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Consiliile agricole și răspândirea 
experienței înaintate

Definind sarcinile consiliilor a- 
gricole, documentele sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Na
tionale din aprilie 1962 subliniază 

_ .1 una dintre preocupările princi- 
ipale ale acestora trebuie să fie or
ganizarea introducerii și generali
zării în 
inței și 
noastră 
terea în_ ____
griculturii și în 
regionale și raionale 
înaintate metode,

și raio- 
de spe-

producție a realizărilor ști- 
practicii înaintate din țara 
și de peste hotare. Dezba- 
Consiliul Superior al A- 

‘ i consiliile agricole 
a celor mai 

------  ..._____ , izvorîte din re
zultatele cercetărilor științifice și 
din practica înaintată — se spune 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej .— va 
permite un larg și sistematic 
schimb de experiență, cunoașterea 
și generalizarea celor mai bune re
zultate obținute în producție, găsi
rea celor mai eficiente căi de spo
rire a producției agricole.

In răstimpul care a trecut de la 
crearea lor. consiliile agricole au 
folosit cu succes forme și mijloace 
variate de cunoaștere, răspîndire ș/ 
organizare a aplicării în practică a 
cuceririlor științei și experienței 
înaintate. în multe regiuni și ra
ioane, consiliile agricole studiază 
cu atenție rezultatele bune obținute 
de unitățile fruntașe, organizează sis
tematic schimburi de experiență, vi
zite la stațiunile experimentale și în 
unitățile agricole fruntașe, trimit ca
dre bine pregătite să împărtășească 
din metodele lor valoroase și să ajute 
practic unitățile care au realizări mai 
slabe, folosesc diferite alte forme de 
răspîndire a experienței înaintate. 
In regiunea Argeș, de exemplu, 
consiliul agricol regional a organi
zat acțiuni largi și susținute de 
răspîndire și de aplicare a cuceriri
lor științei și ale practicii înaintate 
pentru rezolvarea unoi- probleme de 
cea mai mare importanță ale agri
culturii regiunii : ridicarea fertilității 
solurilor podzolice, valorificarea te
renurilor în pantă erodate și supuse 
eroziunii, sporirea produqției pășu
nilor' etc. La vizitele și demonstra
țiile practice organizate de con
siliile agricole regional 
nale au participat mii 
cialiști, cadre de conducere ale 
unităților agricole, colectiviști, lu
crători din G:A.S„ care și-au în
sușit' metode științifice și experien
ță unităților fruntașe. Alături de 
măsurile tehnice și organizatorice, 
răspîndirea metodelor înaintate a 
avut un mare rol în desfășurarea 
cu succes a unor acțiuni ca înfiin
țarea de noi plantații de pomi și 
viță de vie pe o suprafață de 36 000 
ha, aplicarea numai în cursul aces
tui an a 65 000 tone amendamente 
calcaroase pe terenuri podzolice, 
a unor măsuri de sporire a produc
ției pășunilor, de cultivare cu 
plante furajere și alimentare a in
tervalelor dintre pomi etc.

Consiliul agricol regional Banat 
își îndreaptă atenția în primul 
rînd spre însușirea de către specia
liști a cuceririlor științifice și a ex
perienței înaintate, urmărind ca a- 
ceștia, la rîndul lor, să le populari
zeze în rîndul 
lucrătorilor din 
și să organizeze 
în practică. în 
organizat pentru 
de scurtă durată la Casa Agro
nomului din Timișoara, în ca
drul cărora ei au luat cunoștință 
de noi metode aplicate în cultura 
plantelor, în mecanizarea și chimi
zarea agriculturii, au cunoscut 
noile soiuri și sistemul de produce
re a semințelor ; de asemenea, spe
cialiștii au participat la schim
buri de experiență pe tematică 
precisă, în cadrul cărora se prezin
tă referate și se fac demonstrații 
practice. Este interesantă inițiativa 
de a se organiza în fiecare lună 
„Ziua specialistului”, în cadrul
căreia, pe baza unei tematici se
pregătește din timp, într-o stațiune 
experimentală sau gospodărie frun
tașă, materialul ce va fi supus dis
cuției. Deosebit de important este 
că se urmărește și modul cum sint 
introduse în practică noile metode 
în condițiile specifice din fiecare

colectiviștilor și 
G.A.S. și S.M.T. 
introducerea lor 

acest scop, s-au 
specialiști cursuri

în raioanele Salonta șl Șimleu

S-au terminat arăturile 

de toamnă

Timpul fiind prielnic, mecanizatorii 
din S.M.T.-urile și G.A.S.-urile din 
regiunea Crișana au folosit mai bine 
în ultima decadă capacitatea trac
toarelor la efectuarea arăturilor 
pentru însămînțările de primăvară. 
Ca urmare, in unitățile agricole so
cialiste din raionul Salonta s-au fă
cut arături pe 28 718 ha, îndeplinin- 
du-se planul prevăzut pentru aceas
tă lucrare. De asemenea, în gospo
dăriile de stat și gospodăriile colec
tive din raionul Șimleu, au fost a- 
rate 9 059 ha față de 9 000 ha cit. 
prevede sarcina de plan. Intr-un 
ritm viu se execută arăturile și în 
raioanele Criș, Marghita și Oradea. 
Mecanizatorii din S.M.T.-urile Sîn- 
tana, Chișineu-Criș, Valea lui Mihai, 
Săcueni, Marghita și Episcopia Bi
horului muncesc cu însuflețire pen
tru terminarea cît mai grabnică a 
acestei importante lucrări agroteh
nice, care asigură recolta anului 
viitor.
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unitate. Consiliile agricole au orga
nizat un control al aplicării noilor 
metode efectuat de colective de spe
cialiști din unitățile agricole.

în munca de popularizare și gene
ralizare în practică a metodelor va
loroase, consiliile agricole dau do
vadă de inițiativă și o mare capaci
tate organizatorică și mobilizatoare. 
Și prin aceasta se evidențiază supe
rioritatea noii forme de conducere a 
agriculturii elaborată de partidul 
nostru.

înarmarea oamenilor muncii din 
agricultură cu temeinice cunoștințe 
agrozootehnice, fiind una din condi
țiile principale pentru realizarea sar
cinilor trasate de partid privind spo
rirea producției. agricole, se impune 
ca acțiunile de popularizare și in
troducere în producție a experienței 
înaintate să fie desfășurate siste
matic și perseverent, folosindu-se 
mijloacele care. s-au dovedit cele 
mai eficace. Aceasta cu atît mai 
mult cu Cît în unele raioane din re
giunile Iași, Cluj, Bacău și altele 
munca de răspîndire și generalizare 
în producție a metodelor noi nu este 
încă la nivelul posibilităților consi
liilor agricole, și a cerințelor produc
ției din unitățile agricole socialiste.

Din activitatea de pînă acum a 
consiliilor agricole rezultă că un rol 
important îl au schimburile de ex
periență, 'ca un mijloc deosebit de 
eficace de cunoaștere și generalizare 
în producție a metodelor înaintate. 
Se cere însă ca acestea să fie te
meinic pregătite și organizate, în- 
cît participanții să poată cu
noaște pînă la cele mai mici a- 
mănunte în ce constă metoda folosi
tă, ce rezultate se obțin și cum o pot 
aplica în gospodăriile lor. De aceea, 
este bine ca, în cadrul schimbului de 
experiență să se facă demonstrații 
practice care înlesnesc însușirea și 
aplicarea metodelor noi. Ținind sea
ma de aceste cerințe, multe consilii 
agricole, ca de pildă cele ale raioa
nelor Timișoara, Lehliu, Făurei 
stabilesc din timp tematica schimbu
lui de' experiență, ajută la pregăti
rea expunerii și organizarea demon
strației. Acolo insă unde treaba se 
face în pripă, formal,' participanții 
la schimbul de experiență se aleg cu 
puțin și, bineînțeles, nu prea au ce 
aplica în .munca lor de zi cu-zi.

Un mijloc . eficace de răspîn,dire 
și generalizare în producție a noi
lor metode constă în ^școlarizarea 
și instruirea cadrelor sau a lucră
torilor pe specialități. Consiliile 
agricole organizează periodic la ca
sele agronomului, în stațiunile ex
perimentale sau în gospodării frun
tașe instruirea pe specialități a 
brigadierilor, pomicultorilor și vi
ticultorilor, a legumicultorilor, în
grijitorilor de animale etc. In
structajele făcute i-au ajutat pe 
aceștia să cunoască o serie de ma
șini noi, metode de semănat, de tă
iere la pomi și la vița de vie, de 
producere a legumelor timpurii, de 
îngrijire a animalelor și de prepa
rare a furajelor etc. In acest an, 
Consiliul agricol raional Tecuci a 
organizat școlarizarea la casa agro
nomului a 255 șefi de echipe, viti
cultori și îngrijitori de animale, și 
a 74 crescătoare de păsări. Prin 
aplicarea în practică a celor învă
țate, aceștia au adus o contribuție 
însemnată la realizarea planului de 
producție.

Organizarea caselor laborator în 
gospodăriile colective, trimiterea 
cadrelor cu o experiență bogată din 
unități fruntașe să sprijine unități
le cu realizări mai slabe, analizarea 
în ședințele consiliilor agricole a 
metodelor aplicate-în diferite unități 
și a rezultatelor obținute, edita
rea de broșuri și planșe, publica
rea de articole în presă etc. sînt 
mijloace de răspîndire a experienței 
înaintate, care trebuie folosite tot 
mai larg de către consiliile agricole.

(Continuare în pag. III-a)

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Bucureș t i-

Avem onoarea ca în numele poporului chinez, al Partidului Comu
nist Chinez și al guvernului Republicii Populare Chineze, să vă exprimăm 
dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului romîn, Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, mulțumiri cordiale pentru felicitările și urările 
dumneavoastră transmise cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze.

Dorim cș poporul romîn să obțină, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, realizări noi și mai mari în construirea socialismului și 
în apărarea cauzei păcii în Europa și în lumea întreagă.

Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară Romînă să se dezvolte necontenit.

Fie ca prietenia dintre poporul chinez și poporul romîn să se bucure 
de consolidare și de dezvoltare continuă pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalismului proletar, pe baza Declarațiilor de la Moscova 
din 1957 și 1960.

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
CIU DE

Președintele
Comitetului permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină
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Mașini și utilaje 

de înaltă tehnicitate
ORADEA (coresp. „Scînteii“). 

în acest an, datorită investițiilor 
făcute de stat, majoritatea între
prinderilor industriale din orașul 
Oradea au fost dotate cu nume
roase mașini și utilaje .de înaltă 
tehnicitate. La Uzinele „înfrăți
rea“, de exemplu, au fost mon
tate mai multe strunguri para
lele, transportoare, mașini de 
rectificat, freze. Trustul minier 
„Ardealul“ a fost dotat cu lo
comotive de mină, trolii, trans
portoare etc. Și în întreprinde
rile din industria ușoară și ali
mentară din oraș s-au introdus în 
acest an noi utilaje. La Fabrica 
de confecții au fost montate ma
șini de cusut și de însăilat, iar 
la întreprinderea „Miorița“ ma
șini semiautomate de tricotat, 
mașini de încheiat tricotaje și al
tele. De asemenea, la fabrica de 
conserve „Avintul" a intrat în 
funcțiune anul acesta o nouă li
nie tehnologică pentru produce
rea pastei de tomate. De la în
ceputul acestui an și pînă în pre
zent întreprinderile orădene au 
fost înzestrate cu diverse mașini 
și utilaje noi în valoare de 
120 000 000 lei.

întîlnirî cu brigăzi 
științifice

în acest an, membrii celor 55 
de brigăzi științifice sucevene au 
vizitat 532 de sate și comune, în- 
tîlnindu-se cu peste 1 100 000 de 
săteni. Pentru o cit mai bună 
exemplificare a răspunsurilor la 
întrebări, au fost, folosite planșe, 
diafilme și alte materiale didac
tice.

Crește parcul de mașini 
al S.M.T.-urilor

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). 
Stațiunile de mâșini și tractoare 
din Bîrca, Preajba, Vînju Mare, 
și altele din regiunea Oltenia au 
fost dotate cu noi tractoare și 
mașini agricole. De la începutul 
anului și pînă în prezent, stațiu
nile de mașini și tractoare și gos
podăriile de stat din regiunea 
Oltenia au primit 1 450 trac
toare, 725 semănători univer
sale de cereale, aproape 900 com
bine și alte mașini agricole.

Cu planul de împăduriri 
îndeplinit

DEVA (coresp. „Scînteii"). — 
Silvicultorii din. regiunea Hune
doara acordă o mare atenție re
facerii patrimoniului forestier al 
regiunii. Datorită măsurilor luate, 
planul împăduririlor de toamnă 
a și fost îndeplinit. In masivele 
Retezat, Paring, Sebeș etc. au 
fost plantate aproape 4 900 hec
tare. Cu acestea, suprafețele îm
pădurite în anii șesenalului în
trec 21 000 hectare. Forestierii 
și-au îndreptat atenția îndeosebi 
spre valorificarea terenurilor de
gradate de pe Văile Mureșului, 
Ampoiului și Sebeșului. Peste 
4 000 de hectare de astfel de te
renuri au fost împădurite cu 
conifere și foioase.

LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii 

Populare Chineze
CIU EN LAI 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

In dimineața zilei de ieri, mem
brii delegației de stat a R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, au fost oaspeții 
metalurgiștilor de la combinatul 
din Zenița, unul din centrele impor
tante ale industriei Iugoslaviei. Ei 
au fost însoțiți de Djuro Pucar, se
cretar al C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Bosnia și Herțegovina, Rato 
Dugonici, președintele Skupșcinei re
publicane și de alte persoane ofi
ciale iugoslave.

...Un șuierat continuu de sirenă a 
salutat pe solii poporului romîn în 
tot timpul trecerii lor pe străzile ora
șului marelui combinat. Peste 30 000 
de oameni din cei 50 000 de locuitori 
au format un adevărat culoar viu 
de-a lungul traseului străbătut — un 
culoar de steaguri, flori și zîmbete 
prietenești. Intre blocurile orașului 
nou c'are a crescut odată cu uzina, 
aproape de porțile combinatului, ză
rim un panou uriaș care înfățișează 
simbolic două mîini într-o caldă' 
strîngere — imagine însoțită de cu
vintele : „Să se întărească prietenia 
și colaborarea dintre popoarele celor 
două țări socialiste — Republica 
Populară Romînă și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia“.

Scurt timp după ora 10 coloana 
de automobile s-a oprit în fața 
combinatului. Mase compacte de 
muncitori, cetățeni ai orașului au

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi, înainte de toate, să 

mulțumesc pentru invitația de a vi
zita Combinatul metalurgic Zenița, 
acest puternic centru al industriei 
iugoslave, pentru frumoasa primire 
și cuvintele de salut adresate dele
gației noastre, pentru ospitalitatea 
pe care, o simțim pretutindeni din 
partea poporului iugoslav. In aceste 
manifestări, noi vedem o expresie a 
prieteniei față de poporul romîn, 
care la rîndul său poartă o caldă 
prietenie și stimă tovărășească po
porului frate iugoslav.

Din timpuri străvechi s-au for
mat legăturile de prietenie dintre 
popoarele noastre ; trăind în bună 
vecinătate, ele au avut o soartă în 
multe privințe asemănătoare, au fost 
însuflețite de aceleași aspirații în 
lupta pentru libertate și indepen
dență națională.

în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, poporul romîn a ur
mărit cu un sentiment de profundă 
solidaritate lupta neînfricată dusă de 
poporul iugoslav, care prin jertfele 
și eroismul său a înscris o pagină 
nepieritoare în istoria marii bătălii 
a omenirii pentru zdrobirea fascis
mului, pentru libertate. Sînt bine 
cunoscute meritele cîștigate de co
muniștii iugoslavi, care în frunte cu 
tovarășul Ioșip Broz Tito și cu cei
lalți colaboratori'afîropiați ai săi au 
însuflețit și mobilizat masele largi 
populare, au organizat forțele pa
triotice și le-au condus cu bărbăție 
și dîrzenie în lupta de eliberare și 
apoi în întreaga operă de recon
strucție a patriei lor.

După scuturarea jugului fascist și 
instaurarea puterii celor ce muncesc, 
prietenia dintre popoarele romin și 
iugoslav a căpătat un fundament 
nou — orînduirea socialistă stator
nicită în cele două țări, lupta pentru 
același țel, construirea societății so
cialiste.

Poporul romîn se bucură, ca de 
realizările proprii, de rezultatele de 
seamă obținute de oamenii muncii 
din Iugoslavia în construcția econo
mică și culturală. Apreciem succe
sele importante ale Iugoslaviei în 
dezvoltarea industriei, în crearea de 
ramuri industriale și înzestrarea lor 
cu tehnică înaintată ; o ilustrare 
grăitoare a progresului . industrial 
este creșterea producției siderurgice 
de peste șapte ori, a industriei pre
lucrării metalelor de nouă ori, a 
energiei electrice . și a industriei 
chimice de peste nouă ori față' de 
perioada antebelică.

Ne sînt cunoscute rezultatele obți
nute în dezvoltarea celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, în domeniul 
măririi producției agricole, realiză
rile social-culturale, avîntul învăță- 
mîntului, creșterea nivelului de trai 
al poporului. Uzinele și fabricile 
construite în acești ani, noile cen
trale electrice, furnale, mine și son
de, așezămintele pentru cultură, 
știință, sănătate, cartierele noi de 
locuințe — toate arată ce puternice 
forțe creatoare dobîndește un popor 
liber, stăpîn pe resursele țării și 
care muncește pentru făurirea unei 
vieți mai bune.

Economii și beneficii 
peste plan

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 
perioada care a trecut de la începu
tul acestui an și pînă în prezent, 
petroliștii întreprinderii de extrac
ție Găești au sporit productivitatea 
muncii cu 4,1 la sută față de plan. 
Pe această cale s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost și beneficii în valoare de 1,5 
milioane lei. Aceste realizări se da- 
toresc în mare măsură aplicării 
unor metode înaintate de lucru 
privind sporirea producției de țiței, 
cum sînt injecțiile cu apă și gaze, 
consolidarea stratului cu injecții 
de cuarț, ..combaterea viiturilor de 
nisip prin diferite operații meca
nice etc. Cu ajutorul injecțiilor de 
gaze s-au extras în plus însemna
te cantități de țiței. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de către brigăzile de intervenție și 
de producție conduse de maiștrii Ion 
Mănescu, Ion Marinescu. Marin Ro- 
șoiu și alții. 

primit cu însuflețire pe membrii de
legației. de stat a R.P. Romîne.. To
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți membri 
aix delegației au fost întâmpinați de 
președintele Skupșcinei raionale Sa- 
raievo, Branko Mikulici, de directo
rul general al combinatului, Stanko 
Tomici, de conducători ai organelor 
locale de .stat și ai U.C.I.

Directorul general ăl întreprin
derii a arătat că pe 
locul unde astăzi 
se află combinatul 
a existat înaintea 
celui, de-al doilea 
război . mondial 
doar o mică topitorie de oțel, a că
rei producție anuală atingea abia 
72 500 de tone, aceasta, în timp ce 
la o mică distanță, în localitatea Ba- 
reț, însemnate rezerve de minereu de 
fier zăceau nefolosite. Puterea popu
lară a deschis cîmp larg valorifică
rii acestor avuții. In anii de după 
război, pe locul topitoriei de odi
nioară, s-a ridicat combinatul me
talurgic de astăzi care asigură anual 
economiei iugoslave 800 000 tone 
oțel, 600 000 tone fontă, 650 000— 
700 000 tone laminate, 700 000 tone 
cocs și alte produse. In prezent Com
binatul continuă să se dezvolte.

Răspunzînd la întrebările puse de 
membrii delegației, conducătorii și 
specialiștii combinatului îi infor

De la trimișii noștri

Am vizitat cu mult interes Combi
natul metalurgic în care lucrați. Dv., 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
combinatului, puteți fi mîndri de 
acest centru principal al siderurgiei 
R.S.F. Iugoslavia. Ne-au făcut o bună 
impresie echipamentul modern al 
întreprinderii, noile instalații, gradul 
avansat de mecanizare a proceselor 
de producție, pregătirea tehnico- 
profesională a colectivului, condițiile 
de muncă de care dispuneți. Am re
marcat nivelul calitativ ridicat la 
care realizați oțelurile speciale, la
minatele, produsele forjate. Ne-a 
bucurat să aflăm că sarcinile de 

La tribuna, în timpul mitingului.

plan pe primele 10 luni ale anului 
au fost îndeplinite și depășite, că 
luna trecută v-ați realizat planul în 
proporție de peste 129 la sută.

Toate acestea sînt o mărturie 
a, hărniciei și priceperii colectivului 
dv. care aduce un aport de seamă la 
dezvoltarea, economică., a . țării. Cu o 
deosebită plăcere folosesc acest pri
lej pentru a vă transmite mesajul 
tovarășilor dv., metalurgiștii din 
Romînia. care vă adresează un cald 
salut frățesc.

Poporul romîn felicită pe oamenii 
muncii din Iugoslavia pentru reali
zările lor importante și le urează 
noi succese, tot mai mari, în înflori
rea patriei lor socialiste !

Dragi tovarăși și prieteni,
In țara noastră principalele efor

turi ale oamenilor muncii sînt con
centrate spre îndeplinirea obiective
lor planului de șase ani, stabilit de 
Congresul al III-lea al Partidului 

în marea hală a secției mecanice a combinatului din Zenița. (Tclefoto .- AGERt’RES)

mează despre o serie de probleme 
lega,te . de activitatea acestei între
prinderi.

...Hala noii oțelării. Metalul clo
cotește incandescent în adînc.urile 
cuptoarelor. Membrii delegației s-au 
interesat de sortimentele de oțel 
produse, de proporția oțelurilor în
nobilate în ansamblul producției. In 
fața unuia din cuptoare, oțelarul 
Slobodan Stankovici oferă tovară

șului Gh. Gheor
ghiu-Dej o vizetă 
de cobalt spre a 
privi, dincolo de 
perdeaua de flă
cări, procesul de 

elaborare a oțelului.
La ieșirea din hală, oțelării Ze- 

niței, înconjurîndu-i cu dragoste pe 
oaspeți, îi roagă să transmită tova
rășilor lor oțelari din Romînia un 
salut muncitoresc.

Aceeași călduroasă primire și la 
laminoare.

In imensa hală a secției mecani
ce s-a desfășurat la ora amiezii un 
miting în cinstea delegației de stat 
a R. P. Romîne. Cînd la tribună au 
urcat tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ceilalți membri ai delegației 
și persoanele oficiale iugoslave care 
i-au însoțit, cei peste 8 000 de jur
naliști, oțelari, laminatori, forjori, 
i-au primit cu puternice aplauze și 
ovații îndelungate.

Muncitoresc Romîn. Acest program 
de dezvoltare a industriei, trans
porturilor, agriculturii, a întregii e- 
conomii'naționale se înfăptuiește cu 
succes și se depășește an de an.

Producția globală industrială este 
anul acesta de șapte ori și jumătate 
mai mare decît în 1938 ; ea a cunos
cut în primii patru ani ai planului 
șesenal un ritm mediu anual de 15 
la sută, superior celui planificat. în 
ce privește ramurile de bază ale in
dustriei, ritmul mediu anual de 
creștere ; a producției de energie 
electrică și .termică a fost în peri
oada 1951—1962 de 16 la sută, a 

construcțiilor de mașini și prelu
crării metalelor de peste 19 la sută, 
a industriei chimice de peste 21 la 
sută.

în centrul atenției noastre stau 
promovarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei, dotarea 
lor cu mașini și utilaje din cele mai 
perfepționate, îmbunătățirea . conti
nuă a pregătirii profesionale a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, creșterea pe aceste baze a 
productivității muncii, ridicarea ca
lității produselor la nivelul celor 
mai' reușite realizări de pe piața 
mondială — probleme de însemnă
tate esențială pentru desfășurarea 
cu succes a întregii construcții eco
nomice.

Dispunînd de o bază tehnică ma
terială în continuă creștere, agri
cultura cunoaște un puternic avînt 
și satisface pe deplin nevoile de con
sum ale populației, de materii pri
me agricole pentru industrie și alte 
necesități ale economiei naționale.

Obiectivele concrete care stau în

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți oaspeți din R. P. Ro
mînă au fost salutați în numele oa- 
menilor muncii din Zenița de Hus- 
nije Berberovici, secretarul comite
tului U.Ç.I. al combinatului meta
lurgic. Vorbitorul a caracterizat vi
zita delegației de stat a R. P. Ro
mîne drept o expresie a bunelor 
relații dintre Iugoslavia și Romînia, 
care luptă în comun pentru con
struirea socialismului.

Primit cu ovații îndelungate, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
După ce a prezentat participanților 
la miting pe membrii delegației de 
stat a R. P. Romîrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit o 
amplă cuvîntare.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze înde
lungate și ovații. Minute în șir me
talurgicii de la Zenița au manifes
tat cu entuziasm, scandînd lozinci 
în cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în cinstea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, pentru prietenia 
dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

(Continuare în pag. III-a)

etapa actuală în fața agriculturii 
constau în dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agricole, 
ridicarea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, sporirea producției de 
îngrășăminte chimice, pregătirea ca
drelor de specialiști cu înaltă cali
ficare, aplicarea largă a cuceririlor 
științei — în scopul asigurării unei 
abundențe tot mai mari de produse 
agroalimentare.

Rezultatele obținute în dezvolta
rea întregii economii naționale au 
dus la creșterea considerabilă a ve
nitului ■ național, reflectîndu-se în 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. în mărirea 
salariului real al muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și funcționa
rilor. sporirea veniturilor țărănimii 
colectiviste, în îmbunătățirea apro
vizionării populației de la orașe și 
sate. Se înfăptuiește un vast pro
gram de construcții de locuințe ; 
statul alocă an de an fonduri tot 
mai mari pentru nevoile sociale, 
cheltuind aproape un sfert din bu
get pentru învățămînt, cultură și o- 
crotirea sănătății.

Un important factor de progres 
al țării este participarea activă a 
maselor la conducerea treburilor 
obștești, la rezolvarea problemelor 
dezvoltării economici, culturii, vie
ții sociale ; însuflețiți de patriotism, 
oamenii muncii își pun cu devota
ment întreaga energie în slujba 
prosperității Republicii Populare 
Romîne.

Valorificînd la maximum propriile 
resurse și posibilități, poporul ro
mîn folosește totodată pe deplin a- 
vantajcle relațiilor de colaborare și 
întrajutorare tovărășească cu Uni
unea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, în interesul dezvoltării 
accelerate a țării noastre și al în
tăririi sistemului socialist mondial 
în ansamblu.

Tovarăși,
în cursul vizitei noastre este pre

văzut să se semneze acordul cu pri
vire la construirea marii centrale 
hidroenergetice de la Porțile de 
Fier, a cărei construcție a fost ho- 
tărîtă în cadrul convorbirilor ro- 
mîno-iugoslave de la București și 
Brioni din 1956.

Realizarea acestui mare obiectiv 
cu o putere instalată de peste 2 mi
lioane kW și o producție de energie 
electrică de peste 10 miliarde kWh 
anual va contribui la asigurarea 
satisfacerii de perspectivă a cerin
țelor mereu crescînde de energie 
electrică ale celor două țări. Tot
odată, amenajările din zona Porților 
de Fier vor permite îmbunătățirea 
condițiilor de navigație pe Dunăre, 
creînd posibilitatea sporirii consi
derabile a traficului fluvial.

Acordul și celelalte documente 
privind construirea și exploatarea 
hidrocentralei și a sistemului de 
navigație de la Porțile de Fier sînt 
o expresie a respectării principiului 
deplinei egalități a R. P. Romîne și 
R. S. F. Iugoslavia în valorificarea 
acestei importante surse hidroener
getice.

(Continuare în pag. III-a)
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Noile birouri ale organizațiilor de bază 
la începutul activității lorTr-ată atenția problemelor actuale ale producției

A trecut o lună de zile de la adu
narea generală de dare de seamă și 
alegeri a organizației de atelier din 
secția Il-a mecanică a Uzinei me
talurgice Bacău în această perioa
dă, noul birou ales șl-a desfășurat 
activitatea pè baza planului de mun
că întocmit imediat după alegeri și 
în care își găsesc reflectare o parte 
din prevederile incluse în hotărîrea 
adunării generale.

în adunarea generală de alegeri 
au fost discuții aprinse pe tema ca
lității produselor, subliniindu-se că 
progresele realizate de atelierul 
nostru nu sînt întotdeauna la nive
lul exigențelor. Biroul a dezbătut a- 
ceastă problemă cu conducerea sec
ției și cadrele tehnice, stabilind în
ceperea unei largi acțiuni politico- 
organizatorice pentru a antrena în
tregul colectiv al atelierelor la ridi
carea nivelului calitativ al produse
lor.

Ținînd seama de sarcinile stabi
lite de adunarea de alegeri privind 
activitatea politico-educativă pentru 
cultivarea atitudinii noi față de 
muncă, agitatorii 'au fost 'iristruiți 
să organizeze discuții despre căile 
de îmbunătățire a calității produse
lor și necesitatea de a se întări con
tinuu disciplina muncii. Aceste 
probleme vor fi, de asemenea, dis
cutate în cadrul unei apropiate a- 
dunări de partid.

Comitetul sindicatului a fost în
drumat să îmbunătățească organi
zarea întrecerii socialiste punînd în 
centrul acesteia problemele legate 
de ridicarea nivelului calitativ al 
produselor și extinderea metodelor 
înaintate de muncă.

CONSTANTIN GRĂDINARU 
secretarul organizației de partid 
de atelier, secția a Il-a mecanică, 

Uzinele metalurgice BacăuSe înfăptuiesc hotărîrile adunărilor de alegeri
Organizația de partid de la fabri

ca de încălțăminte „Solidaritatea" 
din Oradea se preocupă cu simț de 
răspundere de îndeplinirea hotărî- 
rilor adoptate de adunările de dări 
de seamă și alegeri.

în hotărîrea adunării de alegeri a 
organizației de bază nr. 1 secția

sectorului de 
întreprinderii 
au dat peste 

rotund de ră-

De la începutul anului și pînă în 
prezent, muncitorii 
exploatare Orlat al 
forestiere din Sibiu 
plan 1 410 m.c. lemn
șinoase, 257 m.c. lemn de fag pen. 
tru fabricarea plăcilor fibro-lemnoa- 
se, 13 000 kg. rășină pentru indus
tria chimică. în fotografie : ratnpa 
de încărcare din punctul Izvorul 
Comenzi do pe Valea Cibinului, 
unde lucrează brigada condusă de 
Victor Diaconu.

U BW PIIOBUEEIEI BE MLIĂ lEHMENE
Marea majoritate a muncitorilor Uzinei „Electro- 

putere“ din Craiova sînt oameni cu calificare ri
dicată. Cadrele de muncitori, tehnicieni și ingineri 
au crescut și s-au perfecționat odată cu uzina, cu 
sarcinile calitative noi, corespunzătoare producției 
moderne, care au pus și pun în fața lor cerințe spo
rite în domeniul calificării. în uzină se acordă 
atenție, deopotrivă, nu numai ridicării calificării 
muncitorilor care mai au încă nevoie să-și între
gească cunoștințele tehnico-profesionale, ci și spe-

cializării și perfecționării celor cu înaltă calificare, 
știut fiind că tehnica nu stă pe loc și că fiecare 
muncitor, chiar și dintre céi mai bine pregătiți, 
trebuie să învețe mereu. Cu prilejul unei discuții 
avute de redactorul nostru P. Nedelcu cu cîțiva to
varăși din această uzină au ieșit la iveală meto
dele și căile folosite pentru specializarea și perfec
ționarea profesională a muncitorilor cu înaltă ca
lificare. Redăm unele aspecte și probleme ridicate 
în cadrul discuției :

!Ij Ï
în pas 

cti&arinfafe 
țehwiciî 
;' noi '

în cele cinci 
sectoare de ba
ză ale uzinei 
lucrează mulți 
muncitori cu 
înaltă califica
re. Ei folosesc 
cu pricepere 
mașinile și u- 
tilajele moder
ne, rezolvă cu 
succes proble
me dintre cele 
mai complexe. 
Iar astăzi, cînd 

în uzină se realizează produse de 
înaltă tehnicitate, a căror fabricare 
cere executarea de operații cu un 
grad ridicat de complexitate, rolul 
muncitorilor în producție crește 
și mai mult. Tocmai de aceea, în 
activitatea de perfecționare a pregă
tirii lor profesionale s-a pus accen
tul pe specializarea pe operații.

Referlndu-se la unele probleme 
care au stat la baza acestei acțiuni, 
tov. Pavel Ciiicurel, șeful serviciu
lui organizării producției, a spus : 
„Permanent, noi am avut în ve
dere respectarea unei juste co
relații între 
și categoria 
lor pe care 
cuprinderea 
cursurile de 
tat, în primul rînd, să 
măiestria profesională și nivelul cu
noștințelor tehnice. Aceasta pentru 
ca ei să țină mereu pasul cu teh
nica nouă introdusă în întreprindere, 
cu soluțiile tehnologice avansate' 
promovate în practica producției".

„Dacă aceasta a fost, ca să spu
nem așa. orientarea acțiunii de spe
cializare și de perfecționare a mun
citorilor, aș Vrea să arăt cum am 
prganizat acest lucru — a spus to- 

calificarea muncitorilor 
lucrărilor sau operații- 

ei le execută. Prin 
acestor muncitori în 
specializare, am cău- 

le ridicăm

croit piele pentru fețe se prevede 
ca noul birou să acorde o mai mare 
atenție valorificării rezervelor de e- 
conomisire a materiei prime, utili
zării pe scară largă a înlocuitorilor 
la unele materiale deficitare. Zi
lele acestea, în cadrul primei adu
nări generale de partid după ale
geri, biroul a adus la cunoștința co
muniștilor că a fost creată o comisie 
alcătuită din 7 membri și candidați 
de partid, condusă de maistrul Paul 
Drienovschi, care, în . strînsă legă
tură cu secția de proiectare,, va stu
dia mijloacele de economisire a 
materiei prime la noile modele.

îndeplinind hotărîrea adunării 
de alegeri, biroul organizației de 
bază nr. 2 secția ștanță a creat un 
colectiv care va studia mijloacele 
practice de ridicare a calificării ti
nerilor muncitori din locurile-cheie 
de producție. Au fost luate un șir de 
măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii politice, pentru legarea ei de sar
cinile concrete ale producției.

POPA IOAN
secretarul Comitetului de partid 

de la Fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea“ din OradeaFiecărui membru de partid— o sarcină concretă

La adunarea de alegeri a organi
zației de bază din gospodăria colec
tivă „Dîmbovița“, comuna Brezoai.e- 
le, raionul Răcari, s-a vorbit pe 
larg despre aportul comuniștilor în 
lupta pentru recolte bogate. In a- 
celași timp s-a arătat că rolul or
ganizației de bază ar crește și mai 
mult în viața gospodăriei colective 
dacă fiecare comunist ar primi cîte 
o sarcină concretă și s-ar pune ca
păt situației de pînă atunci, cînd 
unii membri de partid aveau cîte 
2—3 sarcini de partid, iar alții nici-

O discuție despre specializarea 
și perfecționarea profesională 
a muncitorilor cu calificare 
ridicată Ia Uzinele ,,Electropu- 

tere“ din Craiova 

an, muncitorii 
repartizați în 'mod dife-

varășul Victor Mitu, vicepreședin
te al comitetului sindicatului. Ne-am 
îndreptat atenția, de la început, 
asupra tuturor muncitorilor cate 
au categorii superioare de cali
ficare; pentru ca, toți să fie cu
prinși în cursurile de specializare. 
Dar nu la întîmplare. în cele 12 
cursuri de specializare care func
ționează în acest 
au fost 
rențiat : pe ateliere și profesii, pe 
schimburi și după vechimea în me
serie și categoria lor de încadrare.

Pentru ca lecțiile să fie ținute la un 
nivel corespunzător, conducerea u- 
zinei și comitetul sindicatului au al
cătuit un larg colectiv de lectori din 
rîndurile inginerilor cu o bună pre
gătire teoretică și .experiehță în 
producție. La elaborarea lecțiilor 
participă și ingineri și tehnicieni din 
fiecare secție în parte".

Activitatea de îmbogățire a cuno
ștințelor tehnico-profeșionale ale 
muncitorilor cu înaltă calificare nu 
se rezumă însă numai la organizarea 
cursurilor de specializare. Nu
meroase schimburi de experiență 
au fost organizate la locul de 
producție între muncitorii cu a- 
ceeași meserie. însoțite de demons
trații practice, organizate la sectoa
rele mecanică, transformatori de 
forță, locomotive Diesel-electrice, 
aceste schimburi s-au dovedit o 
formă de transmitere directă și ope- 

' rativă a metodelor folosite de mun
citorii cu înaltă calificare. 

cîteva exemple ; Nicolae Isac 
ajuta 3 colectiviști din acti- 
fără de partid, care au ce- 
să fie primiți în rîndurile can- 

îmbogă- 
Elena

una. Astfel, Ștefan Dumitru primise 
sarcina de a ajuta 4 tovarăși din ac
tivul fără de partid să-și ridice ni
velul politic, în același timp însă el 
avea sarcini în cadrul organizației 
U.T.M. și în domeniul difuzării 
presei. Mihai Licsandru, secretarul 
comitetului U.T.M., era, totodată, 
locțiitorul secretarului organizației 
de partid, organizator de grupă 
de partid și membru în colectivul 
gazetei de perete. Cum este și firesc, 
ei nu și-au putut îndeplini în bune 
condiții toate aceste sarcini.

Ținînd seama de criticile îndrep
tățite făcute de comuniști cu prilejul 
adunării de alegeri, biroul organiza
ției de bază a trecut la repartizarea 
de sarcini fiecărui membru și candi
dat de partid potrivit pregătirii 
și aptitudinilor acestora. Iată nu
mai 
va 
vul 
rut 
didaților de partid, să-și 
țească cunoștințele politice ;
Boian va îndruma cursul de Cruce 
Roșie al femeilor din comună ; Ion 
Dinu va sprijini căminul cultu
ral în activitatea pe care o des
fășoară în rîndurile tinerilor ; un 
grup de trei tovarăși sè va ocupa 
de agitația vizuală. Ioniță Mihala- 
che, C. Isac, N. Albu și I. Dumitru 
au primit sarcini în cadrul unor co
lective care vor studia posibilitățile 
de extindere a culturilor irigate și de 
sporire a producției de furaje.

Participarea activă a tuturor co
muniștilor la munca organizației de 
bază va duce la întărirea acesteia, 
la creșterea rolului ei de conducător 
politic în acțiunea pentru dezvolta
rea economică-organizatorică a gos
podăriei colective.

ION DUMITRU 
secretarul organizației de bază 
din G.A.C. „Dîmbovița“, comuna 

Brezoaiele, raionul Răcari

Creșterea și perfecționarea con
tinuă a producției, reînnoirea parcu
lui de mașini și utilaje, asimilarea 
de noi produse de înaltă tehnicitate 
— toate acestea au pus și pun îh 
fața întregului colectiv probleme 
majore în ce privește specializarea 
și perfecționarea pregătirii lor pro
fesionale.

„O dată cu trecerea la fabricarea 
locomotivelor Diesel-electrice — a 
arătat tov. Alexandru Heinrich, di
rectorul tehnic al uzinelor — nu
mărul muncitorilor din acest sector 
al producției a crescut, de 4 ori. La 
fel și la ' mașini electrice rotative. 
Asigurarea acestor două sectoare cu 
cadre calificate am rezolvat-o în- 
tr-o măsură prin repartizarea de 
muncitori cu o înaltă pregătire pro
fesională și prin organizarea cursu
rilor de specializare, pentru ca tot 
mai mulți muncitori să-și însușeas
că procesele tehnologice de execu
ție a noilor produse. Aceeași aten
ție am acordat-o și celorlalte 
sectoare principale — transformato
rii de forță și aparataj electric — 
unde introducerea în fabricație a 
unor produse cu performanțe teh
nice ridicate cereau cunoștințe noi 
în domeniul calificării, o preocu- 

- pare mai susținută în ce privește 
specializarea și perfecționarea pro
fesională a muncitorilor.

Dar nu ne-am oprit aici. îna
inte de lansarea în fabricație a 
unor noi produse, facem o pre
gătire minuțioasă a producției din 
punct de vedere tehnic. Ne-am gîn- 
dit să 
niul 
circa 
mult,
bricației, 
locurile de muncă cu muncitorii și

procedăm la fel și în dome- 
pregătirii muncitorilor. Gu 
10—15 zile, său chiar mai 
înainte de începerea ' ta- 

organizăm o discuție la

De ce stau electrocarele
„Zestrea" tehnică ă uzinei, noastre 

s-a îmbogățit în ultimii ani-cu noi 
mașini și utilaje de înaltă tehnicita
te. Numai în doi ani, întreprinderea 
a fost dotată cu peste 50 de electro
care. Conducerea uzinei s-a ocupat 
cu grijă de calificarea Muncitorilor 
care manipulează electrocarele.. A 
fost construit și un atelier destinat 
încărcării acumulatorilor' și repară
rii utilajului de transport intern. 
Mecanizarea transportului uzinal ' a 
ușurat mult munca, muncitorilor,. a 
contribuit la creșterea productivită
ții muncii.

Se poate spune că utilajul de 
transport este în general bine fo
losit. Fac însă excepție 9 electrocare 
cu platformă . mobilă,, nou-nouțe, 
care stau nefolosite în magazie încă 
din decembrie 1962. în aceeași situa
ție se află și alte două electroîncăr- 
cătoare. ■ - >

■ Am ridicat de mai multe ori' pro
blema acestor utilaje care stau ' ne-

Comitetul executiv al,. Sfatului 
popular al Capitalei acordă o mare 
atenție întrecerii patriotice inițiate 
între sfaturile populare raionale.

Mase tot mai mari de". cetățeni ău 
fost atrase la diferite acțiuni cu ca
racter ■ gospodăresc, cultural,, sani
tar. în Capitală s-au obținut în
semnate realizări în", acțiimăd. de 
înfrumusețare a orașului și de-în
treținere a imobilelor.. . -‘

Prin munca patriotică și prin fo
losirea mai bună a posibilităților 
locale ale raioanelor s-au obținut 

tehnicienii cărora le-a fost încredin
țată executarea noilor -produse. Se 
discută detaliile de fabricație, dese
nele pieselor și reperelor respective. 
Apoi trecem, la exemplificări prac
tice.

Organizăm și demonstrarea teh
nologiei, așa cum de altfel proce
dează și alte, uzine; Pe de o parte, 
muncitorii știu precis ce și cum 
trebuie să lucreze, ce calitate 
se cere la operațiile pe care ur
mează să le execute ; pe de 'altă 
parte, la propunerile muncitorilor 
proiectele de execuție sînt uneori 
îmbunătățite înainte de introduce
rea în fabricație a noului produs. 
Aceste aspecte sînt cuprinse șj în 
tematicele cursurilor de speciali
zare. ' ■

în afară de muncitori, cursurile 
de specializare au cuprins și pe 
maiștri. Cum s-a procedat ? Pentru 
toți maiștrii s-a organizat, în prima 
etapă, un curs de 12 lecții de com
pletare a cunoștințelor tehnico-pro- 
fesionale. In cea de-a doua etapă 
se vor diferenția cursurile pe ate
liere și secții după specificul și ne
cesitățile producției. Considerăm — 
s-a subliniat în cadrul discuției — 
că prin perfecționarea continuă ; a 
acestor cursuri va crește rolul 
maiștrilor în bunul mers al pro
ducției. 

Lallte, La K£(£aeție

folosite. Tov. Octav Alexandru, di
rector adjunct, a răspuns că elec
trocarele din magazie .sînt rezer
vate secției de tras oțel moale. 
Conducerea secției susține însă că 
ele nu pot fi adaptate la specificul 
locului de muncă. Ulterior, ni s-a 
spus că electrocarele sînt reținute 
pentru noile 
în funcțiune 
sau doi.
'Fapt este 

cele două electroîncărcătoare 
n-au fost puse in funcțiune, imobili
zează importante fonduri bănești. In 
plus, în toată perioada de cînd stau 
nefolosite se plătesc amortismente 
care încarcă prețul de cost al 
ducției. De ce nu se iau măsuri 
tru utilizarea lor ? Sau poate 
nevoie de ele alte uzine.

obiective ce vor intra 
în uzină peste un an

că electrocarele ca și
care

IRIMIE RADU 
muncitor 

Uzinele „Industria sîrirtei“- 
Cîmpia Turzii

pînă în prezent economii de cîteva 
milioane lei. Numai în- cartierul 
Balta Albă, la amenajarea spațiilor 
verzi s-au economisit peste 1 000 000 
lei.

MARIN TABACU 
coresp. voluntar

Realizări ale oamenilor de știință clujeni
Oamenii de știință din cadrul fi

lialei din.Cluj a Academiei R. P. 
Romîne au efectuat în acest an o 
serie de cercetări de interes teore
tic și practic. Iată cîteva dintre 
preocupările și rezultatele unor co
lective de cercetare

Metode matematice de calcul

istitutui de calcul a elaborat pen- 
diferite întreprinderi industriale o

Institutul de calcul a elaborat 
tru < 
serie de metode de calcul. De la uzina 
„Tehnofrig“ din -Cluj s-a comunicat 
institutului că prin aplicarea metodei 
de calcul bazată pe programarea lini
ară, cu ajutorul căreia se stabilesc ra
pid materialele ce intră. în componența 
unei șaTje,' se” obțin noi economii în 
producție.- Tot pentru- .această -uzină s-a 
efectuat un calcul de echilibrare dina
mică a compresoarelor de amoniac. De 
asemenea, prin prelucrarea roților cu 
clichet după o metodă recomandată de 
institut, la uzinele metalurgice „Uni
rea" din Cluj se vor putea realiza eco
nomii de metal șî de timp. în prezent, 
cercetătorii elaborează calculul prelu
crării unor pinioane prin metoda ra
pidă a broșăni. Rezolvarea -în întregi
me. a acestei probleme și aplicarea în 
producție a.soluției optime vor da co
lectivului uzinei posibilitatea de a rea
liza economii de cîteva milioane de lei.

în prezent, cercetătorii, inginerii și 
tehnicienii efectuează ultimele lucrări 
la o mașină de calcul electronică. Aceas
ta va dispune de două memorii: una o- 
perativă pe inele de ferită avînd o ca
pacitate de 512 celule și alta externă,

„Este cu totul firesc ca asemenea 
probleme importante legate de con
tinua perfecționare a pregătirii pro
fesionale-a muncitorilor să stea în 
centrul atenției comitetului de 
partid — a spus tov. Ion Pîrvu, se
cretarul comitetului de partid. La 
diferite ședințe ale comitetului de 
partjd și în adunările generale ale 
organizațiilor de bază s-a analizat în 
mai multe rînduri -cum se ocupă 
conducerea uzinei, conducerile sec
țiilor și comitetul sindicatului de or
ganizarea cursurilor și a celorlalte 
forme folosite în cadrul acestei ac
țiuni. Măsurile luate — repartizarea 
pe lîngă cursuri ă membrilor comi
tetului de partid, care asistă deseori 
la lecții, îndrumarea lectorilor să 
elaboreze lecții documentate și 
atractive, analiza periodică, cu 
muncitorii cuprinși în aceste cursuri 
a modului de predare a lecțiilor, 
completarea tematicii cu noi pro
bleme cerute de producție etc — au 
contribuit la bunul mers al acestei 
acțiuni. Munca politică desfășurată 
în rîndurile muncitorilor și rezul
tatele obținute în producție de cei 
care frecventează cursurile au spo
rit interesul muncitorilor pentru 
perfecționarea pregătirii lor profe
sionale. Mulți muncitori care au 
urmat aceste cursuri lucrează acum 
cu o productivitate și mai înaltă, 
dau produse de calitate superioară“.

pro- 
pen- 

au
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-Secția muzicală a Bibliotecii Cen
trale dé -Stat a R. P. Romîne. Iată-ne 
cu aparatul de fotografiat în sala 
de audiții individuale la căști. Ti
nerii din fotografie — studenți ai 
Universității din București — au 
venit să asculte lucrări muzica
le simfonice, de cameră, de opera și 
operetă, piese de muzică popu
lară.

În zilele de luni, marți și miercuri, 
între orele 8—14,30, vineri, sîmbătă 
și duminică între orele 13,30 și 20,30 
la dispoziția lor stau 5 000 de discuri, 
o colecție de benzi de magnetofon cu 
2 500 de titluri, precum și circa 
40 000 de cărți muzicale, note și 
partituri. Dintre ultimele impri
mări pe bandă de magnetofon 
amintim ciclul integral al simfonii
lor lui Beethoven în interpretarea 

cu tambur magnetic, cu o capacitate 
de peste 2 000 de celule.

Contribuții ale chimiștilor
Odată cu efectuarea unor studii de 

interes teoretic, cercetătorii de la Insti
tutul de chimie și-au îndreptat atepția 
spre rezolvarea unor probleme legate 
de necesitățile producției. între acestea 
se numără lucrările privind procesul de 
ciailurație, elaborarea unei metode a- 
nalitice pentru dozarea compon'enților 
din amestecul de izomeri ai nitroetil- 
benzenulüi pe cale spectrbfotometrică, 
necesară întreprinderii „Terapia" din 
Cluj. De asemenea, în cadrul colabo
rării cu Institutul de cercetări chimico- 
farmaceuti'ce dm Cluj, au fost reali
zat® ' progrese în studierea hormonilor 
steroizi.

în clinici și laboratoare
Activitatea Institutului de cercetări 

medicale s-a . îndreptat «în acest , an în
deosebi spre studierea a diferite pro
bleme ale Fiziopatologiei oardio-,vascu
lare, a bolii ulceroase, a mecanismului 
de trecere.. în eronicitate a.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“hepatitelor

în atelierul de mașini do calcul : înainte de a i se ccrc să indice rapid solufia 
pentru rezolvarea unei probleme complicate, mașina însăși îl solicită pe 

să-i stabilească un program precis.

Cinema
•TEATRE : Sala Palatului . R.P.R. : 

Concert de muzică ușoară „Dalida“ — 
(Franța) (orele 20) ; Teatrul de Operă șl 
Balet al R.P.R. : Orfeu (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de operetă ; Mam-zelle 
NitoUche (orele 19,30) -, Teatrul Național 
,,I. L. Caraglale" (Sala Comedia) : Vi
zita bătrfnci. doamne (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Mașina de scris (orele 19,30) ; 
Teatrul „Lticla Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo
patra (orele 19,30) ; Teatrul „C 1. Not
tara“ (Sala Magheru) : Femeia îndărăt
nică (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Bucătăreasa (orele 20) ; Teatrul de Co- 
medie : Mi se pare romantic (orele
19.30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
leștl : Paharul cu apă (orele 19.30) ; Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) :Cinc a ucis (orele 20) ; Teatrul 
evreiesc de stat : Opera de trei parale 
(orele 20) : Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tănase" (Slila din calea Victoriei 174) : 
Expoziția de muzică ușoară (orele 20) : 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea (orele 20) ; Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Năz
drăvăniile lui Țăndărică (orele 16) ; 
Circul de stat: Aventurile lui Don Qui
jote în arenă (orele 20)

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30) : București (9.30; 13; 16,30; 20) ; 
Excelsior (9; 12.30; 16; 19,30) Minna von 
Bornheim : Republica (9,45; 12; 14,15;
16,30;. 18,45; 21); Festival ' (9.45; 12; 14,15; 
16.30; 18.45: 21) ; Grlvița (10; 12; 14,15; 
16,30: 18.45; 21). Ah. acest tineret : C'ar- 
puți (10; 12; 14,15: 16,30; 18.45; 21): Fe- 

: rovlar (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) ;
! Aurora (10: 12; 14; 16; 18,15; 20.30) : Mo- 
; dein (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20,45). A dis- 
, părut o navă : Tineretului (io: 12; 14; 
; 16; 18,15; 20,30) : înfrățirea între popoare 
I (11; 15,45; 18; 20.15) ; Bucegi (10, 12,15:
: 14,30; 16.45, 19; 21,15) ; Flacăra (11; 15;
I 17,15; 19.30; 21,30) ; Miorița (9.45; 12; 14;
! 16: 18,30: 21) ; Floreasca (10.30- 16; 18,15;

20.30) ; Flamura (10; 12; 14: 16.15; 18.30; 
20.45). Jurămtntu) soldatului Pooley: Ca-

■ pltol (10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30) : Tomfs 
(10: 12; 15; 17; 19; 21) ; Melodia (10: 12; 
15; 17; 19; 21). Trei plus două — cinema
scop : Victoria (10; 12,15; 14.30; 16.30;

. 18 30; 20,30). Valsul nemuritor: Central 
I (10. 12,30; 14.30; 16,30; .,>.30; 20.30) • Lira 

(15; 17; 19; 21) ;■ Cultural (15, 17: 19; 21). 
Mi-am cumpărat un tată — cinemascop: 
Lumina,-(de la 10—14 în continuare; 16; 
18,15; 20,30)'; Arta (16; 18,15; 20,30)

Orchestrei societății de concerte a 
Conservatorului din Paris, „Arta 
fugii“ de Bach,, executată la orgă 
de Helmuth Walch, opera „Don 
Giovanni“ de Mozart, Simfonia a 
Il-a de Haciaturian, precum, și 
creații ale compozitorilor Evului 
Mediu și Renașterii : Adam de la 
Halle, Guillaume de Machdut, Ge- 
sualdo da Venosa.

Frecventată cu interes este și 
sala de audiții colective. Aici au loc 
bilunar cicluri de audiții, de pre
zentare cronologică a principalelor 
genuri ale mtizicii. Anul acesta aU 
fost organizate ciclurile „Dezvolta
rea muzicii instrumentale și de ca
meră“, „Originea și dezvoltarea sim
foniei“. Acum este în curs de pre
zentare ciclul „Opera de-a lungul 
veacurilor".

infecțioase etc. Sub îndrumarea acad. 
A. Moga, colective de cercetători, uti- 
lizînd metode clinico-fiziologice,. tes
te de reactivitate vasculară și de 
modificări biologice, au, studiat va
riațiile biochimice în ateroscleroză și 
hipertensiunea asociată, în vederea lă
muririi unor probleme fundamentale le
gate de această boală. Rezultatele cer
cetărilor urmează să fie publicate în 
revista „Studii și cercetări de medicină“ 
din Cluj, în cuprinsul unor lucrări de 
dizertație etc. Sub conducerea prof. 
O. F.odor, membru corespondent al A- 
cade.nuei R. Ç. Romîne, s-au realizat in
teresante- cercetări în domeniul pa
tologiei digestive. în boala ulceroasă, 
bunăoară, s-a dovedit existența unei 
hipoalbumiițgțnii - moderate, datorate 
unei modificări a. permeabilității capi
larelor sanguine. Fenomenul a fost pus 
în evidență și cu ajutorul unei probe 
în care s-a utilizat albumină 
cu. iod radioactiv. Rezultatele acestor 
cercetări contribuie îndeosebi la lămu- 

mecanismului hemoragiilor ulce-

marcată

rirea 
roase.

Electra: Union (14,30; 16.45;.. 19; 21,15).
Program special pentru copil : Doina 
(ora 10). Taxiul morții : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 10,30; 20,30) ; Cultural (10.30;
12.30) . Imagini din Grecia ; In țara ca
nibalilor, ; Cearta ; Baricada vie : Tim
puri Noi (de la 10—21 în continuare). 
Cucerirea EverestUlui : Ciulești (10,30; 
12,30; 16,30; 18;30; 20,30). Harakiri — cine
mascop : Dacia (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21) ; Luceafărul (15,30; 18; 20,30). Printre 
oameni buni ; Buzeștl (16; 18,15; 20,30) ; 
Pacea (16; 18; 20). Vară și fum — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15; 20.30) Ba
bette pleacă la război — cinemascop : 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Codin : Munca 
(15: 17,- 19; 21), La vîrsta dragostei : Vi- 
tan (15;’ 17; 19: 20,45) ; Popular (16; 18,15;
20.30) . Contele de Monte Cristo (ambele 
serii) — cinemascop ; Moșilor (15,30;
19.30) . Ucigașul plătit — cinemascop- Vii
torul (14,30; 16.30; 18,45; 21). Focuri îl 
munți : Cosmos (16; 18; 20) Oameni de 
afaceri: Colentina (16; 18,15; 20.30). Rocco 
și frații săi (ambele serii) : Progresul 
(15,30; 19). Cel mal mare spectacol : Dru
mul Serii (15; 17.45; 20,30). Bate toba — 
cinemascop : Ferentari (16; 18,15; 20.30). 
Ultimul tren din Gun Hill ; Cotroceni 
(15; 17; 19: 21)

TELEVIZIUNE : Oțele 18.30 — Univer
sitatea. tehnică la televiziune : Tuburile 
de presiune din beton precomprimat, 
de Mlrcea Halmaglu, inginer șef ia în
treprinderea ■ de prefabricate „Progre- 
sur‘-Bucui:ești. 19,00 — Jurnalul ■ televi
ziunii. 19.10 - știți să desenați, copil’! 
19,35 — Emisiune de știință : prezențe 
invizibile. 10,55 — Mingea năzdrăvană 
(film de desen animat). 20,05 — Pretu
tindeni .muncesc oameni (film doctimen-, 
tar). 20,25 — Teatrul, artă realistă (IX) : 
Molière. In încheiere : Buletin de știri 
si buletin meteorologic.

CUM VA F! VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 noiembrie. In țară : vreme căl
duroasă, cu.cerui variabil, mai mult 
noros în jumătatea de vest a țării, unde 
vor cădea ploi locale, vînt slab pînă la 
potrivit din sud-vest. Temperatura in 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între minus un grad și 7 grade, 
iar maximele între 7 și 17 grade Ceață 
locală. In București : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil. Spre sfîrșitul interva
lului tendință de ploaie slabă. Vint mo
derat. Temperatura staționară.
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Funeraliile lui John
America a condus pe ultimul 

drum pe John Kennedy. Ieri, cor
pul neînsuflețit al fostului preșe
dinte a fost purtat pe un afet de 
tun, tras de șase cai, pe un drum 
străjuit de populația Washingtonu
lui. Sute de mii de oameni trec în 
șiruri neîntrerupte, întreaga noapte, 
pe ambele părți ale catafalcului, a- 
ducînd un ultim omagiu lui John 
Kennedy. Majoritatea sînt tineri, 
mulți dintre ei negri. Aici, sicriul cu 
corpul președintelui a fost depus 
pe același catafalc pe care a stat 
Lincoln cu o sută de ani în urmă. 
Soția fostului președinte se afla în 
fața catafalcului, alături de familie, 
ținînd de mină pe cei doi copii, Ca
roline și John junior. Ambii împli
nesc zilele acestea 6 și 
ani, micul John,, chiar 
funeraliilor tatălui său.

Iau cuvîntul pe rînd, 
liderul majorității Senatului, 
ren, șeful Curții Supreme, McCor
mack, președintele Camerei Repre
zentanților, care aduc elogii dispă
rutului.

La Washington au sosit peste 109 
de oameni de stat, reprezentînd țări 
din toate continentele. Sînt pre
ședinți de state, șefi de guverne, 
miniștri de externe, membri ai ca
selor regale.

Numeroși cetățeni au venit de cu 
noapte pe traseul cortegiului. In a- 
propiere de catedrală, pe Connecti
cut Avenue, bărbați și femei 
dormit sub 
pentru a-și 
inte de ora 
defunctului 
care duc în 
spatele lor, 
zentînd diferitele arme ale forțelor 
S.U.A. purtau sicriul acoperit cu 
drapelul Statelor Unite ale Americii.

Sicriul este așezat pe un afet de 
tun tras de trei perechi de cai.

La ora 10,58 ora locală (18,58 ora 
Bucureșțiului) cortegiul funebru se 
pune în 'mișcare, în sunetele instru
mentelor irlandeze (familia fostului 
președinte este originară din Irlan
da). In fruntea cortegiului se află 
comandanții diverselor arme ale 
forțelor S.U.A. In urma afetului pă
șește un soldat din infanteria mari
nă care purta drapelul președintelui. 
Apoi, calul neînșeuat al 
tului suprem al forțelor 
S.U.A., fostul președinte, 
nedy. Sicriul este urmat 
defunctului, de actualul 
Lyndon Johnson, de miniștri, sena-

comandan- 
armate ale 
John Ken- 
de familia 
președinte,

respectiv 3 
azi în ziua

Mansfield, 
, War

au 
cerul liber, pe trotuare, 
păstra locul. Puțin îna- 
10,00, ora locală, rudele 
au urcat cele 36 trepte 
rotonda Capitoliului. In 
9 tineri militari repre-

Corespondență din Washington
tori, deputați și alte persoane ofi
ciale americane, de delegațiile străi
ne care participă, la funeralii.

Din partea R.P. Romine a parti
cipat la funeralii o delegație condu
să de Gh. Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Cortegiul parcurge străzile capita
lei americane, unde s-au . adunat 
sute de mii de oameni pentru a 
aduce un ultim omagiu fostului pre
ședinte al S.U.A., John Kennedy.

Da ora 11,35, cortegiul funebru 
intră în grădina Casei Albe. La ora 
11,55, el ajunge în fața Catedralei 
St. Mathews. De la catedrală, unde 
s-a oficiat slujba religioasă, lunga 
procesiune se îndreaptă spre cimiti
rul Arlington. Acolo se află mor- 
mîntul eroului necunoscut.

Această porțiune a traseului este 
greu de străbătut, o lume imensă 
s-a adunat pe ambele trotuare. Cei 
mai mulți sînt îmbrăcați în negru.

Cortegiul trece prin dreapta ma-

Kennedy
relui obelisc închinat memoriei lui
Washington și. apoi prin apropierea 
memorialului lui Lincoln.

La Arlington are loc. ceremonia 
înmormântării. Corpul' neînsuflețit 
al lui John Kennedy este coborît de 
pe afet și așezat de 8 soldați deasu
pra mormântului, în timp ce avioa
ne cu reacție zboară deasupra cimi
tirului.

Se intonează imnul național al 
S.U.A. In fața sicriului defilează' o 
companie de onoare. Răsună salve 
de tun. In sunetele unui imn mili
tar, drapelul S.U.A., care acoperea 
sicriul, este strîns și înmînat. soției 
defunctului. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui John Kennedy este 
apoi coborît în mormânt. In fața 
mormîntului, soția aprinde o fla
cără care va arde zi și noapte. O 
ploaie de flori lansate dintr-un a- 
vion cade încet pe pământ în jurul 
mormîntului celui care a fost cel 
de-al 35-lea președinte al S.U.A.

Miile de americani și reprezen
tanții numeroaselor țări, care l-au 
condus pe J. F. Kennedy, pe ulti
mul său drum, au adus memoriei 
fostului președinte un îndurerat o- 
magiu ca unui remarcabil om de 
stat, care și-a adus contribuția la 
eforturile pentru rezolvarea unor 
probleme internaționale importante 
și îmbunătățirea climatului inter
național. Noul președinte al S.U.A., 
Johnson, senatorii Humphrey, Ful
bright, Mansfield și alte persoane 
oficiale americane au subliniat 
cu acest prilej necesitatea de a se 
continua politica lui Kennedy, prin 
noi eforturi pentru slăbirea încor
dării internaționale. Opinia publică 
mondială își exprimă speranța că a- 
ceste declarații vor fi confirmate de 
acțiunile concrete ale noii adminis
trații.

L. RODESCU

Consultările în legătură cu formarea 
noului guvern italian

ROMA 25 (corespondentul Ager
pres transmite) : La 24 noiembrie, 
Partidul republican a aprobat în u- 
nanimitate documentul parafat cu o 
zi înainte de cele patru partide care 
vor forma guvernul de centru-stînga 
(Partidul democrat-creștin, Partidul 
socialist, Partidul social-democrat și 
Partidul, republican). Documentul 
constituie baza programului politico- 
economic al viitorului guvern.

Astăzi documentul a fost supus 
discuției adunărilor organelor con
ducătoare ale partidelor socialist și 
democrat-creștin, iar la 26 noiembrie 
documentul va fi supus discuției 
conducerii Partidului social-demo
crat.' Miercuri 27, documentul ur-

mează să fie pus în discuția grupu
rilor parlamentare.

Deși înainte de joi sau vineri Aldo 
Moro nu va putea prezenta lista mi
niștrilor noului cabinet președintelui 
Republicii, Antonio Segni, în cercu
rile politice italiene se presupu
ne .că 
va fi 
te din 
niștri.
fi Aldo Moro, secretarul Par
tidului democrat-creștin, iar vi
cepreședinte Pietro Nenni, secretarul 
P.S'.I. ; 13 sau 14 portofolii vor re
veni democrat-creștinilor, 5 socialiș
tilor, 3 social-democraților și proba
bil 2 portofolii republicanilor.

compoziția noului guvern 
următoarea : vor face par- 

guvern circa 23—24 mi- 
Președintele guvernului va 

Moro, secretarul ~ 
democrat-creștin, iar

încheierea Congresului național englez 
dezarmarepentru pace și

Conferința de presă 
a primului ministru al Greciei

ATENA — Corespondentul Ager
pres transmite : Primul ministru al 
Greciei, Papandreu, a ținut prima sa 
conferință de presă cu coresponden
ții străini acreditați la Atena. înain
te de a răspunde întrebărilor, pre
mierul grec a adus un elogiu me
moriei fostului președinte Kennedy, 
exprimînd totodată regretul poporu
lui grec pentru această pierdere.

Răspunzînd apoi unor întrebări, 
Papandreu a făcut unele precizări 
cu privire la situația politică din 
Grecia. El a arătat că acum, după 
numărarea voturilor militarilor, nu
mărul mandatelor Uniunii de centru . Papandreu a reamintit 
este de 138, față, de 140, cîte erau 
îndată după alegeri. Este clar — a 
spus el — că avînd 138 de mandate 
Uniunea de centru nu deține o majo
ritate în parlament și dacă vom con
tinua , să avem numai 138 mandate 
nu vom putea rămîne la guvern. Pa
pandreu a arătat că în aceste îm
prejurări, în calitatea sa, are dreptul 
și va trebui să recomande regelui 
dizolvarea parlamentului. El a pre
cizat că a prevăzut 26 ianuarie ca 
dată a alegerilor, întrucît Uniunea 
de centru este hotărîtă să nu parti
cipe la vreo altă formă de guvern 
dacă nu va avea majoritatea în par
lament. El a adăugat că nu vede po
sibilă vreo altă . formă de guvern. 
Papandreu'a precizat că nu există 
vreun indiciu că’ un număr conside
rabil de membri ai partidului E.R.E.

vor adera la guvernul său pentru 
a-i da majoritatea necesară. De a- 
ceea — a spus el — consider nece
sară dizolvarea parlamentului și ți
nerea de noi alegeri. El a adăugat 
că o colaborare cu E.R.E. este inad
misibilă și că preferă noi alegeri. 
I El și-a exprimat părerea că noile 
alegeri ar trebui să fie făcute tot de 
guvernul de serviciu Mavromihalis 
în aceleași condiții, inclusiv legea e- 
lectorală- actuală.

La întrebarea dacă vor fi elibe
rați din motive umanitare și alți de
ținuți politici înainte de anul nou, 

declarații!^ 
sale anterioare că vor fi eliberați 4 
condiționat toți acei deținuți politici' 
care au executat 10 ani de pedeapsă 
cu excepția unui grup format din 
86 persoane. El a arătat că nu vor 
fi eliberați alți deținuți pînă cînd le
gea asupra eliberării deținuților nu 
va fi adoptată de parlament dar că 
va fi autorizată eliberarea în cazuri 
grave de boală și din principii pur 
umanitare.

Salutînd Tratatul de la Moș
ea pe un pas important pe ca-

tare. 
cova 
lea spre pace, congresul a chemat 
pe partizanii păcii să-și intensifice 
eforturile în vederea luptei pentru 
dezarmare.

într-o declarație făcută corespon
denților presei, Colin Sweet, secre
tar al Comitetului englez pentru 
apărarea păcii, a menționat că prin 
actualul congres s-a făcut încă un 
pas important în direcția realizării 
unității diferitelor organizații care 
luptă pentru pace. La acest congres 
au fost reprezentate numeroase ‘ or
ganizații ale partizanilor păcii, in
clusiv organizații de femei și de ti
neret.

LONDRA 25 (Agerpres). — In sala 
„Islington Town Hall“ din Londra 
au continuat la 24 noiembrie lucră
rile Congresului național pentru 
pace și dezarmare. Participanții la 
congres au primit cu aplauze salu
tul Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, căruia i s7a dat citi
re la ședință.

în raportul 
James Mylne, 
lui general al 
telor din Scoția, s-a referit, printre 
altele, la urmările economice ale de
zarmării, subliniind că aceasta ar 
contribui la îmbunătățirea situației 
economice și sociale a maselor largi.

Delegatul Harry Stern s-a ocupat 
de importanța dezarmării pentru 
țările slab dezvoltate din Asia și 
Africa. în continuare, el a relevat 
necesitatea de a se lărgi comerțul 
Est-Vest, precum și legăturile co
merciale în întreaga lume.

La ședința de închidere a con
gresului a luat cuvîntul profesorul 
John Bernal, 
al Consiliului

în cuvîntul 
primejdia pe 
nuarea cursei înarmărilor.

în actualele condiții, a subliniat 
, partizanilor păcii le revine o 

răspundere deosebită în lupta pen
tru dezarmare și, în primul rînd, 
pentru dezarmare nucleară.

în rezoluția adoptată de congres 
se subliniază că principala sarcină 
a partizanilor păcii trebuie să fie 
lupta pentru încetarea războiului 
rece și reducerea cheltuielilor mili-

prezentat la congres, 
membru al Consiliu- 
Congresului sindica-

Situația din Irak

pacn

funebru, pe străzile

președintele executiv 
Mondial al Păcii.
său, Bernal a relevat 
care o prezintă conti-

Cortegiul
Washingtonului.

(Telefoto :

Acțiuni în favoarea
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După tragicele evenimente

de la

că în 
avut

Telegrama adresată 
de L« Johnson 

lui N. S. Hrușciov

Dallas /

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a trimis lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., o telegramă în care ex
primă în numele poporului ameri
can mulțumiri pentru condoleanțe 
în legătură cu moartea tragică a 
președintelui Kennedy. „Toate efor
turile președintelui Kennedy, se 
spune în telegramă, au fost consa
crate cauzei păcii și reglementării 
pașnice a problemelor internațio
nale și îmbunătățirii relațiilor din
tre toate țările, inclusiv dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite. 
Intenționez să continui tendința 
spre, realizarea acestor țeluri“.

B.

ai 
au cerut deschiderea 

asupra

Președintele S. U. À, 
va rosti mîine o cuvîntare 

în Congres
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Luni s-a anunțat că președintele 

Johnson va rosti miercuri o cu
vîntare în Congres.

înainte de începerea funeraliilor 
fostului președinte al S.U.A., John 
Kennedy, senatul american s-a în
trunit într-o ședință pentru a-i 
cinsti memoria.

După funeraliile lui John Ken
nedy, președintele Johnson a avut 
la Casa Albă o întrevedere.cu 
ședințele Franței, de Gaulle.

La Casa Albă s-a anunțat 
președintele Johnson a cerut 
turor consilierilor defunctului 
ședințe Kennedy să rămînă la
turile lor. De asemenea, întregul 
personal al Casei Albe a fost solici
tat să-și continue activitatea.

★

pre-

că 
tu- 

pre- 
pos-

că 
în-

La New York s-a anunțat 
Adunarea Generală a O.N.U. se 
trunește marți în ședință plenară 
pentru a comemora pe defunctul 
președinte John Kennedy.

WASHINGTON 25. Agențiile de 
presă anunță că Lyndon Johnson, 
președintele Statelor Unite, a dat 
dispoziții directorului Biroului Fe
deral de Investigații, Hoover, să 
deschidă o anchetă amănunțită asu
pra împrejurărilor în care a fost 
ucis Lee Harvey Oswald, presupu
sul asasin al președintelui Ken
nedy. Ministrul justiției, Robert 
Kennedy, l-a trimis la Dallas pe 
unul din principalii săi colaboratori, 
John Miller. Numeroși membri 
Congresului
unei anchete parlamentare 
asasinării lui J Kennedy.

Au devenit cunoscute .unele îm
prejurări care au precedat asa
sinarea președintelui S.U.A., John 
Kennedy. Atmosfera ultrareacțio- 
nară creată în Texas de elemen
tele de extremă dreaptă a ajuns 
atît de încordată încît a determinat 
serviciul de securitate al Casei Albe 
să-l roage pe Kennedy să-și amîne 
călătoria.

în ziua sosirii în Texas a lui J. F. 
Kennedy ziarul local „Dallas Morning 
News“ încadrase una din paginile 
sale într-un larg chenar negru. A- 
ceastă pagină cuprindea următoare
le cuvinte adresate oaspetelui din 
Washington : „Bine ați venit mister 
Kennedy la Dallas, .o.rașul care a 
respins filozofia și politica dv. în a- 
nul 1960 și care le va respinge din 
nou într-un mod și mai expresiv de- 
cît înainte“.

Amănunte revelatoare sînt citate 
de agențiile de presă in legătură cu 
omorîrea lui Oswald. Se aminteș
te că asasinul acestuia, Ruby, a vi
zitat un post de radio local care a 
anunțat că Oswald va muri dumini
că. Ora transferării lui Oswald era 
cunoscută de toți. Ruby a reușit 
să fie primit în. închisoare și se afla 
chiar pe locul de trecere a lui Os
wald. Corespondentul ziarului „Dai
ly Telegraph“, Jeffery Blyth, scrie 
în legătură cu aceasta: „Dacă cine
va dorea să-l reducă la tăcere pe 
Oswald, poliția nu putea să-i dea 
mai mult ajutor“.

Pe de altă parte, după cum trans
mite din Dallas agenția D.P.A., un 
funcționar al spitalului „Parkland“, 
unde a fost transportat Oswald în 
•stare muribundă, a declarat că spi
talul se afla în stare de alarmă încă 
înainte de aducerea lui Oswald.

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
La Stockholm a avut loc conferința 
anuală a organizației suedeze „Mar
șul împotriva armei atomice“ la 
care a fost adoptat programul de 
acțiuni în favoarea păcii, împotriva 
armei, atomice.

„Toate forțele iubitoare de pace 
din Suedia, se arată în program, se 
pronunță pentru ca țara noastră să 
renunțe . în toa'te împrejurările

' arma nucleară,' 
de nord să fie proclamată 
denuelearizată, pentru ca politica 
externă a Suediei să militeze activ 
pentru interzicerea folosirii, experi
mentării, acumulării și răspîndirii 
armei nucleare“.

Conferința, a mai adoptat, de ase
menea, o rezoluție prin care cere 
guvernului suedez să inițiăze trata
tive cu guvernele Finlandei, Dane
marcei și Norvegiei, în vederea pro
clamării zonei denuclearizate în 
nordul Europei, potrivit propunerii 
președintelui Finlandei, U. Kek
konen.

la
pentru ca Europa 

zonă

Demonstrație la Londra împotriva
la 

lo- 
e-

represiunilor din Spania

Corespondentul A.F.P. relatează 
că a auzit in orașul Dallas, după u- 

: ciderea ■ ; lui Oswald, asemenea co- 
■ mentarii ale cetățenilor: „Oswald lu
cra pentru dreapta și, pentru ca el 
să nu vorbească, dreapta este aceea 
care l-a omorît prin Ruby“; '

Dintr-unul din ziarele locale, pre
cum și dintr-o emisiune de.radio s-a 
aflat că agenții Biroului Federal de 
Investigații îl cunosc de mult pe 
Oswald și au avut adesea de-a face 
cu el. Șeful poliției din Dallas, a 
arătat însă ziariștilor că Biroul Fe
deral de Investigații nu l-a in
format asupra faptului că Oswald 

‘ era o persoană „suspectă“, . deși 
F.B.I. era obligat să facă aceasta. In 

1 legătură cu aceasta, corespondentul 
ziarului englez „Daily Telegraph“, 
Stephen Barber, scrie: „Se vor., auzi 
proteste puternice în Congres în-le
gătură cu faptul că FBI a știut, după 
cum se pare, că Oswald se afla 
Dallas, însă nu a anunțat poliția 
cală. Precauțiile de securitate 
rau deosebit de vagi“.

Tot atît de semnificative sînt de
clarațiile făcute de asasinul Jack 
Ruby surorii sale 'care l-a vizitat la 

• închisoare : „Nu-ți face sînge rău. 
Am prieteni“. Corespondentul din 
Dallas al agenției „Reuter“ arată că 
„prietenii lui Ruby caută să obțină 
eliberarea lui pe cauțiune. Ei au 
spus corespondentului că la stabili
rea sumei cauțiunii „numai cerul 
poate constitui un plafon“.

Comentînd faptele 
ziarul parizian „Le

1 următoarele :
„Condițiile în care 

ancheta rețin în mod .______  _
tenția și dau naștere la anumite 
îndoieli în ceea ce privește declara
țiile poliției din Dallas. După asa
sinarea lui Oswald, Siguranța Fe
derală a hotărît să continue anche
ta în timp ce polițiștii din Dallas se 
grăbeau s-o declare închisă. Dis
pariția unui suspect care persistă să 
nege acuzațiile puțin convingătoare, 
reținute împotriva lui, ' ar putea, 
evident, să permită camuflarea unor 
aspecte tulburi ale unui asasinat 
politic, care riscă să fie exploatate 
pentru ținte dubioase“.

Referindu-se la uciderea lui Lee 
Oswald, ziarul „New York Herald 
Tribune“ scrie : „Asasinarea omu
lui suspectat de a fi pus capăt vieții 
președintelui Kennedy nu a slujit 
decît pentru a ascunde’o crimă ori
bilă“.

. de mai sus. 
Monde“ scrie

se desfășoară 
particular a-

LONDRA .25 (Agerpres). — La 24 
noiembrie la Londra a sosit într-o 
vizită oficială Fraga Iribarne, minis
trul informațiilor și turismului al 
Spaniei. El va conferi cu Butler, mi
nistrul de externe, și cu alți membri 
ai guvernului englez.

Cu acest prilej, în capitala Marii 
Britanii a avut loc o impunătoare 
demonstrație de protest, organizată 
de Asociația membrilor brigăzii in
ternaționale și de Comitetul Confe
derației Naționale a Muncii din Spa
nia, care se află în emigrație în An
glia.

O delegație condusă de Agostin 
Roa, secretar al Confederației Nati
onale a Muncii, a făcut o vizită '.a 
ambasada Spaniei și a remis o scri
soare adresată lui Iribarne. prin care 
participanții la demonstrație protes
tează împotriva arestării și torturării 
minerilor spanioli, precum și împo
triva persecutării intelectualilor din 
Spania.

Un grup de deputați laburiști au 
interpelat pe ministrul afacerilor ex
terne, cerînd contramandarea vizitei 
ltii Iribarne.

în aceeași zi a sosit la Londra ca 
invitat al guvernului englez. Lăurea- 
no Lopez Rodo. comisarul guverna
mental spaniol ' pentru îndeplinirea 
planului de dezvoltare economică.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat 
seara zilei de 24 noiembrie a 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Irakului, sub președinția 
mareșalului Abdel Salam Aref, pre
ședintele Republicii Irak.

în cadrul ședinței au fost adoptate 
hotărîri cu privire la formarea unui 
consiliu consultativ al națiunii, pre
gătirea constituției provizorii a Ira
kului (încă de la revoluția . din 14 
iulie 1958. care a pus capăt regimu
lui monarhic, Irakul nu are consti
tuție) și elaborarea programului 
ministerial.

fost alungat de popor încă în 1960. 
Vrea oare să recurgă acum Pak Cijan 
Hi la sprijinul și „experiența“ de tris
tă memorie a falitului Li Sîn Man ?

Observatorii sînt aproape unanimi 
în a recunoaște că la 26 noiembrie 
lupta electorală va fi și mai grea 
pentru junta militară și partidul ei. 
„Cîștigarea unei majorități în Adu
narea Națională, subliniază „U. S. 
News and World Report“, nu va fi 
prea lesnicioasă“. în centrul luptei 
electorale ce se desfășoară stau 
— după cum relevă ziarul „New 
York Times“ — „problemele econo
mice și stabilitatea politică“. Pre
turile au crescut cu1 peste 50 la sută 
față de anul trecut, iar guvernul â 
recurs la măsuri de austeritate, care 
au dus la o scădere considerabilă a 
nivelului de trai. In aceste condi
ții, Pak Cijan Hi recurge la propa
gandă electorală demagogică. Luînd

La 26 noiembrie, la scurtă vreme 
după alegerile prezidențiale, care 
s-au desfășurat la 15 octombrie, au 
loc alegerile parlamentare.

Referindu-se la rezultatul recente
lor alegeri prezidențiale, ziarul „Le 
Monde“ relevă că „președintele Pak 
Cijan de astăzi nu mai este de loc 
„omul forte“ de ieri. Un eveniment 
neaștept.at a schimbat atmosfera 
politică : este vorba de puternica 
tendință spre transformări demo
cratice în 
conturat 
țiale prin 
15 octombrie. Populația s-a 
turat de regimul de dictatură“. 
De altfel, patru partide de opoziție 
au adoptat recent o rezoluție în 
care cer președintelui Pak Cijan.Hi 
să-și prezinte demisia, întrucit ale
gerile prezidențiale au fost „ilegale 
și falsificate“.

Acum, în ajunul alegerilor paria- cuvîntul recent, în orașul Pusan, el 
mentare, agențiile de presă anunță 
demisiile ministrului de interne și 
a șefului poliției sud-coreene, subli
niind că ele sînt o urmare a nume
roaselor acuzații aduse de liderii 
partidelor de opoziție în legătură cu 
amestecul poliției sud-coreene în 
campania electorală. S-a dezvăluit 
că partidul democrat-republican al 
lui Pak Cijan Hi a oferit importan
te sume de bani unora dintre șefii 
poliției, aceștia angajîndu-se să cum
pere voturi în favoarea candidaților 
partidului lui Pak Cijan Hi.

Atrage atenția faptul că în aceste 
zile Pak Cijan Hi- a răspuns favora
bil cererilor lui Li Sîn Man de a i 
se permite reîntoarcerea de pe in
sulele Hawai în Coreea de. sud. După 
cum se știe, sîngerosul dictator a

Coreea de sud care s-a 
în alegerile preziden- 
rezultatele votului de la 

să-

a promis alegătorilor formarea unui 
guvern „pannațional“, în care să fie 
incluși și’reprezentanți ai altor par
tide. El a mers mai departe cu pro
misiunile, făgăduind măsuri pentru 
oprirea creșterii vertiginoase a pre
țurilor. Se înțelege — subliniază 
„New York Times“ — că aceste 
„mari promisiuni“ sînt determinate 
de lupta grea pe care partidul său 
trebuie să o ducă în alegerile din 26 
noiembrie, cunoscut fiind faptul că 
la alegerile prezidențiale „a fost 
constatată o orientare spre partidele 
de opoziție care își desfășoară lupta 
electorală sub lozinca „acțiuni îm
potriva dictaturii“.

D. BRATU

*
relatează agenția 

în Irak continuă să
După cum 

France Presse, 
fie menținute restricțiile asupra cir
culației în cursul nopții.

Generalul Kerim Farhan, ministrul 
informațiilor al Irakului, a declarat 
în cadrul unèi conferințe de presă că, 
începînd cu 26 noiembrie, ziarele își 
vor relua apariția. Referindu-se la 
problema partidelor politice. Farhan 
a declarat : „Guvernul nu are nimic 
împotriva nici unui partid politic. El 
este însă ostil tuturbr celor care vio
lează legea“. în ceea ce privește pro
blema kurzilor, Farhan a declarat că 
„în curînd în nordul țării va fi re
stabilită ordinea“.

El a subliniat, apoi, că „Irakul se 
pronunță în mod limpede pentru o 
unitate arabă totală. Irakul se ală
tură unității federale tripartite și 
este gata să aplice manifestul sem
nat de cele trei părți (Siria, I 
R.A.U), la 17 aprilie la Cairo", 
ceea ce privește unitatea militară 
Siria, a adăugat el. „ea rămîne 
vigoare, întrucît nici una din părți 
a cerut ruperea ei. Irakul va căuta 
însă să obțină aderarea Egiptului 
la această unitate“.

Irak.
în
cu 
în 
nu

PARIS. Congresul Asociației națio
nale a veteranilor de război din 
Franța consacrat luptei pentru apă
rarea drepturilor lor și mai ales a 
dreptului la pensie a luat sfîrșit. A 
fost adoptată o rezoluție în care se 
subliniază necesitatea luptei pentru 
dezarmare generală și totală, pentru 
aderarea Franței la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare și a altor mă
suri care să împiedice repetarea tra
gediei unui război mondial.

jută pe fizicieni să efectueze cercetări 
în domeniul folosirii energiei atomice.

BOMBAY. Sub auspiciile Acade
miei de arte, la Bombay s-a deschis 
o expoziție de fotografii reprezentînd 
monumente 
Romînă.

arheologice din R. P.

TOKIO. Bursa de valori din Tokio 
a înregistrat o scădere bruscă. A fost 
convocat de urgență consiliul guver
natorilor băncilor pentru a lua mă
suri în vederea opririi falimentelor.

CAIRO. La 25 noiembrie, a sosit 
la Cairo, într-o vizită oficială, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Po
lone, Adam Rapacki.

CONAKRY. S-au încheiat lucrările 
Comitetului juriștilor creat în anul 
1962 cu prilejul conferinței juriștilor 
din țările Asiei și Africii care a avut 
loc în capitala Guineei. în rezoluția a- 
doptată, Comitetul s-a pronunțat, 
între altele, pentru intensificarea lup
tei împotriva colonialismului 
ghez și lichidarea practicilor 
împotriva amestecului străin 
burile Vietnamului de sud.

portu- 
rasiste, 
în tre-

O delegație a
de cercetări nucleare 
plecat la 24 noiembrie 
va participa la simpo-

Institu-MOSCOVA, 
tului unificat 
de la Dubna a 
la Paris, unde
zionul internațional pentru electro
nica nucleaiă. Membrii delegației vor 
prezenta referate cu privire la insta-. 
lațiile electronice de precizie și ra
pide, elaborate la Dubna, care îi a-

BUENOS 
argentineăn 
„Gran Premio del Fondo Nacional de 
las Arles" a fost decernat scriitorului 
argentinean forge Luis Borges.

AIRES. Marele premiu 
pentru artă și literatură

două avioane „11-18“, pe bordul că
rora se află colaboratorii celei de-a 
9-a expediții antarctice. Din acest 
grup fac parte oameni de știință și 
constructori. Transportul în Antarc
tica se desfășoară cu succes respec- 
tîndu-se cu strictețe prevederile gra
ficului. Restul expediției călătorește 
spre Antarctica cu vaporul.

LEIPZIG. La Leipzig s-a încheiat 
cel de-al Vl-lea Festival Internațio
nal al filmului documentar și de 
scurt metraj la care au fost prezen
tate 185 de filme din 52 de țări, prin
tre care și R. P. Romînă. Marele pre
miu „Porumbelul de aur“ a fost 
decernat filmului de scurt metraj 
„Frumosul mai“ al regizorului fran
cez Chris Marker. Filmele „Requem 
pentru 500 000“ (R. P. Polonă), „Pe 
e] l-a chemat Feodor“ (U.R.S.S.) și 
„Toți sîntem legați de același fir“ 
(Danemarca) au fost distinse cu pre
miul „Porumbelul de argint“,
număr .de trei filme au fost distinse 
cu premiul „Porumbelul de bronz".

Un

DELHI. La Calcutta a avut loc un 
miting în cadrul căruia s-a cerut eli
berarea neîntîrziată a deținuților po
litici din Bengalul de sud — lideri 
comuniști, membri ai organelor le
gislative ale statului — dat fiind fap
tul că au loc alegeri suplimentare 
pentru adunarea legislativă a statului 
și pentru Camera populară a parla
mentului.

CANBERRA. Pe aeroportul din
Sydney au aterizat la 25 noiembrie

LISABONA. La cererea guvernului 
salazarist s-a întrunit Adunarea Na
țională portugheză pentru a aproba 
bugetul pe anul 1964. Din relatările 
corespondentului la Lisabona al a- 
genției Associated Press reiese că 
proiectul de buget portughez preve
de o cifră record în domeniul chel
tuielilor militare, precum și noi mă
suri fiscale. Proiectul ’ de buget 
prevede pentru cheltuielile militare 
suma de 160 714 200 dolari, repre
zentînd. o creștere de 7 142 800 do
lari fată de bugetul militar prece
dent.

MÜNCHEN. Zilele trecute, a fost 
redeschisă Opera din München, a 
cărei restaurare a durat cinci ani și 
a costat 5,4 milioane mărci. Clădirea 
operei a fost reconstruită exact după 
planurile vechii clădiri. ridicată în 
1818 de arhitectul Karl von Fischer 
și distrusă în timpul celui de-al doi
lea război mondial. Capacitatea sălii 
este de 2 100 locuri.

TOKIO. La mina Fukusima, apar- 
ținînd societății „Nakaoki Koghio“ 
(prefectura Nagasaki), s.a produs o 
surpare care a îngropat cinci mineri, 
în urma lucrărilor de salvare au fost 
scoși din subteran doar doi mineri 
care se află în stare loarte gravă 
Ceilalți trei mineri au murit.
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