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IN INTERIORUL ZIARULUI:
o C. Paraschivescu-Bălăceanu:
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au vorbit despre activitatea pe care o 
desfășoară organizațiile de partid șl 
U.T.M. pentru educarea tinerilor în spi
ritul atitudinii socialiste fa|ă de muncă, 
pentru o comportare civilizată în so
cietate șl în familie.

Brigada artistică de agitație 
O.C.L, Produse Industriale a prezentat 
apoi un program.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

Sesiune științifică la I. C. M. A

55Numai produse de bună calitateCU PLANUL ANUAL
instructivăO adunare

Pandele și inginerii Vasile Sași Constantin Ionescu.

fesori din învățămîntul 
agricol, ingineri din uzinele 
tructoare de mașini agricole

Ing. EMANOIL GABOR 
șeful serviciului tehnic 

Uzina de tablă subțire-Galați

Nicolae N. Lupu : Africa de 
sud-vest (pag. 4-a).

ala-
BACĂU (coresp. „Scînteii”). — Ieri, 

în sala Teatrului de slat din Bacău a 
avut loc o adunare a tinerilor din lo
calitate, consacrată dezbaterii compor
tării în producție, în familie și socie
tate. Au luat parte membri ai organi
zațiilor U.T.M. din întreprinderi, insti
tuții și școli. Tov. Petre Enășoaie, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Bacău a deschis discuția pe 
tema : „Cum să muncim și să trăim în 
societatea noastră socialistă'',

Numeroși tineri muncitori și siudenji

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). —In 
ultimele zile au mai anunțat îndepli
nirea sarcinilor anuale de plan noi 
întreprinderi din regiunea Ploiești: Fa
brica de bere Azuga, întreprinderea 
„Feroemail” Ploiești, Fabrica „Steaua 
Electrică” Fieni, Uzinele ceramice Plo
iești și întreprinderile de industrie lo
cală: „Ciocanul”-Tîrgoviște și „Pro
gresul” Ploiești. Cu acestea numărul 
întreprinderilor din regiunea Ploiești 
care și-au realizat înainte de termen 
sarcinile de plan pe 1962 a ajuns 
la 30.

au a- directă echipe-

ftO DE ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA BRAȘOV
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• Adunarea Generală a 
a adoptat Hotărîrea cu 
la convocarea conferinței inter
naționale în problemele comerțu
lui (pag. 4-a)

• A. Munteanu: Vești din U- 
niunea Sovietică (pag. 4-a)

Ieri, în cadrul celui de-al treilea Festival de teatru amator „I. L. 
Caragiale”, solii artiștilor amatori din regiunea Suceava au prezentat 
„Năpasta“ de I. L. Caragiale (întreprinderea Forestieră Broșteni-Va- 
tra Dornei), montajul literar „Sub flamura partidului” (Uzinele tex
tile ,,Moldova”-Botoșani) și „îndrăzneala" de Gh. Vlad (căminul cul
tural din Dolhasca).

După-amiază au intrat pe scena concursului amatorii din regiu
nea Oltenia cu spectacolele : „Băieții veseli” de H. Nicolaide (Uzinele 
,,Electroputere”-Craiova) și „Dacă vei fi întrebat” de Dorel Dorian 
(Casa de cultură Tr. Severin). In a doua sală a Festivalului, păpușarii 
amatori din Suceava și Oltenia au prezentat cinci spectacole.
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — Co
lectivele a 40 de întreprinderi indus
triale și organizații economice din re
giunea Brașov au raportat pînă acum 
îndeplinirea planului anual de produc
ție. Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la aceste unități industriale și eco
nomice continuă în aceste zile să dea 
peste pian însemnate cantități de pro
duse printre care mașini-unelte, textile, 
articole de sticlărie, de cauciuc etc. 
In același timp se pregătesc intens 
pentru producția anului 1963.

Printre colectivele fruntașe cu planul 
anual îndeplinit se numără fabricile 
„Flamura Roșie’ din Sibiu, „Aurora” 
din Brașov, „7 Noiembrie” din Sighi
șoara ș.a.

30 DE ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA PLOIEȘTI

Uzina noastră și-a îndeplinit angajamentul anual, dînd pînă acum peste plan mai bine de 1 500 tone tablă subțire. Calitatea produselor a constituit obiectivul principal activității colectivului nostru în cest an.La propunerea comitetului

ÎN REGIUNEA
MUREȘ-AUTONOMĂ

MAGHIARĂ

TG. MUREȘ (coresp. „Scîntell”). — 
Zilele acestea colectivul întreprinderii 
forestiere Gheorghieni a raportat în
deplinirea planului anual la produc
ția globală șl marfă. De la începu
tul anului șl pînă acum s-au dat peste 
plan produse în valoare de peste 
7 000 000 Iei.

îndeplinirea planului anual a îost a- 
nunțată și de alte 23 colective de între
prinderi din regiune, — printre care 
Uzinele de fler Vlahița, Fabrica de 
geamuri Tîrnăvcni, Complexul pentru 
industrializarea lemnului Reghin etc. 
Printr-o mal bună folosire a rezerve
lor interne, întreprinderile din regiu
ne au obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de a- 
proape 22 000 000 lei.

de partid, conducerea uzinei a organizat colective de ingineri și tehnicieni cu experiență care cordât asistență tehnică pe locul de producțielor de laminatori în toate schimburile, ajutîndu-le să îmbunătățească zi de zi calitatea produselor. Odată cu aceasta s-au luat măsuri pentru folosirea unor materiale noi Ia de- capări — inhibitori preparați special după diverse rețete — pentru experimentarea la cositorire a unor noi degiesanți, executarea unor instalații de purificare a gazului de gazogen etc.— care, de asemenea, au influențat pozitiv asupra calității laminatelor.Măsurile luate au permis să se producă în acest an 80 la sută tq- blă cositorită de calitatea I, față de numai 15 la sută în anul trecut. în procesul de fabricație a tablei cositorite s-a îmbunătățit sistemul de curățire după degresa- re chimică, folo- slndu-se în acest scop o instalație mecanică de lustruit.Și la liniile de

laminare a crescut procentul de tablă decapată de calitate. Astfel, în acest an cantitatea de tablă decapată rezultată din laminare a crescut la 82 la sută față de78 la sută în 1961.Pentru sporirea continuă a procentului de tablă de calitate s-a trecut la experimentarea a două noi procedee tehnologice de zincare.Merită evidențiate în mod deosebit pentru contribuția adusă la îmbunătățirea calității diferitelor sortimente de tablă produsă în uzina noastră echipele laminatorilor Dumitru Furtună, Gheorghe Tercu, maistrul Tă- nase dici

Ieri, la Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii a avut 
loc o sesiune de referate științifice 
cu prilejul aniversării a 10 ani de 
activitate.

Cercetători din cadrul institutului 
au prezentat o serie de referate pri
vind îmbunătățirea unor mașini a- 
gricole și folosirea lor rațională, noi 
metode de recoltare a finului.

Cu acest prilej a fost organizată 
șl o expoziție cu cele mai noi mașini 
agricole realizate și introduse în pro
ducție în ultimul timp, la care și-au 
adus contribuția cercetătorii institu
tului. La sesiune au participat 
cercetători ai institutului, cadre de 
conducere din S.M.T. și G.A.S., pro- 

superior 
cons-
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„Cîntăm Republica“
SIGHET (coresp. „Scînteii“).— La Si

ghet s-a desfășurat ieri faza regională a 
concursului cultural-artistic „Cîntăm Re
publica“, organizat in cinstea celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romine, la care au participat 
formafiile artistice fruntașe din raioanele 
Sighet și Vișeu. La faza regională s-au 
prezentat 20 de formafii alcătuite din 
aproape 500 de artiști amatori, Dintre a- 
cestea s-au remarcat prin calitatea 
programelor prezentate și a interpre
tării brigăzile artistice de agitație de 
la Întreprinderea forestieră din Vișeu și 
de la căminul cultural din Sălișfea, echi
pa de dansuri a căminului cultural din 
comuna Rozavlea, corul căminului cultu
ral din Giulești, orchestra semi-simfonică 
a casei raionale de cultură din Sighet și 
altele.

Cele mai bune formafii artistice selec
ționate de juriu vor participa la specta- 
coly’.'fesliv ce va avea loc la 30 Decem- 

'a Baia Mare.

secția de pregătire nr. 1 a Fabricii de mobilă din Arad.
(Foto : Agerpres)

Tonta (Carmen Georgescu — 
muncitoare) Serghel (Dan Popes
cu — tehnician) într-o scenă din 
„Piața ancorelor“ de I. Stock, pre
zentată do formația Casei de cul
tură a raionului Tudor Vladimires- 
cu. (Fotografia de sus).

Căminul cultural din Dolhasca, 
raionul Fălticeni, a prezentat ieri 
piesa „îndrăzneala” de Gh. Vlad. 
In fotografie : Llsandru (Gh. Cos- 
fan — colectivist) șl Păun CIocîl- 
teu (Valentin Bălan — activist cul
tural) (Fotografia alăturată).

(Foto : R. Costln)
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Noua fabrică

asigură 
calitate

de sor
ți pînă

ARAD (coresp. „Scînteii"). — In 
apropierea Uzinei de vagoane din 
Arad s-a înălțat în mai puțin de 
un an și jumătate una dintre cele 
mai moderne fabrici de mobilă din 
țara noastră. Datorită utilajului mo
dern instalat și gradului ridicat de 
calificare a muncitorilor se 
fabricarea unui mobilier de 
superioară.

Incepînd de la depozitul 
tare a materialului lemnos
la asamblarea garniturilor de mobi
lă, munca este mecanizată și auto
matizată. Mașini și agregate mo
derne, de înaltă tehnicitate, taie, 
croiesc, prelucrează, fasonează, lus
truiesc și combină piese de diferite 
dimensiuni și profiluri pentru gar
niturile de mobilă. Pentru a con
trola calitatea materialului lemnos 
intrat în procesul de producție, și a 
produselor, fabrica este dotată cu un 
laborator bine utilat cu aparate de 
măsură și control de înaltă tehnici
tate.

Arad
Tehnica modernă cu care este în

zestrată fabrica a cerut cadre de 
muncitori cu o înaltă calificare. Con
ducerea întreprinderii, împreună cu 
organizația de partid, s-au îngrijit 
de pregătirea cadrelor încă de cînd 
s-au turnat primele tone de beton 
la temelia noii construcții. Au fost 
selecționați cei mai buni muncitori 
de la vechea Fabrică de mobilă din 
Arad și s-au organizat cursuri de 
perfecționare, punîndu-se accent mai 
ales pe deservirea și exploatarea 
noilor mașini cu care urma să fie 
înzestrată fabrica. In același timp, 
au fost organizate cursuri de ridi
care a calificării cu o durată de 6 
luni, la care au participat aproape 
100 de muncitori.

Toate aceste măsuri au creat po
sibilitatea ca, odată cu intrarea în 
funcțiune a fabricii, să se realizeze 
o producție ritmică. In această pe
rioadă sarcinile de plan au fost rea-

lizate in proporție 
de '101,8 la sută. în 
întrecere s-au evi
dențiat o serie de 

constituie mîndria ti- 
Circularistul Ion Po-

fruntași, care 
nerei fabrici.
roșan, tîmplarul Ion Liptak, lustrui- 
toarea Ana Gahala, șlefuitorul Adal
bert Marton, tîmplarul mecanic 
Gheorghe Hoaghia, inginerul Teo- 
fil Crăciun sînt numai cîțiva din 
zecile de fruntași în producție din 
întreprindere.

Fabrica
struită și

'se înscrie 
de partid
ficarea superioară 
lemnos.

de mobilă din Arad, con- 
dată recent în funcțiune, 
pe linia măsurilor luate 

și guvern pentru valori- 
a materialului

Sîntem în primele zile ale finalei Festivalului bienal de teatru amator „I. L. Caragiale", a- ceastă largă și vie consfătuire pe țară a talentelor. Politețea cere ca gazdele să-și desfășoare, cele dinții, ' darurile : de aceea, programul l-au deschis artiștii amatori din Capitală.Stau în primitoarea sală a C.C.S. și înregistrez. Și, așa cum îmi cer îndatoririle de membru al juriului, pun note. îmi revăd caietul și fișele : note bune, păreri excelente. A crescut impresionant nivelul teatrului amator. Ceea ce a- cum cîțiva ani era o promisiune, o perspectivă, este astăzi o certitudine: mișcarea artiștilor amatori suie cu pași siguri culmile artei autentice.Stadiul cu totul remarcabil la care se află astăzi arta amatorilor din țara noastră îmi impune să discut despre munca lor ca.. între colegi de breaslă. Repertoriul —

chiar numai după primele două zile — ni se înfățișează variat și de înaltă ținută. Piesele valoroase și deloc ușor de realizat scenic („Liubov farovaia", „Secunda 58", „Singur printre dușmăni"), montaje literare vii și interesante („Omagiu lui Caragiale", „Slavă eroilor Doftanei") sînt semnul orientării artei a- matoare spre literatura cea mai bună.Regia spectacolelor în general, bogată idei, suplă și diversă întrebuințarea eă a tuturor de expresie, precădere larea dialogului prin inter- preți. Notăm cu satisfacție calitatea muncii a- sidue cu actorul la instructorul Cornel Elefte- rescu („Fiul secolului"), dinamismul și precizia imprimată spectacolului de regizorul Marius Popescu („Singur printre dușmani"), vioiciunea acțiunii scenice sub mîna

e, în în judicioa-mijloacelor atentă cu valorifica-

încu
îndrumătoare a lui Petru Popa („Băieții veseli”), organizarea literar-sceni- că și ingeniozitatea lui Constantin Dinescu crearea atmosfereimijloace simple și expresive („Omagiu lui Caragiale").O adevărată bucurie ne-a produs interpretarea. Pe cine să numești mai repede și ce să reliefezi cu precădere? Pasiunea pentru teatru a a- matorilor nu cunoaște praguri de vîrstă. Am văzut același elan, aceeași risipă creatoare de energie și talent la oameni cu părul alb, cum sînt muncitorii Vasile Vasin- ciuc (în meșterul Udrea din „Băieții veseli"), Gheorghe Constantinescu (în Titircă din „Omagiu lui Caragiale“), Constantin Manoliu (în Markin din „Fiul secolului”), ca și la cei de vîrstă mijlocie cum sînt maistrul principal Cornel Zotter de la Uzinele „Electronica“ (un excelent Procofiev în „Fiul secolului”), inginera O-

dette Mihăilescu (în nova din „Liubov 1 vaia"), tehnicianul Alexandru Hrișcă, proiectantul Ion Ilie, activistul cultural Sergiu Moscovici, ca să nu mai vorbim de prezența plină de farmec și vioiciune, am putea spune chiar de maturitate artistică, a unor tineri ca Adriana Popovici, Yvonne Bertoia, Mariela Miletici, Ion Cocieru, Radu Matei și multi alții. Calitățile lor artistice? Din cele mai prețioase: iiresc, măsură, mișcare degajată, calm scenic, joc neforțat, accente dramatice simțite, dar mai ales prospețime și modestie. Toate acestea alcătuiesc împreună nota proprie a artiștilor a- matori, a spectacolelor o- ierite pînă acum de ei, din prisosul lor de timp și, mai ales, din prea plinul inimii lor.
HOREA POPESCU 

prim-regizor 
al Teatrului 
Muncitoresc 

C.F.R. Giulești

i Pa- îaro-

Duminica
la căminul cultural
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Construclorîî piteștenî au înălțat, în ultimii ani, nu
meroase blocuri moderne pentru oamenii muncii, la 
parterul cărora s-au deschis magazine spațioase. Pe 
străzile Victoriei, 1 Mai, în Piața Gării, în cartierul 
Ceair .blocurile nou construite își înalță siluetele 
svelte, schimbînd înfățișarea orașului. Cîtă deosebire

față de trecut 1 Următoarele aspecte sînt edificatoare : 
Medalionul ne înfățișează o porțiune a străzii Victo
riei, în trecut. Azi, strada Victoriei, după 
poate vedea în fotografie, are o înfățișare 
deosebită.

cum se 
cu totul

(Foto : M. Cioc)

în inima muntelui, în sectorul .,11 Iunie” al exploatării, o brigadă de mineri — lucrînd în 4 schimburi a 6 ore de muncă și executînd operațiile pe baza unui grafic — a stabilit un adevărat record la înaintări. Vestea a făcut repede ocolul minei.La recepția lucrării executate de brigada condusă de minerul comunist Victor Rus, ruleta comisiei a fost întinsă de mai multe ori pe lungimea galeriei săpate în octombrie. Pe fișa de recepție a fost scrisă cifra de 220,90 m.l. Această realizare i-a impresionat pînă și pe mai experimentați mineri de înaintări. Nimeni nu-și amintea fi atins cineva aici o teză la înaintare.Evenimentului 1 s-a cuvenită. Brigăzii lui pregătită o surpriză, din subteran, la „gura” galeriei principale, Rus și ortacii săi au fost întîmpinați de conducerea minei, de numeroși mineri care i-au felicitat călduros. A fost, am putea spune, o adevărată sărbătoare a minei, semenea eveniment face cinste numai brigăzii fruntașe, dar și ganizațiilor de partid, sindicale U.T.M. din acest sector.Succesul brigăzii lui Rus n-a venit de la sine. Cu prilejul unei a- nalize asupra mersului îndeplinirii planului de producție, conducerea minei a fost sesizată de organele de partid și sindicale asupra întîrzie- rii unor lucrări de pregătire și de deschidere a noi fronturi de lucru. Una din măsurile stabilite atunci a fost aceea de a se organiza în mod experimental o brigadă de înaintări rapide. Această brigadă este aceea a lui Victor Rus, care a dat rezultatele amintite.La minele Herja, Nistru, Baia Bor- șa și ’ altele se obțin rezultate din ce în ce mai bune în lupta pentru ațirigerea obiectivului de a spori

vitezele medii de săpare a galeriilor de la 15—17 m.l. pe lună și schimb, la 25—27 m.l. în ultimul timp sporit numărul țări rapide din maramureșene, executate dereului extras din abataje s-a îmbunătățit. La baza rezultatelor obținute de aceste brigăzi stă o judicioasă organizare a locului de muncă, sprijinul tehnico-organizatoric primit din partea conducerii sectorului, a comitetului sindical și maiș-

a brigăzilor de înain- exploatările miniere calitatea lucrărilor acestea și a mine-
de I

asemenea
cei la săvi-dat cinstirea Rus i-a fost Cînd au ieșit „gura”
A- nu or-Și

Despre activitatea 
de răspîndire a experienței 

înaintate în exploatările 
miniere din Maramureștrilor. Brigada condusă de minerul Teodor Coman de Ia secția explorări a minei Cavnic a realizat în luna noiembrie o viteză de înaintare care depășește 200 m.l. Viteze de peste 150 m.l. au fost atinse în luna noiembrie și de unele brigăzi de mineri de la minele Baia Borșa, Șuior. în timp ce minerii care-și organizează munca în brigăzile de înaintări rapide obțin aceste succese de seamă, la alte mine ca și într-o serie de sectoare continuă și acum să se realizeze viteze medii de înaintare de 15-21 m.l. pe schimb și lună. După cum se vede, unele colective pășesc înainte, au dobîndit o experiență bogată, pe cînd alte colective bat jfasul pe loc.în legătură cu aceasta se püne întrebarea : ce s-a făcut concret aici pentru confruntarea experienței diferitelor întreprinderi miniere din regiune, pentru răspîndirea metodelor înaintate de muncă ? Cei mai în măsură să dea un răspuns competent la această întrebare sînt, firește, tovarășii din cadrul or-

ganelor și organizațiilor sindicale din Maramureș, al conducerilor administrative ale întreprinderilor miniere, .în sarcina cărora cade răspîndirea experienței unităților și colectivelor fruntașe, ca și crearea — printr-o aprovizionare tehni- co-materială și un sprijin tehni- co-organizatoric corespunzător a unor condiții cit mai bune muncă brigăzilor de mineri.Qricît de anormal ar părea, în acest an Consiliul regional sindicatelor din Maramureș n-a organizat nici un schimb de experiență sau consfătuire pentru a se. dezbate metodele de muncă folosite de mineri. Cu toate că realizări apropiate celor obținute de brigada lui Victor Rus s-au mai obținut înainte vreme și la Baia Sprie și la Săsar, totuși ele nu s-au bucurat de sprijin, nu s-a întreprins vreo acțiune concretă în scopul cunoașterii și răspîndiriî metodelor fruntașilor. Vitezele medii de înaintare care se obțin la cele două exploatări sînt sub nivelul posibilităților existente, ceea ce nu poate constitui o laudă pentru conducerile minelor respective. In mod greșit, acestea continuă să considere că sarcina răs- pîndirii și . aplicării experienței fruntașilor trebuie să revină dicatului.Comisia economică a regional al sindicatelor, pa pe ramura minieră a sindical local din Baia Mare au inițiat în acțiuni bune, locului sului bilind

al

numai sin-Consiliului ca și gru- Consiliuluiunele perioade care au dat Ele au studiatunele probleme ale mer- îndeplinirii planului, sta- cauzele unor rămîneri în ur-
cîteva rezultate la fața

C. MORARU
R. APOSTOL 

coresp. „Scînteii“

(Contlnnare în pag. IlI-a)

Din inițiativa 
Comitetului de 
cultură și artă 

al , orașului Brăila, ieri, un grup 
de cadre didactice au expus 
la 32 de cămine culturale din ra
ioanele Brăila și Făurei o confe
rință despre patria noastră — Repu
blica Populară Română, In unele 
comune cum sînt, de pildă, Măxineni, 
Măicănești, Viziru etc., formațiile 
artistice de amatori ale Șantierului 
naval „1 Mai”, cooperativei „Viito
rul”, Uzinei „Laminorul”, ansam
blul Consiliului local al sindicatelor 
din Brăila ș. a., au prezentat în 
fața colectiviștilor programe cu un 
bogat conținut cultural-educativ.

în comunele Muchea, Traianu, La- 
tinu, 5 brigăzi științifice formate din 
profesori, medici, juriști și specia
liști din agricultură au răspuns la 
numeroase întrebări pe teme pri
vind situația politică internațională, 
din domeniul științei și îndeosebi 
legate de agricultura socialistă.

BRĂILA

La căminul cul
tural din Ghim- 
bav, regiunea 

Brașov, colectiviștii au luat par
te la sărbătoarea recoltei. 200 de 
familii ale țăranilor au ascultat cu- 
vîntarea tov. Dumitru Stanciu, pre
ședintele gospodăriei colective, care 
a scos în evidență rezultatele fru
moase obținute și în acest an în 
sectoarele cerealier și zootehnic ale 
G. A. C. din comună. După a- 
ceea au vorbit colectiviștii fruntași 
Carol Marcus, Stela Corceras și Ion 
Rusuleț. Brigada artistică de a- 
gitație și formația corală a gospo
dăriei au prezentat un frumos și 
bogat program artistic.

La căminul cultural din comuna 
Prejmer, raionul Sf. Gheorghe, a 
avut loc un interesant concurs „Cine 
știe câștigă” pe marginea unui film

BRAȘOV



/

La discuțiile' care s-au purtat în cadrul ședințelor ținute de Secția de cereale și plante tehnice: au luat parte 33 de membri ai Consiliului Superior al Agriculturii și invitați : președinți de gospodării colective și ■ ingineri agronomi care lucrează în aceste unități, președinți și vicepreședinți de consilii: agricole regionale și raionale, specialiști de la institutele. de cercetări și de la stațiunile experimentale; cadre didactice din învățămîntul' agricol mediu și superior, specialiști de la Consiliu] Superior al Agriculturii.Tovarășii care au luat cuvîntul în ședințele secției și în. ședințele plenare ale Consiliului Superior al A- griculturii au analizat pe larg și cu simț de răspundere munca desfășurată în acest an pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și. guvern privind sporirea producției la hectar la toate plantele cultivate și în primul rînd la cereale.Ei au subliniat că, deși condițiile

climatice n-au fost tocmai prielnice, în multe unități agricole socialiste, datorită aplicării cu pricepere a metodelor agrotehnice recomandate de știință, s-au obținut recolte bune de grîu și porumb, de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, de in și cînepă, orez și cartofi etc.Dezbaterile au prilejuit un larg schimb de experiență, contribuind la generalizarea acelor metode care s-au dovedit eficiente în lupta pentru recolte mari.Vorbitorii au scos în evidență faptul că în toate regiunile există încă însemnate rezerve nefolosite în ce privește sporirea producției de cereale și plante tehnice. Ei s-au referit la lipsurile care mai sînt în a- numite sectoare și au făcut propuneri concrete pentru înlăturarea lor.Participanții la discuții au arătat măsurile ce se impun a fi luate pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid și guvern cu privire la creșterea continuă și porumb. a producției de grîu
Pentru producții mari de grîu

ȘlPerioada care a trecut de la constituirea consiliilor agricole — a a- rătat tov. Vasile Vedeanu, președintele Consiliului agricol regional București, care a luat cuvîntul în cadrul ședinței plenare — a fost o perioadă de realizări însemnate, de muncă intensă bune rezultate, nele realizări ției de grîu și vorbitorul, la le-am tras pentru viitor.Creșterea producției la hectar a stat și stă în centru] preocupărilor oamenilor muncii ciin agricultura regiunii București, a specialiștilor de la consiliile agricole. Recoltele obținute în acest an sînt cu mult superioare celor din anii precedenți cu condiții asemănătoare. Dar au ieșit puternic în evidență și rezervele mari de sporire a producției la hectar. Iată cîteva exemple.în raionul Slobozia, gospodăria colectivă din Miloșești a obținut de pe 316 ha cîte 4 126 kg porumb boabe la hectar. în același timp, gospodăria colectivă vecină, Andrășești pe 345 ha a obținut numai 2 090 kg. La prima gospodărie s-a arat din toamnă întreaga suprafață, s-a îngrășat cu bălegar 50 la sută din. teren. în- sămîntarea s-a făcut în cuiburi cu mașina densitatea a fost între 28 000—35 000 plante la hectar și s-au aplicat patru prașile.La GA.C. ' ’ ", 'în toamnă întreaga suprafață, s-au aplicat îngrășăminte organice, iar însămînțările s-au făcut în condiții necorespunzătoare.Din analiza rezultatelor obținute în producția de grîu și porumb, desprindem învățăminte prețioase. Noi considerăm că aplicarea principalelor măsuri agrotehnice trebuie să

care s-a soldat cu Mă voi referi la u- în sporirea produc-- arătatcareporumb, a învățămintele

Andrășești nu s-a arat nu

lor măsuri agrotehnice trebuie fie urmărită îndeaproape și în mod perseverent în tot timpul procesului de producție, pentru a putea interveni din timp și a putea înlătura deficiențele care apar pe parcurs, în această direcție un rol deosebit revine inginerilor agronomi din gospodăriile colective, din consiliul a- gricol regional și consiliile agricole raionale. Noi trebuie să dăm un sprijin deosebit acelor gospodării colective pe care le știm că nu acordă suficientă importanță sau nu aplică măsurile agrotehnice. Pe lîngă măsurile luate, noi ne-am propus să acordăm atenție pregătirii cu precădere a președinților și brigadierilor din aceste gospodării, pentru a-i înarma cu cunoștințe agrotehnice, să veghem ca învățămîntul agrozootehnic să se desfășoare în condiții' bune.Cu cîțiva ani în urmă, gospodăria colectivă Beștepe, raionul Tulcea, obținea producții mici de grîu și de porumb — a arătat tov. A. Ivănică, inginerul agronom al acestei gospodării. Pe măsura introducerii metodelor agrotehnice, lucrurile s-au schimbat. în 1962, gospodăria colectivă Beștepe a ținut cea grîu la asemenea, recolta de porumb a de 3 250 kg la ha. Nu sînt producțiile cele mai mari, însă dv. cunoașteți care sînt condițiile din această pa”te a regiunii Dobrogea.împărtășind din experiența căpătată la cultura griului, tov. A. Ivăni- că a spus măsura de a se face arături la o adîncime mai mare a contribuit mult la sporirea producției la hectar. Alături de aceasta, noi am dat mare atenție respectării epocii optime de semănat. în decurs de cîtiva ani am ajuns la concluzia că cea mai bună epocă de semănat este

mai mare recoltă hectar : 2 230 kg. ob- de De fost

de 15—20 octombrie.în jurul dateiAșa am semănat și în toamna anului 1961, iar rezultatele pe care le-am obținut sînt cele arătate.Noi cultivăm o parte din grîu după porumb. Ca să ne încadrăm în epoca optimă și să pregătim cît mai bine terenul, a trebuit să urgentăm eliberarea lui, fiindcă a- ceasta este problema cea mai grea, chiar în cadrul gospodăriilor colective care au mai multe brațe de muncă. Am eliberat repede terenul, folosind toate mijloacele pe care le-am avut la îndemînă ; am făcut imediat arătura și am reușit să ne încadrăm în epoca optimă.în ce privește lucrările de pregătire a terenului, am de făcut cîteva propuneri. Polidiscurile cu care lucrăm acum nu mai fac față nici din punct de vedere cantitativ, nici din punct de vedere calitativ la lucrările pentru care sînt solicitate. De asemenea, grapele cu discuri nu sînt încă în număr suficient ca să poată satisface întregul volum de lucrări care sînt prevăzute de necesitățile de însămînțare a griului. Or, cum Dobrogea este săracă în precipitații, aceste grape cu discuri sînt absolut necesare, dacă ne gîndim și la calitatea foarte bună a lucrărilor pe care le fac.Noi, inginerii agronomi care lucrăm în gospodăriile colective, avem nevoie de unele lucruri. Socotesc că este necesar ca fiecare cadru de specialitate, care își duce cu drag munca intr-o gospodărie colectivă să aibă la îndemînă o trusă inginerească cu care să poată face o serie de analize simple.Și alți participant la discuții au împărtășit din experiența lor, au făcut propuneri valoroase.Inginerul agronom Mircea Neagu, președintele gospodăriei colective din comuna Becicherecu-Mic, raionul Timișoara, a subliniat influența hotărîtoare pe care au avut-o metodele agrotehnice avansate în obținerea unor producții mari de cereale. Efectuînd pe întreaga suprafață arături adînci la 37—39 cm cu plugul cu antretrupiță și scormonitor. îngrășînd cu gunoi de grajd, urină și îngrășăminte chimice, se- mânînd în epoca optimă, executînd toate lucrările de întreținere și re- coltînd la timp și fără pierderi, gospodăria a realizat producții mari la hectar. De pe cele 870 de hectare cultivate cu grîu, de pildă, s-au obținut cîte 2 280 kg în medie la hectar.în continuare, vorbitorul a spus : un accent deosebit am pus anul a- cesta pe cultivarea porumbului. El a fost amplasat pe terenuri cu o fertilitate ridicată, ceea ce ne-a permis să sporim numărul de plante la hectar pînă la 37 000 fire. Alături de aplicarea măsurilor agrotehnice, introducerea în cultură a hibrizilor de porumb ne-a permis să mărim an de an recolta la hectar : în 1958 — 2 100 kg ; în 1959 — 3 033 kg ; în 1960 — 3 046 kg ; în 1961 — 3 464 kg, iar în anul 1962 — 4 245 kg. Pentru anul viitor, noi am asigurat condiții bune în vederea obținerii unor producții și mai mari, pregătind terenul pentru porumb în. condiții a- grotehnice superioare.Inginerii agronomi Aurel Ardelean de la gospodăria colectivă din comuna Variaș, regiunea Banat, Geza 
Horvâth de la gospodăria colectivă din comuna Roșiori, regiunea Cri- șana, și alții au vorbit despre preocuparea lor pentru introducerea unor metode agrotehnice înaintate în cultura cerealelor, prin organizarea de loturi demonstrative, cercurile agrotehnice etc.

necesarul pentru întreaga suprafață ; înmulțirea semințelor elită se va face în stațiunile experimentale, în G.A.S. și în gospodăriile colective specializate ; reînnoirea semințelor se va face la o perioadă mai scurtă de timp (1—3 ani), pentru ca în producție să ajungă semințe cu valoarea biologică mai ridicată.Multi vorbitori au susținut noul sistem propus cerînd totodată să se organizeze noi centre de stat pentru încercarea soiurilor în zone unde nu există, centre care și-au dovedit pe deplin utilitatea în stabilirea soiurilor valoroase pentru diferite regiuni.Arătura adîncă este unul din factorii importanți pentru sporirea producției la hectar. Gospodăriile de stat și colective care obțin recolte mari dau o mare atenție acestei lucrări.Subliniind importanța deosebită a arăturii adînci de toamnă, tov. 
Ileana Sălceanu, inginer agronom la G.A.C. .,23 August” din Băilești, regiunea Oltenia, a arătat că pe o suprafață de 400 ha, arată adînc din toamnă și bine fertilizată, recolta medie s-a ridicat la 4 600 kg porumb la hectar ; pe o altă suprafață producția a fost de numai 2 200—2 300 kg la ha. Cum se explică această diferență ? Explicația constă îndeosebi în faptul că pe această suprafață arătura s-a făcut abia în primăvară, pierzîndu-se astfel o mare cantitate din apa acumulată în sol. Convingîndu-se de rolul arăturii a- dînci de toamnă în sporirea producției la hectar, colectiviștii noștri au

eliberat din vreme terenurile destinate culturilor de primăvară, pentru ca tractoriștii să lucreze din plin spre a nu rămîne nearat nici un petec de pămînt.Participanții la discuții au subliniat necesitatea ca în acele raioane unde încă nu au fost terminate arăturile adînci de toamnă, să se lucreze de zor chiar și în timpul iernii cînd condițiile permit și astfel a- ceastă lucrare să fie făcută suprafețele ce urmează a mînțate în primăvară.De asemenea, discuțiile au arătat cît de justă a fost indicația dată de Institutul central de cercetări agricole de a se mări densitatea de plante la hectar, îndeosebi la porumb. Toate gospodăriile colective și de stat care au obținut recolte mari atribuie sporul de recoltă asigurării unui număr mai mare de plante la hectar în funcție de condițiile de climă și sol. Referindu-se la această problemă, tov. I. Lungu, de la stațiunea experimentală Secuieni, regiunea Bacău, a subliniat că la stabilirea densității firelor de porumb trebuie să se țină seama de două reguli : Cu cît perioada de vegetație a porumbului hibrid este mai scurtă, cu atît suportă o densitate mai mare ; cu cît agrofondul este mai bun, cu atît se pot lăsa un număr mai mare de plante la unitatea de suprafață.S-a discutat mult despre respectarea timpului optim de semănat, despre lucrările de îngrijire.

pe toate fi însă-purtate

și la vreme a măsurilor agrotehnice. Inginerul Gheorghe Hristea de la G.A.C. Bivolari, regiunea Iași, a a- rătat că recolta gospodăriei la floarea-soarelui a fost de 1 900 kg la ha. Condițiile naturale din regiunea Iași, a subliniat vorbitorul, sînt favorabile obținerii de recolte mai mari la această cultură. Prin cultivarea soiurilor productive și aplicarea agrotehnicii înaintate, producția la această valoroasă plantă poate fi dublată în numeroase unități agricole socialiste.Ilustrînd prin exemple concrete recoltele bune de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea însămînțării tuturor suprafețelor destinate acestei culturi pentru a se realiza și depăși producția prevăzută.Aù fost, de asemenea, prezentate

experiența unor unități și posibilitățile de sporire a recoltelor de cartofi, orez, in de ulei și fuior, cînepă, tutun și alte culturi. Scoțînd în evidență factorii principali care duc la mărirea producției de semințe de in de ulei. tov. ing. Vasile 
Popa, președintele Consiliului agricol regional Galați, a arătat că în această regiune neaplicarea complexului de măsuri agrotehnice, îndeosebi însămînțarea inului numai într-o singură arătură de primăvară și nu în ogor de toamnă, a făcut ca producția să fie cu mult sub posibilități Tov. Vasile Popa a subliniat necesitatea popularizării, îndeosebi la cursurile agrozootehnice de masă, a rezultatelor cercetărilor științifice inului mă- in.privind agrotehnica culturii și generalizarea lor în vederea ririi producției de semințe de

prin
Măsurile agrotehnice trebuie 

aplicate în complexcele mai de avansate îl și răspîndi- séminte din
Unul din elementele seamă ale agrotehnicii constituie introducerea réa în cultură a unor soiuri și hibrizi de mare producție și de calitate superioară. Experiența și practica au dovedit că în aceleași condiții de climă și sol, aplicîndu-se o agrotehnică asemănătoare, prin folosirea semințelor de soi și a hibrizilor de mare productivitate, recoltele obținute au fost cu 20 pînă la 40 la sută mai mari decît cele realizate acolo urțde s-au folosit semințe obișnuite.Rolul seminței în sporirea producției la hectar a fost relevat de mulți alți vorbitori. Ei au solicitat să se repartizeze unităților agricole cantități cît mai mari de semințe de înaltă productivitate.Numeroși vorbitori s-au referit în cuvîntul lor la necesitatea luării unor măsuri pentru îmbunătățirea sistemului actual de producere și înmulțire a semințelor de soi. Așa, de exemplu, tov. prof. Mihai Manoliu de la Institutul de cercetări pentru

cereale și plante tehnice-Fundulea, după ce a arătat importanța și complexitatea acestei probleme a insistat asupra necesității ca semințele elită produse de stațiunile experimentale să fie înmulțite în gospodăriile de stat și colective specializate și amplasate în zone favorabile și care să aplice o agrotehnică adecvată pentru a nu deprecia valoarea biologică a semințelor. Vorbitorul a arătat, de asemenea, necesitatea organizării unor loturi semincere proprii în fiecare gospodărie. Loturile să fie amplasate pe cele mai bune terenuri pentru a se putea obține semințe valoroase.Tov. ing. Aurel Dan, adjunct al Secției de cereale și plante tehnice din Consiliul Superior al Agriculturii, a prezentat o nouă formă de organizare a sistemului de producere și înmulțire a semințelor de soi. Prin aplicarea noilor măsuri propuse se va asigura printre altele producerea semințelor elită la toate speciile și soiurile raionate în cantități care prin înmulțire să asigure

Irigarea culturilor, mijloc important 
de sporireO atenție deosebită a fost acordată problemei extinderii irigațiilor. Inginerul agronom Nicolae Stoica, președintele Consiliului agricol raional Călărași, a vorbit pe larg despre sporurile mari de recoltă care s-au obținut pe terenurile irigate cultivate cu porumb. în terasa Călărașilor — a spus el — s-a proiectat încă de acum doi ani să se amenajeze pentru irigat o suprafață de 11 000 ha pe raza a cinci gospodării colective și a două gospodării de stat. Pînă acum, din a- ceastă suprafață s-au irigat în gospodăriile colective 5 000 hectare, iar în gospodăriile de stat — 2 500 hectare. Acolo unde s-a aplicat o agrotehnică corespunzătoare, s-au obtinut recolte foarte bune. La gospodăria colectivă Roseți, de pe 50 hectare cultivate cu porumb s-au obținut în medie 16 500 kg boabe la hectar, iar la G.A.C. Radu Negru de pe 30 hectare — 10 000 kg la hectar. Rezultate bune s-au obținut și la celelalte culturi irigate. La orez, producția medie pe raion a ajuns la 5 000 kg la hectar.Vorbitorul a făcut apoi unele propuneri referitoare la felul cum trebuie exploatate terenurile amenajate în vederea irigării. Ridic această problemă, a subliniat el, în vederea folosirii raționale a suprafețelor care se amenajează și în alte raioane ale țării. Desigur, apa este un factor de mare însemnătate pentru asigurarea de producții' sporite. Dar practica a dovedit că rezultate bune și pe măsura posibilităților se pot obține numai dacă odată cu folosirea rațională a apei se lucrează bine terenul irigat, se aplică o agro-

a recoltelor

Știința in slujba producțieiîn sporirea recoltelor un rol ho- tărîtor îl au introducerea și generalizarea în practică a rezultatelor experimentale, legarea strînsă a cercetărilor de producția agricolă din unitățile socialiste. în cuvîntul lor numeroși cercetători, specialiști din gospodăriile de stat și colective, din consiliile agricole au relevat realizările obținute în producție ca urmare a aplicării cuceririlor științei, avantajele pe care le prezintă orientarea nouă în ce privește organizarea cercetărilor științifice pe baza planului unic de cercetare.Tov. ing. Victor Tătaru, directorul stațiunii experimentale Turda, a a- rătat că întreaga activitate a stațiunii este orientată spre rezolvarea celor mai importante probleme izvo- rîte din nevoile practicii agricole ale unităților din zona deservită. Specialiștii de aici s-au preocupat de rezolvarea problemelor ridicate de cultură cerealelor, îndeosebi a griului și porumbului, creînd noi soiuri și ■ hibrizi, mai adaptați condițiilor locale de climă și sol. Hibridul HDF 208 a fost răspîndit pe suprafețe mari în unitățile de producție; cultivat în numeroase gospodării de stat și gospodării colective din zona

stațiunile experimentale și institutele de cercetări să rezolve mai repede și cu răspundere problemele pe care le ridică producția.Tov. Constantin Cinic, vicepra- ședint.e al Consiliului agricol regional Dobrogea, a criticat faptul că unele propuneri făcute de consiliul agricol regional privind studierea unor teme de către stațiunea experimentală Dobrogea nu au fost introduse încă în planul de cercetare. Noi am arătat — a spus vorbitorul — că este necesar ca stațiunea să prevadă în planul de cercetări problema creării și în mod deosebit a ameliorării soiurilor de grîu. S-a motivat că această temă este dată în studiu stațiunii de la Fundulea. Dar Dobrogea își are specificul ei, iar ameliorarea soiurilor pentru această regiune considerăm că este mai indicat să se facă aici.Tov. îng. Mihai Olaru, președintele Consiliului agricol raional Botoșani, a cerut să se continue cercetările privind înmulțirea hibridului de porumb Suceava 1 și să se extindă rețeaua de puncte experimentale a stațiunii Suceava și în raionul Botoșani.Numeroși vorbitori, printre care tov. ing. Gheorghe Timaru, directorul stațiunii experimentale Podu- Iloaie, regiunea Iași, au subliniat că introducerea în producție a realizărilor științifice și generalizarea experienței unităților fruntașe au un rol deosebit de important în sporirea producției de cereale și plante tehnice. Metode eficace în această privință sînt consfătuirile, schimburile de experiență, instruirea tematică a colectiviștilor și mecanizatorilor pentru aplicarea corectă a metodelor folosite de fruntași, organizarea de loturi demonstrative, sprijinirea permanentă a inginerilor și conducerilor din G.A.C. care nu obțin rezultate pe măsura posibilităților, ca să organizeze munca și să urmărească felul cum se aplică metodele înaintate etc.Tov. loan Oprea, președintele Consiliului agricol raional Sînni- colau Mare a relatat pe larg cum a muncit consiliu] agricol raional pentru generalizarea unor metode folosite de unitățile fruntașe în cultura porumbului, mai ales la pregătirea terenului și executarea lucrărilor de întreținere și asigurarea densității optime Ia hectar. Consiliul agricol a ajutat gospodăriile să ia măsuri organizatorice și de cointeresare a colectiviștilor, să execute cel puțin trei prașile mecanice și trei manuale, controlînd permanent pe teren felul cum se execută lucrările.

— »Tov. ing. Cristea Mihai, rectorul stațiunii experimentale ceava, a arătat că pe cercetările întreprinse au fost temeinic organizate punctele experimentale, urmărindu-se o cuprindere cît mai completă a regiunii. în funcție de microzone am stabilit puncte experimentale în 12 gospodării colective. Comitetul executiv al consiliului agricol regional a convocat la stațiunea noastră pe toți inginerii a- gronomi din gospodăriile alese, și timp de două zile s-au dezbătut problemele cele mai arzătoare din zona respectivă. Pe baza discuțiilor purtate s-a închegat o tematică de cercetare pentru fiecare gospodărie colectivă unde sînt puncte experimentale și care deservește și gospodăriile limitrofe.în felul acesta — a tat vorbitorul — consider că putea răspunde din ce în ce complet nevoilor ce le ridică ducția agricolă din regiunea ceava. Măsura luată de Consiliul Superior al Agriculturii, ca tematica să fie pusă în dezbaterea consiliului a- gricol regional, este foarte bună întrucît dă garanția că ea va fi strîns a__c_______ _________ _   .... legată de viață, de nevoile cele maistațiuni? a dat producții de peste acute, ale producției agricole.^ 5 000 kg boabe la hectar. De exemplu, G.A.C. Frata a 100 hectare cîte 5 480 hectar. G.A.C. Boian44 hectare cîte 5 410 kg boabe la hectar Asemenea producții, pe suprafețe întinse; nu au mai fost în- tîlnite în aceste părți.Ça urmare a activității din acest

di-Su- lîngă

ară- vom mai pro-Su-
tehnică adecvată. Datorită faptului că nu toate cadrele de specialiști au cunoștințe suficiente in problema culturilor irigate eu aș propune Consiliului Superior al Agriculturii să organizeze pe plan central o instruire a inginerilor agronomi care lucrează în gospodăriile colective, cu suprafețe mari irigate, la care cadre cu pregătire superioară în a- cest domeniu să-i sprijine să-și îmbogățească cunoștințele privind sectorul culturilor irigate. De asemenea, este necesar să se facă un schimb de păreri asupra celor mai bune metode de exploatare a sistemului irigat, cele mai bune forme organizatorice care să asigure executarea în condiții optime a lucrărilor .ce se fac în acest sector.în intervenția sa, 1 . _______dr. N. Hulpoi, șeful secției de an,- stațiunea a propus să fie intro- agrotehnică din cadrul y 'de cercetări pentru plante tehnice de' la Fundulea, primețe 20 de linii consangvinizate a dt. unele probleme stabilitate; care pot fi utiliza-privind tehnica irigatului și în-: te ca: forme parentale pentru crea- grijirea culturilor în condițiile iri- fea de noi hibrizi dubli autoh- gării. Trebuie să fim foarte atenți toni. Eforturile în lucrările de— a spus el — cum folosim această ameliorare la porumb sînt orientate formă intensivă de agricultură. Este în ■ prezent spre realizarea unor hibrizi precoci și foarte precoci, re- zistenți, la frigul de primăvară, cu formulă perfecționată și productivă.S-a acordat o deosebită atenție intensificării lucrărilor de ameliorare și la grîul de toamnă. Sînt în curs de selecție numeroase linii de grîu. în acest an s-au dat pentru încercare 7, linii noi de grîu în rețeaua stațiunilor experimentale. Paralel cu preocupările privind asigurarea unor semințe de înaltă valoare biologică, cercetătorii noștri își îndreaptă e- forturile spre rezolvarea principalelor măsuri din complexul agro-fito- tehnic. Cercetările au scos în evidență necesitatea adîncirii arăturilor pe majoritatea solurilor din regiune ; folosirea combinată a îngrășămintelor bazate pe azot și fosfor și aplicarea lor concomitent cu efectuarea arăturilor adînci : asigurarea unei densități optime de plante pe unitatea de suprafață. Aplicînd acest complex de factori, gospodăriile colective din Mirăslău, Frata, Bonțida, ' Ceanu-Mare și altele au obținut producții de peste 5 000 kg porumb boabe la hectar.Pentru ca rezultatele experimen- 1 tale să aibă o largă valabilitate în condițiile atît de diferite ale regiunii și pentru o mai rapidă generalizare a lor, în cursul acestui an au fost organizate în principalele raioane agricole de la noi un număr de șapte puncte experimentale. In stabilirea punctelor de sprijin și a tematicii s-a ținut o strînsă legătură ( cu consiliul agricol regional și cu 1 consiliile agricole raionale, pentru ca amplasarea să se facă în funcție de condițiile specifice fiecărei microzone, în unitățile cele mai reprezentative, acestea urmînd a deveni nuclee de promovare a tehnicii noi. 1

realizat kg boabe a realizat Pe la pe

s-a ocupat de
tov. prof.Institutului duși spre verificare 6 noi hibrizi de cereale $i porumb. De asemenea, s-au obținut

Iată un singur exemplu. în tematica alcătuită de stațiune noi nu am insistat asupra cercetării terenu- rilo- podzolice. care sînt destul de multe în regiunea Suceava. In urma observațiilor făcute de membrii conciliului agricol am inclus, în tematica de cercetare, experiențe privind studiul acestor soluri.Specialiștii din unitățile agricole și din cadrul consiliilor agricole regionale au cerut cercetătorilor de lacare pot fi utiliza- privind creșterea

necesar să se școlarizeze toți brigadierii precum și acei care lucrează pe parcelele irigate, astfel ca ei să cunoască agrotehnica ce plicată. în folosirea apei creată o dezarmonie față factori de care depindeInsist îndeosebi asupra faptului că la porumb este necesar ca plantele să aibă apă în perioada de la apariția spicului și pînă la formarea bobului. Dacă se uită acest lucru, recolta se diminuează.

trebuie a- nu trebuie de ceilalți producția.

Planul de măsuri
producției de cereale și plante 

tehnice in 1963 
prezentat de tov. Nicolae 

vicepreședinte al Consiliului 
al Agriculturii

Ionescu
Superior

Consiliul Superior al Agriculturii aprobat planul de măsuri al Sec-
Mai multă atenție plantelor tehniceNumeroși vorbitori au subliniat în cuvîntul lor importanța culturilor de plante tehnice și posibilitățile existente în prezent în agricultura noastră pentru sporirea simțitoare a producției la aceste valoroase culturi.împărtășind din experiența G.A.C. din comuna Mirăslău, regiunea Cluj, în cultura plantelor tehnice, tov. Dă- 

nilă Chirilă, președintele acestei gospodării, a arătat că anul acesta gospodăria a obținut de pe 60 ha cîte 30 000 kg sfeclă de zahăr la ha. Noi am sporit producția la sfecla de zahăr, a spus el, datorită măririi densității plantelor la hectar și aplicării la vreme a celorlalte măsuri agrotehnice Pînă în 1958 nu recoltam mai mult de 15 000—18 000 kg la ha. Producția mare din acest an ca și din anul trecut se datorește faptului că am asigurat o densitate de 100 000 plante la ha, uniform repartizate la metru pătrat. Bineînțeles, mărirea densității la hectar a fost însoțită de arătura adîncă de toamnă, fertilizarea terenului și a- plicarea la timp a lucrărilor de îngrijire.

Importanța asigurării densității corespunzătoare gradului de fertilitate ales necesitatea însămînțării clei de adînc : ținută și de ing. președinte al Consiliului agricol al regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, în această regiune cu condiții favorabile culturii sfeclei și cu posibilități însemnate de fertilizare a terenurilor cu îngrășăminte naturale, e- fectuarea arăturilor adînci de toamnă constituie una din rezervele importante în sporirea producției. în a- cest an, bunăoară, producția realizată pe regiune a fost de numai 17 000 kg la ha. Aceasta din cauză că sfecla a fost cultivată în multe unități în arătură de primăvară și nu în ogor de toamnă. Gospodăriile de stat și gospodăriile colective care cultivat sfecla în ogor de toamnă au recoltat cîte 25 000—35 000 kg sfeclă la ha.La sfecla de rea-soarelui au ducții bune și ale țării, prin aplicarea diferențiată

a fiecărei parcele și; zahăr în terenuri din toamnă a fost
Ion Hosu,

mai sfe- arate sus- vice-

au
zahăr și la floa- fost obținute pro- în alte regiuni

In timpul lucrărilor Secției de cereale și plante tehnice. (Foto : M. Andreescu)

ației de cereale și plante tehnice pe 1963, prezentat în ședința plenară de tov. Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului în plan sînt prevăzute o serie de măsuri privind folosirea rațională a terenului a- rabil din unitățile agricole socialiste prin amplasarea culturilor, soiurilor și hibrizilor pe locurile cele mai potrivite cerințelor lor biologice față de planta premergătoare, fertilitatea naturală a solului și a- grotehnica aplicată.în vederea creșterii suprafeței a- rabile și distrugerii focarelor permanente de boli și dăunători, se va organiza defrișarea mărăcinișurilor și a pilcurilor de arboret izolat ; în același timp se vor desființa drumurile de prisos de pe terenurile cultivate și se vor îngusta la strictul necesar drumurile de exploatare existente.Gospodăriile agricole socialiste vor fi îndrumate să aplice întregul complex de măsliri agro-fitotehnice, stabilit pe baza cercetărilor științifice și a experiențelor unităților fruntașe. O deosebită atenție va fi a- cordată îmbunătățirii agrotehnicii cerealelor și în primul rînd a porumbului și griului.Se va generaliza executarea arăturilor adînci de vară și de toamnă pe întreaga suprafață arabilă. Avînd în vedere că în această toamnă au mai rămas suprafețe de teren nearate, se va continua executarea a- răturilor adînci pe întreaga suprafață destinată pentru însămînțările de primăvară. îngrășămintele organice se vor folosi în fiecare unitate a- gricolă pe baza unor planuri de fertilizare, întocmite pentru producția anului 1963 și pe mai mulți ani, pe sole și culturi.Sînt prevăzute o serie de măsuri privind procurarea din timp a semințelor necesare pentru culturile de primăvară, folosirea soiurilor și hibrizilor de mare producție, potrivit condițiilor pedo-climatice din fiecare unitate ; însămînțarea tuturor culturilor în epoca optimă ; executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor și de prevenire și combatere a dăunătorilor.în scopul însămînțării culturilor la un nivel agrotehnic superior și menținerii densității optime de plante pe unitatea de suprafață, se va organiza din vreme instruirea colectiviștilor și mecanizatorilor pentru însușirea temeinică a cunoștințelor agrotehnice cu privire la modul de executare a acestor lucrări.Avînd în vedere că sorgul hibrid a dat foarte bune rezultate în zona de stepă din Dobrogea, se va organiza înmulțirea acestei culturi prețioase atît în această zonă cît și în alte regiuni cu condiții asemănătoare.O serie de măsuri prevăd extin

derea suprafețelor cultivate cu orez. Consiliile agricole din regiunile cultivatoare vor urmări îndeaproape lucrările de proiectare și de executare a amenajărilor, fertilizarea terenurilor, asigurarea semințelor din soiurile cele mai potrivite, instruirea cultivatorilor etc., pentru a se realiza sarcina de plan privind suprafața cultivată și producția globală.în vederea folosirii integrale și e- conomice a terenurilor amenajate pentru culturi irigate. în principal pentru porumb, în fiecare gospodărie colectivă se vor întocmi planuri de producție separate. Consiliile a- gricole vor îndruma gospodăriile colective să exploateze intensiv amenajările existente prin aplicarea a- grotehnicii corespunzătoare și asigurarea funcționării la întreaga capacitate a utilajului pentru irigat existent în gospodării și în S.M.T.Pentru îmbogățirea cunoștințelor privitoare la tehnica irigării culturilor se vor organiza prin Casa a- gronomului cursuri de scurtă durată pentru toți inginerii, tehnicienii și brigadierii din gospodări’' ' colective care dețin suprafețe arcolective care dețin najate pentru irigat.Pentru realizarea _________ ..mînță din soiuri și hibrizi valoroși care să asigure necesarul pentru însămînțările din anul agricol 1963—1964, consiliile agricole, cu sprijinul cercetătorilor din stațiunile experimentale, vor îndruma unitățile agricole socialiste să-și organizeze loturi semincere proprii. De a- semenea, se va organiza acțiunea de recunoaștere a culturilor în toate regiunile și unitățile agricole în care scop se vor desemna și instrui ginerii aprobatori.în scopul sporirii producției plantele tehnice și trifoliene se instrui inginerii și brigadierii unitățile producătoare cu privire, la agrotehnica specifică acestor culturi. Totodată, se vor organiza schimburi de experiență și consfătuiri interregionale Ia unitățile fruntașe în cultura diferitelor plante tehnice, astfel ca rezultatele și metodele bune să fie generalizate în toate gospodăriile colective.Totodată, pentru urmărirea științifică a executării lucrărilor agrotehnice la timp și a influenței acestora asupra producției este necesar ca în fiecare unitate agricolă să se introducă un registru cu fișe tehnologice pentru fiecare cultură.Întrucît aplicarea măsurilor tehnice pentru sporirea producției este a se de a- ce

fondului de sl.'®’1

in-la vor din

legată de modul de organizare muncii în unitățile de producție, vor întocmi planuri operative muncă pentru fiecare campanie gricolă, stabilindu-se sarcinile trebuie îndeplinite, termenele optime de executare a lucrărilor, indicii calitativi care trebuie respectați precum și răspunderi précise.
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Ca-
Cupa orașelor tirguri“ la iotbal

Petrolul bei sfertursSe de fiaiaSä
BUDAPESTA 9 (Agerpres).— Cores

pondentă specială : După trei întîlniri 
aprig disputate, care au însumat 270 de 
minute de joc, echipa Petrolul-Ploieșfi 
a reușit, în sfîrșit, să se califice pentru 
sferturile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri“ la fotbal. In primele două par
tide, desfășurate la Ploiești ș1 Leipzig, 
cele două echipe obținuseră fiecare 
victoria cu 1—0. Meciul disputat ieri 
pe siadionul M.T.K. din Budapesta, s-a 
terminal tot cu scorul de 1—0 (0—0) 
dar în favoarea echipei romîne.

Potrivit relatărilor corespondenților 
de presă, Petrolul a . meritat. victoria.

încă din piimele minute de joc e- 
chipa ploieșteană bece la atac, stră
punge apărarea adversă, dar Dridea I 
șl Anton Munteanu ratează ocazii fa- 

...vorabile
Petrolul 
fiauza 
deschis,
jocul continuă în același ritm viu, im
pus de jucătorii romîni. In minutul 48, 
Dridea II, în urma unei frumoase com
binații cu Dridea I și Marin Marcel, 
înscrie golul ce avea să aducă victo-

trăgînd pe lîngă bară. Deși 
domină aproape tot timpul, 
survine fără ca scorul să fie 
In partea a doua a meciului

ria echipei Petrolul. Tn minutul 60, ar
bitrul acordă, cu destulă ușurinjă, lovi
tură de la 11 metri în favoarea echipei 
orașului Leipzig. Se părea că tabela 
de marcaj se va schimba. Execută in
terul dreapta Fischer, dar Sfetcu plon
jează și împiedică egalarea. Mingea 
respinsă de portarul ploieștean ajun
ge la Anton Munteanu care intră în 
careu și singur cu portarul în fată ra
tează. Pînă 'a sfîrșit Petrolul păstrează 
inițiativa. Publicul aplaudă jocul pres
ta* de sportivii romîni. Fotbaliștii din 
Leipzig conhaatacă și ei destul de pe
riculos, însă nu 'eușesc să egaleze.

Din echipa Petrolul s-ău remarcat în 
mod special Dridea II, Sfetcu, Fronea 
și D. Munteanu.

Meciul e fost condus 
maghiar Lajos 

in sferturile 
iești va întîlni 
meci fur-retur,
sau Ferencvaros Budapesta. Prima par- 

_ fidă dintre aceste două echipe, dispu
tată la Genova, a fost cîștigafă de for
mația italiană cu 1;—0.

de arbitrul
Aranyossi. 
de finală, 
(pînă la 
pe Sampdoria Genova

Petrolul Plo-
6 martie), în

I

Meciuri-resfanță

La București, au învins gazdeleDinamo — Steagul Roșu 4—0. Au înscris : Unguroiu, Pîrcălab, Fră- țilă și V. Alexandru.După un „foc de paie" de aproximativ 15 minute, brașovenii au cedat apoi întregul meci bucureștenilor, care ar 11 putut obține victoria la un scor și mai concludent. Dinamoviștii au acționat în acest ultim meci oficial al sezonului mult mai hotărîți în fața porții, dovadă — numărul de puncte înscrise, fapt ce nu 3-a prea întîmplat în jocurile anterioare din acest campionat. Cu Frățilă în centrul liniei de atac și o aripă drep- tă în formă, unde Pîrcălab și Varga au acționat cum au vrut șl cînd
v, 'ț
+

i
4

l $

au vrut, atacul a constituit punctul forte al echipei în jocul de ieri. O contribuție inspirată la acțiunile ofensive ale echipei sale a a- vut și Unguioiu. Cu un joc mai puțin, Dihamo București a încheiat prima parte a campionatului pe locul trei în clasamentul general, cu șanse serioase în lupta pentru titlu, care va ii reluată la primăvară.Echipa din Brașov s-a prezentat în jocul de ieri, ca și în altele desfășurate în acest sezon, cu o apărare penetrabilă. Portarul Ghiță, deși a primit două goluri parabile, a rezolvat multe situații critice, carș ar fi putut majora s'corul.
Rapid — Crișa

na 1—0. A înscris I. Ionescu în minutul 31.In acest prim meci al cuplajului de ieri de pe stadionul Republicii din Capitală echipele au practicat un joc de o slabă factură tehnică, confuz, fără acțiuni care să merite a fi relatate în cronica Jucătorii pe teren pentru amorți din frigului și nu tru- a de iotbalpublicului spectacol taie.
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Dinamoviștil din nou în fața porții echipei Steagul
Roșu... (Foto : M. Cioc)

Știința Cluj
CLUJ (prin telefon). — într-un 

decor de iarnă, pe un teren acope
rit de zăpadă, în prezența a aproape 
15 000 de spectatori s-a disputat cea 
mai importantă ■ întîlnire restanță a 
campionatului categoriei A între 
echipele Știința Cluj și Steaua. Am
bele formații priveau această par
tidă mai ales prin prisma situației 
din clasament, victoria aducîndu-le 
satisfacția de a se apropia de primul 
loc (Steaua) sau de a ocupa primul 
loc (Știința). Ca urmare însă a re
zultatului de egalitate — 1—1 „re
duta" deținută de Farul Constanța 
n-a putut fi zdruncinată. Farul, ră- 

tâne pînă la primăvară pe primul
c în clasamentul campionatului 

'.„tegoriei A?
NOTE

„lovitura de pedeapsă66

în urmă cu cîtva timp a avut 
loc la Ploiești un meci de fotbal 
între echipele Petrolul și Jiul- 
Petrila. Cum e și normal, fiecare 
spectator are tot dreptul să-și 
manifeste sau nu satisfacția față 
de desfășurarea jocului. Evident, 
in limitele unei comportări ci
vilizate.

într-o anumită fază a meciului 
de mai sus, arbitrul a semnalat 
că un jucător ploieștean era în 
ofsaid. Un susținător prea înflă
cărat al echipei ploieștene, Chiru 
Gheorghe, n-a fost însă „de a- 
cord" cu decizia arbitrului. Dar 
cum ? Comportîndu-se huliganic, 
el a început să înjure și să ame
nințe pe arbitru, iar apoi a arun
cat o sticlă spre arbitrul de tușă. 
Din fericire, acesta nu a fost lovit. Spre onoarea publicului plo
ieștean, trebuie să arătăm că a- ceastă comportare huliganică a 
fost înfierată de toț spectatorii. 
Cazul acestui cetățean recalci
trant a venit spre judecare. 
Tribunalul, apreciind gravitatea 
isprăvii săvîrșite, l-a condamnat 
la 7 luni închisoare corecțională.

E 0 „lovitură de pedeapsă" bine 
aplicată, ca să ne exprimăm în 
termeni sportivi, și "are merită să 
fie larg cunoscu*

Succese ale jucătorilor 
de tenis de masă

VARȘOVIA (prin telefon). 
Campionatele internaționale de 
nis de masă ale R. P. Polone, 
cheiate aseară la Poznan, au fost 
dominate de jucătorii țării noastre 
care au cucerit 4 din cele 5 titluri 
puse în joc. în finala probei de 
simplu feminin Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—1 pe coechipiera sa 
Geto. Pitică. O frumoasă comportare 
a avut în proba masculină Radu Ne. 
gulescu, care după ce l-a eliminat 
cu 3—2 pe cehoslovacul Miko, a dis
pus în finală, cu 3—0 de suedezul 
Alser. La dublu feminin campioa
nele mondiale Maria Alexandru și 
Geta Pitică au dispus în finale cu 
3—0 de Lukacs — Hevessy (R. P. 
Ungară). Al patrulea titlu — du- 
blu-mixt — a revenit cuplului Do
rin Giurgiucă — Ella Constantines- 
cu, învingător cu 3—0 în fața cu
plului Maria Alexandru . — R. 
Negulescu. Proba de dublu bărbați 
s-a încheiat cu victoria sportivilor 
Alser (Suedia) — Miko (Ceho. 
slovacia).

te- 
în-

BELGRAD (prin telefon), — După ce 
sîmbătă au dispus cu 7—1 de echipa 
orașului Sofia, aseară la Belgrad în fi
nala „Cupei Dunării” la hochei pe 
gheață, reprezentativa orașului Bucu-

Spartachiada de iarnă
...ORADEA, (coresp. „Scînteii”). — In co

munele Drăgești și Sălard, raionul Ora- 
;dea, peste 600 de tineri și tinere au luat 
parte zilele acestea Ia primele întreceri 
ale 'spartachiadei de iârnă, la disciplinele 
cros, tir, șah etc. La • Chișineu Criș 
s-au desfășurat concursuri de șah, 
tenis de masă și altele, la care au 
participat peste 100 de tineri. De aseme
nea, 350 de tineri și tinere din diferite 
întreprinderi orădene, între care cei de 
la Fabrica de blănuri „1 Mai”, Fabrica de 
tricotaje, au luat parte la primele între
ceri ale spartachiadei.

De relevat este faptul că pentru a an
trena cit mai multi participanți la sparta- 
chiadă, halterofili de la asociația Rapid 
și luptători dé la C.S.O. Crișana se depla
sează la asociațiile sportive, din întreprin
deri, unde fac demonstrații în fața tineri
lor sportivi.

Se dezvoltă rețeaua sanitară 

pentru ocrotirea mamei și copiluluiDe la circa 3 600 de paturi pentru asistența medicală a copiilor și femeilor existente în 1944, rețeaua sanitară pentru ocrotirea mamei și copilului cuprinde în prezent peste 41 000 de paturi.Rețeaua de pediatrie este astăzi deservită de un număr de 3,4 ori mai mare de medici decît în anul 1948.(Agerpres)

Sosirea unui grup de activiști 
ai Partidului Comunist FrancezDuminică: dimineața a sosit în pitală, la invitația C.C. al P.M.R., un grup de activiști ai Partidului Comunist Francez conclus de tovarășul Georges Lazzarino, membru al C.C.' al P.C.F.Grupul de activiști va vizita țara

noastră și va studia din experiența organizațiilor Partidului Muncitoresc Romîn.în Gara de Nord membrii grupului au fost întîmpinați ai C.C. al P.M.R. și de partid. de membri activiști de (Agerpres)

Premiere teatrale

Arad a prezen-

Regia specfaco- 
Mihai Pascal, iar 
lui Ion Popescu-

de stat din
„Antigona și ceilalți“, de dra- 
ceh contemporan Peter Kar-

Teatrul de stat „M. Eminescu” din 
Botoșani a prezentat „Jocul de-a vacan
ta" de M. Sebastian, 
lulu, este semnată de 
scenografia aparține 
Udriște.

Teatrul 
tat piesa 
maturgul
vas, pregătită în vederea concursului ti
nerilor actori și regizori din teatrele de 
stat. Piesa a fost pusă în scenă de re
gizorul Dan Alexandrescu, iar decorurile 
sin* semnate de Sever Fren/iu.

★
SATU MARE (coresp. „Scînteii”).

Peste 25 000 de tineri și tinere din orașul 
și raionul Satu Mare se întrec în pro
bele de gimnastică, patinaj, tenis de masă, 
haltere, trîntă, șah și altele, în concursu
rile organizate în cadrul spartachiadei.

La căminele culturale din Beltiug, Ar- 
dud, Micula și altele s-au desfășurat pa
sionante întreceri de șah, tenis de masă 
și trîntă, în urma cărora au și fost de
semnați marea majoritate a participanți- 
lor la faza următoare a întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă.

De o largă popularitate se bucură anul 
acesta proba de orientare turistică, la 
care s-au înscris să participe peste 8 000 
tineri și tinere.

reșfi a juca! în compania echipei Bel
gradului. Hocheiștii romîni au desfă
șurat un joc spectaculos, repurfînd vic
toria cu 7—3, cucerind astfel trofeul 
competiției.

GH. BOȚAN : „Dragoste și chimie 
(Din Expoziția anuală de grafică)Lupta rămîne deschisă

Ultimele trei runde n-au avut darul 
de a clarifica situația în clasament, deși 
lupta a fost deosebit de aprigă, fie
care competitor dorind să obțină un 
rezultat optim.

Atrage afenfia îndeosebi faptul că 
jucătorii mai vîrstnici au pus în ac-, 
fiune întreaga lor pregătire și expe
riență. Pe această bază ei manifestă o 
formă sportivă tot mai bună, lüptîndu- 
se pentru primele locuri cu tinerele 
noastre talente.

Victoria lui Seimeanu asupra ,lui Cio- 
cîltea — ce-, drept, cu ajutorul aces
tuia <din urmă — a produs o frumoasă

Expoziții regionale 
de artă plastică

Pe scena Teatrului de stat din Turda 
a fost prezentată premiera spectacolu
lui ,,Doamna nevăzută" de Calderon de 
la Barca. Regia artistică este semnată 
de Vintilă Rădulescu, iar scenografia 
de Rafael Gallin.

A ecranele anematoffnrfelor
„Magistratul“

Este un film a cărui aefiune 
se dezvoltă pe două planuri para
lele, aparent fără legătură 
tre ele. Acestea se 
însă riguros, nu numai pentru că sînt 
povestite de același om (magistratul 
Morandi, care în ciuda tonului oare
cum detașat, de martor obiectiv, se 
dovedește de fapt profund zguduit 
de evenimentele petrecute) ci, în 
primul rînd, pentru că au o rădăcină 
comună.

Drama familiei micului funcționar 
Bonelli, pradă grijilor și necazurilor 
de tot felul, care sfîrșeste 
lamentabilă capitulare — ca 
zul șomerului Orlando, care 
cînd să se revolte de 
împotriva nedreptății se 
de crimă — au în fond 
ză. „Magistratul" scoate 
iveală, într-o demonstrație 
judicioasă și convingătoare, 
nismul social și moral antiuman al 
lumii capitaliste.

Reluînd o problematică abordată și 
în alte creații meritorii ale cinema
tografiei neorealiste italiene, regizo
rul ț-uigi Zampa stăruie asupra tra
gismului existenței oamenilor mărunți 
și cinstiți, striviți de atotputernicia 
banului, de legile unei societăți care 
preface fotul (inclusiv destinele și 
sentimentele oamenilor) în marfă. Iar 
dureroasa exclamație din final a ma
gistratului : „Cum poți face dreptate 
înfr-o lume afîf de nedreaptă !” pare 
să rezume deopotrivă și atitudinea 
critică deschisă a autorilor filmului 
față de orînduirea capifa’istă ne
dreaptă dar și limitele lor.

François Perrier 
Sassard, alături de 
Iul magistratului, se 
Suarez (cunoscut din 
Mare”) sporesc prin 
țat și extrem de sobru fo'ța acuza
toare a filmului.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Tn sălile Muzeului de artă din Cluj a avut loc deschiderea festivă a expoziției regionale anuale de artă plastică. Alături de artiști plastici cunoscuți, cum sînt Aurel Ciupe, Mi- kloși dea, Bel a, Radu Francise și alții.
★

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri dimineață în foaierele Teatru
lui de stat din Brașov a avut loc 
vernisajul expoziției regionale de 
artă plastică. Sînt expuse aproape 
120 de lucrări aparținînd unui nu
măr de 58 de pictori, sculptori, 
graficieni din Sibiu, Brașov, Sighi
șoara, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc.

bucuriei de a trăi, proprii omului o- 
rînduiri1 socialiste. In filmul regizoru
lui N. Lebedev (scenariu : A. Popov) 
asistăm la întîmplări cotidiene, unele 
înfîlnite cu mic: deosebiri, și în ahe 
filme văzute recent și dedicate de ci
neaștii sovieFci copiilor care se a- 
propie de pragul adolescentei. Far
mecul lor se transmite însă sălii în 
măsura în care ni se dezvăluie, din
colo de ele, universul spiritual a1 
personajelor de 12 ani, candoarea și 
lirismul unei prietenii între un băiat 
și o fală. Agreabil, cum sînf îndeobște 
filmele cu și despre cei mici chiar 
cînd nu își propun neapărat să atace 
frontal o problemă ascujltă, „Fata cu 
care am fost prieten” desene cu tact 
și fără osfentafie lumea școlarilor so- 
viet’cL împletind veselia cu accentele 
duioase.

impresie. V. Ciocîltea nu și-a pierdut 
însă cumpătul și a doua zi, jucînd 
foarte hoiărîf la cîștig contra lui Ghi- 
tescu, a obfinuf o meritată victorie. 
Trebuie subliniat că această partidă 
(care a avut loc în runda a 8-a) a fost 
în centrul atenției tuturor.

Constant și sigur continuă să joace 
dr. O. Troianescu și M. Rădulescu.

Urmează un grup compact de 10-12 
jucători care au realizat cel pufin 50 
la sută din numărul punctelor posibile, 
astfel îneît păstrează șanse reale în 
lupta pentru titlul de campion al 
R. P. Romîne pe anul 1962.

Încă o rundă și prima jumătate a 
campionatului va fi epuizată. Este fără 
îndoială un moment foarte interesant 
în dezvoltarea acestei competiții șa- 
histe de prim rang. Sînfem încredin
țați că jucăforu1 care va reuși să se I 
mențină la nivelul procentajului de 50 
la șută în următoarele runde va avea 
)oate șansele de a fi primul. 
Intr-adevăr, desfășurarea de pînă a- 
cum a campionatului a scos în 
evidență faptul incontestabil că avem 
un lot de 10—12 șahiști c[e forță sen
sibil egală, ceea ce-i deosebește fiind 
doar stilul diferit de joc.

V. URSEAMU ' 
maestru al sportului

După 9 runde' în campionat pe primul 
loc șe află maestrul M. Rădulescu cu 5,5 
puncte și 'o partidă întreruptă, urmat de 
Soos și Pușcașii cu cîte 5,5 puncte. Asea
ră s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Ghițescu — Szabo 0—1; Soos — Radovici 
remiză; Nacu — Ciocîltea 0—1; Pușcașu — 
Șuteu remiză; Bozdoghină — Voiculescu 
remiză. Restul partidelor s-au întrerupt.

.

Gabor, Iosif Bene, Romul La- Mohi Alexandru, Gy Szabo expun tinerii Liviu Florian Maier Toth Laszlo, Deak
în-

întrepătrund

printr-o 
și ca- 
încer- 
singurunul 

face vinovat 
aceeași cau- 

astfel la 
artistică 

meca-

Campionatele .
republicane de voleiEtapa bucureștcană a campionatelor republicane de volei a fost marcată de reintrarea êëhipelor binămo,’-' care s-au întors de la Sofia, urlde au participat la Dinamoviadă. Ambele formații,, beneficiind de un ex- ■ celent rodaj și practicînd un joc variat și de valoare, au cîștigat-cd același scor, 3—0 (echipa masdhli'riă a învins Petrolul-Ploiești, iar cea feminină pe Progresul-BUcurești). 'Meciul Progresul — Știința Cluj, deși nu s-a ridicat la un nivel corespunzător, a pasionat prin evoluția scorului și lupta îndîrjtiă dintre echipe. Prezentînd o formație alcătuită din numai 6 jucători, - echipa Progresul a fost nevoită să cedeze cu 3—2.Confirmînd bunele comportări anterioare, echipele feminine C.S.O.- Craiova și Farul-Constanța, au cîștigat ieri la București. (C.S.O., 3—1 cu C.P.B.; iar Farul, 3—0 cu Voința- București). Cele două formații din Capitală, s-au prezentat sub așteptări, avînd o comportare modestă.

„Hamlet“ (în reluare)
Nu putem încheia această trecere 

în revistă a filmelor săptămînii fără 
a consemna reluarea (înir-o copie 
nouă) a cunoscutei creajii cinemato
grafice a actorului și regizorului en
glez Lawrence Olivier, „Hamlet”.

Acfapfînd celebra traaedie a 'ui 
Shakespeare, Lawrence Olivier nu a 
sacrificat bogăția de 'del și senti
mente a operei dramatice pentru așa- 
zisele cerințe specifice ale filmu’ui, 
c' a subordonat varietatea de resur
se ale obiectivului cinematografic u- 
nui fel superior : valorificarea depli
nă, înfr-o perspectivă contemporană, 
a textului original.

Asemenea initiative 
difuzării filmelor
prim' e cu satisfacție 
mului și de publicu' 
cunoască cele mai 
creații ale cineaștilor 
pretutindeni.

In sălile de concert
' ; nW' : , .

Miercuri, 12 decembrie, ora 20,00 în ca- 
.. drul cipluTuT „Muzica de-a lungul veacu

rilor”, Filarmonica de stat „George E- 
nescu” prezintă în sala mică a Palatu
lui R.P1R. un concert „Bartok-Kodaly”. 
Interpretează Hilda Jerea, Maria Cardaș, 
Martha Kessler, Avy Abramovich Aure
lian Octav Popa ș.i cvartetul, de coarde 
compus . clin Eva Lupaș, Victoria Mă- 
nescu, Jeanine Costcscu, Elena Boțez.

Joi, 13 decembrie, ora 19,50, orchestra 
: j, simfonică a RadioteleViziunii prezintă 

un concert simfonic, tn program: Con- 
' certul pentru orchestră de coarde de 

G. Bacewiczowa; Concertul pentru vi
oară și orchestră în re major de Mozart 

<■ — solistă Gaby Grubea; simfonia în 
re minor de César Franck. Dirijor: Sta- 

'■ț nislav Vislocki (Ri P. Polonă).
Sîmbătă, 15 decembrie, ora 20.00, or

chestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu” dirijată de Mircea Ba- 
sarab prezintă la Ateneul R.P.R. un con
cert simfonic. Solist — Corneliu Gheor
ghiu. în program: Concerțo grosso nr. 4 
de Haendel (primă audiție); Concertul 

Ben- 
Mar- 
avea 
11.00

noastră, au fugit mai mult se des- cauza pen- faze oferi un cali-
creaȘide

C. M.

Steaua 1-1
Cum s-a ajuns la rezultatul de 

egalitate de la Cluj ? în primul find 
prin atenția pe care ambele echipe
au acordat-o organizării apărării. în 
aceste condiții, echipa care a reușit 
mai repede să învingă emoțiile a și 
marcat primul gol : Steaua, prin 
Voinea, în minutul 15. Văzîndu-se 
condusă cu 1—0 pe teren propriu, 
Știința Cluj a accelerat ritmul de 
joc. Petru Emil inițiază continuu ac
țiuni periculoase. La o asemenea 
fază Georgescu, infiltrat în linia de 
atac șutează de la 30 m. Mingea în
tâlnește bara și apoi ajunge la 
Adam, care reia în poartă pe lîngă 

- Eremia devenit... spectator la aceas
tă fază.

în cea de-a doua repriză asistăm 
în continuare la un joc rapid, de 
uzură, mediocru din punct de ve
dere tehnic. Nici una din echipe nu 
reușește însă să modifice rezultatul, 
pe de o parte datorită promptitudi
nii liniilor de apărare, iar pe de altă 
parte pripelii în finalizări a atacan- 
ților.

Rezultatul de egalitate cu care 
s-a încheiat partida este echitabil.

I. GHIȚULESCU

Clasamentul...
Farul
Știința Cluj 
Dinamo București 
Știința Timișoara 
Rapid
Petrolul
Steaua 
Viitorul
C.S.M.S. Iași 
Steagul Roșu
Progresul
U.T.A.
Crișana 
Minerul
Dinamo Bacău

Baschet
GH. R.

pînă la primăvară
14 7 3 4 35 : 24 17
14 7 3 4 23 :19 17
13 5 6 2 19 :11 16
13 7 2 4 25 :19 16
14 6 4 4 24 : 22 16
13 6 3 4 29 :12 15
13 5 5 3 29 : 22 15
14 6 3 5 33 : 26 15
14 4 7 3 27 : 28 15
14 7 1 6 23 :27 15
14 4 4 6 19 : 22 12
14 4 2 8 23 :28 10
14 4 2 8 13 :29 . 10
14 3 3 8 15 i 35 9
14 2 4 8 12 : 25 8

PRONOSPORT
Concursul din 9 decembrie a.c.

Steagul RoșuDinamo București — 
Roma — Milan 
Torino — Fiorentina 
Bologna — Catania 
Inter — Spal 
Lanerossl — Venezia 
Mantova — Genoa 
Modena — Atalanta 
Sampdoria — Napoli 
Palermo — Juventus 
Rapid — Crișana
Petrolul — Selecționata Leipzig 
Știința Cluj — Steaua

• Spartak-Moscova va fi prima echi
pă sovietică participantă Ia ,.Clipa cam
pionilor europeni“ de fotbal. Spartak a 
cîștigat anul acesta pentru a 7-a oară 
campionatul unional

• In plină Iarnă și oricît de mare ar fi 
Moscova continuă concursurilegerul, la

Iată cîteva rezultate tehnice din meciu
rile disputate ieri. Masculin: Știința Buc. — 
Știința Cluj 73—84; Progresul — C.S.O. 
Craiova 48—53; Politehnica Cluj — Steaua 
54—84; Voința Iași — Dinamo Oradea 
65—48; Știința Timișoara — Dinamo Buc. 
63—62; Rapid — A.S.A. Roman 83—32. 
Feminin: Progresul — Unirea 39—55; Cri- 
șana — Știința Buc. 47—52; S.S.E. Con
stanța — Știința Timișoara 54—41; Vo
ința Brașov — Rapid 30—81; I.C.F. — Vo
ința 37—34; Știința Cluj — Olimpia Bucu
rești 69—29; Voința Tg. Mureș — C.S.M.S. 
Iași 43—35.

de Haendel (primă audiție); 
pentru pian și orchestră de Pascal 
toiu; simfonia a V-a de Bohuslav 
ținu (primă audiție). Concertul 
loc și duminică, 16 decembrie, 
la Ateneul R.P.R.

Duminică, 16 decembrie, ora 
sala mică a Palatului R.P.R. va 
un concert-lectie pentru elevi cu tema: 
„Compozitorii și cîntecul popular”. Con
ferențiar: Nina Turcu. La ora 20,00, 1$ 
Ateneul R.P.R. va avea loc concertul 
corului Filarmonicii de stat „George E- 
nescu”. Dirijează V. Pîntea. în‘program 
lucrări de Bach, Haydn, Beethoven, 
Brahms, Mascagni, Dvorak, Bartok, Orff, 
Koposov, Tomasi etc.

va 
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10.00, tn 
avea loc

1
2
2
1
1
X 

. 1
2
1
X
1
1
X

fotogra-aer liber. Iată în 
pe antrenoarea Zinaida Da-

de înot în 
fia alăturată __ --------------------------
vîdova anunțînd elevelor sale timpurile 
înregistrate după cursă.

• Organizatorii Olimpiadei de iarnă din 
1964 au prezentat presei cîteva din in
stalațiile construite la Innsbruck în ve
derea acestei mari competiții. Palatul de 
gheață situat chiar în centrul orașului 
este practic terminat. Aici se vor des
fășura Jocurile de hochei pe gheață și 
concursurile de patinaj. Totodată s-a a- 
nunțat că deschiderea jocurilor va avea 
loc la Bergisel (lîngă Innsbruck), unde 
se află trambulina și un amfiteatru na
tural care poate găzdui 60 000 de spec
tatori.
• La sfîrșltul fiecărui antrenament, 

portarul echipei Braziliei, Gilmar, roagă 
pe unul din înaintașii echipei sale să-i 
tragă 10 lovituri de la II m. La unul din 
antrenamente Gilmar a apărat 4 din celé 
10 lovituri care au fost executate de ce
lebrul Pepc. Nu se poate spune că Gil
mar nu cunoaște o formă de zile .mari.

e Campionul european de box la cat. 
mijlocie, maghiarul Laszlo Papp, va tre
bui să-și apere titlul pînă la 16 februa
rie 1963. Secretariatul general al „Uniu
nii europene de box“ a desemnat ca șă- 
Ianger al Iui Papp pe. scoțianul George. 
Aldridge în locul lui Mac Kprmack. Zi
lele trecute, într-un meci disputat la 
Glasgoiy, Aldridge a dispus prin TIO de. 
Kormack.

Ultima etapa a campionatului re
publican de rugbi a programat în 
general partide fără mare importan
ță pentru clasament. Echipele favo
rite Grivița Roșie și Steaua, care se 
află pe primele locuri la egalitate 
de puncte au avut de susținut me
ciuri ușoare, cu adversari mai puțin 
experimentați, și în plus... lipsiți de 
dorința de a-și apăra șansele așa 
cum se cuvine. Exemplu de lipsă de 
combativitate, de indiferență față de 
joc l-au dovedit, în primul rînd, 
rugbiștii dé la Știința București. A- 
ceștia, în meciul disputat cu liderii 
clasamentului, nu numai că s-au pre
zentat în formație incompletă (doar 
13 jucători), dar au abandonat foar
te ușor lupta. în repriza a doua, pe 
teren parcă era o singură echipă : 
Grivița Roșie. Așa se și explică de 
altfel scorul puțin obișnuit cu care 
s-a încheiat meciul : 56—3 pentru 
Grivița Roșie. Penibila impresie pe 
care a lăsat-o echipa Știința Bucu
rești — sub privirile îngăduitoare ale 
antrenorului si ale secretarului clu
bului — necesită, firește, o analiză 
serioasă.

Nu mai puțină desconsiderare față 
de campionat a dovedit conducerea 
clubului Progresul. Echipa de rugbi 
a acestui club nu a făcut deplasarea 
la Cluj, unde urma să joace cu for
mația studenților din localitate. Con
form regulamentului, Progresul a 
pierdut meciul cu 3—0.

După cum era de așteptat, Steaua 
a încheiat sezonul cu o nouă victorie. 
Echipa din Petroșeni — partenera 
rugbiștil'or militari — n-a putut re
zista numeroaselor atacuri ale ad
versarilor. Rezultat final : 11—3.

Dinamo și Metalul au furnizat un 
meci plăcut. Dinamoviștii au cîști- 
yat cu scorul de 15—3.

în provincie, un rezultat surpriză. 
Jucînd la Bîrlad (terenul său din Iași 
fiind suspendat), echipa C.S.M.S. a 
fost întrecută de Unirea București 
cu 3—0. La Timișoara, Știința — O- 
limpia 9—3.

Odată cu meciurile de ieri, campio-

în lipsă de... adversari, rugbiștii ceferiști își dispută balonul între ei (fază din meciul Grivița Roșie — Știința București).
natul republican a luat sfîrșit. Cla- 
samentiil nu are încă formă defini
tivă, întrucît nu a fost soluționată 
contestația clubului Steaua la meciul 
echipei sale cu formația Grivița Ro
șii.

I. DUMITRIU

și Jacqueline 
care, în ro- 
remarcă José 
filmul „Strada 

jocul lor nuan-

ale Direcției 
sînf întotdeauna 

de iubitorii fil- 
larg, dornic să 
reprezentative 
progresiști de

M. P.
M. L.

„Fata cu care am fost 
prieten“

Cîf de proaspătă și pură ne apare 
— în contrast cu „Magistratul” — 
imaginea oferită de filmul „Fata cu 
care am fost prieten” 1 Cadrul social 
înfățișai pe ecran, preocupările eroi
lor poartă pecetea optimismului și

va fi prezentat „Președinteleic

Săptămâna aceasta 
în premieră filmul — centru înaintaș“. Este o comedie
realizată de studiourile cinemato
grafice din R.P.F. Iugoslavia, care 
ne introduce în atmosfera unui o- 
rășel de provincie. Scenariul : M. 
Habul și D. Acimovici, regia Z. 
Skrigin.

Pe o rază de 20 de kilometri
(Urmare din pag. I-a)mă, propunînd măsuri tehnico-or- ganizatorice pentru eliminarea deficiențelor. Asemenea analize au fost făcute la cîteva mine care aparțin de exploatarea minieră Baia Mare și în alte locuri. Dar nu întotdeauna ele au avut urmări practice.— Ne-am folosit în munca noastră de mai multe colective alcătuite din specialiști în minerit — ne spune tov. Carol Apati, membru în Biroul executiv al Consiliului local al sindicatelor din Baia Mare. A- colo unde s-a ținut seama de propunerile acestor colective, au fost obținute și rezultate. în unele locuri s-ai. întîmplat însă altfel. Au trecut 2—3 luni și,. în loc să se asigure înfăptuirea măsurilor propuse, pe urmele vechilor colective, au plecat altele. Ele au făcut același drum, au constatat aceleași lucruri — semn că în munca comisiei economice a consiliului regional sindical și a grupei pe . ramura minieră n-a existat continuitate, aplicarea măsurilor propuse n-a fost urmărită cu consecvență.Ar fi folositor ca tovarășii din organele sindicale să cunoască și să-și însușească experiența comitetului sindicatului de la exploatarea minieră'Nistru. Aici s-a urmărit cu regularitate realizarea nurilor.., tehnice tehnico-organizatorice. Planul pla- și de măsuri, '. . I esteîndeplinit ritmic Și la toți indicii, sarcinile de plan , pe anul 1962 aufost realizate înainte de termen.S-au ‘amintit la început realizările deosebite obținute în întrecere de brigada condusă, de comunistul Vic-

tor Rus.~ Metoda de muncă a aces- . tei brigăzi a fost extinsă într-un timp scurt la alte două brigăzi de ■ înaintări rapide din sectorul .,9 Mai”. Rezultatele obținute în luna noiembrie de către brigăzile conduse de minerii Dumitru Pop IV și Vasile^ Onea, membri de partid, lasă să se întrevadă posibilitatea depășirii în viitor a vitezei lunare de 100 m.l. Firește, aceasta e doar începutul, prima lună de „rodaj".Extinderea experienței pozitive trebuie, de asemenea, să constituie o preocupare de frunte a organelor de partid. Pentru aceasta este nevoie, între altele, de o îndrumare și un control mai exigent din partea organelor și organizațiilor de partid asupra activității sindicatelor și a conducerilor tehnice ale Trustului minier Baia Mare și exploatărilor miniere.Sediul Consiliului regional și cel al Consiliului local al sindicatelor se află în centrul Mare. Pe o rază de _____ ____ „„kilometri în jurul acestuia se găsesc cele mai importante exploatări miniere maramureșene. Activiștii sindicali, activele lor obștești de muncă pot să meargă mai' mult în aceste întreprinderi, să des:.. fășoare o muncă vie, concretă, la locul unde se hotărăște bunul .mers. al producției. îndrumîndu-le spre un astfel de stil de muncă, organele ' și organizațiile de partid vor face ca sindicatele să se ocupe cu mai bune rezultate de organizarea întrecerii socialiste, de răspîndirea experien- 9 tei și metodelor înaintate de lucru ■ pe care practica le-a verificat și confirmat pe deplin ca deosebit do valoroase.

orașului Baia circa 20 de
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Ziua drepturilor omului

<1 Adoptarea hotărîrii cu privire la convocarea 1
u.‘ ; conferinței internaționale în problemele comerțului „

a

Cu 14 ani în urmă — la 10 de- ' cembrie — Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a a- doptat „Declarația
C. PARASCHIVESCU-BÄLÄCEANU 

vicepreședinte al Asociației 
juriștilor din R.P. Romînă

NEW YORK 9 (Aqerpres). — La ședința plenară din după-amiaza zilei de 8 decembrie a Adunării Generale a O.N.U. a fost adoptată hotărîrea cu privire la convocarea conferinței internaționale în problemele comerțului. Proiectul de rezoluție în această problemă, propus de Comitetul pentru problemele economice și financiare, a fost adoptat cu 91 de voturi și o abținere (Camerun). Adunarea a subliniat că dezvoltarea largă a unui comerț internațional pe bază de egalitate în drepturi și a- vantaj reciproc va crea o bază bună pentru stabilirea de relații de bună vecinătate între state, va contribui la consolidarea păcii și crearea unei atmosfere de încredere și înțelegere reciprocă între popoare. Comerțul internațional va contribui la ridicarea nivelului de viață, la folosirea completă a brațelor de muncă ale populației și la avîntul rapid al economiei tuturor țărilor.Aceste puncte privitoare la marea însemnătate a unui comerț internațional pe bază de egalitate în drepturi sînt luate din proiectul de rezoluție „cu privire la convocarea conferinței internaționale pentru pro-

blemele comerțului“, prezentat la timpul său de Uniunea Sovietică.Data exactă a conferinței nu a fost stabilită încă. Totuși în rezoluție se spune că ea trebuie să fie convocată „cit se poate mai repede după încheierea celei de-a 36-a sesiuni a Consiliului economic și social (iulie 1963) și în orice caz nu mai tîrziu de începutul anului 1964“.Delegațiile Bulgariei și Bielorusiei au prezentat la 8 decembrie un a- mendament care cerea invitarea la conferință a tuturor statelor, nu numai a statelor membre ale O.N.U.Pentru adoptarea amendamentului Bulgariei și R.S.S. Bieloruse au votat 27 de delegații, împotrivă -44, s-au abținut 18. în felul acesta printr-o majoritate mecanică amendamentul a fost respins.Adunarea generală a recomandat în rezoluția sa ca prima sesiune a Comitetului de pregătire a conferinței să fie convocată nu mai tîrziu de ianuarie 1963.In rezoluția adoptată Adunarea a dat o serie de recomandări Consiliului economic și social și Comitetului de pregătire care să servească drept puncte de orientare în adoptarea ordinei de zi a conferinței.

Printre aceste recomandări, pe primul plan stă problema necesității lărgirii comerțului țărilor în curs de dezvoltare, pentru a se asigura o sporire rapidă a veniturilor lor provenite din export. Conferința trebuie să dezbată problemele înlăturării piedicilor, restricțiilor și practicii discriminării în comerțul mondial, și, în legătură cu aceasta, să discute activitatea unor asemenea grupări închise ca Piața comună. In fața conferinței este deschisă posibilitatea discutării problemei creării unei organizații comerciale internaționale.

PARIS 9 (Agerpres).— în Capita- 
Franței continuă lucrările celei 

’-a Xll-a Conferințe generale a 
U.N.E.S.C.O.

în cadrul discuțiilor privind pro
gramul de activitate al Biroului de 
relații cu statele membre ale 
U.N.E.S.C.O., a luat cuvîntul dele
gatul R. P. Romîne, VALENTIN LI- 
PATTI. El a subliniat necesitatea ca 
U.N.E.S.C.O. să sprijine activi
tatea comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O., precum și necesitatea 
intensificării relațiilor și schimburi
lor multilaterale între comisiile na
ționale din Europa, Africa, Asia, 
America Latină.

în subcomisia de educație a Co
misiei de program se discută măsu
rile preconizate de U.N.E.S.C.O. în 
vederea lichidării analfabetismului 
în lume. Delegatul romîn, ION AN
TON, care a participat la discuții, 
a arătat pe larg cum a fost lichi
dată neștiința de carte în țara noa
stră. El a insistat asupra necesității ca 
în țările recent eliberate de sub ju
gul colonialist, campania de lichida
re a analfabetismului să fie în pri
mul rînd susținută din fondurile a- 
celor țări care sînt vinovate, dato
rită exploatării coloniale pe care au 
desfășurat-o timp de secole, de îna
poierea culturală a acestor popoare.

Vești din Uniunea Sovietică

...O știre din Sibe
ria. în bazinul fluviu
lui Lena a intrat în 
funcție, cu întreaga 
capacitate, centrala hi
droelectrică de la Ma- 
makan. Aceasta este 
prima hidrocentrală 
din lume construită, pe 
terenurile înghețate 
ale nordului. Con
structorii ei au depus 
eforturi deosebite nu

numai în rezolvarea 
unor probleme de or
din tehnic, ci și în în
vingerea grelelor con
diții climatice. S-au 
săpat 1 300 000 de me
tri cubi de pămînt și 
s-au folosit 270 000 de 
metri cubi beton și 
beton armat și 4 000 
de tone de instalații 
și echipament indus
trial. Energia electrică

Laminorul „4x59“

produsă are un preț 
de cost redus.

Prima hidrocentrală 
din împărăția ghețu
rilor veșnice a început 
să furnizeze curent e- 
lectric întreprinderi
lor miniere și orașelor de mineri din Si
beria de Răsărit și 
creează condiții pentru 
dezvoltarea continuă a 
acestei regiuni.

SCURTE TIRI
Azi se deschide sesiunea

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Kremlin se 
a So- 
celeiinsti-

MOSCOVA. Azi la 
deschide cea de-a doua sesiune 
viefului Suprem al U.R.S.S. al 
de-a Vl-a legislaturi.

HAVANA. Tn întreprinderi,tuții, școli, cartiere de locuințe, precum și pe marile plantații din Cuba au loc mitinguri și adunări ale oamenilor muncii la care aceștia a- probă în unanimitate măsura guvernului cu privire la naționalizarea întreprinderilor comerciale ticulare mari și mijlocii.
MOSCOVA. Președintele R. 1 Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și sa Iovanka Broz, care se află odihnă în Uniunea Sovietică, au părăsit la 8 decembrie Moscova, ple- cînd la Volgograd. In călătoria sa președintele Tito este însoțit de Iuri

par-P. F. soția i la

Andropov, secretar al C. C. al P.C.U.S., și alte persoane oficiale. în aceeași zi, oaspeții au sosit la Volgograd.
WASHINGTON. La Washington se desfășoară o consfătuire a conducătorilor Partidului republican din S.U.A. Agenția U.P.I., citind „observatori bine informați“, relatează că cele mai multe șanse pentru a fi desemnat drept candidat al partidului republican la alegerile prezidențiale din anul 1964 le are guvernatorul orașului New York, Nelson Rockefeller.
TOKIO. Opinia publică democratică din Japonia își exprimă indignarea în legătură cu chemarea președintelui S.U.A., adresată Japoniei de a împărți cu S.U.A. eforturile pentru „reținerea comunismului“ în Asia, chemare adresată unui număr de șase membri ai cabinetului japonez în timpul recentelor tratative economice japono-americane de la Washington. Ziarul „Akahata”

a publicat o scrisoare de protest a C.C. al P.C. din Japonia adresată președintelui S.U.A. în scrisoare se subliniază că declarația lui Kennedy reprezintă un amestec inadmisibil treburile interne ale Japoniei.
Lupte înverșunate

în protectoratul britanic
Brunei

în

iz-

A. MUNTEANU

EST

Proiectul unui nou 
și gigantic laminor 
numit simplu „450" a 
fost aprobat de Comi
tetul de stat pentru 
automatizare și con
strucții de mașini al 
U.R.S.S.

„450“ va fi o insta
lație automată pentru 
laminare neîntreruptă. 
Toate operațiile — de 
la încărcarea instala
ției și pînă la obține
rea produsului finit 
vor fi executate de 
mașini. Aparate spe-

dale cu fotoelemente 
vor conduce blocurile 
incandescente de-a 
lungul laminorului. Pe 
ultimele porțiuni ale 
instalației metalul va 
„alerga'’ cu 6 viteză 
d? 12 metri pe secun
dă — ceea ce înseam
nă de fapt viteza unui 
tren de pasageri.

După producția a- 
nuală, „450” va întrece 
cu mult cele mai mari 
laminoare din lume. 
Gigantul va avea lun
gimea de un kilome
tru, iar motoarele sale

electrice — o putere 
de 57 000 de kilowați.

Tehnicienii au cal
culat că introducerea 
în producție a a- 
cestui gigant indus
trial Va aduce fiecă
reia din întreprinde
rile unde va fi insta
lat pentru prima dată 
— Combinatul meta
lurgic din Kuzbas și 
Uzinele „Azovstal" din 
Jdanov — o economie 
anuală de șase mi
lioane ruble.

Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat recent o rezoluție prezen
tată de 42 de țări afro-asiatice, care proclamă dreptul populației din 
Africa de sud-vest la independență și cere secretarului general al 
O.N.U. să stabilească 
tui teritoriu.

supravegherea de către Națiunile Unite a aces-

arată și nu- sud-vest aSituat — așa cum îl mele — în partea de continentului african, acest teritoriu aflat sub mandatul Republicii Sud- Africane, are o suprafață de -824 000 km p și o populație de circa 600 000 de locuitori, dintre care doar 73 000 sînt albi.Africa de sud-vest dispune de mari avuții și resurse naturale. Ea ocupă un loc de frunte în producția mondială de diamante și vanadiu. Din subsolul ei se extrag, de asemenea, zinc, cupru, argint, plumb, iar în deșertul Namib, aflat în partea de sud, au fost rite zăcăminte de uraniu, bogății sînt acaparate de Iutile străine. Minele de se află în mîinile britanice „Consolidated Mines of South-West Africa", în timp ce monopolurile americane „Newmont Mining Corporation" și „American Metal Co" controlează exploatarea minelor de cupru și bogatele zăcăminte de minereuri de plumb șl zinc de la Tsumeb.Ocupată la sfîrșitul secolului al XlX-lea de către colonialiștii germani, Africa de sud-vest a devenit după primul război mondial, în baza unui mandat al Ligii Națiunilor, un teritoriu sub administrația Uniunii Sud-Africane. adică al statului rasiștilor albi care este denumit în prezent Republica Sud-Africană.în perioada de după cel de-al doilea război cui sic-temului gii Națiunilor mul de tutelă sud-africane au refuzat să admită includerea Africii de sud-vest în noul sistem. Mai mult, în 1949 parlamentul sud-african a adoptat o lege specială prin care acest teritoriu a fost încorporat în cadrul „Uniunii“, ca o a cincea provincie. Atunci, în mod automat a fost extinsă asupra Africii de sud-vest po-

litica de apartheid — politica unei cumplite discriminări rasiale față de populația autohtonă. Jefuită și silită să locuiască în rezervații — adevărate lagăre de concentrare — populația africană șl-a văzut pă- mînturiie acaparate de exploatatorii albi. Cu excepția cîtorva regiuni din nord, restul țării este considerat „zonă interzisă" în care africaniinu
descope-Aceste monopo- diamante în mâinile companiei „Consolidated Mines

mondial, cînd în lode mandate ale Li- a fost instituit siste- al O.N.U., autoritățile

au libertatea de a circula decît dacă posedă peimise speciale. In același timp, guvernul Verwoerd a inițiat evacuarea africanilor din orașe, așa încît „negrii să nu respire același aer cu albii”.Populația băștinașă s-a ridicat în repetate rînduri la luptă împotriva asupritorilor. Răscoalele populare., au fost înăbușite în sînge. In decembrie 1959, la Windhuc, africanii au organizat o mare demonstrație cerînd abrogarea hotărîrii privitoare Ia mutarea lor în rezervații. Armata a tras asupra manifestanților, ucigînd 11 dintre ei și rănind peste 30. Sute de patrioți au fost întemnițați.Dar teroarea n-a putut reduce la tăcere populația Africii, de sud- vest. Cele două partide create în ultimii ani — Uniunea națională și Organizația populară — etau în

fruntea luptei duse de masele populare pentru lichidarea discriminării rasiale și. despărțirea de Republica Sud-Africană, pentru independență șl o viață mai bună.In ciuda cenzurii severe Instituite de rasiști, populația Africii de sud-vest a izbutit să trimită pe a- dresa Organizației Națiunilor Unite un mare număr de mesaje în care a cerut sprijin pentru cauza ei dreaptă. Trebuie spus că problema Africii de sud-vest se află de 15 ani pe ordinea de zi a fiecărei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.I Dacă ea n-a fost încă soluționată, aceasta se datorește numai puterilor colonialiste care au sprijinit pe toate căile poziția guvernului sud- african.în ciuda împotrivirilor colonialiștilor, 'încă'anul trecut a fost adoptată de Adunarea Generală o rezoluție care proclamă solemn dreptul poporului din sud-vestul Africii la autodeterminare și independență. De asemenea, în cadrul O.N.U. a fost creat un comitet special pentru A- frica de sud-vest. In vara anului 1962, comitetul a adoptat un raport întocmit de reprezentanții săi care au vizitat Africa de sud-vest. Raportul preconiza revocarea tutelei Republicii Sud-Africane asupra Africii de sud-vest și administrarea teritoriului de către O.N.U. ; în cazul cînd guvernul sud-african va împiedica traducerea în viață a acestor măsuri — să se adopte sancțiuni și alte măsuri coercitive.Poporul Africii de sud-vest, ca și celelalte popoare africane aflate încă în jugul colonial, năzuiește fierbinte spre independență. „Africa de '' ; sud-vest — a declarat Djarivetundu Kosonguizi, președintele organizației Uniunea națională — nu este numai o noțiune geografică, nu e6te numai o oază între pustiurile Namib și Kalahari. Patria noastră face parte integrantă din marele continent african, ale cărui mase luptă cu .hotărîre pentru libertate".) Cauza populației din Africa de sud-vest este sprijinită cu căldură de toate popoarele iubitoare de libertate și pace. . ..
NICOLAE N. LUPU

ta 6 decembrie, 5 000 de studențî 
ai Facultății de filologie a Univer
sității din Paris au manifestat pe 
străzile orașului cerînd sporirea 
alocărilor pentru nevoile învăță- 
mîntului superior. Pe pancartele 
purtate scria : „In loc de a chel
tui bani pentru înarmare, dați-i 
școlii superioare I“, „Sorbona e 
supraaglomerată 1", „Invățămîn- 
tul trebuie să devină accesibil tu
turor 1“.

SINGAPORE. Răscoala care a 
bucnit la 8 decembrie în protectora
tul britanic Brunei continuă. în re
giunile orașelor Seria și Kuala Bêlait 
se dau lupte înverșunate între răs- 
culați șî trupele engleze. Se în
registrează morți și răniți. Tru
pele engleze au instituit contro
lul asupra orașului Brunei, capitala 
protectoratului. Potrivit unor decla
rații oficiale, ele au reușit să ocupe 
orașul Seria, împingînd pe răsculați 
în împrejurimile Iui, unde continuă 
lupte crîncene. Pe întregul teritoriu 
al protectoratului s-a decretat starea 
excepțională.

ALGER. In cadrul dezbaterilor de politică generală din Adunarea națională algeriană a luat cuvîntul Ait Ahmed. El s-a declarat împotriva interzicerii Partidului Comunist din Algeria.
MAROCO. Aii Yata, prim-secre- tar al C.C. al P.C. din Maroc, a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist din Algeria o telegramă în care declară în numele tuturor comuniștilor marocani că hotărîrea guvernului Algeriei de a interzice partidul comunist „printr-o simplă măsură administrativă vădește năzuința de a întoarce roata istoriei înapoi“. Aii Yata și-a exprimat convingerea că algerieni sprijiniți de obține anularea acesteiPRAGA. Secretariatul Sindicale Mondiale a dat publicității la 8 decembrie o declarație în care condamnă acțiunile colonialiștilor englezi împotriva poporului din Aden și protestează împotriva măsurilor represive la adresa fruntașilor sindicali din această colonie.
BERLINUL OCCIDENTAL. La cererea procuraturii R.F.G. procuratura vest-berlineză intenționează să intenteze un „proces“ împotriva grupului de scriitori, regizori și artiști vest-germani și vest-berlinezi care la sfîrșitul lunii octombrie a.c. și-au exprimat în Berlinul occidental protestul față de represiunile polițienești ale autorităților de la Bonn împotriva revistei „Der Spiegel“.

UIJPLUL universală adrepturilor omului“. Acest fapt a determinat instituirea cu doi ani mai tîrziu a „Zilei drepturilor omului”.Adoptarea declarației a fost un act important al organizației internaționale, înfăptuit sub influența victoriei obținute de coaliția anti- hitleristă a popoarelor U.R.S.S. și altor țări împotriva fascismului. Idealul zdrobirii fascismului, restabilirii păcii a fost strîns legat în această luptă de idealul făuririi unei lumi postbelice mai bune, mai drepte.„Declarația universală a drepturilor omului", expresie a acestor nă- zuinți ale popoarelor, subliniază în- tr-un document internațional „demnitatea și valoarea persoanei omului”, „drepturile omului și libertățile fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă și religie“.Cu toate acestea, Declarația suferă de neajunsul că se limitează la proclamarea de principii, fără a prevedea măsuri practice, eficiente pentru traducerea în viață a acestor principii.în anii care au trecut de la a- doptarea acestui document, faptele au arătat că respectarea drepturilor omului este asigurată în țările socialiste, unde a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om și a fost materialmente asigurată egalitatea între toți membrii societății indiferent de sex, rasă, religie etc. în țara noastră și în celelalte țări socialiste drepturile și libertățile proclamate în Declarație au devenit de mult a- tribute cu totul firești, garantate prin lege. Cea mai mare cucerire, o constituie asigurarea pentru toți cetățenii a dreptului la muncă, la odihnă, la învățătură, larga participare la conducerea treburilor obștești — caracteristici proprii democrației socialiste. După cum se știe, democrația socialistă se lărgește tot mai mult pe măsura înaintării pe calea spre comunism.Unele din principiile consemnate în documentul O.N.U. figurează și în constituțiile unor țări occidentale. Exercitarea lor este însă fie viciată, fie imposibilă. Aici multe din principiile nobile ale Declarației drepturilor omului continuă să rămînă de domeniul speranțelor și al năzuințelor, un țel pentru care masele trebuie să lupte. Astfel, nici un fel de artificiu ideologic al propagandiștilor burghezi nu poate escamota faptul că „egalitatea” pe care o realizează capitalismul conservă împărțirea societății în masa celor exploatați și minoritatea exploatatoare, deținătoarea puterii de stat ; că șomajul constituie o tristă rea-

litate. Concluzii grăitoare se pot trage și din alcătuirea bugetului principalelor țări ale N.A.T.O., undepentru învățămînt și alte’ nevoi sociale sînt alocate mai puțin de 1 la sută din fonduri, în timp ce cheltuielile pentru înarmare înghit uneori peste 2/3 din buget.Este semnificativ că în aceste țări, în legătură cu orientarea militarists a celor mai agresive cercuri ale re- acțiunii, are loc un proces de continuă restrîngere a drepturilor și libertăților democratice. Legea de tip fascist McCarran în vigoare în S.U.A., persecutarea celor ce se pronunță pentru libertate, tru respectarea drepturilor omului, pentru democrație și pace între popoare; procesul intentat Partidului Comunist din S.U.A. care urmează să înceapă la 11 decembrie, constituie încălcări flagrante a celor mai elementare libertăți democratice. Discriminarea rasială practicată în S.U.A. împotriva negrilor constituie o problemă pe care „democrația“ americană se arată incapabilă să o rezolve.Persecuțiile dezlănțuite împo-, triva revistei „Der Spiegel" și organizației progresiste „Uniunea persoanelor persecutate de naziști”, și în general împotriva tuturor celor ce se pronunță pentru pace, în timp ce fasciști notorii sînt scoși din închisori . și cocoțați în posturi de conducere, arată în mod clar çe înțeleg autoritățile de la Bonn prin respectarea drepturilor cetățenești. în Spania și Portugalia, țări cu regimuri ' fasciste, mii de oameni sînt torturați și aruncați în lagăre de concentrare numai pentru bănuiala de convingeri politice democratice.Cu cinism sînt încălcate principiile „Declarației universale a drepturilor omului” în țările care se mai află încă sub jugul colonial. Acest lucru a făcut de altfel obiectul dezbaterilor în Comitetul nr. 4 al O.N.U., unde în cuvinte pline de indignare, majoritatea delegărilor au condamnat nerespectarea de către Portugalia și alte țări occidentale a acestei declarații. Dezmățul rasist duce la revoltătoare violări ale otepturilor omului. în Republica Sud-Africană. Africa de sud-vest, Rhodesia de sud etc., milioane de oameni sînt tratați la fel ca animalele, închiși în rezervații împrejmuite cu sîrmă ghimpată.Toate acestea arată că nu este suficient ca drepturile omului să fie înscrise într-un document. Respectarea lor trebuie realizată • tutindeni.„Ziua drepturilor omului“ stituie un prilej pentru toate poarele de a-și ridica glasul în șnri- jinul respectării întocmai de către toate statele a principiilor nobile înscrise în Declarația adoptată la 10 decembrie 1948.

pen-

pre-con- po-

Sâ înceteze persecuțiile împotriva
P. C* din S. U. A.!♦comuniștii popor vor hotărîri.Federației

NEW YORK 8 (Agerpres). — Là 11 decembrie urmează să înceapă în fața unui tribunal federal . procesul intentat Partidului Comuhist din S.U.A. Intr-un apel adresat opiniei publice americane, ziarul „The Worker”, organul Partidului Comunist din S.U.A., subliniază că acest proces, intentat în baza legii Mc Carran, urmează altor măsuri represive luate de gùvernul american împotriva partidului comunist și a conducătorilor săi.

Multora în S.U.A. li se pare o stranie coincidentă faptul că între 10 și 17 decembrie autoritățile au organizat o așa-zisă ..săptămînă a drepturilor omului”. Tn legătură cu aceasta, „Comitetul cetățenilor care luptă pentru apărarea libertăților constituționale” din S.U.A. a cerut guvernului american să nu transforme această săptămînă într-o farsă, . deschizînd-o cu procesul împotriva partidului comunist.

Congresul partidului £♦ EX A*ATENA (Agerpres). — La 8 decembrie la Atena și-a început lucrările cel de-al II-lea Congres Partidului Uniunea democrată stînga (E.D.A.).Pe ordinea de zi a congresului află : activitatea E.D.A. în cei trei ani care au trecut de la primul congres al partidului (decembrie 1959), sarcinile partidului în etapa actuală, modificările în statutul E.D.A., alegerea noilor organe conducătoare.Darea de seamă politică a Comitetului administrativ E.D.A. a fost prezentată de I. Passalidis, președintele partidului.Passalidis a arătat că poporul grec, împreună cu toate popoarele de pe glob, vrea pace, dezarmare generală și totală, destinderea încordării internaționale. Exprimînd aceste interese ale poporului grec, E.D.A. cere promovarea unei politici externe independente de pace și prietenie cu toate popoarele, lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul Greciei, crearea unei zone a păcii în Balcani, neaderarea Greciei la blocuri militare.Referindu-se la situația internațională actuală. Passalidis a declarat, în aplauzele delegaților și oaspeților la congres, că meritul pentru preîntîmpinarea unui conflict nuclear în legătură cu evenimentele din regiunea Mării Caraibilor revine fermității și conștiinței răspunderii față de cauza păcii de care au- dat dovadă conducătorii Uniunii Sovietice. Politica compromisului rațional, care corespunde principiilor coexistenței pașnice, a salvgardat pacea și, a consolidat independența șr orânduirea populară din Cuba.Relevînd intensificarea luptei pen-

al dese
tru pace, democrație, pentru drepturile vitale ale oamenilor muncii, Passalidis a arătat că în prezent se creează condiții favorabile pentru desfășurarea unei lupte și mai largi pentru înfăptuirea de transformări democratice în țară.Passalidis a adresat tuturor forțelor democratice ale țării un apel la unitate.

Zilele acestea, 
Ministerul Muncii 
al S.U.A. a anun
țat că luna tre
cută numărul șo
merilor totali a 
sporit cu 500 000, 
atingînd cifra 
îngrijorătoare de 
3 800 000 de per
soane. „Toate a- 
precierile liniști
toare privind sta
rea economiei au 
fost anihilate de ul
timele date pri
vind șomajul, scrie 
„N E W YORK 
POST“. Ele consti
tuie o previziune 
sumbră”.

,,Previziune 
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Un cetățean occidental supraalimentat.
(Desen de V. TlMOC)
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T1EÆT1R1E •(Edijqodqos)*‘7ë/eviz/ur?é
TEATRE : Teatrul de stat de operetă 

(Sala Palatului R.P. Romîne) : Văduva 
veselă (orele 19,30).

Teatrul Evreiesc de stat : Selecțlunl... 
selecțiunl... (orele 20).

Institutul de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragiale" (Sala Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra") : Seară 
de tragedie antică (orele 19.30).

Teatrul satiric muzical " 
(Sala Savoy) : Tănase 
20).

CINEMATOGRAFE : 
cinemascop: Republica . 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), Alex. Sa- 
hia (cal. Văcărești 21). /23 August (bd 
Dimitrov 118), Floreasca (str. I. S. Bacb 
2), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). Pre
ședintele — centru înaintaș rulează la 
cinematografele : Magheru (bd. Maghe
ru 29). București (bd. 6 Martie 6). 1 Mal 
(bd. 1 Mai 322), Libertății (str. 11 Iu
nie 75). Hamlet rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (bd. 0 Martie 10), 8 
Martie (str. Buzești 9—11), Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele se 
rii) : Victoria (bd. 6 Martie 7). Moartea 
în insula de zahăr — cinemascop : Lu
mina (bd. 0 Martie 12), Gh. Doja (cal. 
Grivlței 80). Arta (cal. Călărași 153) 
Chermesa : Central (bd. 6 Martie 2). Lu
pii la stînă : 13 Septembrie (după-amia- 
ză) (str. Doamnei 9), 16 Februarie (bd 
30 Decembrie 89). Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 
18). Duelul n-a avut Ioc rulează la cine
matograful M. Gorki (13 Decembrie 5—7). 
Misterul celor doi domni „N“ : înfrăți
rea între popoare (bd. Bucureștii-Nol),

„C. Tănase" 
.și Revista (orele

Miracolul lupilor 
(bd. Magheru 2)

c.

Cultural (cal. Grivlței 196). Golful urși
lor albi rulează la cinematograful Alex. 
Popov (cal. Grivițel 137). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Grivița (piața 
Iile Pintilie 2). Albă ca zăpada : C-tin 
David (șos. Crîngașt 42). Magistratul ru
lează la cinematografele ; V. Roaltă (bd. 
1 Mai 57), Flacăra (cal. Dudești 22), Mio
rița (cal. Moșilor 127). Fantomele din 
Spessart : Unirea (bd. 1 Mal 143). Nu 
vreau să mă însor rulează la cinema
tograful T. Vladlmirescu (cal. Dudești 
97). Petre cel isteț; Munca (șos. Mi
hai Bravu 221). Fata cu care am fost 
prieten — cinemascop : Popular (str. 
Mătăsari 31), Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30). învierea — ambele serii : Mo
șilor (cal. Moșilor 221). Alibiul nu ajunge 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(str. Avrig 1). Oameni și fiare — am
bele serii : Ilie Pintilie (șos. Colentina 
84). Vîrsta de aur a comediei — Clnd 
comedia era rege : 8 Mai (str. Llzeanu 
19). Rătăcirile dragostei : Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61). Vîrsta dragostei : Lu
ceafărul (cal. Rahovei 118). Celebrul 702 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(șos. Giurgiului 3). Vară romantică ru
lează la cinematograful Olga Bande (cal 
13 Septembrie 196). Cartouche — cine
mascop: 30 Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Flăcări și flori : Aurel Vlaicu (șos. Co- 
troceni 9). Acord final : B. Delavran- 
cea (bd. Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru tineretul șco
lar ; „Cea.xaai bună definiție". 19,35 — 
Filmul artistic : „La noapte va muri o- 
rașul" — o producție a studiourilor din

R.P. Polonă. 21,05 — Recital vocal-instru- 
mental. 21,35 — Telesport. în încheiere : 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ;

rece șl cețoasă, ___ _
ceptînd estul șt sud-estul țării, unde ce
rul s-a menținut schimbător. Izolat, în 
zona depresionară a Transilvaniei, a 
fulguit, Iar cu totul local a căzut bur
niță. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la orele 14 avea 
valori cuprinse între minus 10 grade la 
Gheorghieni și plus 4 grade la Jurilovca. 
Constanța și Mangalia. In București : 
vremea a fost cețoasă, cu cerul noros 
în prima parte a zilei. După-amiază ce
rul a devenit senin. Vîntul a suflat slab

. din sud-vest. Temperatura maximă a fost 
de plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
și 13 decembrie. In țară : vremea se va 
menține relativ rece, cu ceată diminea
ța și seara. Cerul va fi variabil, ma| 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de lapoviță și ploaie', mai 
frecvente în jumătatea de nord a ță
rii. vînt slab pînă la potrivit din nord- 
vest. Temperatura va crește ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între 2 șl 
12 grade. In București : vreme relativ 
rece la început, apoi în curs de în
călzire. Cer variabil, mai mult noros. 
Temporar lapoviță și ploaie. Vînt mo
derat din vest. Temperatura în creștere.

vremea a fost relativ 
cu cerul acoperit, ex
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