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sulfuric Năvodari | Rezervele interne
pot fi mai larg valorificate

O producție sporită 
de semicocs

procedeului de fabricare 
semicocsului prin fluidizare.
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Sesiunea de examene 
a studențilorPeste cîteva săptămîni, în insti- \\ tutele de învățămînt superior din 

T ir i- / w t°ate centrele universitare ale ță- 
jț Ô TßiK£lß' W rii începe sesiunea de colocvii și 

I examene de iarnă. La capătul unui ÆDI1 11semestru de studiu perseverent, examenele reprezintă un prilej binevenit de verificare a gradului de pregătire a tineretului universitar, a temeiniciei cu care au fost însușite cunoștințele științifice și practice predate la diferite discipline.Condițiile tot mai bune de învățătură și de trai create studenților de statul nostru democrat-popular, permit ca interesul și preocuparea lor pentru studiu aprofundat și sistematic să se concretizeze într-o bună pregătire pentru specialitatea aleasă, pentru viață. De la studenții din anul I, aflați în fața primei lor sesiuni de examene, pînă la viitorii absolvenți, care peste numai cîteva luni vor părăsi amfiteatrele și sălile de curs pentru a-și ocupa locul în producție, în activitatea științifică și culturală, tineretul studios muncește cu rîvnă pentru a avea o înaltă calificare.Alături de studenți, cadrele didactice, conducerile facultăților, organizațiile de partid și de tineret consideră examenele ca un eveniment important în viața universitară și se ocupă din timp și cu grijă de buna lor pregătire și desfășurare. La Institutul politehnic din Capitală, în urma analizei lucrărilor de control, conducerile facultăților, împreună cu consiliile asociațiilor studenților, au stabilit disciplinele la care studenții trebuie să depună eforturi pentru a avea rezultate mai bune. In funcție de aceasta, pe lingă preocuparea pentru buna desfășurare a cursurilor, semina- riilor, lucrărilor de laborator, prevăzute în program, s-au fixat ore suplimentare de consultații. La Universitatea din Iași s-a afișat din timp programul examenelor și colocviilor, pentru ca studenții să-și poată eșalona mai bine timpul de învățătură, îmbinînd pregătirea temeinică a seminariilor și lucrărilor de laborator curente cu studiul pentru examene.Este bine știut că obțin rezultate bune acei studenți care își însușesc zi de zi cunoștințele predate la cursuri, iau parte activă la seminariile, lucrările practice, consultațiile și meditațiile programate pînă la examene — studiind astfel sistematic și nu în ceasul al doisprezecelea materialul bibliografic recomandat. Este un titlu de cinste pentru studenți să studieze cu seriozitate, să se prezinte în fiecare zi cit mai temeinic pregătiți.Ajutîndu-i îndeaproape în această activitate, conducerile facultăților, cadrele didactice și asociațiile ștudenților sint chemate să răspîndească larg metodele.bune de învățătură. Merită evidențiată, în această- privință, experiența centrului universitar Timișoara, unde s-au inițiat consfătuiri în cadrul cărora studenții fruntași din ani mai mari au împărtășit studenților din anul I din metodele lor de studiu. Cadrele didactice au prezentat expuneri pe teme ca : metodica studiului individual, metodica informării și documentării pentru proiecte și lucrări științifice etc.O problemă deosebit de importantă în această peri ă de pregătire este asigurarea condițiilor nece- Sbtv studenților în vederea susținerii tuturor colocviilor și examenelor programate pentru această sesiune. Prelungirea orelor de acces în biblioteci, amenajarea unor noi săli de lectură, respectarea timpului rezervat studiului prin evitarea activităților care i-ar putea reține pe studenți de la învățătură, buna funcționare a cantinelor — sint unele din problemele pe care sint chemate să le rezolve cu operativitate conducerile institutelor și facultăților, ajutate de organizațiile de partid și de tineret. Mai multă atenție se cuvine să acorde acestor probleme conducerile Institutului politehnic din Iași și ale unor facultăți din Institutul politehnic din Timișoara.Pregătite temeinic și cu grijă, examenele se vor desfășura într-o atmosferă de seriozitate, dînd posibilitatea cadrelor didactice să aprecieze cu exigență cunoștințele tineretului universitar, iar studenților să Iacă pași importanți înainte, pe calea însușirii profesiunii alese, a pregătirii pentru viață.
In ziua de 8 decembrie la șantierul naval din Galați 

a fost terminată construcția celei de-a 6-a motonave 
de 2 000 tone.

în aceeași zi, constructorii gălățeni au 
șlep de 1 700 tone din planul de 
anului 1962.

„Cupa campionilor europeni" la handbal

Rapid-Spartacus 16-6Aseară, în sala Fioreas- ca, a avut loc meciul internațional de handbal în 7 dintre echipele feminine Rapid-București și Spar- tacus-Budapesta, contînd pentru „Cupa campionilor europeni“. Victoria a ,reve- pit și de această dată

handbalistelor de la Rapid. Scor final 16—6 (8—4). E- chipa bucureșteană — care cîștigase și primul meci, disputat la Tatabanya — s-a calificat astfel în turul II al competiției, urmînd să joace cu formația iugoslavă Lokomotiv Zagreb.
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Colectivul Uzinei de semi
cocs de la Călan a îndeplinit 
cu mai bine de o lună de zile 
înainte de termen planul a- 
nual de producție la toți in
dicii. Aprovizionați de către 
minerii din Valea Jiului cu 
cantități sporite de cărbune 
cocsificabil și de bună calita
te, lucrătorii uzinei au realizat 
între 1 ianuarie și 6 decem
brie, cu aproape 4 000 tone de 
semicocs mai mult decît în în
treg anul trecut. Ei au realizat 
în același timp economii peste 
plan în valoare de 2 895 000 
lei. în tot cursul anului, mun
citorii de aici au respectat 
normele de calitate stabilite.

Toate aceste succese au 
fost posibile ca urmare a ri
dicării cu peste 10 la sută a 
indicelui de utilizare a cup
toarelor și mașinilor de pre
lucrare a cărbunelui și a în
sușirii de către muncitori a

Forestierii din Suceava 
raportează

Rezultate frumoase au fost 
obținute și pe linia refacerii 
patrimoniului forestier. în a- 
cest an au fost împădurite 
9 000 de hectare.

Angajamente

ONEȘTI. Blocuri noi construite cu ajutorul cofra- 
Jelor glisante. De curînd constructorii do la șantie
rul 3 al I.S.C.M.-Oneștl au început turnarea pereți
lor celui de-al 7-lea bloc.

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — întreprinderile fores
tiere din cadrul Direcției re
gionale a economiei forestie
re Suceava, au raportat zilele 
acestea îndeplinirea planului 
de producție anual cu 25 zile 
înainte de termen. Forestierii 
suceveni au dat peste plan de 
la începutul anului pînă în 
prezent mai bine de 63 000 mc 
lemn de rășinoase și foioase 
și 3 200 mc cherestea răși
noase. Calitatea cherestelei 
de rășinoase s-a îmbunătății 
livrîndu-se în plus 15 800 mc 
cherestea de calități superi
oare. Prin creșterea indicelui 
la rășinoase cu 0,8 la sută și 
la fag cu 3,5 la sută, s-au dat 
în plus din aceeași cantitate 
de mccsă lemnoasă 25 692 mc 
lemn de lucru rășinoase și 
foioase.

31 de întreprinderi 
din regiunea Maramureș

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii"). — Numeroase întreprin
deri din regiunea Maramureș 
întîmpină aniversarea Repu
blicii cu însemnate succese în 
muncă. în prezent, 31 de în
treprinderi și unități economi
ce din cuprinsul acestei re
giuni și-au îndeplinit sarcinile 
planului anual de producție. 
Printre acestea se numără ex
ploatările miniere Nistru și 
Herja, Direcția regională a e- 
conomiei forestiere, întreprin
derile de industrie locală din 
regiune, Fabrica de alcaloizi 
din Vișeu și multe altele.

De la începutul anului, a- 
ceste întreprinderi au 
peste plan o producție în 
loare de peste 45 000 000

CONSTANȚA (coresp. „Scînleii“). — Zilele acestea la 
Uzinele de superfosfat și acid sulfuric din Năvodari s-au 
prelucrat, în cadrul unei adunări pe întreprindere, ci
frele de plan pe 1963.

Pentru anul viitor planul acestei importante întreprin
deri producătoare de îngrășăminte chimice pentru agri
cultura prevede o creștere a producției cu 40 la sută 
față de 1962 ; se prevăd de asemenea sarcini importante 
în legătură cu creșterea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor.

Luînd cunoștință de sarcinile ce le revin, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii și-au exprimat hotă- 
rîrea de a munci exemplar pentru îndeplinirea lor întoc
mai. In cad'ui adunării ei au făcut un șir de propuneri 
și sugestii prețioase în legătură cu punerea mai largă în 
valoare a rezervelor interne ale întreprinderii. Redăm mai 
jos citeva din aceste propuneri :

CORNEL DUMITRACHE, inginer, 
șeful sectorului superfosfat simplu : 
„In secția noastră există condiții ca 
măsurarea acidului sulfuric ce intră 
în fabricație să se facă mai corect 
și, ca atare, acest prețios material 
să fie mai bine gospodărit. Eu pro
pun să se confecționeze un vas e- 
lalon pentru măsurarea cantității de 
acid sulfuric introdus în fabricație. 
După calculele mele, aceasta ar a- 
duce anual economii de cel puțin 
1 000 tone acid sulfuric. Cheltuie
lile pentru confecționarea acestui vas sînf destul de 
reduse față de avantajele ce le vom avea“.

realizate înainte de termen
Colectivul întreprinderii noastre și-a reali

zat planul producției globale și marfă pe în
treg anul 1962 încă de la data de 6 decembrie. 
Pînă în prezent am dat peste plan produse 
în valoare de aproape 2 000 000 lei. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 4 la sută față 
de cea planificată, iar economiile suplimen
tare, realizate în primele 10 luni ale anului, 
se ridică la 1 314 000 lei. A crescut mult pro
centul produselor de calitate superioară,

îndeplinirea planului și a angaja
mentelor înainte de termen se datoresc or
ganizării mai bune a producției, folosirii pe

încheierea lucrărilor ședinței
Consiliului Superior -al AgriculturiiSîmbătă dimineața a continuat ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii.La ședință au participat tovarășii Chivu Stoica, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al rolul stațiunilor experimentale Planificării, conducători ai unor ministere și instituții centrale.Lucrările primei părți a ședinței au fost prezidate de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Agriculturii.In cuvîntul său, tov. Vedeanu, președintele agricol regional București, s-a rit la învățămintele ce se desprind din recolta anului acesta, la măsurile luate pentru realizarea în anul Viitor a unei producții sporite, la stilul de muncă al consiliului gricol regional.Tov. prof. David Davidescu, șeful Secției de învățămînt și de propagandă a Consiliului Superior al A- griculturii. a înfățișat în cuvîntul său o serie de rezultate în organizarea învățămîntului agricol de toate gradele și în asigurarea bazei materiale necesare, făcînd totodată propuneri cu privire la buna desfășurare a activității cursurilor agrozootehnice de masă.Tov. Ion Gîrceag, președintele gospodăriei colective din Hărman, regiunea Brașov, s-a ocupat în mod deosebit de măsurile organizatorice luate în gospodărie pentru buna desfășurare a muncii, pentru cointeresarea materială a tuturor colectiviștilor. Prezentînd realizările obținute de gospodărie în creșterea animalelor, el a subliniat necesitatea introducerii micii mecanizări în sectorul zootehnic.în cuvîntul său, tov. ing. Constantin Iftode, președintele consiliului agricol regional Suceava, s-a referit la problemele legate de creșterea animalelor insistînd asupra calificării cadrelor din acest sector, îmbunătățirii pășunilor naturale, muncii

Superior aling, Vasile consiliului refe-
a-

președinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Tovarășii Virgil Gligor, Nicolae Ștefan, vicepreședinți ai Consiliului Superior al Agriculturii, Gh. Tima- riu, șeful Secției fondului funciar și a organizării teritoriului, Petre Martin, adjunct al șefului Secției de învățămînt și de propagandă, au prezentat planurile de măsuri pe anul

consiliilor agricole cu specialiștii din gospodăriile colective.Tov. Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, a prezentat planul cîe măsuri al Secției de cereale și plante tdhnice pe anul 1963.Tov. ing. Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice — Fun- _______ _______________________ _ ____dulea, s-a referit în cuvîntul său la 1963, ale secțiilor : de creștere a ani- ”"1”1 s„ ma]eior> de horti-vitîcultură, a fondului funciar și a organizării teritoriului, de învățămînt și de propagandă.Tov. Bucur Șchiopu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a făcut o analiză a rezultatelor economice obținute în gospodăriile agricole de stat în acest an, scoțînd în producțiile cu condiții Vorbitorul principalele sarcini ce revin gospodăriilor agricole de stat în anul 1963.Participanții la ședință au adoptat' apoi planurile de măsuri și de muncă prezentate de secții, precum și planul tematic de cercetări științifice pe anul 1963.în încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, care a făcut o amplă expunere despre rezultatele ședinței, realizările principale ale anului agricol 1962 și cu privire la problemele activității Consiliului Superior al Agriculturii în vederea înfăptuirii obiectivelor puse agriculturii de conducerea de partid și de stat.Membrii Consiliului Superior al Agriculturii și invitații, au ovaționat îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru guvernul Republicii Populare Romîne, pentru înflorirea patriçi noastre socialiste. (Agerpres)

;in ’ aprofundarea și rezolvarea unor probleme importante din cadrul agriculturii fiecărei regiuni și la necesitatea coordonării activității punctelor experimentale din G.A.C. cu planul tematic al stațiunilor.Tov. ing. Gh. Ibănescu, președintele consiliului agricol regional Bacău, după ce a înfățișat succesele obținute în anul 1962 în sporirea numărului de animale în unitățile agricole din regiune, a arătat cum s-a preocupat consiliul agricol regional de organizarea unor schimburi de experiență, menițe a generaliza metodele înaintate.Tov. Petre Moldovan, vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, a prezentat planul de măsuri al Secției de mecanizare a agriculturii pe anul 1963.Tov. Mircea Bulgaru, director general adjunct al Direcției Centrale de Statistică, s-a referit, în cuvîntul său, la unele probleme în legătură cu îmbunătățirea sistemului de e- vidență statistică în agricultură.Tov. Triță Făniță, director general adjunct al Trustului Central al G.A.S., a expus planul de măsuri al Secției gospodăriilor agricole de stat pe anul 1963.în cuvîntul său, tov. Angelo Mi- culescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, a făcut o scurtă analiză a modului cum s-au realizat sarcinile planului de stat pe 1962 în agricultură, și a prezentat u- nele măsuri ce se impun pentru a- sigurarea îndeplinirii prevederilor planului în 1963 insistînd asupra necesității de a se acordă o atenție mai mare culturilor tehnice și alimentare.în continuare, ședința a fost prezidată de tov. Nicolae Giosan, vice-
Ieri și azi la festivalul artiștilor amatori

Ieri a continuat pe scena Teatrului C.C.S. din Capi
tală întrecerea din cadrul fazei finale a celui de-al III-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. Caragiale”. In fața juriului 
s-au prezentat echipe de teatru, colective literar-muzicale, 
recitatori și cititori artistici bucureșteni.

Tot ieri, pe scena Casei de cultură a raionului 16 Fe
bruarie a început întrecerea echipelor teatrelor de păpuși.

Astăzi, între orele 9—14, se vor prezenta la concurs ar
tiști amatori din regiunea Suceava, iar după-amiază, cei 
de la „Electroputere”-Craiova, Casa de cultură Tr. Se
verin etc.

livrat ultimul 
producție al(Agerpres)

scară largă a tehnicii și tehnologiei avansate, 
muncii desfășurate cu pricepere și inițiativă 
de întregul nostru colectiv.

O contribuție importantă au avut serviciul 
tehnolog-șef și atelierul de sculărie în îm
bunătățirea documentației tehnice la unele pro
duse. S-a organizat o linie tehnologică nouă 
prin reamplasarea utilajelor etc. S-a executat 
de asemenea un dispozitiv de rectificat batiuri 
de strung, redueîndu-se prin aceasta simțitor 
timpul de staționare al unor mașini la repa
rare. întărirea controlului calitativ interfazic 

și de linie, organizarea cursurilor de 
-------- ridicare a calificării — în care a fost 

încadrată o bună parte a muncito
rilor — au contribuit într-o măsură 
insemnată la obținerea acestor re
zultate.

NICOLAE CIOBANU 
maistru,

Fabrica de piese de schimb 
și de carde Tg. Mureș

GHEORGHE BUCIUMAN, lăcătuș 
mecanic : „Procesul de amestec al 
acidului sulfuric cu fosforitele poa
te fi încă mult îmbunătățit Eu pro
pun să se modifice acest proces de 
la trei trepte, la două. Timpul da 
malaxare fiind mai scurt, definiti
varea reacției chimice va avea loc 
în camera de superfosfat, înlăfurîn- 
du-se astfel posibilifafea de diluare 
a amestecului. Procedînd astfel am 
putea spori cu două unități indicele 
de substanță activă în superfosfat,

deci am realiza o îmbunătățire calitativă a produsului 
finit. în plus, această perfecționare ne va da putința 
să desfășurăm o producție mai ritmică“.

Schimb de experiență între constructoriConsiliul local al sindicatelor Craiova a organizat sîmbătă o consfătuire a constructorilor craio- veni cu tema „îmbunătățirea calității construcțiilor de locuințe, mecanizarea lucrărilor de construcții și executarea acestora după grafic“. Lucrările consfătuirii s-au desfășu-

rat pe șantierul din Ca-* lea București, șantier unde s-au obținut rezultate bune în executarea lucrărilor.Participanții la consfătuire au făcut cu acest prilej un schimb de expe-< riență cu muncitorii con-t structori

evidență deosebirile în realizate de gospodării pedoclimatice similare, a înfățișat de asemenea

Cuvîntările rostite

Prin cîteva
Aiudul și Năsăudul sint orașe 

vechi, cu o bogată tradiție cultu
rală. La Aiud, de pildă, se află o 
bibliotecă -înființată în 1622. Ea 
conține peste 66 000 de volume 
și manuscrise legate de istoria 
Transilvaniei și este acum o filiala 
a bibliotecii universitare din Cluj, 
un bogat izvor de documentare 
pentru cercetători 
știință din (ară și 
hotare.

Și Năsăudul se 
bibliotecă în care
manuscrise valoroase ce aparține 
filialei din Cluj a Academiei R.P. 
Romine. Iar liceul de aici 
plini anul viitor un secol 
întemeiere.

In trecut, gospodărirea
orașe a lost cu totul neglijată. 
Ele nu aveau apă potabilă, lumi
nă, canalizare. Astăzi, ații Aiudul, 
cit și Năsăudul au devenit orașe 
frumoase Se construiesc aici 
numeroase blocuri de locuințe, 
complexe comerciale și de de
servire, străzile sint refăcute, mo
dernizate. In cele patru școli ele
mentare precum și la cele 
medii și două 
fă peste 1 800

și oameni de 
chiar de peste

mîndrește cu o 
se allă cărți și

va îm- 
de la

acestor

două
profesionale, inva
de elevi.

La
s-au 
două
xe,

Năsăud 
construit 
comple- 
unul al 

cooperației de
consum și altul 
al celei mește
șugărești. De 
asemenea, s-a 
construit o baie publică. Nu de 
mult orașul a fost racordat la re
țeaua de înaltă tensiune. Au fost 
amenajate două muzee memoria-

le — George Coșbuc și Liviu Re- 
breanu. In oraș funcționează mai 
multe școli elementare, două me
dii și una medie silvică. Conti- 
nuînd vechile tradiții și dindu-le 
un conținu' mai bogat năsăudenii 
desfășoară o intensă activitate cul- 
tural-artistică. Corul local — for
mat din 180 de persoane — s-a 
remarcat în mod deosebit la con
cursurile artiștilor amatori.

Ocna Mureș și Cîmpia Turzii 
sint orășele născute in anii pu
terii populare, datorită dezvoltă
rii industriei în aceste locuri. Ele 
au devenit puternice centre mun
citorești.

— oraș al me- 
s-a îmbogățit în 

de 
700 de 

Numai în acest an 
s-au construit și dat in folosință 
blocuri cu peste 100 de aparta
mente.

$i aici a fost construită o școală 
medie ; este în curs de construc
ție o altă școală, cu 16 săli de 
clasă. Recent a fost dată în fo
losință o 
ganizarea 
five.

Cîmpia Turzii 
talurgiștilor — 
ultimii zece ani cu peste 60 
blocuri însumind circa 
apartamente.

frumoasă sală pentru or- 
activităfii cultural-spor-

6Tb

?' 
este

:
In ultimii ani 

s-au construit 
la Ocna Mu
reș blocuri cu 
peste 300 de 
apartamente, 
în care locu
iesc muncitori 
ai uzinelor so

dice, ai fabricii de fermentare a tu
tunului sau mineri de la salină. In 
oraș s-au deschis noi unități comer
ciale. Recent au lost inaugurate 
cîteva magazine moderne. A în
ceput amenajarea unui hotel și a 
unui restaurant.

Pentru copiii cetățenilor din a- 
cest orășel s-a construit o școală 
de 8 ani; iar nu peste mult timp 
va fi dată în folosință noua școală 
medie cu 16 săli de clasă, con
struită in acest an. Aproape toate 
străzile au fost refăcute, pavate sau 
asfaltate și in bună parte au lost 
canalizate. S-au amenajat un fru
mos parc în centru și 7 parcuri 
mai mici în diferite părți ale ora
șului.

Bogată 
variată 
activitatea cul
turală desfă
șurată la clu
bul mefalur- 
giștilor. Echi
pa de teatru 
s-a calificat 
recent în fina
la pe ța'ă a concursului „I. L. Ca- 
ragiale”. Cit privește sportul, ora
șul este reprezentat în marile 
competiții de echipele sportive 
locale.

Orașul Sîngeorz-Băi este vestit 
pentru tămăduitoarele sale ape 
minerale. In această stațiune bal
neară își refac sănătatea cile 
1 000 de oameni ai muncii în 
fiecare serie. Sanatoriul balnear 
este dotai cu aparatură modernă, 
un centru de fizioterapie, medici 
și personal sanitar mediu. Stațiu
nea dispune de un teatru de vară, 
un cinematograf, club, parcuri. 
In oraș funcționează un cămin 
cultural cu cinematograf, construit 
acum cițiva ani.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînleii“

o

„Liubov Iarovaia” de C. Treniov în interpretarea echipei de teatru a Casei de cultură a raionului „16 Februa
rie’’. în prim plan: Iarovaia (Nona Pandelescu, contabilă), și Koșkin (Dumitru Miron, mecanic) (fotografia din stingă). Ar
tiștii amatori de la Consiliul Superior al Agriculturii au prezentat „Băieții veseli” de H. Nicolaide. în fotografie: Popescu- 
Henț (loan Tomescu, funcționar), și meșterul Udrea (Vasile Vasiuciuc, mecanic) (fotografia din dreapta).

Sesiune științifică
Vineri dimineața s-au deschis în 

aula Universității „Babeș-Bolyai” lu
crările sesiunii științifice pe anul 
1962 a filialei din Cluj a Academiei 
R.P. Rcmine. La sesiune participă 
colaboratorii filialei, cadre didactice 
din învățămîntul superior, specia
liști din întreprinderi.

Sesiunea a fost deschisă de acad. 
Raluca Ripan, președintele filialei 
Academiei, care a subliniat princi
palele realizări ale oamenilor de 
știință clujeni. Acad. Constantin Ne- 
nițescu a adus salutul Academiei 
R. P. Romîne. Apoi, prof. univ. 
Gheorghe Călugăreanu a prezentat 
raportul de activitate 
jene 
1962.

în 
bată
dințe de comunicări în secții, 
ținut peste 160 de comunicări. Lu
crările continuă.

O PUTERNICĂ RĂSCOALĂ A IZBUCNIT ÎN BRU
NEI, protectorat britanic situat în nord-estul insulei 
Borneo (Kalimantan). După lupte înverșunate între 
răsculați și forțele polițienești, localitățile cele mai 
importante ale acestui teritoriu, Seria și Kuala 
Bêlait au fost ocupate de răsculați. Au fost înre
gistrați morți și răniți de ambele părți. Corespon
denții agențiilor de presă relatează că răscoala a 
izbucnit în urma creșterii nemulțumirii populației 
față de planul neocolonialist englez de creare a 
Federației malaieze lărgite. Agenția France Presse 
relatează că a fost constituit guvernul revoluționar 
al teritoriului Brunei.

a Academiei R.
a filialei clu- 
P. Romine pe

vineri și sîm-cursul zilelor de
au continuat lucrările în șe-

S-au

TANGANICA A FOST DECLARATĂ REPUBLICĂ 
la 8 decembrie. Liderul partidului Uniunii națio
nale africane din Tanganica, Julius Nyerere, va 
fi instalat la 9 decembrie în mod oficial în pos
tul de președinte al Republicii.

EXPOZIȚIA GRAFICIANULUI ROMÎN IOSIF ROSS, 
deschisă recent la Berlin, a trezit un viu interes. La 5 
decembrie dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al afacerilor externe 
al R.D. Germane, precum și alte personalități po
litice și reprezentanți de frunte ai vieții cultural- 
artistice din Berlin, au vizitat expoziția.

CIRCA 4 MILIOANE DE MUNCITORI ȘI FUNC
ȚIONARI JAPONEZI au organizat demonstrații îm
potriva concedierii în masă a minerilor, împotriva 
șomajului și a creșterii prețurilor, pentru majora
rea salariilor.

PROFESORII DE LA TOATE ȘCOLILE DIN SI
RIA au declarat grevă în sprijinul revendicări
lor lor economice.
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Cuvîntul tov. ing. Barbu Popescu 

președintele consiliului agricol regional DobrogeaLa început, vorbitorul a arătat că anul acesta, în regiunea Dobrogea, condițiile climatice au fost cele mai vitrege din ultimii 40 de ani. Cu toate acestea s-a obținut o producție medie la hectar pe regiune de 1960 kg grîu și 2 080 kg porumb boabe. Față de recoltele ce se realizau în trecut, în asemenea condiții, producția din acest an a fost de 6—7 ori mai mare.Ce a contribuit la obținerea acestor rezultate?In primul rînd, în regiunea noastră colectivizarea agriculturii s-a încheiat încă din 1057, ceea ce a permis ca puternicul ajutor acordat de stat, prin înzestrarea agriculturii cu mijloace mecanizate, semințe de soi etc,, să fie folosit tot mai bine în scopul ridicării producției agricole. In al doilea rînd, activitatea desfășurată de către organizațiile de partid, de cadrele tehnice a dus la creșterea nivelului de cunoștințe al țăranilor colectiviști, al mecanizatorilor și celorlalți lucrători din a- gricultură. In al treilea rînd, a crescut rolul specialiștilor în introducerea în practică a științei agricole și a experienței înaintate. Acum, în gospodăriile colective din regiune lucrează 287 ingineri agronomi, 78 ingineri zootehnici, 70 medici veterinari.Toți acești factori asigură executarea lucrărilor agricole în condiții din ce în ce mai bune. In regiune există însă diferențe însemnate de producție de la o unitate agricolă la alta, în condiții pedoclimatice și economice asemănătoare. A- ceasta ne arată că avem încă mari posibilități de sporire a producției agricole prin executarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic în toate gospodăriile a- gricole de stat și gospodăriile colective. In această direcție își îndreaptă acum a- tenția consiliul agricol regional.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la experiența cîștigată de consiliul a- gricoj regional în conducerea agriculturii regiunii N-a fost ușor să se treacă de Ia vechiul stil de muncă, folosit de fostele secții agricole, la un stil de muncă nou, caracterizat prin conducerea competentă, în cunoștință de cauză și cu perspectivă, precum și rezolvarea operativă a problemelor ce le ridică realizarea sarcinilor trasate de partid și guvern privind sporirea producției agricole și întărirea gospodăriilor colective.îndrumați permanent de comitetul regional de partid ne-am străduit să imprimăm de la început operativitate în activitatea consiliilor agricole, să determinăm pe tovarășii noștri membri ai consiliului agricol regional și din consiliile agricole raionale să se considere adevărați conducători, răspunzători pentru bunul mers al agriculturii.Cadre scoase din producție, care lucrează la nivelul consiliului agricol regional, sînt relativ puține. Dar avem în unități un mare număr de cadre, și dintre cele mai bune, care formează consiliul agricol regional și consiliile raionale. Am folosit forme diverse pentru a atrage pe acești 230 de tovarăși membri ai consiliului la conducerea agriculturii.în acest sens am orientat activitatea consiliului ca, paralel cu realizarea sarcinilor curente, de campanie, să se studieze problemele de perspectivă ale agriculturii. S-au format colective de specialiști care au analizat în unitățile de producție- condițiile existente și, pe această bază, s-a elaborat un plan de dezvoltare a zootehniei în perspectivă, care a fost supus dezbaterilor în comitetul executiv și în plenara consiliului agricol regional.în privința dezvoltării viticulturii în regiune am studiat condițiile din unitățile noastre și s-au întocmit lucrări de microraionare a viticulturii și pomicultură, stabilindu-se sarcinile șl orientarea care trebuie să fie dată fiecărei unități.Vorbitorul a arătat apoi că s-au studiat cauzele care determină ca de la o gospodărie la alta să existe diferențe de producție la grîu și porumb și s-au luat măsuri mai ales în ce privește asigurarea densității plantelor la porumb, executarea prașilelor. Membrii consiliului agricol re-
Cuvîntul tov. Gheorghe Goina,

Erou al Muncii Socialiste, președintele G. A. C. 
din Sîntana, regiunea Crișanăîn gospodăria noastră colectivă, cultura cerealelor și îndeosebi grîul și porumbul se bucură de o atenție deosebită. Recoltele mari pe care le obținem ne dau posibilitatea să valorificăm cantități sporite de grîne și să realizăm venituri bănești ridicate, care contribuie la creșterea fondului de bază și a valorii zilei-muncă. Anul acesta, bunăoară, am realizat de pe o suprafață de 830 ha, o producție medie la hectar de 5 347 kg porumb boabe. Și la celelalte culturi am obținut producții sporite la hectar.Ce am făcut pentru aceasta ? Cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. ne-am îngrijit ca întreaga suprafață destinată a- cestei culturi să fie arată de îndată ce s-a strîns recolta. Pregătirea terenului în bune condiții a avut, fără îndoială, o influență pozitivă asupra creșterii producției agricole la hectar. A intrat în tradiția gospodăriei noastre ca întreaga suprafață destinată însămînțărilor de primăvară să fie arată din toamnă, la 28—30 cm adîncime.Pe lîngă folosirea îngrășămintelor, o mare parte din terenurile gospodăriei noastre au fost fertilizate prin cultivarea, în fiecare an, a cîte 200—300 de ha cu lucerna, după care urmează grîu, iar apoi cultivăm porumb. Aplicînd o îngrășare sistematică, noi am reușit să facem să dea rod bogat de grîu și porumb și unele terenuri socotite de bătrîni ca neproductive. S-a văzut însă că pămîntul dacă îi dai, îți dă. dacă nu, nici el nu are de unde să producă.în ce privește densitatea plantelor, colectiviștii noștri s-au convins că nu „rarul umple carul“. De aceea, atît la semănat cît și la prășit, ne îngrijim de asigurarea unui 

gional au studiat în unități, împreună cu cadrele tehnice, care sînt soiurile de grîu corespunzătoare condițiilor din unitățile respective.împreună cu stațiunea experimentală Dobrogea, și ct> sprijinul Consiliului Superior al Agriculturii, am stabilit un număr de 56 puncte experimentale, iar problemele care urmează să fie studiate a- colo și analizate sînt tocmai cele legate de necesitățile imediate ale practicii.Prin controalele pe care le fac membrii consiliilor agricole în unități, avem posibilitatea să vedem modul cum tovarășii noștri își duc la îndeplinire sarcinile. Am avut anul acesta condiții deosebite la semănatul griului. Am consultat membrii consiliului agricol regional în ce privește modul cum trebuie să semănăm grîul, dacă' trebuie să semănăm grîu după grîu sau să așteptăm recoltatul porumbului. Consultația a fost prețioasă și marea majoritate a membrilor consiliului_ a fost de părere că decît să întîrziem este mai bine să semănăm grîu după grîu în condiții bune și la timpul optim, luînd bineînțeles și măsuri pentru a preveni atacul za- brusului.Unele secții ale Consiliului Superior al Agriculturii — mai ales secțiile fond funciar și creșterea animalelor — dau tot felul de indicații, multe dintre ele bine cunoscute nu numai de inginerii de la consiliile regionale dar și de tehnicienii din unități. Desigur, trebuie să ni se trimită de la Consiliul Superior al Agriculturii indicații și acte normative, dar ele să reprezinte ceea ce este necesar, folositor, nou.Subliniind că organizarea și conducerea oricărui sector economic necesită o bună evidență, vorbitorul a propus să fie schimbată formularistica pe care o are acum Direcția Centrală de Statistică, iar formularele care urmează să fie introduse în anul viitor, să fie în prealabil trimise spre consultare la nivelul consiliilor agricole regionale și raionale.Vorbitorul a propus să se întocmească un regulament de funcționare a consiliilor agricole în vederea mai bunei precizări a relațiilor consiliilor agricole cu celelalte organe.Mai există încă la noi practica de a fi luați specialiștii din munca lor de zi cu zi și trimiși în diferite acțiuni. în felul a- cesta nu se poate face o conducere calificată la regiune și raioane. La raion, la comună sînt oameni care cunosc bine sarcinile, activiști de partid, de sfat, ingineri. Este bine să-i lăsăm să-și facă treaba, nu noi să mergem să le facem munca lor. Firește trebuie să-i controlăm, șă-i sprijinim, să urmărim cum se realizează planul, intervenind acolo unde nu merge bine. Inginerul să fie un organizator activ în comuna respectivă. Să fie un profesor de ceas cu ceas, de minut cu minut, pentru ca din fiecare om al agriculturii noastre socialiste să facă un bun cunoscător al tuturor problemelor agrotehnice.Consider că e necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii să se ocupe mai mult de generalizarea a ceea ce este mai bun într-o regiune sau alta.Vreau să relev încă o problemă. Trebuie să se facă o largă publicitate prin organele de presă a unor aspecte legate de stilul de muncă al consiliilor agricole regionale și raionale. Simțim nevoia unor asemenea materiale la nivelul consiliului agricol raional sau chiar regional pentru ca să împărtășească fiecare din experiența lui și din ce a realizat mai bun.în încheiere vorbitorul a făcut unele propuneri privind producerea unor mașini agricole, extinderea sorgului hibrid, înzestrarea unităților cu truse de laborator, organizarea mai bună a stațiilor meteorologice din regiune, îmbunătățirea activității stațiilor de însămînțâri artificiale și incubație etc.Vom depune toată stăruința pentru realizarea sarcinilor puse de conducerea partidului în fața noastră ca organe de conducere a agriculturii.

număr corespunzător de plante la hectar. Lucrările de întreținere a porumbului le-am făcut la timp. Pe cele 830 de hectare cultivate cu porumb s-au executat trei pra- șile mecanice și patru prașile manuale.Muncind în acest fel, aplicînd cu grijă metodele agrotehnice am realizat, așa cum am mai spus, 5 347 kg porumb boabe la hectar. Să nu creadă cineva prezent în a- ceastă sală, că porumbul l-am cultivat în sistem irigat. Mureșul este la o distanță de 24 km de terenurile gospodăriei noastre. Totuși, dacă am scos recolte bune, aceasta se datorește agrotehnicii aplicate în mod diferențiat.în continuare, vorbitorul s-a referit la ajutorul dat gospodăriilor colective vecine. Gospodăria colectivă Socodor, de pildă, nu obținea rezultate pe măsura posibilităților pe care le avea. Consiliul de conducere al gospodăriei noastre, brigadierii, au ajutat această unitate, au împărtășit din expe-r riența pe care am acumulat-o noi. Bineînțeles, gospodăria de la Socodor a fost ajutată și de comitetul raional de partid și de sfatul popular raional. Ca urmare a sprijinului acordat, gospodăria a început să obțină rezultate tot mai bune în sporirea producției, în întărirea economico-organizato- ricăDupă ce organele de partid și de stat locale au considerat că ne-am făcut într-un fel datoria față de gospodăria din Socodor. ne-au dat în seamă o altă unitate, situată la 4 km distanță de Sîntana. Sîntem convinși că, ajutînd consiliul de conducere al acestei gospodării, arătînd practic cum rezolvăm noi o problemă sau alta, vom con

tribui ca și această unitate să se ridice la nivelul gospodăriilor fruntașe.în lupta pe care o desfășurăm pentru obținerea unor recolte bogate, pentru dezvoltarea fermelor zootehnice și a altor ramuri de producție, noi avem nevoie de unele utilaje. Aș cere să fim sprijiniți mai
Cuvîntul tov. ing. Vasile Cojocarii, 

director al Trustului Gostat CraiovaUnitățile din cadrul Trustului Gostat Craiova dețin o suprafață de peste 70 000 ha de teren arabil. Cea mai mare parte din această suprafață este cultivată cu cereale și în primul rînd cu grîu și porumb. Aș vrea să prezint rezultatele obținute la aceste culturi. Deși timpul n-a fost prielnic, o seamă de gospodării au realizat în acest an producții medii la hectar ridicate. La gospodăria de stat din Rastu, de pildă, s-au obținut 3 449 kg de grîu la ha ; gospodăria din Afumați a depășit producția medie planificată la această cultură cu peste 500 kg la ha ; în medie, pe întregul trust s-a obținut o recoltă de 1750 kg de grîu la ha.La porumb cele mai bune rezultate le-au obținut un număr de 13 unități, printre care gospodăriile de stat din Rastu, Băi- lești, Corabia, Filiași și altele. Gospodăria de stat din Rastu a cules în această toamnă, în medie la hectar, pe întreaga suprafață cultivată, cîte 5 000 kg porumb boabe.Realizările gospodăriilor noastre la cultura cerealelor se datoresc aplicării la timp și în bune condiții a metodelor agrotehnice înaintate. O deosebită importanță în obținerea unor recolte bogate a avut folosirea semințelor din soiuri și hibrizi de mare productivitate.Inginerii și mecanizatorii din gospodării au acordat o mai mare atenție executării arăturilor, imediat ce terenul era eliberat de recoltă. Lucrarea s-a făcut la adînci- mea cuvenită, fără greșuri, într-un cuvînt a fost de bună calitate. în felul acesta s-au asigurat condiții ca semănatul să se efectueze într-un teren bine pregătit. Pentru întreținerea culturilor, în unitățile noastre s-a folosit sapa rotativă și s-au aplicat cel puțin trei prașile mecanice pentru distrugerea buruienilor și menținerea apei în sol.Cu toate că trustul nostru și-a îndeplinit sarcinile de livrare Ia porumb, diferențele de producție de la o gospodărie la alta în condiții asemănătoare ne arată
Cuvîntul tov. ing. Gheorghe Moldovan, 
președintele consiliului agricol regional Clujîn urma încheierii colectivizării agriculturii, a măsurilor luate de conducerea partidului și guvernului cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii, în regiunea Cluj, ca și în toate celelalte regiuni ale țării, s-au deschis largi perspective pentru creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale.O ramură importantă a agriculturii regiunii noastre este creșterea animalelor și mai ales a bovinelor. La noi există condiții deosebit de prielnice pentru dezvoltarea zootehniei și în primul rînd suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale, care ocupă circa 50 la sută din suprafața agricolă a regiunii.Creșterea numărului de animale proprietate obștească a gospodăriilor colective este una din preocupările de seamă ale organizațiilor de partid, consiliilor a- gricole și consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective. Datorită măsurilor luate, la sfîrșitul anului 1962 vom realiza și chiar depăși sarcinile privind sporirea numărului de animale proprietate obștească. Pe baza creșterii animalelor tinere, provenite din prăsilă proprie, prin folosirea creditelor acordate de stat pe termen lung și a fondurilor proprii, gospodăriile colective au sporit simțitor numărul de bovine, ovine și porcine la suta de hectare.începînd cu anul viitor, efectivele de animale vor crește în principal pe seama prăsilei proprii, iar din anul 1964 o mare parte din gospodării vor putea vinde bovine de rasă pentru prăsilă.Pentru cunoașterea producției și rentabilității fermelor de animale, consiliul a- gricol regional s-a ocupat de introducerea în gospodăriile colective a evidenței zootehnice primare. Consider că această problemă ar trebui analizată de Consiliul Superior al Agriculturii pentru a stabili precis evidențele ce trebuie ținute în sectorul zootehnic și care să fie uniformizate pe întreaga țară.O problemă de cea mai mare însemnătate, care se ridică în fața noastră, este a- sigurarea bazei furajere. Cea mai ihare rezervă pe care o avem o constituie creșterea producției de masă verde pe pășunile și fînețele naturale. Ne propunem ca în perioada ce urmează să dezbatem cu fiecare unitate în parte această problemă și să stabilim o serie de măsuri care să

Cuvîntul tov. ing. Zaharia Groza, 
președintele consiliului agricol raional FocșaniSe știe că raionul Focșani este unul din raioanele cu cele mai mari podgorii. Suprafața sa cultivată cu viță de vie însumează 15 Q00 hectare. Producția medie de struguri realizată în acest an la gospodăriile colective este de 8 000 kg la ha. Producții mari în cadrul raionului au fost obținute de stațiunea experimentală viticolă Odobești, care a obținut peste 13 000 kg struguri la ha, G.A.S. Odobești cu 13 000 kg, G.A.C. Unirea cu o producție medie de 11 000 kg, G-A.C. Urechești a obținut de pe o suprafață de peste 700 ha o producție de 10 000 kg struguri la ha.Terminarea colectivizării agriculturii a influențat în mod favorabil și dezvoltarea sectorului viticol. Astfel, dacă în perioada 1956—1961 în raionul nostru s-au plantat cu vie 314 ha, numai în primăvara acestui an s-au plantat 257 ha, iar în toamna aceasta și în primăvara anului 1963, în gospodăriile colective din cuprinsul raionului, se vor planta peste 600 ha cu vie.în planul de perspectivă, s-a prevăzut ca pînă în anul 1965 să se planteze cu viță terenurile bune pentru vii, iar suprafețele ocupate de vii hibride la șes, să fie date culturilor de cîmp. în anul viitor se va termina plantarea cu vie a unui masiv 

mult cu unele utilaje necesare pentru mă- runțirea terenului.'Asigur conducerea partidului nostru că colectiviștii din Șîntana sînt hotărîți să muncească în așa fel încît sarcinile pe care le vom înscrie în planul de producție pe anul 1963 să fie îndeplinite și chiar depășite.

că avem încă nriari posibilități nefolosite de sporire a recoltei. Vom lua măsuri pentru a le folosi din plin în anul viitor, pentru a livra statului cantități tot mai mari de cereale, carne, lapte, lînă și alte produse.în regiunea noastră sînt o seamă de gospodării colective care au luat ființă la începutul acestui an. Gospodăriile de stat au acordat.sprijin acestor unități, pu- nîndu-le la dispoziție peste 17 mii tone de semințe de cereale, importante cantități de material săditor pomiviticol, peste 1 000 de scrofițe, reproducători de rase și altele.Experiența multor gospodării de stat fruntașe este folosită de colectiviști în lupta pe care o duc pentru creșterea producției agricole. Numeroase gospodării colective au o legătură strînsă cu unitățile noastre, se consultă periodic cu specialiștii de aici în aplicarea diferitelor metode agrotehnice. Asemenea colaborare s-a statornicit între gospodăriile de stat Băilești, Afumați, Redea. Deveselu, Studina și altele, cu gospodăriile colective din împrejurimi.în încheiere, vorbitorul a spus: într-o seamă de gospodării, de stat din trustul nostru schițele de organizare a teritoriului a- gricol nu mai corespund cerințelor actuale. De aceea, propun Consiliului Superior al A- grjculturii ca, prin secția fond funciar, să se dea sarcină oficiului regional de proiectare și organizare a teritoriului agricol să înscrie această problemă în planul pe anul 1963. Cît de importantă este executarea acestei lucrări se poate vedeq din următorul exemplu. în urma lucrărilor de organizare a teritoriului agricol, care s-au executat în vara acestui an la gospodăria de stat Redea, s-a realizat, prin desființarea unor drumuri inutile, o creștere a suprafeței arabile cu 52 ha.Lucrătorii din cadrul Trustului Gostat Craiova se angajează să depună toate eforturile pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1963.

ducă la creșterea producției pășunilor și fînețelor naturale. De aceea, în următoarea ședință a consiliului agricol regional vom stabili cele mai eficiente măsuri, ți- nînd seama de mijloacele și posibilitățile de care dispunem.Paralel cu măsurile de creșterea producției pe pajiștile naturale ne vom ocupa îndeaproape de cultura trifolienelor ce o- cupă peste 30 000 ha. în legătură cu aceasta aș vrea șă ridic problema asigurării utilajului necesar treieratului trifoiului. Putem obține cu 40 la sută mai multă să- mînță de trifoi prin folosirea unor batoze corespunzătoare.O plantă fprajeră de mare perspectivă pentru regiupea noastră și pare valorifică foarțe bine terenurile improprii ajtor culturi, inclusiv terenurile .cu pantă mare, este sparceta. Extinderea acestor culturi, pe -aceste terenuri, constituie o rezervă pentru asigurarea furajelor. încă în cursul acestui an au fosț luate măsuri pentru a se asigura sămînță necesară,O problemă importanță de care s-a o- cupat consiliul agricol regional a fost e- xecutarea adăposturilor necesare dezvoltării efectivului de animale. în regiune s-au executat în cursul acestui an aproape 500 grajduri și multe alte construcții zootehnice. Vom căuta să extindem tipurile de construcții cele mai potrivite, ne vom ocupa de amplasarea lor cît mai bună, de aprovizionarea cu apă și altele.Considerăm că institutele noastre de cercetări se ocupă insuficient de această problemă și că multe din soluțiile date prin proiectele tip nu răspund cerințelor. Este necesar de a întări oficiile regionale de proiectare și organizare a teritoriului cu o serie de specialiști, care să se ocupe de proiectarea aprovizionării cu apă, care să lucreze în strînsă legătură cu cei ce se ocupă de organizarea teritoriului.Relieful frămîntat al regiunii, precum și specificul climatului oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea sectorului pomicol. în acțiunea de plantare respectăm toate indicațiile cu privire la folosirea rațională a pămîntului.Noi considerăm că ar fi bine ca problema aprovizionării gospodăriilor colective, inclusiv cu materiale de construcție, ciment, cherestea etc., șă fie încpedipțată întreprinderii de aprovizionare a consiliului regional.

de circa 300 de ha, pe un teren pînă acum neproductiv, lucrare care a devenit posibilă numai în condițiile completei colectivizări.Pentrp dezvoltarea acestui sector, noi am luat o serie de măsuri privind asigurarea cu material săditor. Astfel, dacă înainte în raionul nostru erau numai 2 ha amenajate cu școli de viță, în acest an numai la gospodăriile colective am avut peste 23 ha cu școli de viță, iar pentru 1963 am luat măsuri să pregătim 40 ha cu școli de viță. Pe plan local asigurăm 1 600 000 fire.Cu toate acestea, n-avem suficient material sădițor necesar plantării suprafețelor cu vie planificate pentru anul viitor și solicităm sprijin în ' această direcție Consiliului Superior al Agriculturii.în continuare, vorbitorul a arătat că este necesară sporirea dotării S.M.T.-urir lor cu tractoare grele pentru desfundat.Vorbitorul s-a ocupat, de asemenea, de felul cum lucrează consiliul agricol raional, de metodele sale de lucru El a arătat că birou] comitetului raional de partid a analizat stilul de muncă al consiliului, l-a îndrumat să mobilizeze pe toți membrii consiliului pe secții în vederea realizării sarcinilor. Prin antrenarea președinților și 

inginerilor din gospodării, am izbutit ca în acest an plantările să înceapă chiar din toamnă, cum nu s-a făcut niciodată pînă acum. S-au luat, de asemenea, o serie de măsuri pentru adăpostirea animalelor, redarea terenurilor neproductive în circuitul agricol. Ingineri și președinți din gospodăriile colective mai puternice sprijină gospodării mai slab dezvoltate.După părerea noastră, sînt folositoare întâlnirile pe care le avem de două ori pe lună cu inginerii din gospodăriile colective și la care participă și cîte un mem
Cuvîntul tov. ing. Constantin Anderen, 

președintele consiliului agricol regional BanatColectivizarea agriculturii a creat condiții deosebite pentru sporirea producției agricole. Datorită aplicării metodelor agrotehnice înaintate, în regiunea noastră s-a obținut în acest an o recoltă bună de porumb. Cele trei trusturi Gostat din regiune au înregistrat o producție medie de3 200 kg porumb boabe la hectar, din care trustul Arad pe 19 000 ha a realizat o producție de 3 700 kg la hectar. Totodată, 161 gospodării colective pe 24 000 ha au obținut între 5 000—6 000 kg porumb boabe la ha. iar pe 30 000 ha au obținut între4 000—5 000 kg porumb boabe la ha. A- ceasta ne arată ce condiții prielnice există în regiunea Banat pentru cultura porumbului.în continuare, vorbitorul s-a referit la experiența consiliului agricol regional. Consider trei probleme mai importante legate de stilul de muncă al consiliului : antrenarea unui număr mai mare de specialiști în conducerea agriculturii, controlul aplicării hotărîrilor și răspîndirea experienței înaintate. Aceste trei latpri sînt esențiațe, care ne poț duce la găsirea unor metode bune de muncă.în cele cîteva luni care au trecut de la înființarea consiliilor agricole, cu ajutorul comitetului regional de partid, noi ne-am orientat munca în două direcții principale : în primul rînd, să conducem direct și în mod operativ procesul de producție agricolă, să rezolvăm problemele curente ale campaniilor și cerințele curente ale unităților socialiste din regiune. în al doilea rînd, ne-am propus să studiem unele aspecte de perspectivă ale activității econo- mico-organizatorice a gospodăriilor colective. Desigur că la început n-a fost ușor și trebuie să spun că ne-am izbit de unele greutăți. în prezent ne străduim să găsim căile de rezolvare a problemelor ce le ridică viața, să îmbunătățim continuu metodele noastre de muncă.Pentru stabilirea celor mai bune soiuri de grîu, în numeroase gospodării colective s-au înființat loturi demonstrative. în această acțiune, noi am antrenat toți membrii secției de cereale și plante tehnice. Ei au primit din timp sarcina să analizeze comportarea acestor soiuri și au completat fișele și registrul griului. Pe baza aceasta s-a convocat apoi o ședință de secție la care au fost chemați specialiști de la Institutul agronomic și de la stațiunea experimentală Lovrin Prin discuțiile purtate am reușit să lichidăm o serie de lipsuri.La fel am procedat și în ce privește con
Cuvîntul tov. ing. Tiberiu Mureșan, 

directorul Institutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice — FunduleaAvem din nou ocazia să ne bucurăm de rezultatele deosebite obținute în producție de numeroșii lucrători din agricultură, ca un efort al îmbunătățirii stilului de muncă și al tehnicii folosite în lucrarea pămîntuluiPrezentarea și discutarea în plenara Consiliului Superior al Agriculturii și în padrul secțiilor sale a planului de cercetare propus de către Institutul Central de Cercetări Agricole este o măsură care a- parține unei forme avansate de organizare a agriculturii, care contribuie la precizarea drumului ce trebuie urmat de către sectorul de cercetare.Consultarea largă a planului de cercetări de către cei mai încercați lucrători din agricultură, a ajutat la orientarea a- cestuia pe linia necesităților reale ale a- griculturii, la abordarea qcelor probleme care au un efect imediat asupra sporirii producției agricole..Este pentru prima oară cînd proiectul de plan tematic de cercetare se definitiv vează printr-o participare atît de largă.Această măsură a fost posibilă ca urmare a încheierii colectivizării agriculturii și a reorganizării conducerii ei. Colectivul de cercetători din cadrul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice apreciază discuțiile purtate ca un sprijin substanțial în cunoașterea proble melor care frămîntă pe cei care lucrează în unitățile de producție, probleme care sînt obstacole în drumul către producțiile mari și la înlăturarea cărora se cere un aport înseninat al cercetătorilor prin rezultatele experiențelor lor.Prin reorganizarea activității de cercetare agricolă în țara noastră, planul tematic de cercetare se realizează într-o rețea largă de stațiuni experimentale, repartizate în toate regiunile administrativeDin discuțiile purtate reiese că nu peste toț stațiunile experimentale sînt folosite cu maximum de eficiență și se cere grabnic remediată această lipsă, cu scopul folosirii mai ințepșe a stațiunilor în rezolvarea problemelor din agricultura zonei respective. în afara stațiunilor experimentale, în cadrul gospodăriilor colective s-au înființat puncte experimentale, al căror mod de organizare trebuie să fie axat pe planul tematic de cercetări al stațiunilor, încheierea colectivizării și redistribuirea cadrelor din agricultură face posibilă lărgirea acestor puncte experimentale în gospodăriile colective și avem convingerea că buna lor organizare va sprijini sporirea producției, sarcină permanentă a tuturor lucrătorilor din agricultură.Ș-a scos în evidență, de către unii tovarăși, necesitatea documentării cadrelor care lucrează efectiv în producție ; cu a- tît mai necesară apare însă documentarea la nivel mondial a cercetătorilor din institutele noastre. E necesar deci șă se organizeze un sistem de documentare a tuturor celor ce lucrează în agricultură, corespunzător agriculturi) socialiste din țara noastră.Pentru aceasta, propun șă se creeze un puternic centru documentar agricol, așa 

bru al biroului raional de partid. în aceste întîlniri noi analizăm munca desfășurată, sarcinile ce ne stau în față. Se țin, de a- semenea, lecții ale cercului de economie agrară, la care participă și unii președinți de gospodării colective. La ședința secției hortiviticole participanții au împărtășit din experiența unităților care obțin producții mari.Vom munci neobosit pentru dezvoltarea și refacerea patrimoniului viticol, pentru realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea agriculturii raionului.

trolul însămînțărilor de toamnă. La început ne-am pus întrebarea : cu cine să facem acest control, deoarece la raion sînt puțini oameni. Soluția a fost următoarea : s-a luai cîte un inginer, membru al consiliului raional, din fiecare gospodărie colectivă care a controlat cîte două gospodării din jur și astfel defecțiunile constatate le-am remediat pe loc.Tov. ing. Mircea Neagu este președintele gospodăriei colective de la Beciche- recul Mic, membru în Consiliul Superior al Agriculturii și membru în consiliul a- gricol raional. El e un om cu experiență bogată ; gospodăria pe care o conduce este bine pusă la punct. Consiliul agricol raional i-a dat o serie de sarcini, printre care să ajute o gospodărie ' vecină în campania agricolă de toamnă și rezultatele au fost bune.Vorbitorul a redat apoi cîteva aspecte privind modul de urmărire a aplicării măsurilor tehnico-organizatorice luate de consiliile agricole. Cunoscîndu-se faptul că pentru obținerea unor producții mari de porumb, un rol însemnat îl are asigurarea unei densități optime de plante la hectar, au fost luate măsuri de instruire a mecanizatorilor și s-au organizat consfătuiri în fiecare raion, în fiecare unitate. Pe baza experienței cîștigate de unitățile fruntașe s-a hotărît ca rărirea porumbului să se execute de către echipe speciale^ iar la retribuirea muncii colectiviștilor să se țină seama și de recolta obținută.Comitetul regional de partid ne-a ajutat în perfecționarea metodelor de control. în- drumîndu-ne ca acesta să se efectueze la timp, îp mod planificat, la fața locului și să fie făcut chiar de către membrii consiliului.O altă latură importantă a muncii consiliilor agricole este generalizarea experienței înaintate. Majoritatea membrilor consiliilor agricole, lpcrind direct în producție, au putut să vină cu o serie de inițiative valoroase care au fost experimentate și apoi generalizate. Așa s-au putut extinde lgțurile de mecanizare complexă la porumb pe 56 000 hectare, obținîndu-se un spor de recoltă de 945 kg la hectar, față de restul suprafețelor, redueîndu-se totodată și consumul de. zile-muncă.în încheiere, vorbitorul a făcut mai multe propuneri legate de elaborarea unui regulament de funcționare a consiliilor a- gricole, înființarea punctelor de normare a muncii în gospodăriile colective, alimentarea cu apă a gospodăriilor colective etc.

cum există în domeniul forestier, feroviar, medical și chimic.Institutul nistru de cercetări a obținut unele succese deosebite ca, de pildă. în ameliorarea porumbului, ceea ce ne permite ca în 1964 întreaga suprafață culti- vată cu porumb să poată fi însămîntată cu sămînță dublu hibridă.Mai există însă rămînere în urmă în activitatea de ameliorarea cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor furajere și chiar a griului. în aceste direcții, sectorul de cercetări trebuie să-și intensifice activitatea, să aprofundeze studiile pentru a veni mai rapid în șprjjinul unităților de producție.în cadrul numeroaselor probleme de cercetare Institutul de la Fundulea a urmărit fundamentarea sistemului de producere de semințe pe baze științifice și s-a preocupat, de producerea cantităților de sămînță elită necesară sectorului de producție. în ce privește producerea de hibrizi simpli și înmulțirea Iinii1or\ con- sangvinizațe de porumb, institutul și-a îndeplinit sarcina trasată de documer de partid creîndurse posibilitatea c 1963 să se poată produce sămînță .de\J£0- rumb dublu hibrid pentru însămînțiV.a întregii suprafețe cafe se va cultiva cu porumb în anul 1964, ceea ce influențează în mod favorabil aspectul economic al culturii porumbului în tara noastră.Suplinjind importanța înmulțirii șemin.- ței elită la unele plante, și a producerii seminței dublu hibrid de porumb, a propus ca rolul Agrosemului să fie limitat în această privință mai mult la problema contractărilor. Deoarece în fiecare regiune există o stațiune experimentală care se ocupă și de problema producerii seminței elite, ar fi bine ca aceasta să fi.e folosită ca punct de plecare al seminței către o rețea de gospodării agricole de stat și gospodării colective specializate în înmulțirea semințelor necesare regiunii respective. Astfel, se va reduce în mod considerabil transportul de sămînță de la gospodăriile specializate la cele care folosesc semințele pentru organizarea loturilor se- mincere proprii.Organizarea loturilor semincere în cadrul gospodăriilor producătoare nu mai poate constitui b problemă greu de rezolvat. deoarece acestea au cadre care not a- sigura asistența tehnică necesară Aceste loturi pot fi utilizate și ca loturi demonstrative. în care să se aplice întregul complex de măsuri agrotehnice în vederea demonstrării superiorității agrotehnicii a- vansate și să asigure condiții bune pentru obținerea unei semințe de calitate superioară.în încheiere, vorbitorul s-a ocupat de problema circulației semințelor. Pentru a- ceasta a propus ca laboratoarele regionale pentru controlul semințelor să se ocupe de stabilirea însușirilor fizice și biologice ale semințelor, prin analize de laborator și recunoaștere în cîmp.Unificînd într-o singură unitate laboratoarele raionale și cele regionale, și în- globîndu-le în activitatea stațiunilor experimentale, se va putea asigura o rezolvare mai competentă a calității semin« țel or.



Nr. 5737 S C î N T E 1 A Pag. 3

ff/
HESET

Cuvîntarea tovarășului Mihai DaleaTovarăși,Lucrările ședinței Consiliului Superior al Agriculturii se încheie astăzi cu rezultate deosebit o'e fructuoase.în ședința plenară a Consiliului și în ședințele secțiilor au luat cuvîntul peste 300 de tovarăși, care au analizat activitatea desfășurată în anul 1962 și au dezbătut temeinic, cu competență, cele mai importante probleme ale dezvoltării agriculturii noastre socialiste, contribuind din plin la elaborarea măsurilor practice, concrete, menite să asigure îndeplinirea cu succes a sarcinilor puse de partid și de guvern în fața agriculturii pentru anul 1963 și în perspectivă.Dezbaterea în cadrul ședințelor consiliului a celor mai înaintate metode agrozootehnice, izvorîte o'in rezultatele cercetărilor științifice și din practica unităților fruntașe, a prilejuit un larg schimb de experiență, cunoașterea celor mai bune rezultate obținute și stabilirea unor căi eficiente de generalizare a lor în producție. în domeniul producției de cereale și plante tehnice, de pildă, s-au abordat probleme privind structura culturilor, asigurarea și folosirea semințelor din soiuri de mare productivitate, aplicarea diferențiată a complexului de măsuri agrotehnice, introducerea și generalizarea în producție a metodelor noi, avansate.în cuvîntul lor, numeroși vorbitori au concretizat cu exemple felul cum s-a muncit pentru abordarea diferitelor aspecte ale producției vegetale. Astfel, refe- rindu-se la structura culturilor, tovarășul Constantin Anderca, președintele consiliului agricol regional Banat, a subliniat necesitatea extinderii culturii porumbului în regiune, ținînd seama de condițiile deosebit de favorabile pentru această cultură.în centrul problemelor dezbătute în cadrul secției de cereale și plante tehnice, fertilizarea solului a ocupat un loc de seamă. Astfel, tov. Marcu Constantin, șeful secției cereale și plante tehnice de la consiliul agricol regional Maramureș, a arătat succesele dobîndite pînă în prezent în ceea ce privește aplicarea amendamentelor calcaroase, insisting asupra necesității dezvoltării centrelor de producere a amendamentelor.Referitor la folosirea rațională a îngrășămintelor organice, deosebit de prețioasă este experiența gospodăriei agricole colective din Sîntana, regiunea Crișana, condusă de tovarășul Gheorghe Goina, Erou al Muncii Socialiste, care a folosit metoda amplasării adăposturilor pentru tineretul taurin în acele sectoare ale cîmpului gospodăriei unde era nevoie de îngrășare, reușind să fertilizeze anual cîte 300—400 ha cu cheltuieli reduse de transport.în domeniul hortiviticulturii, principalele probleme dezbătute privesc îndeosebi organizarea podgoriilor, livezilor și a culturii legumelor pe zone naturale în bazine specializate, crearea de noi soiuri, ridicarea nivelului agrotehnicii aplicate în vederea sporirii producției de legume, fructe și struguri. De exemplu, în cuvîntul său, tov. Sorin Sociu directorul stațiunii experimentale legumicole Buzău, a subliniat necesitatea unei mai raționale utilizări a terenurilor irigate, amplasînd pe aceste terenuri acele culturi care pretind obligatoriu apă.Tov. ing. Vasile Avram, președintele consiliului agricol raional Muscel, ing. Const. Budari, președintele consiliului agricol regional Argeș, și alții au scos în evidență rolul înființării plantațiilor în masive, necesitatea pregătirii temeinice a terenurilor pentru plantări, plantarea de toamnă a pomilor, foloasele aduse de culturile intercalate în livezi pentru dezvoltarea zootehniei în gospodăriile din zona dealurilor etc.Folosirea rațională a pămîntului și măsurile necesare pentru creșterea suprafeței arabile au fost, de asemenea, larg dezbătute. De pildă, ing. Vasile Crisțea, șeful secției fond funciar de la consiliul agricol regional Oltenia, a arătat necesitatea de a se face organizarea teritoriului fiecărei gospodării, gcțiune prin care se realizează și o creștere a suprafeței arabile.Propuneri prețioase s-au făcut și în cadrul secției de creștere a animalelor. Astfel, ing. zootehnic Petru Buruiană, președintele consiliului agricol raional Făget, regiunea Banat, propune ca fiecare gospodărie colectivă să-și creeze un lot semincer care să-i asigure semințele necesare îmbunătățirii bazei furajere.S-au făcut, de asemenea, propuneri in- resantc privind organizarea muncii la xc,;mele de animale, folosirea reproducătorilor de înșltă valoare zootehnică etc.Un loc important în discuții a fost a- cordat utilizării mai bune a parcului de mașini și tractoare și extinderii mecanizării principalelor lucrări agricole. în a- ceastă problemă, un aport substanțial l-au adus cuvîntul tovarășilor Nicolae Dinoiu, șeful serviciului S.M.T. Argeș, Ion Delcea, Erou al Muncii Socialiste, directorul S.M.T. Circea. regiunea Oltenia, Bucur Apdrei, șeful serviciului S.M.T. Banat, și alții, care au arătat metodele folosite de dînșii pentru o mai bună utilizare a parcului de mașini și tractoare.Obiectul unor ample dezbateri l-au constituit problemele gospodăriilor agricole de stat. Pgrticipanții la discuții au analizat. măsurile ce se impun pentru folosirea mai bună a bazei tehnice-materiale în vederea realizării sarcinilor ce revin G.A.S. în 1963.Problemele dezvoltării și îmbunătățirii învățămîntului agricol profesional și tehnic și ale învățământului agrozootehnic de masă cu durata de trei api, au fost de asemenea dezbătute amănunțit.Propunerile fă.cute vor fi studiate de comitetul executiv al Consiliului Superior al Agriculturii, care va căuta cele mai potrivite soluții pentru rezolvarea Lor.Este cunoscut tptyror faptul că anul 1962 n-a fost un an tocmai prielnic pentru agricultură — a spus vorbitorul în continuare. Cu toate acestea, producția realizată la principalele culturi poate fi considerată ca bună. E drept, planul global al producției agricole n-a fost îndeplinit în întregime, dar principalii indicatori ai a- cestui plan sînț realizați cel puțin la nivelul' apului 1961.Ce arată lucrul acesta? în primul rînd. evidențiază cu putere faptul că încheierea colectivizării agriculturii în primăvara a- cestui an, a creat condiții deosebit de prielnice pentru avîntul continuu al producției agricole, demonstrează superioritatea agriculturii socialiste. Totodată, aceasta arată justețea și eficacitatea măsurilor luate de 

partid privind reorganizarea conducerii a- griculturii și repartizarea în producție a cadrelor de specialiști.Fondul central al statului este asigurat cu produsele agricole necesare; țărănimea colectivistă urmează cu încredere linia partidului nostru, răspunde chemărilor partidului, mărind cantitățile de produse agricole vîndute statului pe bază de contracte în regiunile cu producții mai mari, putîndu-se astfel acoperi nevoile din unele regiuni deficitare.Deși de la adoptarea noului sistem de conducere a agriculturii n-au trecut decît șapte luni, viața a confirmat pe deplin temeinicia celor spuse de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul prezentat la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, consacrată încheierii colectivizării, că această nouă organizare va asigura a- griculturii o conducere științifică, competentă și unitară, capabilă să facă față cu succes sarcinilor de mare răspundere privind dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste. Noua formă de organizare, bazată pe participarea la conducerea agriculturii a cadrelor celor mai pregătite, care lucrează nemijlocit în producție, asigură o legătură directă a organelor centrale de conducere cu unitățile agricole, unde se realizează concret, practic sarcinile puse de partid și guvern în fața agriculturii.în aceste condiții noi create, ca urmare a încheierii colectivizării și a reorganizării conducerii agriculturii, eforturile depuse de statul nostru, de țărănimea colectivistă, de toți cei ce lucrează în agricultură au dat roade tot mai bune. Puternica bază teh- nico-materială cu care statul a înzestrat a- gricultura a fost în acest an folosită mai din plin. Lucrările agricole s-au făcut în termene mai scurte și de bună calitate.Tot mai numeroase sînt gospodăriile a- gricole de stat și gospodăriile colective care au reușit să cunoască ,,secretul“ recoltelor bogate. în această privință deosebit de elocvente sînt relatările majorității celor care au luat cuvîntul în cadrul ședințelor noastre și care au înfățișat experiența do- bîndită în obținerea an de an a unor producții ridicate.O contribuție de preț la obținerea unor asemenea recolte a adus-o introducerea în producție a realizărilor științei noastre a- gricole, legarea mai strînsă a cercetărilor de practica unităților agricole socialiste.Intensificînd munca pentru întărirea și dezvoltarea gospodăriilor colective, pentru ridicarea tuturor la nivelul celor fruntașe, consiliile agricole, specialiștii agricoli, cu sprijinul puternic al organelor și organizațiilor de partid și al sfaturilor populare au desfășurat în această perioadă o bogată activitate organizatorică. Astfel, a avut loc unirea unor gospodării colective mici în gospodării mai mari, este în curs comasarea terenurilor etc, ceea ce dă posibilitatea folosirii din plin p tuturor resurselor de dezvoltare intensivă și multilaterală a producției în fiecare gospodărie.Realizările obținute în acest an de numeroase gospodării de stat și gospodării colective arată că agricultura noastră socialistă dispune de mari rezerve pentru creșterea producției agricole.Planul de stat pe 1963 prevede obiective sporite în domeniul agriculturii. Astfel, se prevede o creștere a producției a- gricole globale cu 17 la sută față de realizările anului 1962, din care cu 20,9 la sută la producția vegetală și 10,2 la sută la producția animală. Partidul și guvernul au luat importante măsuri care să asigure realizarea acestor sarcini. în anul viitor, volumul investițiilor de stat pentru agricultură se ridică la aproape 4,6 miliarde lei. Agricultura va fi înzestrată cu un număr însemnat de tractoare, semănători, combine. în unitățile agricole de producție vor fi repartizați încă 700 de specialiști cu studii superioare, peste 1100 cadre cu studii medii, 6 000 de mecanizatori.în cele ce urmează mă voi referi la cî- teva dintre cele mai importante sarcini, subliniind măsurile ce se impun pentru realizarea lor.Principala sarcină a planului pe 1963 este dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole, creșterea continuă a producției de cereale, îndeosebi de grîu și porumb.Pentru realizarea producției planificate de grîu, s-au însamînțat în această toamnă 2 850 000 ha în condiții agrotehnice mai bune și în termene mult mai scurte decît în anii trecuți. întrega suprafață a fost însămînțată cu sămînță de calitate din soiuri de grîu productive. De asemenea, s-au folosit cu 45 la sută mai multe îngrășăminte minerale decît în anul trecut, precum și cantități sporite de îngrășăminte organice. Semănat în cea mai mare parte în epoca optimă, grîul intră în iarnă bine dezvoltat.Din toate acestea rezultă că sînt create toate condițiile pentru realizarea cu succes a sarcinii de plan la această cultură. Trebuie însă să luptăm în continuare pentru obținerea de recolte mari la hectar și pentru a păstra, fără pierderi^ pînă la recoltare întreaga suprafață însămînțată.în primăvară va trebui să însămînțăm cu porumb circa 4 milioane de ha, adică cu peste 400 000 ha mai mult decît în 1962. Această măsură nu este întîmplătoare. De valoarea deosebită a porumbului nu se îndoiește nimeni, iar viața a arătat că această cultură are un potențial de producție foarte ridicat, dînd recolte cum nu se obțin de la alte plante.în stabilirea celor mai indicate măsuri în vederea realizării sarcinilor privind sporirea producției de porumb, un rol important îl va avea, desigur, ședința Secției de cereale și plante tehnice a consiliului, destinată acestei culturi, ședință care va avea loc în cursul lunii ianuarie.în ce privește floarea-soarelui, sfecla de zahăr, cartofii și celelalte culturi, consiliile agricole au datoria să asigure însă- mînțarea suprafețelor planificate, să ia măsuri pentru aplicarea agrotehnicii în vederea creșterii producției la hectar.Planul pe 1963 prevede ca un obiectiv important dezvoltarea legumiculturii, în vederea satisfacerii cît mai depline a nevoilor de consum. în această privință, sarcini deosebite revin gospodăriilor colective din jurul orașelor și centrelor muncitorești, care trebuie îndrumate să extindă cultura de legume forțate și timpurii.în viticultură și pomicultură se prevede mărirea suprafețelor de plantații cu 11 300 ha la vie și cu 40 000 ha la pomi, 

precum și completarea golurilor din viile și livezile pe rod, Măsurile ce se impun pentru realizarea acestor sarcini v-au fost prezentate pe larg în planul adoptat de secția respectivă a consiliului. E necesar să se treacă cu toată hotărîrea la aplicarea lor, asigurîndu-se o producție sporită de frucțe și ștruguri de bună calitate și la un preț de cost redus.în anul 1962 a crescut în mod simțitor numărul animalelor în gospodăriile agricole de stat și al celor din proprietatea obștească a gospodăriilor colective. Se prevăd sarcini importante și pentru 1963, precum și pentru anii ce urmează.După ce s-a referit la o serie de măsuri pentru îmbunătățirea raselor, vorbitorul a subliniat că sporirea numărului animalelor proprietate obștească și a productivității acestora necesită o preocupare tot mai mare pentru producerea unor cantități îndestulătoare de furaje, de bună calitate și asigurarea unor rezerve permanente de nutrețuri pentru anii cu recoltă slabă.Obținerea de rezultate cît mai bune în întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective depinde într-o foarte mare măsură de îmbunătățirea activității de producție a stațiunilor de mașini și tractoare. în prezent, cînd procesul de colectivizare s-a încheiat, preocuparea de căpetenie a S.M.T. trebuie s-o constituie sporirea prin toate mijloacele a producțiilor medii la hectar în gospodăriile deservite. Problema principală ce trebuie rezolvată este permanentizarea brigăzilor de tractoare pe lîngă unitățile agricole unde lucrează.Una din sarcinile de bază ale mecanizatorilor din S.M.T. trebuie să fie și pe viitor reducerea prețului de cost și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor efectuate.Gospodăriile de stat reprezintă sectorul fruntaș al agriculturii noastre, atît. prin producțiile obținute, cît și prin organizarea producției și a muncii — a spus în continuare vorbitorul.Gospodăriilor agricole de stat le revine pn dublu și indivizibil rol : acela de a fi adevărate fabrici de produse agricole, promotoare ale progresului tehnic în agricultură și, în același timp, model de gospodărie socialistă, exemplu viu al superiorității marii producții agricole, mecanizate, chimizate și științific ozgșnizate.Ca urmare a muncii însuflețite depuse de lucrătorii din G.A.S. pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de partid, gospodăriile de stat au obținut succese importante în îmbunătățirea activității lor de producție.în 1962, pe ansamblul G.A.S., în sectorul producției vegetale se prelimină o depășire cu peste 3 la sută. Planul de predare la fondul de stat la grîu-secară a fost depășit cu peste 9 la sută, iar față de anul 1961 cu aproape 20 la șută. S-au predat de asemenea importante"‘cantltăți de floarea- soarelui, porumb, struguri, vin și alte produse.în toamna aceasta, gospodăriile de stat și-au îndeplinit și depășit planul de însă- mînțări la grîu-secară, în condiții bune, lucrările fiind executate în perioada optimă și la un nivel calitativ superior.Sarcini deosebit de importante revin gospodăriilor agricole de stat în ceea ce privește sporirea producției de porumb. Prin extinderea mecanizării, ele trebuie să execute toate lucrările la un înalt nivel agrotehnic — condiție principală pentru obținerea de recolte bogate de porumb.Pentru creșterea simțitoare a producției la hectar, terenurile amenajate pentru irigații, cu excepția celor destinate culturii orezului și legumelor, vor fi folosite numai pentru porumb.O sarcină însemnată revine gospodăriilor agricole de stat din jurul orașelor și centrelor muncitorești în ce privește extinderea culturii de legume forțate și timpurii.Pentru îmbunătățirea activității economice a gospodăriilor agricole de stat, trebuie să se acorde o mai mare atenție introducerii spiritului gospodăresc în folosirea mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziția lor de către stat, valorificării mai bune și utilizării cu răspundere a rezervelor de care dispun, astfel îneît fiecare gospodărie de stat să devină o unitate rentabilă.Tovarăși,în raportul prezentat la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie anul acesta, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat necesitatea reorganizării conducerii agriculturii ca urmare a încheierii construcției socialiste la sate, structura noilor organe agricole — Consiliul Superior al Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale — precum și sarcinile principale care stau în fața lor.Este necesar ca acum, cînd facem bilanțul realizării principalelor șarcini în agricultură pe anul 1962, să analizăm și munca consiliilor agricole, metodele și stilul lor de, muncă.Rezultatele obținute în ce privește producția și metodele folosite, confirmă că structura organizatorică este corespunzătoare. Forma nouă de organizare a conducerii agriculturii asigură o legătură directă, o îndrumare unitară, de sus pînă jos, de la organele de conducere pînă la unitățile de producție unde se realizează practic sarcinile puse de partid și guvern în fața agriculturii. Această formă de organizare asigură posibilitatea analizării și rezolvării concrete atît a problemelor de ansamblu ale agriculturii, cît și a problemelor specifice ale agriculturii fiecărei regiuni, raion, sau unitate de producție în parte.Desigur că paetodele de muncă izvorăsc din însăși activitatea pe care o desfășurăm pentru înfăptuirea sarcinilor și se perfecționează pe măsură ce acumulăm experiență. Deși au trecut numai 7 luni de cîpd consiliile agricole și-au început activitatea, metodele noi folosite în conducerea agriculturii au început să se contureze, să prindă viață să fie aplicate în practică și să dea roade.Respectînd cu grijă principiul care stă la baza acestei noi forme organizatorice — participarea directă nemijlocită la conducerea agriculturi} a celor mai bpne cadre de specialiști din unitățile agricole de producție și stațiunile experimentale, a președinților gospodăriilor agricole colective — prin organizarea cu regularitate a consfătuirilor și schimburilor de expe

riență, prin atragerea membrilor consiliului la rezolvarea principalelor probleme ridicate de producție, consiliile agricole au obținut rezultate bune în conducerea unităților agricole socialiste.Așa cum s-a arătat aici, consiliul agricol regional Dobrogea a analizat și elaborat planurile de dezvoltare în perspectivă a zootehniei, lucrarea de microraio- nare a viticulturii și pomiculturii. De asemenea, consiliul agricol regional Argeș, prin secția sa de hortiviticultură a elaborat, împreună cu consiliul agricol raional Drăgășani, un plan concret de organizare a producerii materialului săditor și de dezvoltare a viticulturii în podgoria Drăgășani.în activitatea multor consilii agricole a existat o preocupare deosebită pentru introducerea și generalizarea în producție a cuceririlor științei și practicii înaintate, organizînd schimburi de experiență și consfătuiri de producție — la fața locului — în unitățile agricole fruntașe, la stațiunile experimentale ale institutelor de cercetări. Aceste schimburi de experiență trebuie să se termine cu elaborarea unui plan operativ de introducere în producție a metodelor noi în fiecare unitate de producție agricolă.Multe consilii agricole raionale, printre care și consiliul agricol al raionului Ur- ziceni, au organizat sprijinirea efectivă a gospodăriilor colective mai slab dezvoltate prin trimiterea in aceste unități a unor e- chipe de specialiști, președinți, brigadieri, contabili din gospodăriile colective fruntașe. Aceștia au studiat situația existentă in fiecare gospodărie și pe baza ceior constatate au ajutat consiliile de conducere să elaboreze și să aplice unele măsuri pentru întărirea și dezvoltarea gospodăriilor respective.Trebuie să arătăm însă că unele consilii agricole nu s-au străduit îndeajuns pentru ca prin forme și metode noi de conducere să sprijine în mod efectiv activitatea unităților de producție.Pe bună dreptate, membri ai .consiliilor agricole au criticat unele comitete executive pentru că nu au inițiat acțiuni în care să antreneze specialiști din G.A.C. și președinți din G.A.C. cu experiență.O condiție de care depinde în cea mai mare măsură succesul muncii consiliilor agricole, este folosirea justă a cadrelor de ingineri agronomi, zootehnicieni, medici veterinari, ingineri mecanizatori din unitățile de producție. în fiecare raion există astăzi 30—40 specialiști cu studii superioare, fiecare gospodărie colectivă fiind încadrată cu cel puțin un specialist cu pregătire superioară, fiecare gospodărie de stat cu circa 5 ingineri, medici veterinari. Aceștia reprezintă o forță considerabilă in agricultură, principalul sprijin, activul consiliilor agricole în unitățile de producție. Comitetele executive ale consiliilor agricole regionale și raionale sînt datoare să poarte o grijă deosebită îndrumării, sprijinirii în muncă a specialiștilor din producție, să analizeze periodic cu aceștia activitatea lor, să șe preocupe de îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale. șă se intereseze de asigurarea condițiilor de muncă și de viață ale a- cestoraMetoda care trebuie folosită în permanență de cadrele din conducerea consiliilor agricole este munca vie cu oamenii, în unitatea de producție, unde au posibilitatea să cunoască adevărata stare de lucruri, să cunoască nevoile și posibilitățile lor reale, să îndrume specialiștii, președinții de gospodării. Considerăm că trebuie să constituie o obligație pentru consiliile agricole raionale, de a se întîlni periodic cu specialiștii din unitățile de producție, în ședințe organizate, care șă aibă drept scop efectuarea schimbului de experiență, dezbaterea problemelor principale ale producției agricole din perioada respectivă.Așa procedează, de pildă, consiliul agricol raional Criș, regiunea Crișana, care a organizat cu specialiștii din unitățile de producție un ciclu de conferințe — cîte una pe lună — cu care prilej se dezbat temeinic cele mai actuale probleme agrotehnice și de organizare a producției.Specialiștii sînt chemați să asigure aplicarea în producție a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite de Consiliul Superior al Agriculturii, de consiliile agricole regionale și raionale. Ei poartă răspunderea principală pentru rezultatele obținute în producție de fiecare unitate agricolă socialistă.Marea majoritate a specialiștilor au răspuns cu entuziasm chemării partidului de a lucra în unitățile de producție. Mulți dintre cei plecați să lucreze în gospodăriile colective și-au mutat încă din primele luni și familiile lor la locul de muncă. Aceasta șe datorește și condițiilor de viață create de conducerile unităților în care au fost repartizați, grijii consiliilor agricole, a comitetelor executive ale sfaturilor populare, a organizațiilor de partid.Consiliul Superior al Agriculturii a a- doptat metoda de a îndruma în mare parte munca din punct de vedere tehnic pe calea recomandărilor elaborate de institutele de cercetări sau de secțiile consiliului, care sînt publicate în presa noastră centrală. Prin această metodă s-a înlăturat practica instrucțiunilor birocratice care ajungeau pe teren după zile și săptămîni și care de multe ori nici nu a- jungeau la organele cărora le erau adresate. Această metodă este bună, este rapidă și eficace. Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să considere a- ceste recomandări ca obligatorii, să organizeze dezbateri în jurul lor — așa cum s-a procedat în regiunile Banat, Argeș și București, în problema griului — luînd toate măsurile pentru aplicarea lor în viață. Este necesar ca în viitor toate consiliile agricole regionale, împreună cu stațiunile de cercetări agricole, să detalieze aceste recomandări, să le adapteze la specificul condițiilor din fiecare regiune și să le publice în presa locală, asigurîn- du-se în acest fel pătrunderea lor rapidă în unitățile de producție.Din expunerile făcute de președinții consiliilor agricole regionale Banat, București. Dobrogea a reieșit că în acțiunile pe care le întreprind, un rol însemnat îl are organizarea controlului executării măsurilor prevăzute. Fără controlul operativ, rezultate bune nu se pot obține.Mai persistă încă la Consiliul Superior al Agriculturii, la unele secții ale lui, practica de a trimite multe circulări, de a cere multe date operative, iar la unele 

regiuni și raioane de a se solicita zilnic situații asupra lucrărilor agricole. Este necesar, ca începînd de la Consiliul Superior al Agriculturii și pînă jos la raion să revizuim întregul sistem al lucrărilor de birou pe care trebuie să le efectueze lucrătorii din aparatul consiliilor agricole, să simplificăm situațiile operative care se cer săptămînal și lunar. Lucrătorii din aparatul consiliilor agricole trebuie să fie îndrumați să-și însușească metodele muncii operative, să se ferească de metodele birocratice, funcționărești, în rezolvarea problemelor.In concepția organizatorică care a stat la baza reorganizării conducerii agriculturii, comitetele executive ale consiliilor agricole trebuie să fie organe de conducere colectivă, care să se întrunească regulat, să stabilească problemele care trebuie puse în discuția secțiilor sau consiliilor, să organizeze și să asigure buna desfășurare a ședințelor acestora. Sînt comitete executive ale unor consilii agricole care nu se întrunesc sistematic. Este necesar să trecem cu hotărîre la îmbunătățirea muncii comitetelor executive ale consiliilor agricole. Acestea trebuie să se întrunească cel puțin odată pe lună, atît la regiuni, cît și la raioane. Pentru ședințele comitetelor executive trebuie stabilită ordinea de zi precisă, iar dezbaterile asupra problemelor discutate să fie încheiate cu hotărîri și măsuri concrete.Trebuie înlăturată tendința — rămășiță a vechiului sistem de muncă — ce se manifestă la unele consilii de a transforma ședințele sau consfătuirile organizate de consiliile agricole sau secțiile acestora, în simple instructaje cu sarcini și indicații care nu sînt rodul unei dezbateri temeinice, al înțelepciunii și experienței colective.Ședințele consiliilor agricole și ale secțiilor de specialitate să fie astfel programate, îneît să nu stînjenească muncile a- gricole ci, din contră, să fie prilej de mobilizare în'vederea rezolvării celor mai importante sarcini.Comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria să sprijine îndeaproape consiliile agricole în organizarea activității lor, să întărească răspunderea acestora pentru conducerea agriculturii din raionul sau regiunea respectivă.Tovarăși,Principala sarcină pusă de partidul nostru în fața consiliilor agricole este întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, sprijinirea îndeaproape a gospodăriilor agricole colective noi înființate, mai puțin consolidate din punct de vedere economic. Obiectivul principal care trebuie urmărit în întărirea economică a gospodăriilor agricole colective este transformarea fiecărei gospodării într-o unitate economică puternică, înfloritoare.în linii mari, unificarea gospodăriilor agricole colective mici s-a terminat. S-au creat unități puternice cu largi posibilități de dezvoltare. Intr-un timp relativ scurt se va termina și acțiunea de comasare a terenurilor, asigurîndu-se astfel condițiile necesare pentru organizarea și folosirea judicioasă a pămîntului și a forței de muncă, înlăturarea transporturilor de recolte de la distanțe mari etc. Unirea gospodăriilor colective mici, în unități mai mari a creat condiții deosebit de favorabile pentru trecerea la producția agricolă intensivă și multilateral dezvoltată.Procesul de dezvoltare intensivă și multilaterală a producției în gospodăriile a- gricole colective nu se poate desfășura la întîmplare. EÏ trebuie să aibă la bază organizarea temeinică a teritoriului, un studiu profund al condițiilor economice și naturale în care se află gospodăria și un plan de perspectivă fundamentat din punct de vedere științific.Consiliile agricole regionale trebuie să îndrume și să controleze munca oficiilor regionale de proiectare și de organizare a teritoriului în vederea realizării într-o perioadă cît mai scurtă a acțiunii de organizare a teritoriului gospodăriilor agricole colective.Consiliile agricole raionale, împreună cu specialiștii din unități și consiliile de conducere, trebuie să treacă la elaborarea planurilor de dezvoltare în perspectivă a tuturor gospodăriilor colective.Cu această ocazie fiecare inginer din gospodărie trebuie să studieze cu atenție calitățile solului și particularitățile fiecărei tarlale în parte, stabilind un plan eșalonat de fertilizare și acolo unde este cazul, de amendare; în funcție de condițiile pedoclimatice și economice să se stabilească structura culturilor, rotația lor, în așa fel ca să se satisfacă interesele gospodăriei și ale colectiviștilor.In dezvoltarea sectorului zootehnic trebuie studiat și stabilit ce specie de animale și rase au cele mai bune posibilități de dezvoltare, avîndu-se în vedere condițiile de climă și posibilitățile de furajare. De asemenea, trebuie stabilit planul de construcții, amplasarea acestora și eșalonarea în timp a executării lor.Principalul izvor de sporire a proprietății obștești îl constituie fondul de bază al gospodăriei colective.Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să se preocupe îndeaproape de îndrumarea gospodăriilor colective pentru creșterea fondului de bază ca principala cale de întărire a puterii lor economice, de sporire a veniturilor, de ridicare a nivelului de trai al colectiviștilor.Probleme de însemnătate deosebită în întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective sînt buna organizare a muncii și măsurile de cointeresare materială a colectiviștilor în sporirea producției agricole. în fiecare gospodărie trebuie să se ia măsuri pentru întărirea caracterului permanent al brigăzilor de producție, pentru stabilirea unei mărimi raționale a acestora în funcție de condițiile concrete din fiecare gospodărie, organizarea de echipe în cadrul brigăzilor, folosirea rațională a brațelor de muncă și a timpului de lucru pe tot parcursul procesului de producție.Consiliile agricole, consiliile de conducere și specialiștii din gospodării trebuie să acorde o atenție deosebită stabilirii cît mai juste a normelor de lucru, pe feluri de lucrări, pe ramuri și culturi, introducerii și generalizării retribuirii suplimentare în raport de producția obținută și acordării periodice de avansuri bănești, 

trimestrial și unde este posibil chiar lunar, prin valorificarea către stat, pe bază de contract, a unor cantități sporite de produse agricole.Transformarea fiecărei gospodării agricole colective într-o unitate economică puternică, presupune o conducere competentă, calificată a producției în cadrul a- cestor unități. Așa cum am arătat, faptul că în prezent în fiecare gospodărie colectivă lucrează cel puțin un cadru cu pregătire superioară, constituie o garanție a organizării raționale a producției, a- introducerii și generalizării în practică a cuceririlor științei și experienței înaintate. Obținerea de rezultate bune în producție, reclamă însă cu necesitate creșterea nivelului de pregătire profesională a masei de colectiviști. în această privință de o deosebită însemnătate este asigurarea desfășurării în bune condiții a învățămîntu- lui agrozootehnic de masă. Paralel cu a- ceasta consiliile agricole trebuie să se preocupe îndeaproape de școlarizarea cadrelor de conducere din gospodăriile colective, președinți, brigadieri, socotitori — asupra problemelor practice ale organizării producției.Tovarăși,In perioada care urmează vor avea loc adunările generale ale G.A.C. în care se vor prezenta dările de seamă pe anul1962 și planurile de producție pe 1963. Ținînd seama de recomandările Consiliului Superior al Agriculturii, de experiența a- nilor trecuți, consiliile agricole regionale și raionale trebuie să îndrume și să sprijine gospodăriile colective pentru a-și întocmi planuri de producție cît mai reale. Să se țină seama ca suprafețele planificate a fi însămînțate cu principalele plante de cultură, în primul rînd cu grîu și porumb, să se realizeze. Producțiile planificate la hectar să fie mobilizatoare, dar trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a fi obținute.Este necesar ca, consiliile agricole regionale și raionale, împreună cu consiliile de conducere și specialiștii din gospodăriile colective, să analizeze normele de retribuire a mimciî pentru președinții G.A.C., vicepreședinți, contabili, socotitori, brigadieri, magazineri, paznici și să înainteze propunerile de îmbunătățire Consiliului Superior al Agriculturii, astfel îneît aceste norme să poată fi definitivate intr-un timp scurt.Tovarăși,Acum, după încheierea lucrărilor deosebit de rodnice ale ședinței Consiliului Superior al Agriculturii, vă întoarceți din nou la locurile de muncă în gospodăriile colective, gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare, pe cîmpurile experimentale și în laboratoare. Dumneavoastră, cele mai de preț cadre ale agriculturii. reprezentanți ai maselor largi de oameni ai muncii de la sate, aveți de rezolvat probleme multiple de mare răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid și guvern, privind creșterea producției agricole, ridicarea continuă a nivelului întregii noastre agriculturi.îndatorirea imediată este de a îndrepta toate forțele spre înfăptuirea acelor măsuri de care depinde obținerea în anul1963 a unor recolte bogate, realizarea cu succes a sarcinilor în toate ramurile producției agricole. în acest scop, o mare a- țenție trebuie acordată pregătirii temeinice a lucrărilor agricole de primăvară — să fie terminate în timpul cel mai scurt arăturile, să se asigure revizuirea și repararea de cea mai bună calitate a întregului parc de tractoare și mașini agricole, să se procure și să se condiționeze semințele necesare din cele mai bune soiuri și hibrizi pentru zona respectivă. Trebuie efectuat un control permanent a- supra stării semănăturilor de toamnă și executate lucrările de întreținere ce se impun.în această perioadă este necesară o grijă deosebită față de animale, luîndu-se măsurile corespunzătoare de întreținere și furajare pentru a se asigura obținerea de producții sporite la toate speciile.Ridicarea producției agricole pe o treaptă mereu mai înaltă nu se poate realiza fără înarmarea întregii țărănimi colectiviste cu bogate cunoștințe agricole. Tocmai de aceea, partidul și guvernul au stabilit măsuri concrete de instruire în masă a colectiviștilor în cadrul învățămîntului agrozootehnic de trei ani, ale cărui cursuri s-au deschis în luna noiembrie. Consiliile agricole regionale și raionale, specialiștii agricoli, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să se ocupe cu toată răspunderea de desfășurarea în cele mai bune condiții a acestor cursuri în fiecare gospodărie, să asigure înarmarea colectiviștilor cu cunoștințele ce le sînt necesare realizării de producții mari în sectoarele în care lucrează.Trebuie să subliniem în mod deosebit necesitatea ca în zilele imediat următoare, consiliile agricole, specialiștii de la sate să acorde cea mai mare atenție pregătirii adunărilor generale de bilanț din gospodăriile colective și întocmirii planurilor de producție pe 1963.Pentru realizarea cu deplin succes a sarcinilor mari ce stau în fața agriculturii noastre, este necesar ca activitatea consiliilor agricole să se desfășoare la un nivel cîț mai înalt, folosindu-se cele mai bune și mai eficace metode de muncă, bogata experiență rezultată din dezbaterile ședinței noastre.Ne. exprimăm convingerea că veți munci cu toată hotărîrea, cu entuziasm și pasiune pentru a răspunde cu cinste încrederii acordate de partid și guvern de a organiza și conduce producția agricolă, mobilizînd prin exemplul dv. de muncă încordată și pricepută întreaga țărănime colectivistă, pe toți cei ce lucrează la sate pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor sarcini puse de pariid în domeniul agriculturii, pentru consolidarea continuă a unităților agricole socialiste și creșterea considerabilă a producției agricole.în numele dv., al consiliilor agricole regionale și raionale, al inginerilor și tehnicienilor, al țărănimii colectiviste, în mamele tuturor lucrătorilor din agricultură, asigurăm conducerea partidului nostru, guvernul R. P. Romîne, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, personal, că vom munci cu tot entuziasmul și devotamentul pentru realizarea sarcinilor ce au fost stabilite de partid pentru agricultură, pentru înflorirea patriei noastre socialiste,
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Au luat sfârșit lucrările 
Congresului £♦ €♦ din Cehoslovacia

In Comitetul celor 18 de la Geneva

Bilanțul discuției generale în problema 
încetării experiențelor nucleare

GENEVA 8 (Agerpres). — Ședința plenară a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care s-a ținut la 7 decembrie sub președinția 
lui M. Tarabanov, reprezentantul R. P. Bulgaria, a durat toată ziua cu 
o scurtă pauză de prînz. Participanții la ședință au încheiat discuția 
generală în problema încetării experiențelor nucleare și au aprobat ra
portul Comitetului către Adunarea Generală a O.N.U. cu privire la re
zultatele activității comitetului.
P. Nervo, reprezentantul Mexicului, a dat citire unei declarații în numele a opt state neangajate, care au reafirmat memorandumul prezentat de ele.
De Araujo, reprezentantul Braziliei, a sprijinit rezoluția Adunării Generale, care propune să se pună capăt tuturor experiențelor nuclea

re cel tîrziu la 1 ianuarie 1963. Brazilia, a spus De Araujo, preferă să nu se aștepte tratatul definitiv cu privire la dezarmare și propune luarea imediată a unor hotărîri în favoarea constituirii unor zone denu- tlearizate în cîteva regiuni ale lumii, în special în America Latină.
K. Kurka, delegatul R. S. Cehoslovace, a arătat necesitatea de a se lupta pentru o rezolvare principială și definitivă a problemei. Nu poate fi considerată mulțumitoare o soluție inconsecventă sau parțială care să lase deschisă poarta pentru continuarea cursei înarmărilor nuclea

re. K. Kurka și-a exprimat părerea că singura cale justă este de a se accepta baza de compromis cuprinsă în memorandumul celor opt state neangajate.
F. Cavaletti, delegatul Italiei, a încercat să atribuie Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste răspunderea pentru impasul în care a intrat comitetul.
Ez Zayyat, reprezentantul R.A.U., și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că „raportul Comitetului către Adunarea Generală nu va fi un raport cu privire la progresul lucrărilor comitetului, așa cum am sperat noi“. El a declarat că țara sa se situează ferm pe poziția expusă în memorandumul celor 8 state neangajate.
S. K. Țarapkin, reprezentantul Uniunii Sovietice, a făcut bilanțul discuției generale din comitet în problema încetării experiențelor nucleare.în cursul lucrărilor Comitetului celor 18, a spus S. K. Țarapkin, s-a constatat că deocamdată nu există

nici un simptom care să indice că puterile occidentale ar fi dispuse să caute un acord pe o bază reciproc acceptabilă. După cum a reieșit deosebit de grăitor la ultima ședință, delegațiile S.U.A. și Angliei încearcă să rezume întreaga activitate a comitetului la o polemică sterilă cu caracter propagandistic.Poziția S.U.A. și Angliei înseamnă de fapt o retragere de la un acord atotcuprinzător cu privire la încetarea pe vecie a experiențelor cu arma nucleară.Puterile occidentale resping de fapt toate elementele rezonabile care întăresc eficacitatea controlului, â arătat reprezentantul U.R.S.S. Ele nu sînt interesate într-un control care este realmente necesar pentru respectarea acordului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară, ci numai de inspecția obligatorie care deschide largi posibilități pentru spionaj și recunoaștere.
Dacă vom acționa cu conștiința 

marii răspunderi care revine puteri
lor nucleare, calea spre un acord va 
fi deschisă. în ceea ce o privește, 
Uniunea Sovietică va lupta cu ener
gie neslăbită pentru o rezolvare re
ciproc acceptabilă a problemei în
cetării tuturor experiențelor cu 
arma nucleară. Paralel cu aceasta, 
U.R.S.S. consideră că începînd de 
la 1 ianuarie 1963 trebuie să înce
teze de facto toate experiențele cu 
arma nucleară, inclusiv cele sub
terane.Acum este rîndul puterilor occidentale să-și spună cuvîntul. Totul depinde de ele.Luînd cuvîntul A. Dean, reprezentantul S.U.A., și-a susținut vechea poziție cu privire la inspecția obligatorie și la controlul internațional.Cu aceasta discuția generală a luat sfîrșit.La 10 decembrie Comitetul va trece la discutarea problemelor dezarmării generale și totale.

Dejun oferit de M. Malița în cinstea membrilor 
Comitetului general al O. N. U.NEW YORK 8 (Agerpres). — La 7 decembrie Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, vicepreședinte al Adunării Generale a O.N.U., a oferit un dejun în cinstea membrilor Comitetului general al O.N.U.La dejun au participat Muhammad Zafrulla Khan, președintele Adunării Generale, U Thant, secretar general al O.N.U., vicepreședinți ai Adunării Generale, șefi ai delegațiilor, reprezentanți permanent și delegați ai Australiei, Belgiei, Columbiei, Franței, Guineei, Haiti, Iordaniei, Mada

gascarului, U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, precum și președinții comitetelor: politic — Omar A. H. Adeel (Sudan); e- conomic — Bogdan Lewandowski (Polonia); social-cultural și umanitar — N. C. Kasliwal (India); administrativ — J. P. Bannier (Olanda) și juridic — prof. C. Th. Kestafiadis (Grecia).Au mai luat parte, de asemenea, prof. M. Hașeganu, reprezentant permanent al R. P. Romîne la O.N.U. și alți membri ai delegației romîne la cea de-a XVII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

c y k. t
Dejunul oierii în cinstea 

lui N. S. Hrușciov 
de către 1. B. Tito

MOSCOVA. La 8 decembrie în timpul dejunului oferit de Iosip Broz Tito, președintele R.P.F. Iugoslavia, și Iovanka Broz în cinstea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov și a soției sale Nina Hrușciova, Iosip Broz Tito a înmînat în dar lui Nikita Hrușciov, poporului sovietic, un album și filme documentare despre ostașii sovietici care au căzut eroic în lupta comună pentru eliberarea Iugoslaviei de asupritorii hitleriști.
BUDAPESTA. După cum anunță agenția M.T.I., Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare a adoptat o hotărîre cu privire la ținerea de alegeri pentru Adunarea

T I IR. B
de stat la 24 februarie 1963, precum și a alegerilor generale a membrilor sfaturilor populare locale.

MOSCOVA. Specialiștii sovietici 
au creat o instalație cibernetică pen
tru automatizarea culesului de text în 
tipografie. Întregul proces are loc 
de 8 or; mai repede decît pînă acum.

Parlamentul congolez a votat 
demiterea ministrului justiției

LEOPOLDVILLE. Camera Repre
zentanților a Republicii Congo a a- 
probat o interpelare a opoziției care 
cere demiterea din guvern a Iui Oue- 
reguemere, ministrul justiției, pentru 
încălcarea legalității, arestarea ile
gală a unor deputați ai parlamentu
lui și a altor oameni politici. Camera 
a aprobat raportul Comisiei parla

mentare speciale care a stabilit nete
meinicia acuzațiilor de „complot îm
potriva statului“ formulate de minis
trul justiției împotriva deputatului 
Clirisophe Gbenye, conducătorul 
partidului Mișcarea Națională Con
goleză, fost ministru de interne, și 
împotriva altor deputați, subliniind 
că arestarea lor a fost ilegală. Acești 
deputați au fost recent eliberați la 
cererea Camerei. Luînd cuvîntul, 
Gbenye a declarat că guvernul s-a 
discreditat și i-a cerut demisia.

BERLIN. Aproximativ 10 000 de țărani vest-germani din regiunea Lüneburg (landul Saxonia inferioară) au participat la un miting de protest împotriva politicii agrare a guvernului Adenauer. S-a cerut renunțarea la reducerea prețurilor produselor agricole în cadrul Pieței comune.
Incidente grave

în statul american Kentucky

PRAGA 8 (Agerpres). — Ceteka transmite : La 8 decembrie au luat sfîrșit lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.In cadrul discuțiilor pe marginea raportului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a raportului Comisiei Centrale de Revizie, în ultima zi a Congresului au luat cuvîntul Ludmila Jankovcova și Karol Bacilek.Cuvîntul de închidere a discuțiilor — la care au participat 54 de delegați — a fost rostit de Antonin Novotny.Apoi Congresul a ales în unanimitate pe membrii noului Comitet Central al P.C. din Cehoslovacia și ai Comisiei Centrale de Revizie și Control.Noul Comitet Central al P.C. din Cehoslovacia a ales, în prima sa Plenară, Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia din care fac parte : Bacilek Karol, Dolansky Jaromir, Fierlinger Zdenek, Hendrych Jiri, Kolder Drahomir, Lenart Josef, Novotny Antönin, Simunek Otakar, Si- roky Viliam.Membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia au fost aleși : Budcek Aleksandr, Jankovcova Ludmila și Kapek Antonin.

Antonin Novotny a fost reales în funcția de prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Secretari ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia au fost aleși : Hendrych Jiri, Kolder Drahomir, Koucky Vladimir, Kohler Bruno și Slavik Vaclav. Din secretariatul C.C. al P.C. din Cehoslovacia fac parte, de asemenea, Zupka Frantisek și Krcek Antonin.Pavel Horn a fost ales președinte al Comisiei Centrale de Revizie și Control a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.După plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia a avut loc ședința de închidere a lucrărilor congresului.Delegații la congres au adoptat în unanimitate rezoluția „Cu privire la direcțiile principale ale dezvoltării continue a societății noastre socialiste" și hotărîrea de revizuire a proceselor politice din perioada cultului personalității.Congresul a adresat o scrisoare de salut C.C. al P.C.U.S., precum și o scrisoare de salut tuturor partidelor comuniste și muncitorești frățești.Cuvîntul de închidere a congresului a fost rostit de A. Novotny.
Indignare la Londra 

provocată de declarațiile lui Acheson
LONDRA. Declarațiile făcute miercuri 

de Dean Acheson, fosf secretar al De
partamentului de stat american, în 
tafa studenților Academiei militare 
West Point din S.U.A. „au șocat și în
furiat poporul britanic“, a scris ziarul 
londonez „Daily Sketch“, în édifia sa 
de viner.. Celelalte ziare engleze s-au 
pronunfat aproape toate în același 
sens.

Indignarea opiniei publice din An
glia a fost provocată de faptul că 
Acheson, vorbind despre blocul 
N.A.T.O. și despre situafia politică din 
țările vest-europene, a spus că „An
glia este istovită", că „rolul indepen
dent al Angliei pe plan international 
este epuizat", că „încercarea Marii Bri
tanii de a juca rolul unei puteri mon
diale este pe punctul de a fi depășită".

Ziarul „Guardian" a sciis că la 
Londra „nici oficialitățile nu-șl ascund

resentimentele provocate de aceste de
clarații“. De altfel, însuși primul mi
nistru Macmillan a dat lui Acheson un 
răspuns pe care unele ziare și agenfii 
de presă occidentale îl consideră „tă
ios“.

Alte ziare consideră însă că răspun
sul lui Macmillan este insuficient și că 
el urmărește de fapt să slăbească și să 
devieze reacfia opiniei publice en
gleze. Cu toate acestea cores
pondentul din Londra al agenfiei 
„France Presse" este de părere că 
pozifia adoptată de Macmillan 
„nu închide incidentul care, cu 15 zile 
înainte de întîlnirea din insulele Ba
hama a președintelui Kennedy și a 
premierului Macmillan, șl cu 9 zile îna
inte de reunirea Consiliului N.A.T.O. la 
Paris, proiectează cu brutalitate lumină 
asupra divergențelor anglo-amerlcane".

NEW YORK. In orașul Hasard din 
statul american Kentucky au loc 
grave incidente. Au fost aruncate în 
aer biserica, un pod de cale ferată, 
mai multe construcții de suprafață 
ale minelor și automobile. 590 de 
greviști au 1'ost împrăștiați de arma
tă. Corespondentul ziarului „New 
York Times" relatează că munci
torii acuză pe patroni de aruncarea 
în aer a podului pentru a obține 
declararea stării excepționale. „Cau
zele actualelor dezordini, relatează 
corespondentul, își au obîrșia în 
disperarea economică... șomajul este 
cronic“.

NEW YORK. Statele Unite și Anglia au procedat vineri, pe poligonul din statul Nevada, la o explozie nucleară subterană comună — a doua de acest fel efectuată în comun de cele două state.
LONDRA. Ministrul coloniilor al 

Angliei a anunțat că luna viitoare 
la Londra vor începe tratative în 
vederea viitorului constituțional al 
teritoriului african Swaziland.

Pe străzile Adenulul poliția împrăștie o demonstrație a muncitorilor în sprijinul revendicărilor eco
nomice.

In cursul săptămînii au continuat 
convorbirile dintre reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema lichi
dării crizei din Marea Caraibilor. In 
actuala fază, aceste convorbiri, care 
se desfășoară ca urmare a instruc
țiunilor date de guvernele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite și a discu
țiilor dintre J. Kennedy și Anastas 
Mikoian, sînt destinate să ducă la 
elaborarea unui acord care să per
mită a se desăvîrși lichidarea în
cordării internaționale din regiunea 
Mării Caraibilor.

Aci se remarcă faptul că au loc, 
pe această problemă, contacte mul
tiple, — de pildă, numai într-o sin
gură zi, s-au înregistrat succesiv 
un prînz oferit de Vasili Kuznețov 
secretarului general al Națiunilor 
Unite, primirea apoi de către U 
Thant a ambasadorului Cubei, Car
los Lechuga, și, în sfîrșit, o între
vedere de aproape o oră la sediul 
reprezentanței sovietice, între Vasili 
Kuznețov și Adlai Stevenson. Purtă
torii de cuvînt oficiali ai Națiunilor 
Unite, ca și cei ai diplomațilot pre- 
zenți la convorbiri, au semnalat că 
în toate împrejurările s-au purtat 
discuții utile pentru mai completa 
cunoaștere a pozițiilor. Din ceea ce 
s-a aflat aici reiese că partea ame
ricană a fost pe deplin informată 
asupra îndeplinirii de către Uniunea 
Sovietică a tuturor prevederilor cu
prinse în schimbul de scrisori Hruș- 
ciov-Kennedy și că față de această 
situație nu ar mai exista nici un mo
tiv pentru ca S.U.A. să nu pășească 
la concretizarea într-un acord a 
angajamentelor pe care și le-au a- 
sumat.

După cum consideră surse din 
cele mai autorizate, tocmai posibi
litatea realizării unui asemenea a- 
cord care să asigure un climat de 
destindere și liniște în regiunea Mă
rii Caraibilor și să deschidă calea 
soluționării prin tratative și a altor 
probleme, nemulțumește o serie de 
cercuri influente din Statele Unite, 
care nu doresc micșorarea în
cordării în relațiile internaționale. 
„In jurul administrației Kennedy — 
scrie ziarul „Washington Post“ — se 
exercită presiuni pentru abandona
rea politicii care a început a da re

zultate și pentru revenirea la o po
ziție rigidă“.

Aceste presiuni și-au găsit o ex
presie și în atacurile împotriva re
prezentantului permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Stevenson, cuprinse în
tr-un articol publicat de revista 
„Saturday Evening Post", în care a- 
cesta era acuzat că ar fi avut o a- 
titudine „insuficient de fermă" în 
timpul crizei din Marea Caraibilor. 
Acest articol, care a stîrnit proteste 
la Casa Albă, ca și atacul îndrep
tat împotriva lui Stevenson acum 
două săptămîni de senatorul Gold
water arată că — după cum scrie 
„Washington Post" — „campania îm
potriva lui Stevenson a fost probabil 
inspirată între alții de Dean Ache
son, cunoscut pentru linia sa dură. 
Pentru faptul că Stevenson a prefe
rat tratativele politice în locul acțiu
nilor militare, el a devenit calul de 
bătaie al cabalei dinăuntru și din 
afara administrației, țesute de cei 
care nu doresc tratative politice in
ternaționale și consideră politica de 
forță ca singura metodă pozitivă“. 
Dar, atrage atenția ziarul în con
tinuare, „politica pe marginea pră- 
pastiei nu poate fi o formă per
manentă de diplomație în era a- 
tomică". Aceasta este desigur o o- 
pinie rațională, care pornește de la 
recunoașterea faptului real că în 
timpurile noastre, cînd s-au acumu
lat atîtea arme nucleare, oamenii 
lucizi își dau seama că orientarea 
aventuristă în politică, plină de 
riscuri pentru pacea lumii, este con
damnată și respinsă de popoare și 
nu poate aduce decît eșecuri pro
motorilor ei.

Din acest punct de vedere, aci 
a fost mult comentată conferința ți
nută duminică la Universitatea din 
Baltimore de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în care au existat 
pasaje cu o notă evidentă de criti
că la adresa poziției rigide a State
lor Unite într-o serie de probleme 
internaționale, și care conținea un 
apel stăruitor pentru înțelegerea 
între marile puteri. Deși unele 
ziare ca „Wall-Street journal", 
ziarul marii finanțe americane, s-au 
ridicat vehement împotriva respec
tivelor pasaje din această confe
rință, în opinia publică punctul de

vedere al lui U Thant a fost apre
ciat pozitiv. Mersul ulterior al tra
tativelor va arăta îh ce măsură va 
prevala punctul de vedere al ace
lora care au tras din recentele eve
nimente învățăminte de chibzuință 
și rațiune politică.

O expresie concretă a faptului că 
atunci cînd există dorința reciprocă 
de înțelegere este posibilă încheie
rea unor acorduri o constituie cele 
două documente comune sovieto-a- 
mericane, aprobate miercuri.

In comitetul nr. 2 al O.N.U. am 
asistat la ședința în cadrul căreia 
a fost aprobată în unanimitate „De
clarația cu privire la folosirea în 
scopuri pașnice a mijloacelor și re
surselor devenite disponibile ca ur
mare a dezarmării". Imediat ce pre
ședintele a anunțat adoptarea de
clarației, toți membrii comitetului, 
reprezentanți a 110 țări membre ale 
O.N.U., au salutat aceasta prin a- 
plauze îndelungate.

Tot miercuri, în Comitetul poli
tic special delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. au anunțat că au ajuns Ia 
un acord cu privire la colaborarea 
oamenilor de știință sovietici și a- 
mericani în folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice.

însemnătatea acestei înțelegeri a 
fost relevată în cuvîntul reprezen
tantului R.P. Romîne, M. Hașeganu, 
care a spus : „Realizarea proiecte
lor spațiale trebuie să întărească 
convingerea umanității că sînt pe 
deplin realizabile și alte acțiuni ca, 
de pildă, transformarea în centre 
înfloritoare a unor regiuni întregi, 
astăzi insuficient dezvoltate, pune
rea științei în întregime în serviciul 
unor cauze pașnice. Ele sînt la or
dinea zilei societății contemporane”.

Desigur trebuie avut în vedere că 
acordurile încheiate — importante 
ca atare cît și prin problemele lor de 
conținut—nu au ca obiect probleme
le centrale ale înfăptuirii dezarmării. 
Dar însăși realizarea lor întărește 
convingerea opiniei publice că este 
necesar ca și la Geneva, în comite
tul celor 18 state, să se acționeze în 
spirit de colaborare si să se facă 
progrese în direcția încheierii acor
dului cu privire la dezarmarea gene
rală — așa cum o doresc popoarele.

în numărul său din noiembrie. 
„Buletinul savanțiloi atomiști", care

apare în S.U.A., a publicat un arti
col al savantului american dr. Su- 
rendar A. Patel în care se scrie : 
„Există astăzi o acumulare de cu
noștințe tehnice care într-o explozie 
de o jumătate de oră de nebunie ar 
putea să distrugă produsele unei e- 
voluții liniștite de zeci de ani. Dacă 
această acumulare ar fi utilizată cu 
înțelepciune, ea ar putea să facă să 
fie învinse într-o jumătate de secol 
racilele seculare ale omenirii: sără
cia, mizeria și bolile. Este de ales 
între o jumătate de oră de nebunie 
sau o jumătate de secol de cola
borare internațională fructuoasă".

Tot în cursul acestei săptămîni 
la Națiunile Unite a fost distri
buit ca document al O.N.U. proiec
tul de Declarație privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare, depus de dele
gația R. P. Romîne.

Cît de utilă este adoptarea de că
tre Adunarea Generală a unei ast
fel de declarații a reieșit și din re
centa conferință ținută de U Thant 
la Universitatea din Baltimore în 
care el a spus : „Adunarea Gene
rală a adoptat cu doi ani în urmă 
o rezoluție asupra măsurilor menite 
să promoveze în rîndurile tineretu
lui idealurile de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare. 
Este necesar să se promoveze aceste 
idealuri atît în rîndurile tineretului, 
cît și, după părerea mea, în rîndu
rile adulților. Eu cred că schimbu
rile de vizite ale unor personali
tăți din domeniile culturii, artei și 
sportului, ale liderilor politici, inte
lectualilor și poeților, pot ajuta la 
crearea unei atmosfere de respect 
reciproc și la o mai mare înțelegere 
între popoare “.

De cîteva zile în Adunarea Gene
rală și în comitetul nr. 4 se discută 
ceea ce în limbajul cercurilor O.N.U. 
se desemnează lapidar drept „pro
bleme coloniale“. Zeci de delegați au 
rostit de la tribună adevărate rechi
zitorii împotriva colonialismului — a- 
ceastă rușine a secolului nostru.

Portugalia s-a aflat în perma
nență pe banca morală a acuzați
lor. Petiționari din Angola, Mozam- 
bic, Guineea portugheză, Kabinda, 
Sao Tome și Principe — teritorii care 
încă nu au dobîndit independența 
—- au arătat în mod edificator viața 
de chin a popoarelor lor, crimele 
fără număr pe care le comit colo
nialiștii portughezi, cît și lupta po
poarelor lor pentru libertate.

— Portugalia—a spus un petițio
nar din Sao Tome — nu este capabilă 
să întrețină singură un aparat de 
represiune atît de umflat; ea singură 
nu e în stare să fabrice nici măcar 
un revolver. Cu toate acestea, tru
pele portugheze înarmate pînă în 
dinți ucid zilnic în colonii zeci și sute 
de oameni, care nu vor altceva de
cît să trăiască în libertate. Trupele 
portugheze folosesc împotriva noa
stră și mai ales în Angola arma
ment fabricat în S.U.A., Anglia, Fran
ța și Belgia. Fără ajutorul țărilor din 
N.A.T.O., Portugalia n-ar putea duce 
războiul.

Incercînd să se apere, delegatul 
S.U.A. a arătat că, într-adevăr, gu
vernul său a acordat Portugaliei fon
duri însemnate, dar nu pentru a o 
susține în războaiele din colonii, ci 
pentru a le folosi... în scopuri in
terne ; că armele americane folosite 
în Angola împotriva patrioților au 
provenit pe cine știe ce căi, deoa
rece guvernul portughez... a făgă
duit că nu va mai trimite acolo ar
mele primite în baza acordurilor cu 
S.U.A. Dar la aceasta s-a pus dele
gatului american, de către reprezen
tantul Republicii Coasta de Fildeș, o 
întrebare plină de o amară ironie :

— Oare nu sînt în stare S.U.A. să 
organizeze o blocadă pentru a opri 
armele care „pornesc pe alte căi" 
în Angola ? — întrebare care, fi
rește, a rămas fără răspuns...

în cuvîntarea delegatului romîn, 
exprimîndu-se simpatia țării noastre 
față de lupta de eliberare a popoa
relor din colonii și cerîndu-se recu
noașterea imediată a dreptului po
porului angolez la independență, 
s-a subliniat că Portugalia duce în 
Angola un adevărat război, fiind 
ajutată în acțiunea sa de reprimare 
a populației angoleze de aliații ei 
din blocurile politice și militare.

Desfășurarea dezbaterilor arată că 
în rîndurile O.N.U. predomină tot 
mai puternic starea de spirit ostilă 
colonialismului și oricăror forme de 
asuprire națională. La 7 decembrie. 
Adunarea Generală a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care orice 
manifestări de prejudecăți rasiale și 
de intoleranță națională și religioa
să sînt condamnate cu hotărîre iar 
statelor li se cere să ia măsuri pen
tru combaterea lor, pentru anularea 
tuturor legilor discriminatorii.

N. PLOPEANUNew York, 8 decembrie.

încheierea lucrărilor Congresului
BĂ €♦ italianROMA 8 (Agerpres). — La 8 decembrie și-a încheiat lucrările Congresul al X-iea al Partidului Comunist Italian. Congresul a ascultat și a discutat raportul prezentat de Pal- miro Togliatti, secretar general al Partidului Comunist Italian, „Despre unitatea claselor muncitoare pe calea spre socialism în condițiile democrației și păcii”.In afară de aceasta, Congresul a discutat și a adus o serie de modificări în statutul partidului.La ședința din 8 decembrie a congresului cuvîntul de închidere a fost rostit de Palmiro Togliatti. Apoi congresul a adoptat o rezoluție politică prin care a aprobat tezele principale ale raportului prezentat de secretarul general al partidului.Tot la 8 decembrie au avut loc a-

legerile organelor de conducere ale partidului. în Comitetul Central al Partidului Comunist Italian au fost alese 140 de persoane, 47 de persoane în Comisia Centrală de Control și 5 persoane în Comisia Centrală de Revizie.în încheierea lucrărilor congresului, Mario Alicata, membru al conducerii partidului, a adresat o cu- vîntare de salut membrilor congresului și oaspeților invitați la congres.La 8 decembrie a avut loc la Roma plenara C.C. al P.C. Italian, ales de Congresul al X-lea. Plenara a format conducerea și secretariatul partidului.Palmiro Togliatti a fost reales secretar general al P.C.I., iar Luigi Longo, secretar general adjunct.
Vizitele delegației P. M.R. la Congresul

P.C. din CehoslovaciaPRAGA 8. — Corespondentul A- gerpres transmite : în dimineața zilei de 8 decembrie, delegația P.M.R. la cel de-al XII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia, condusă de tov. Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., a vizitat întreprinderea constructoare de motociclete „Jawa” din Praga.Delegația a fost întîmpinată de Bohuslav Los, directorul întreprinderii, Josef Cehura, președintele comitetului de partid al întreprinderii, și alte cadre de conducere din întreprindere, care i-au urat bun sosit.Oaspeții romîni au vizitat secțiile de montaj, vopsitorie și tratament termic, unde s-au întreținut îndelung cu muncitorii asupra procesului de producție și rezultatelor obținute de colectivul acestei întreprin

deri fruntașe. La secția de montaj, ei au fost salutați călduros de o delegație a brigăzii de muncă socialistă, condusă de Zdenek Matias, care și-a exprimat bucuria pentru întîlnirea cu reprezentanții partidului frate din R.P. Romînă.
TELEGRAMĂSecretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, a trimis o telegramă ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, prin care îi mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul alegerii sale în aceasta funcție.

* Cinematografe)
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Copellia — (orele 11); 
Traviata — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Plutașul de pe Bistrița — 
(orele 10,30); Văduva veselă — (orele 
19,30). Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (Ateneul R. P. Romîne) : Concert 
simfonic. Dirijor : M. Basarab. Solist : 
Valerli Klimon (U.R.S.S.) - (orele 11). 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
„Concert de muzică de cameră“ — în 
ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor“ 
pentru studenții Universității „Bucu
rești“. — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) ; Orfeu 
în infern — (orele 10); Cidul — (orele 
15); Poveste din Irkutsk — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Vicleniile lui Scapin — 
(orele 10); Siciliana — (orele 15); fiicele
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. NOttara" 
(Sala Magheru) : Vlaicu Vodă — (orele 
10); Bucătăreasa — (orele 15,30): Ciocîrlia
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții 
veseli — (orele 10,30); Patru sub un aco
periș — (orele 20). (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Frații Karamazov — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Cum vă place
— (orele 10); O singură viață — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Cred în tine — (orele 10); Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
De Pretore Vincenzo — (orele 11); De 
n-ar fi iubirile — (orele 20). (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Doi la aritmetică — 
(orele 10); Salut voios — (orele 17); O 
felie de lună — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl : Fata cu pistrui
— (orele 10); Băiat bun, dar... cu lipsuri
— (orele 15); Oameni și umbre — (orele
19.30) . Teatrul Evreiesc de stat : Selec- 
țiuni... selecțiuni... — (orele 20). Institu
tul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“ (bd. Schitu Măgurea
nu 1) : Mutter Courage — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(Sala Savoy) : Vorba revistei — (orele 
20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului 
în 30 de melodii — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu) ; Un băiețel, o 
paiață și o maimuță și Rochița cu figuri
— (orele 11); Doi la zero pentru noi — 
(orele 20.30), (Sala Academiei) : Căluțtfl 
cocoșat — (orele 11); Cartea cu Apolodor
— (orele 19). Circul de stat : Ansamblul 
„Deutsche Zirkusarena“ — din R. D. 
Germană — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE. Miracolul lupilor
— cinemascop : Republica — bd. Ma
gheru 2 (8; 10,15; 12,45; 15; 17,30; 20:
22.30) , Elena Pavel — bd. 6 Martie 14 
(8: 10.20; 12,40; 15; 17.30; 20; 22,30). Ma
gistratul — rulează la cinematografele 
Magheru — bd. Magheru 29 (10: 12; 15; 
17; 19; 21), București — bd. 6 Martie 6 
(9; 11: 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja — 
cal. Grivlței 80 (10; 12; 15: 17; 19; 21), 
Libertății - str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 
16,30: 18,30; 20,30). Moartea în insula de 
zahăr — cinemascop : rulează la cine
matografele V. Alecsandri — str, Gri- 
gorescu 24 (10; 12: 15: 17; 19; 21), 1 Mai
— bd. 1 Mai 322 (10: 12,15: 15.30; 18: 20.30).
23 August — bd. Dimitrov 118 (10; 12,15: 
16; 18,30; 20,30). Hamlet — rulează la
cinematografele I. C. Frimu — bd. 6 
Martie 16 19; 12; 15; 18; 21). Floreasca — 
str. I. S. Bach 2 (12; 14; 17; 20). Volga
— sos. Ilie Pintilie 61 (9: 12: 15: 18: 21). 
Lazzarilo de Tormes : Tineretului — 
cal. Victoriei 48 (10; 12). Lașul : Tinere
tului - cal. Victoriei 48 (15; 17). Vîntul 
sudului : Tineretului — cal. Victoriei 48 
(19: 21). Mizerabilii — cinemascon (am
bele seriil ; Victoria — bd. 6 Martie 7 
(10.30: 14,45; 19). Fata cu care am fost 
prieten — cinemascop : Lumina — bd.

6 Martie 12 (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15; 20,30), înfrățirea între popoare
— bd. Bucureștii-Noi (11,30; 16; 18.15;
20.30) , Alex. Sahia — cal. Văcărești 21 
(16,30; 18,30; 20,30). Misterul celor doi 
domni „N" : Central — bd. 6 Martie 2 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), V. Roaltă
— bd 1 Mai 57 (10: 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Celebrul 702 : 13 Septembrie —
str. Doamnei 9 (11,30; 13,45; 10; 18,15;
20.30) . Program de filme documentare
— rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi — bd. 6 Martie 18. Un om trece 
prin zid — rulează la cinematograful 
Maxim Gorki — 13 Decembrie 5-7 (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Băieții noștri : Cultural
— cal. Griviței 196 (10,30; 16; 18,15; 20,15). 
Petre cel isteț : Unirea — bd. 1 Mai 143 
(11; 16; 18,15: 20,30), Alex. Popov — .cal. 
Grivlței 137 (rulează în continuare "e 
la orele 9,30 pînă la orele 20 — filn 
Petre cel isteț șl Culisele varieteu' 
Vară romantică : 8 Martie — str. ' 
zești 9-11 (11; 15; 17; 19; 21), Luceafăr
— cal. Rahovei 118 (10,30; 15; 17; 19; L 
713 cere aterizarea : Grivița — piața Ilie 
Pintilie 2 (10,30; 16; 18.15; 20,30), Haiducii 
din Rio-Frio : C-tin David — șos. Crîn- 
gașl 42 (15; 17; 19; 21). Cartouche — 
cinemascop : Alex, Sahia — cal. Văcă
rești 21 (9; 11,15; 13,30), Popular — str. 
Mătăsarl 31 (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21.15). 
Alibiul nu ajunge : Flacăra — cal. Du- 
dești 22 (12; 16; 18,15: 20,30), Miorița — 
cal. Moșilor 127 (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , 30 Decembrie — cal. Ferentari 86 
(12; 16; 18; 20). Fantomele din Spessart
— rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu — cal. Dudești 97 (15; 17; 19; 20,45). 
Chermesa : Arta — cal. Călărași 153 (16: 
18,15; 20,30), G. C'osbuc — piața G. Cosbuc 
1 (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Lupii la stînă : 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (11; 16; 18;
20), G. Bacovla —șos. Giurgiului 3 (11.30: 
15: 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul ' șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11.00 — 
Emisiunea pentru sate. în jurul orei 
12,15 — transmisie de la stadionul Repu
blicii : întîlnirile de fotbal, dintre echi
pele Rapid — Crișana și Dinamo — 
Steagul Roșu 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,15 — Oaspeți de peste hotare în 
studio : baritonul Georg Ots, artist al 
poporului al Uniunii Sovietice. 19,45 — 
Filmul documentar : „Transformare fără 
miracole“. 20,00 — Transmisie de la Cir
cul de stat : Spectacolul Ansamblului 
„Deutsche Zirkusarena“ din R. D. Ger
mană. în pauză : filmul de desene ani
mate „Trei bărbați". în încheiere ; Bu
letin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 decembrie. In țară : Vreme re
lativ rece, cu ceață slabă seara și di
mineața. Cerul va ii variabil, mai mult 
senin, cu excepția părții de nord șl ră
sărit a țării, unde se vor produce în- 
nourări șl vor cădea precipitații locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară la început, apoi va 
fi în creștere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 8 și plus 2 grade, iar 
maximele între zero și plus 10 grade. 
In București : Vreme frumoasă, dar rece, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cer mal mult senin. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere ușoară către sfîrșitul 
intervalului.
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