentantul Salvadorului a decla
rat că după părerea lui este „bine
venită inițiativa Romîniei și nu voi 
ezita să votez în favoarea acestui 
proiect de rezoluție. Consider, de a- 
semenea, că nu este cazul să se 
prelungească discuția pe marginea 
proiectului, dat fiind calitatea și 
scopul pe care-1 urmărește. Felicit 
delegația romînă pentru prezentarea 
acestui proiect de rezoluție".

Reprezentantul Nigeriei, care a

Rezultatul alegerilor municipale din Turcia
ANKARA 23 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că în 
cursul zilei de vineri la Ankara au 
fost date publicității rezultatele ofi
ciale ale alegerilor municipale care 
au avut loc la 17 noiembrie. Potrivit 
agenției rezultatele din cele 67 de 
vilaiete ale Turciei sînt următoarele: 
Partidul dreptății (principalul partid 
de opoziție) a obținut 4 264 327 vo
turi (45,87 la sută din voturile ex
primate) ; Partidul republican al po
porului (principalul partid de guver- 
nămînt) a obținut 3 437 149 voturi

BUDAPESTA. La 23 noiembrie a 
părăsit Budapesta, plecînd spre pa
trie, delegația de activiști de partid 
ai P.C.U.S., în frunte cu V. P. Mja- 
vanadze, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Gruzia, Delegația 
a vizitat R.P. Ungară, la invitația C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

BOGOTA, Din ordinul guvernului 
Columbiei a fost interzis ziarul „Voz 
de la Democracia” organ al partidu
lui comunist. în legătură cu acest 
nou act arbitrar al autorităților, orga
nizațiile sindicale, ale țăranilor și alte 
organizații de masă au dat publici
tății declarații de protest.

BERLIN. La 23 noiembrie la Ber
lin și-a încheiat lucrările cel de-al 
VI-lea Congres al Uniunii sindicate
lor libere germane (U.S.L.G.). Pre
ședinte al conducerii centrale a Uni
unii sindicatelor libere germane a 
fost real.es Herbert Warnke.

SAIGON. în orașul Hue, peste 
5 000 de locuitori au demonstrat vi
neri, cerînd pedepsirea adepților 
fostului guvernator al Vietnamului 
central, Ngo Dinh Chan, fratele lui 
Ngo Dinh Diem. Demonstranții nu au 
putut fi împrăștiați de poliție decît 
după ce autoritățile locale au promis 
că vor fi cercetate cererile lor.

HAVANA. Printr-un miting de 
masă organizat la Universitatea din 
Havana s-a încheiat „Săptămîna so
lidarității cu poporul din Venezuela“ 
care s-a desfășurat în Cuba. La mi
ting. a luat cuvîntul Armando Hart, 
membru în conducerea națională a 
Partidului unit al revoluției socialiste, 
ministrul învățămîntului, care a subli
niat solidaritatea poporului Cuban cu 
lupta poporului din Venezuela. în 
fabrici, uzine, instituții,, gospodării 
agricole au avut loc mitinguri și a- 
dunări de solidaritate.

SANTO DOMINGO. Agenția 
Prensa Latina relatează că junta mi
litară din Republica Dominicană a 
ordonat poliției să intensifice măsu
rile represive împotriva forțelor de
mocratice, motivînd această măsură 
prin necesitatea luptei „împotriva 
planurilor de subminare și teroriste“ 
ale fostului președinte Bosch și ale 
Partidului Revoluționar Dominican. 
Cercuri ale opoziției au declarat că

urmat la cuvîțit, a spus : „Țin să 
mă alătur pe de-a-ntregul celor 
spuse de delegatul Salvadorului. Voi 
vota în favoarea acestui proiect de 
rezoluție și îmi exprim speranța că 
nu se vor ridica obiecții din partea 
vreunei delegații. Felicit delegația 
romînă pentru prezentarea acestui 
proiect de rezoluție“.

Reprezentantul Tunisiei a decla
rat : „Felicit cordial Romînia pentru 
inițiativa luată și sînt gata să spri
jin acest document, căci în proble
mele economice și ale cooperării in
ternaționale el se indentifică cu 
aspirațiile noastre. Această inițiati
vă este foarte bună".

Reprezentantul Statelor Unite, 
care a luat cuvîntul ultimul în șe
dința din dimineața de 22 noiem
brie, și-a exprimat speranța că Co
mitetul pregătitor al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare cît și conferința înseși 
vor accelera lucrările la care se re
feră proiectul de rezoluție prezentat 
de Romînia.

La 21 ianuarie 1964

Comitetul celor 18 
iși va relua lucrările

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Agenția United Press International 
anunță că statele participante la 
Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva au hotărît reluarea lucră
rilor Comitetului celor 18 state la 
21 ianuarie 1964.

ROMA 23 (Agerpres). — Aldo 
Moro, însărcinat cu formarea noului 
guvern italian a anunțat, la sfîrșitul 
unei noi consultări cu reprezentanții 
partidelor democrat-creștin, socia
list, social-democrat și republican, 
că a fost realizat un acord asupra 
programului viitorului cabinet ita
lian.

(36,39 la sută); Partidul Turciei noi 
(guvernamental) — 605 709 voturi
(6,51 la sută); Independenții — 
382 925 voturi (4,13 la sută). Restul 
mandatelor au revenit partidului na
țional (de opoziție), partidului țără
nesc (guvernamental) și partidului 
muncitoresc din Turcia (de opoziție).

Pe de altă parte, agenția subliniază 
că numărul persoanelor înscrise la 
vot a fost de 12 860 191, din care s-au 
prezentat la vot 9 715 127. Numărul 
buletinelor valabile a fost de 
9 295 975.

S-ÄU ÎNCHEIAT consultările pentru formarea noului guvern italian

acest plan este o născocire a juntei 
și reprezintă un pretext pentru perse
cutarea forțelor democratice.

BRAZAVILLE. Agenția TASS a- 
nunță că în urma protestului guver
nului sovietic, autoritățile congoleze 
au eliberat pe Boris Voronin, consi
lier al ambasadei U.R.S.S. în Congo, 
și pe atașatul L N. Miakotnîh, ares
tați la Leopoldville la 19 noiembrie. 
A fost eliberat, de asemenea, B. V. 
Beknazar-Iuzbascev, corespondentul 
în Congo al agenției Novosti.

BONN. Ministrul cooperării econo
mice al R. F. Germane, Walter 
Scheel, a părăsit Bonn-ul pe calea 
aerului pentru o vizită oficială de 17 
zile în India și Nepal. Din relatările 
agenției Associated Press, reiese că 
în timpul vizitei sale, Scheel inten
ționează să discute posibilitățile unei 
eventuale creșteri a investițiilor vest- 
germane în cele două țări.

BONN. Primarul Berlinului occi
dental, Willy Brandt, și-a încheiat 
la 22 noiembrie vizita de aproxima
tiv trei săptămîni într-o serie de țări 
africane, printre care R.A.U., Tanga- 
nica, Nigeria, Algeria și altele.

COLOMBO. Răspunzînd invitației 
primului ministru al Ceylonului, Si- 
rimavo Bandaranaike, cosmonauții so
vietici Valentina Nikolaeva-Tereșko- 
va, A. Nikolaev și V. Bîkovski au 
sosit la 23 noiembrie la Colombo.

DÜSSELDORF. La 22 noiembrie, 
și-a încheiat lucrările Congresul 
extraordinar al Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală, care a a- 
doptat noul program.

DAMASC. Ziarul „As-Saura" a- 
nunță că fostul prim-ministru al Si
riei, Salah Bitar, în prezent vicepre
ședinte al Consiliului național al 
Comandamentului revoluției din Siria, 
a paralizat. El se află internat în spi
tal în stare gravă.

TEHERAN. La 22 noiembrie a so
sit la Teheran Ahmed Zaki Yamani, 
ministrul petrolului al Arabiei Saudi- 
te, care va conferi cu Fuad Rouhani, 
secretarul general al Organizației ță
rilor exportatoare de petrol și cu con
ducători iranieni în legătură cu ce
rerea țărilor producătoare de petrol 
de a li se majora cota de profit. Gu
vernul iranian consideră că propune
rile companiilor petroliere în acest 
sens sînt inacceptabile.

PARIS. La Paris a fost inaugurat 
„Teatrul 347" condus de actorul și 
regizorul Marcel Lupovici. După cum

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul încheierii vizitei în Iran a 
lui Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se arată 
că a avut loc un schimb de păreri 
util în problemele actuale ale situa
ției internaționale precum și în pro
blemele dezvoltării relațiilor sovie- 
to-iraniene.

Uniunea Sovietică și Iranul își 
reafirmă hotărîrea de a consolida 
relațiile de prietenie pe baza rés-

„Zilele culturii romînești“ în Franța
PARIS 23 (Agerpres). — In cadrul 

„Zilelor culturii rominești" în Fran
ța, acad. prof. Tudor Vianu a ținut 
în amfiteatrul Facultății de litere și 
științe umaniste a Universității din 
Paris, o conferință intitulată „Lite
ratura romînă și literatura univer
sală“. Tudor Vianu a fost prezentat 
de André Aimard, decanul Facultă
ții de litere și științe umaniste de 
la Sorbona.

La conferință au participat Pierre 
Etiemble, șeful catedrei de literatu
ră comparată de la Sorbona, André 
Mirambel, directorul Școlii de limbi 
orientale din Paris și al Institutului 
balcanic, prof. Alain Guillermou, 
șeful catedrei de limbă și literatură 
romînă de la Sorbona, profesori și 
studenți. A fost de față, de aseme-

Acordul realizat urmează să fie 
supus aprobării organelor de condu
cere ale celor patru partide care vor 
alcătui viitoarea coaliție guverna
mentală.

După cum apreciază observatorii 
de la Roma, în fața lui Aldo Moro 
stă acum o altă sarcină dificilă : re
partizarea portofoliilor ministeriale 
între partidele din viitorul guvern 
de centru-stînga.

Declarațiile președintelui Irakului
BAGDAD 23 (Agerpres). — La 

Bagdad a avut loc o conferință de 
presă a președintelui Irakului, ma
reșalul Aref. Președintele Aref a de
clarat că linia politică pe care o va 
urma noul guvern în relațiile cu ță
rile străine constă în „a căuta prie
tenia tuturor popoarelor care iubesc 
pacea, pentru a stabili coexistența 
pașnică, a mențirie neutralitatea ță
rii și a duce o politică de neanga- 

reiese din programul și repertoriul a- 
nunțat, noul teatru își propune să 
promoveze arta realistă militantă și 
înaripată de înalte idei umanitare. 
Printre cei zece membri fondatori de 
onoare — figuri proeminente ale ar
tei teatrale mondiale ca Stanislavski, 
Pierre Renoir, Jacques Copeau și 
alții, ale căror nume sînt scrise cu 
litere de aur în interiorul sălii de 
spectacole — se numără și George 
Vraca, artist al poporului din R. P. 
Romînă.

LONDRA. La Londra au început 
lucrările unui congres pentru pace 
și dezarmare. în cursul celor două 
zile cît va dura congresul, cei peste 
400 de delegați vor examina diferite 
probleme internaționale, vor stabili 
căile continuării luptei pentru slăbi
rea încordării internaționale, pentru 
pace și dezarmare.

NEW YORK. Scriitorul britanic 
Aldous Huxley, în vîrstă de 69 de 
ani, a încetat din viață la Los Ange
les. Din 1937, el a locuit în S.U.A.

BUENOS AIRES. După cum trans
mite agenția Associated Press, guver
nul argentinean a introdus o acțiune 
judiciară împotriva a trei societăți 
străine de forări petroliere. Această 
acțiune urmează hotărîrii guvernului 
de a anula contractele încheiate cu 
toate societățile petroliere străine. 
Potrivit agenției, guvernul s-a oferit 
să plătească investițiile făcute de 
cele trei societăți, dar în același timp 
a cerut ca acestea să ramburseze 
toate cheltuielile făcute de stat pen
tru operațiile lor în ultimii cinci ani. 
Acțiuni similare au fost introduse în 
justiție de guvernul argentinean în 
cursul ultimelor zile și împotriva altor 
zece societăți petroliere străine.

SEUL. In timpul unor exerciții cu 
arma rachetă, la un poligon de lîngă 
Seul, un proiectil a lovit un grup de 
cetățeni sud-coreeni ucigînd nouă 
persoane. -

ROMA. La inițiativa elementelor 
profasciste, la Roma urma să aibă loc 
la 23 noiembrie o adunare „de soli
daritate cu regimul lui Franco". în 
timpul campaniei de pregătire a a- 
cestei adunări, subvenționate de am
basada spaniolă de la Roma, mai 
multe organizații din Italia au dat 
publicității declarații de protest ce
rînd să fie împiedicată activizarea e- 
lementelor profasciste. Autoritățile au 
interzis, desfășurarea adunării profas
ciste. 

pectului reciproc și de a dezvoltă 
relațiile economice și culturale din
tre cele două țări.

Leonid Brejnev l-a invitat pe șa
hul Iranului, Mohammed Reza Pah- 
levi, să viziteze Uniunea Sovietică. 
El-a transmis, de asemenea, primu
lui ministru Assadollah Alam invi
tația președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. de a face o vi
zită în Uniunea Sovietică. Invita
țiile au fost acceptate, urmînd ca 
data lor să fie stabilită ulterior.

nea, dr. Victor Dimitriu, ministrul 
R. P. Romîne la Paris.

După conferința care a fost pri
mită cu multă căldură, prof. Alain 
Guillermou a mulțumit conferenția
rului în numele profesorilor și stu
denților de la Sorbona.

Conferința internaționala 
pentru cafea s-a terminat 

fără vreun acord
LONDRA 23 (Agerpres). — Con

ferința Consiliului internațional al 
cafelei s-a încheiat. După cum rela
tează agenția Associated Press, re
prezentanții țărilor producătoare și 
consumatoare nu au putut ajunge la 
un acord asupra controlului prețu
lui cafelei. O soluție de compromis, 
prezentată de delegatul indonezian, 
și care fusese aprobată de comitetul 
executiv, nu a putut fi totuși adop
tată, deoarece la vot țările produ
cătoare nu au reușit să obțină ma
joritatea de două treimi. Pentru ca 
o rezoluție să fie aprobată, ea tre
buie să obțină această majoritate 
atît din partea țărilor producătoare, 
cît și a celor consumatoare.

Consiliul a hotărît amînarea pen
tru sesiunea din martie viitor a pro
blemei repartizării cotelor la expor
tul de cafea.

jare. Intenționăm, de asemenea, a 
spus el, să sprijinim Organizația Na
țiunilor Unite".

„Un alt obiectiv al noului guvern, 
a declarat el, îl constituie completa 
unitate arabă“. în această problemă, 
președintele a afirmat că „Irakul va 
rămîne credincios atît declarației 
privind unitatea arabă, semnată la 
17 aprilie la Cairo de către repre
zentanții R.A.U., Siriei și Irakului, 
cît și acordurilor încheiate cu Siria". 
„Irakul, a adăugat el, va continua 
convorbirile atît cu Egiptul, cît și 
cu Siria“.

Referindu-se la ajutorul străin 
pentru dezvoltarea economică a Ira
kului, el a spus: „Orice ajutor ni se 
va acorda pentru dezvoltarea noas
tră, va fi bine venit, indiferent care 
ar fi sursa, dar cu condiția ca el să 
nu fie legat de nici o clauză poli
tică“.

Fiind întrebat despre poziția pe 
care o va adopta guvernul față de 
kurzi, președintele a declarat: „Am 
trăit întotdeauna cu kurzii ca frați 
și asociați. Vom continua să trăim 
astfel, deoarece facem parte din a- 
ceeași familie și în curînd regiunea 
din nordul țării va fi reconstruită“.

Fiind întrebat dacă partidele po
litice din Irak vor fi autorizate să-și 
reia activitatea, el a declarat că 
„înainte de a da un răspuns, proble
ma merită să fie studiată cu a- 
tenție".

In încheiere, președintele Irakului 
a anunțat că a încredințat unui co
mitet special de anchetă misiunea ne 
a descoperi persoanele răspunzătoa
re de incidentele care au avut loc la 
Bagdad și în alte localități în cursul 
ultimelor zile.

Situația economică a Greciei 
expusă de uu membru 

al guvernului
ATENA 23. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Ministrul coor
donării economiei al Greciei, Ma- 
vros, s-a întors recent de la Paris, 
unde a avut întrevederi cu repre
zentanți ai N.A.T.O., O.E.C.D. și al 
Pieței comune în vederea obținerii 
unui ajutor pentru Grecia. El a a- 
rătat că a prezentat la Paris în mod 
realist situația economică și nevoile 
Greciei și a adăugat că părerile 
Greciei „au fost primite cu înțele
gere“.

Referindu-se la situația economi
că a Greciei, Mavros a arătat că în 
timp ce țările europene progresea
ză din punct de vedere economic, 
Grecia este în impas. Ministrul 
coordonării economiei a declarat că 
guvernul este hotărît să dezvolte 
economia, folosind toate resursele 
pentru a asigura accelerarea ritmu
lui de dezvoltare economică a 
Greciei.
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