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Peste cîteva săptămîni se va în
cheia un nou an de muncă — anul 
care marchează prima jumătate a 
șesenalului. Atmosfera și preocupă
rile specifice sfîrșitului de an sînt 
acum evidente în toate fabricile și 
uzinele țării. Colectivele din între
prinderi își analizează în această pe
rioadă munca desfășurată, iau mă
suri pentru a asigura îndeplinirea 
planului la toți indicii — împletind 
toate acestea cu grija de a pregăti 
de pe acum o cît mai bună desfă
șurare a producției în anul viitor. 
Sînt preocupări care solicită din plin 
răspunderea, inițiativa și spiritul 
gospodăresc al muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor.

In calendarul sfîrșitului de an se 
află înscrisă una din marile săr
bători ale poporului romîn — ziua 
proclamării Republicii Populare Ro- 
mîne, eveniment istoric pe care-1 
.vom anivërsa anul acesta pentru a 
15-a oară. Republica, puterea popu
lară, au asigurat oamenilor muncii 
drepturi și libertăți la care abia în
drăzneau să năzuiască în trecut, le-a 
deschis larg drumul spre belșug și 
bunăstare. Este firească deci dorința 
care însuflețește în aceste zile pe 
fiecare cetățean al patriei noastre de 
a întîmpina această sărbătoare cu 
realizări cît mai bogate în muncă.

După cum se știe, planul pe anul 
în curs a prevăzut sarcini mari și 
importante legate de dezvoltarea în 
ritm intens și armonioasă a întregii 
economii. Rezultatele primelor 11 
luni lasă să se întrevadă de pe 
acum că în acest an — ca și în 
anii trecuți — prevederile planului 
pe întreaga economie națională vor 
fi nu numai îndeplinite, dar chiar 
și depășite. Noi succese au fost ob
ținute în lupta pentru îmbunătăți
rea calității produselor 
principal pus de partid in fața oa
menilor muncii. La obținerea acestor 
rezultate contribuie din plin colecti
vele de muncă din toate ramurile 
conomiei naționale : metalurgiștii au 
arătat încă odată priceperea 
capacitatea lor de a asimila și
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făuri noi mașini și utilaje perfecțio
nate, de înalt nivel tehnic : siderur- 
giștii și minerii au dat tării mai mult 
metal, minereu și cărbune ; petro
liștii au valorificat mai bine fiecare 
tonă de ti tei extras; chimiștii, fores
tierii, muncitorii din construcții, 
transporturi și din industria bunuri
lor de consum au obținut realizări 
de seamă în sectoarele lor, au pus 
la dispoziția economiei nationale și 
a populației produse mai multe, în- 
tr-un sortiment mai larg și de o ca
litate îmbunătățită.

Organizîndu-și bine munca, des- 
fășurînd o activitate susținută în 
țot timpul anului, zeci și sute 
de întreprinderi au reușit să-și în
scrie de pe acum numele pe lista 
t— tot mai bogată, cu fiece zi — a 
unităților de producție care și-au 
îndeplinit în întregime sarcinile a- 
nuale de plan la toți indicii. Prin
tre acestea se numără metalurgiștii 
de la Uzinele d'e mecanică fină din 
București, laminatorii de la la
minorul de tablă subțire de la Ga
lați, colectivul Uzinei de semi- 
cocs de la Calan și al Uzinei de fier 
Vlăhița, minerii de la exploatările 
Nistru și Herja din Maramureș, 
majoritatea unităților economiei 
forestiere, precum și multe alte co
lective de întreprinderi care, în 
prezent, dau produse peste preve
derile planului anual. Este, firește, 
normal ca asupra experienței unor

■emenea colective fruntașe să se 
>lece cu grijă, s-o studieze orga

nele și organizațiile de partid și 
sindicale, direcțiile generale și mi
nisterele — trăgînd din ea conclu
ziile ce se impun, punînd-o la baza 
activității viitoare a unui număr 
tot mai mare de colective, răspîn- 
dind-o și generalizînd-o sistematic. 
Este acesta un lucru necesar, după 
cum 
pînă la încheierea anului întreprin
derile care mai au rămîneri în ur
mă în ce privește realizarea unor 
indici de plan să folosească cît mai

deosebit de necesar este ca

Electrificări rurale 
în regiunea Banat

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT !

spornic această perioadă, să-și îm
bunătățească activitatea, pentru ca, 
astfel, să se poată alinia și ele în 
rîndurile acelora care vor raporta 
la sfîrșitul anului că și-au îndeplinit 
cu cinste 
în plan.

Fiecare 
rămas în 
fi deosebit de folositoare, 
cînd eforturile colectivului sînt în
dreptate spre rezolvarea urgentă a 
problemelor esențiale ale producției 
din întreprinderea sau unitatea res
pectivă. în industria siderurgică — 
unde s-a desfășurat în acest an o 
muncă uriașă, concretizată în crește
rea simțitoare a producției de metal 
— există unități unde este nevoie să 
se facă mai mult simțit ajutorul mi
nisterului și al organelor de partid; 
la fel și în construcții-montaj — 
sector care a dat în folosință anul 
acesta un însemnat număr de obiec
tive industriale și social-culturale, în 
unele ramuri ale industriei bunuri
lor de consum etc. în regiunea Plo
iești, regiune unde pînă în prezent 
și-au îndeplinit planul anual peste 40 
de colective de fabrici și uzine, exis
tă la ora actuală cîteva întreprinderi 
care nu-și realizează unii indici im
portanți ai planului. întreprinderea 
textilă din Pucioasa este și ea una 
din acestea. Aici planul la zi în ce 
privește producția fizică și producti
vitatea muncii nu a fost realizat. A- 
nalizîndu-se cauzele deficiențelor, în 
întreprindere s-au luat în ultimul 
timp măsuri pentru o mai bună or
ganizare a muncii în vederea folosirii 
mai bune a mașinilor, s-a dat o mai 
mare atenție asistenței tehnice la lo
cul de muncă. Rezultatele unor ase
menea măsuri sînt acum evidente: 
rămînerea în urmă este recuperată 
pas cu pas, existînd posibilități ca 
pînă la sfîrșitul anului planul să fie 
îndeplinit și la acești indici.

Să constituie un titlu de cin
ste pentru fiecare minister, pen
tru fiecare comitet regional, ra
ional sau orășenesc de partid, ca 
pînă la sfîrșitul anului întreprinde
rile din raza lor de activitate să-și 
îndeplinească exemplar planul la 
toți indicii !

In prezent, în fabrici și uzine au 
loc adunări de prelucrare a sarci
nilor de plan pe 1963. Aceste adu
nări, care prilejuiesc o largă des
fășurare a spiritului de inițiativă și 
gospodăresc al muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, sînt un bun 
prilej de a analiza cu răspundere 
activitatea de pînă acum, de a dez
volta experiența prețioasă acumula
tă, de a trage învățăminte din lip
surile avute, de a valorifica larg 
propunerile făcute șl a preconiza 
măsuri eficiente care să ducă la 
ridicarea continuă a nivelului muncit.

Nu trebuie să se uite nici o clipă că o 
condiție esențială a succesului pregă
tirilor pentru anul 1963 este însăși în
deplinirea în bune condiții a pla
nului pe anul în curs. Ingrijindu-ne 
să pășim cît mai bine pregătiți în 
întîmpinarea celui de-al 4-lea an al 
șesenalului. să desfășurăm în săp- 
tămînile următoare o muncă rodni
că, să depunem eforturi perseveren
te pentru a înmulți continuu reali
zările obținute în îndeplinirea și 
depășirea planului.

LA SFÎRȘITUL ANULUI — TOA
TE ÎNTREPRINDERILE CU PLA
NUL ÎNDEPLINIT! DE ZIUA RE
PUBLICII — UN BILANȚ DE REA
LIZĂRI CÎT MAI BOGAT!

23 de întreprinderi 
din regiunea Dobrogea

toate sarcinile prevăzute

zi din cele care au mai 
calendarul lui 1962 poate 

atunci

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Zilnic pe adresa Comitetului re
gional de partid Dobrogea sosesc 
noi telegrame din partea unor colec
tive de întreprinderi care raportează 
că în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a R. P. Romîne au îndeplinit 
planul anual de producție.

Pînă acum au îndeplinit planul 23 
de întreprinderi și unități economice 
din regiune. Printre acestea se nu
mără întreprinderea metalurgică E- 
nergia, Fabrica de Stufit-Tulcea, în
treprinderile Piscicole și altele. Va
loarea produselor date peste plan 
de la începutul anului este de 
118 552 000 lei.

Industria conservelor și produse
lor zaharoase, spre exemplu, unde 
în acest an au intrat în funcțiune 
noi linii și secții de producție la fa
bricile Valea Roșie, Tecuci, Zagna 
Vădeni, Dunărea-Tulcea, Fructus- 
Timișoara, au îndeplinit încă de la 
3 decembrie planul anual la pro
ducția globală și marfă la sorti
mente de bază : paste de tomate, 
conserve de legume și fructe, pro
duse zaharoase.

Datorită extinderii procedeelor noi 
de lucru și ridicării', calificării unui 
număr mare de muncitori, au fost 
îndeplinite cu mult înainte de ter
men și planurile direcțiilor generale 
ale Industriei băuturilor și tutunului 
și Industriei peștelui.

Muncitorii și tehnicienii din între
prinderile aparținînd celor trei di
recții generale s-au angajat să dea 
peste plan' pînă la sfîrșitul anului 
1 400 tone de conserve de legume și 
fructe, 2 000 tone de produse zaha
roase, 1 900 tone de pește și semi- 
conserve de pește, 1 500 vagoane de 
vin, 700 tone țigarete și alte pro
duse (Agerpres)

Sectorul industriei sticlei 
și articolelor de uz casnic

Aspect exterior al fabricii de plăci aglomerate din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului 
de la Gherla, regiunea Cluj. (Foto : Agerpres)

65 de unități din industria
alimentară

Pînă acum 65 de unități aparți- 
nînd Ministerului Industriei Alimen
tare au anunțat realizarea sarcinilor 
de plan prevăzute pe anul 1962.

In ziua de 8 decembrie, sectorul 
industriei sticlei și articolelor de 
uz casnic din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare și-a realizat pla
nul de producție pe întreg anul 1962. 
Acesț succes a fost posibil datorită 
depășirii planului de producție (de 
la începutul anului) cu 17 milioane 
bucăți diverse articole de sticlărie 
(servicii de ceai, lichior, apă, bibe
louri etc.), 1.085.000 articole de fa
ianță, 3.270 bucăți mașini aragaz șl 
altele.

Simpozion pe tema 
calității îngrășămintelor 

fosfatice
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

— La întreprinderea de superfosfat 
și acid sulfuric Năvodari a avut loc 
un simpozion tehnico-științific pe 
tema îmbunătățirii calității îngrășă
mintelor fosfatice. Au participat in
gineri. și tehnicieni din Ministerul 
industriei Petrolului și Chimiei, in
stitute’ de cercetări și proiectări ■ și 
întreprinderi producătoare de su
perfosfat din țară.
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Zilele acestea întreprinderea de 
prefabricate „Progresul“-Bucureștl a 
terminat planul anual la producția 
globală șl marfă. Intre altele au lost 
produse peste plan panouri mari 
prefabricate pentru 70 de aparta
mente șl fîșii planșee pentru 500 de 
apartamente. De asemenea, au fost 
realizate economii suplimentare la 
prețul de cost in valoare de 4 000 000 
lei. In fotografie : cîțlva muncitori șl 
tehnicieni care au adus o contribuție 
deosebită la obținerea acestor 
succese : Vasile Damian, betonist ; 
Gheorghe Cojocaru, fierar betonist 
ing. Mihai Stoenescu, șef de secție 
ing. Simona Iordan, de la C.T.C. 
Stelian Bîstîrîgă, șef de 
Maria Enache, macaragiu, 
ghe Alexandru, mecanic.

(Foto :

Festivalul filmului 
pentru sate

Corespondență colectivă 
de la redacția ziarului 

Flacăra lașului”

brigadă 
și Gheor-

R. Costin)

Artiștii amatori bucureșteni
pe scenă

De curînd, în satele Bucovăț, 
Gladna Romînă, Prisaca, Criciova și 
Mîtnicul Mic din regiunea Banat 
s-a aprins lumina electrică. Cu a- 
ceasta, numărul satelor electrificate 
în acest an în regiune este de 60: 
în prezent, în Banat sînt luminate 
ulițele și casele țăranilor din 
comune și sate.

Extinderea rețelei de curent 
trie a făcut posibil ca tot mai 
te unități agricole socialiste din re
giunea Banat să folosească energia 
electrică la mecanizarea unor lu
crări. A crescut, de asemenea, con
sumul de energie electrică pentru 
uz casnic. în Banat sînt 165 600 a- 
bonați la radio. în acest an, consu
mul de energie electrică pe cap de 
locuitor în satele regiunii a fost de 
două ori mai mare decît în 1959.

(Agerpres)

410

elec- 
mul-

Festivalul filmului pentru sate se 
desfășoară în regiunea Bacău în 
peste 100 de cinematografe, iar șase 
caravane prezintă, în același timp, 
în satele și comunele îndepărtate, 
filme documentare și artistice. Pen
tru a veni în ajutorul colectiviștilor 
care frecventează cursurile învăță
mântului agrozootehnic au fost orga
nizate cicluri de filme alese după 
specificul fiecărei gospodării. Ase
menea cicluri de filme se prezintă 
și în cadrul matineelor pentrti elevii 
școlilor elementare care au ca obiect 
de studiu agricultura.

★
(coresp. „Scînteii"). — In 
Hunedoara, în cadrul fes- 
filmului pentru sate se 
cu regularitate la începu-

DEVA 
regiunea 
tivalului 
prezintă
tul fiecărui spectacol, jurnale sau 
filme documentare cu caracter agri
col. Sînt prezentate îndeosebi filme 
pe teme privind folosirea rațională 
a pământului, sporirea producției de 
grîu și porumb la hectar, creșterea

animalelor, plantarea pomilor și a 
viței de vie etc.

De la începutul festivalului și 
pînă acum, la aproape 100 de cine
matografe sătești, au fost prezentate 
asemenea filme care îi ajută pe co
lectiviști să-și însușească mai bine 
lecțiile predate la învățământul a- 
grozootehnic.

★
'Aproape 30 000 de colectiviști, lu

crători din G.A.S., mecanizatori din 
S.M.T. din regiunea Iași au partici
pat pînă acum la spectacolele din 
cadrul Festivalului filmului pentru 
sate. Această manifestare este or
ganizată în 85 de cinematografe, în 
timp ce șase caravane dau repre
zentații în satele necineficate încă. 
In multe localități din raionul Iași 
în care locuitorii se ocupă cu legu
micultura rulează documentare cu 
această temă ; colectiviștii din raio
nul Hîrlău vizionează filme privind 
vitipomicultura, iar cei din raionul 
Pașcani filme privind sectorul zoo
tehnic. (Agerpres)

sărbătoarea majoratului
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn

teii"). — In aceste zile cei peste 
1 500 de tineri din orașul Tîrgu Mu
reș, care urmează să devină majori, 
iau parte la numeroase manifestări 
închinate lor. A fost organizat un 
ciclu de lecții în cadrul căruia ti
nerii ascultă prelegeri despre rea
lizările obținute în R. P. Romînă, 
despre drepturile și îndatoririle ce
tățenești, despre viața nouă a tine
rei generații din patria noastră.

Tinerii de la fabrica de mobilă 
„23 August", în cadrul pregătirii 
sărbătoririi majoratului, au organi
zat vizite colective la muzee și la 
biblioteca regională. Ei vor avea 
convorbiri cu vechi militanți ai miș
cării muncitorești și cu deputați în 
Marea Adunare Națională.

Elevii școlii medii sanitare, care 
fac parte-din generația celor de 18 
ani, au vizitat, de asemenea, mu
zee și expoziții, au ascultat con
ferințe despre realizările obținute în 
R. P. Romînă, despre morala socia
listă și altele.

Spie oțelârii
SUCEAVA. Zilnic, din regiune 

pleacă spre Combinatul siderurgic 
Hunedoara cîte două vagoane de 
fier vechi. La strîngerea lui, un 
aport deosebit aduc organizațiile de 
tineret. In decada fierului vechi, 
organizată luna trecută, tineretul a 
colectat și predat întreprinderii de 
colectare a metalelor 105 tone fier 
vechi. Fruntași în această acțiune 
sînt tinerii din orașele Suceava, Bo
toșani și raionul Vatra Dornei. Din 
regiunea Suceava s-au trimis anul 
acesta spre oțelăriile patriei peste 
7 000 tone fier vechi. (Agerpres)

Trezite la via
ță nouă de ma
rile prefaceri în
făptuite în regiu
ne, ca și pe în
treg 
pairiei, 
regiunii 
nosc in

cuprinsul 
orașele 

lași cu- 
anii din

urmă o dezvol
tare continuă.

Reconstrucția și dezvoltarea lașului, 
ca și a celorlalte orașe din regiune, 
se înfăptuiesc pe baza sarcinilor tra
sate de Congresul al lll-lea al P.M.R. 
și a însuflețitorului program expus de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
adunarea activului de partid din re
giunea lași (septembrie 1961). Așa 
cum reiese din aceste documente, 
lașul va fi înzestrat cu o puternică 
industrie. Alături de fabrica de mo
bilă, fabrica de antibiotice și filatura 
fabricii „Țesătura", realizări ale regi
mului nostru, se vor construi în oraș 
numeroase alte unități industriale de 
interes republican. Se lucrează intens 
și la construcția fabricii de prelucrare 
a maselor plastice. în acest an a in
trat în producție o nouă în‘reprindere 
— fabrica de uleiuri vegetale „Uni
rea" — iar printre alte unități de in
teres local, date în folosință în ulti
mele luni, se numără fabrica de pîine 
din cartierul Păcurari și stația de îm- 
buteliere a gazelor lichefiate.

în toate orașele regiunii s-a con
struit și se construiește mult. Tabloul 
grelei moșteniri lăsate de trecut în 
ceea ce privește fondul locafiv, cu 
cartiere întregi de căsuțe igrasioase, 
insalubre, cu străzi înecate în colb și 
noroaie, fără lumină, apă și canali
zare, a fost și este înlocuit de impu
nătoare ansambluri de locuințe, ma
gazine noi, străzi pavate, spații verzi 
și grădini. La lași, bunăoară, s-au 
construit cartiere întregi, iar în plin 
centru a apărut o adevărată bijuterie 
arhitectonică — noua Piață a Unirii.

Numeroase blocuri s-au înălțat și 'a 
Bîrlad, Pașcani, Vaslui și Huși. Nu
mai între anii 1959—1961 s-au con
struit în orașele regiunii aproape 
3 500 de apartamente; In lunile care

Luni după-amiază a 
început în Capitală 
faza orășenească a în
trecerii formațiilor ar
tistice de amatori orga
nizată de către Comi
tetul pentru Cultură și 
Arfă ’ al orașului Bucu
rești, Consiliul local al 
sindicatelor și Comite
tul orășenesc București 
al U.T.M. în cinstea a- 
niversării Republicii.

Concursul se va des
fășura între 10 și 22 
decembrie pe scenele

casei de 
ionului 1 
de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vla- 
dimirescu.

Vor evolua peste 170 
de echipe de teatru, 
formații corale și de 
dansuri populare, co
lective de operetă, bri
găzi artistice de agita
ție, orchestre de muzi
că populară, ușoară și 
semisimfonică, precum 
și numeroși soliști vo-

cultură a ra- 
Mai și casei

caii și instrumentali, re
citatori artistici.

Formațiile participan
te au ioet selecționate 
din cele aproape 800 
de echipe artistice de 
amatori din numeroase 
întreprinderi și institu
ții bucureștene, cămine 
culturale, case raionale 
de cultură și case de 
cultură ale tineretului, 
care s-au întrecut în 
faza raională a con
cursului.

(Agerpres)

T
Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem 

ai U. R. S. S.
Luni dimineață la ora 10 (ora 

Moscovei) s-a deschis cea de-a 
doua sesiune a celei de-a 6-a le
gislaturi a Sovietului Suprem • al 
U.R.S.S. (Relatările țn pag. IV-a).

engleză a instituit un „pod aerian* 
pentru transportul trupelor în vede
rea înăbușirii 
France Presse 
Seria, de unde 
continuă să fie 
genți, într-o serie de alte localități 
răsculații opun o rezistență îndîrjită. 
(Amănunte în pag. IV-a).

răscoalei. Agenția 
anunță că orașul 
a pornit răscoala, 
controlat de insur-

Manifestații 
antirasiste 
în Africa 
de sud

Greva 
tipografilor 
newyorkeziIn localitățile 

Mofolo și Dube din 
regiunea Orlando 
(Republica Sud-A- 
fricană) s-au des

fășurat duminică puternice manifes
tații ale populației de culoare îm
potriva represiunilor la care sînt 
supuse elementele progresiste în 
baza noilor legi rasiste decretate de 
guvernul Verwoerd. Demonstranții 
s-au adunat -în fața locuințelor unor 
persoane puse sub stare de arest 
la domiciliu, unde au cîntat cîntece 
patriotice șl au cerut punerea a- 
cestora în libertate.

Agențiile de 
presă continuă să 
transmită știri des
pre greva tipo

grafilor newyorkezi, care a lăsat 
duminică orașul New York fără 
ziare. Agenția Reuter anunță că 
greviștii au organizat pichete în ju
rul redacțiilor ziarelor.

Criza 
guverna
mentală 

de la Bonn

Răscoala din 
Brunei

In protectoratul 
britanic 
continuă

Brunei 
luptele 

Intre răsculați și trupele engleze. 
Intre Singapore și Brunei aviația

Adenauer a încer
cat luni o nouă 
stratagemă cu 
scopul de a-i sili 
pe liberi demo

crat să accente condițiile puse de 
el pentru reconstituirea 
vernamentale. Agenția 
Press transmite că el 
în cadrul unui discurs 
fața Uniunii piesei de
dacă impasul va persista, va alcă
tui singur lista guvernului, pe care 
o va supune aprobării președinte
lui R.F.G.

coaliției gu- 
Associated 

a amenințat 
rostit luni în 
la Bonn că,

IN PLINA CONSTRUCT.
acest an s-au
apartamente,

dat în 
alte a- 
urmînd 
aceste

j-au scurs din 
folosință 1 001 
proapa 1 000 de apartamente 
să fie predate locatarilor în 
săpfămîni.

Filele calendarului au consemnat, 
alături de realizările mai sus-amintife, 
ți alte succese ale constructorilor. Au 
fost construite și date în folosință în 
acest an, în orașele regiunii, 4 noi

timp în folosință și a noilor obiective 
social-culfurale începute cu cîteva luni 
în urmă. Intens se lucrează, de exem
plu, la înălțarea corpului de clădire 
din vecinătatea corpului B al Insti
tutului Politehnic din lași, destinat 
studenților universității ,,A' 
Această nouă construcție, 
ocupa o suprafață de 3 000 m p, va 
cuprinde 
lectură și

va

dosăli de seminarii, săli 
laboratoare. La rîndul lor,

localuri de școli medii cu 87 săli de 
clasă, cămine și cantine studențești 
ca acelea din tîrgușorul Copou și car
tierul 23 August din lași — elegante 
și bogat înzestrate cu mobilier și uti
laj modern, două noi localuri ale 
cooperației meșteșugărești la Vaslui și 
Pașcani. Strădaniile constructorilor sînf 
îndreptate în prezent spre darea la

constructorii pășcăneni zoresc lucră
rile la noua policlinică. In a- 
celași timp, se efectuează lucrări 
importante pentru aprovizionarea 
centrală cu combustibil a întreprin
derilor industriale și a noilor con
strucții de locuințe din lași, se fac 
pregătiri în vederea dublării conduc
tei de aducțiune a apei potabile de

Vedere din Piața Unirii din Iași.
(Foto : Gh. Vintilă)
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F
la Prut, ceea ce va contribui la îm
bunătățirea alimentării cu apă pota
bilă a populației și a noilor unități 
economice ce se vor ridica în zona 
industrială a orașului. Și la Pașcani 
s-au executat în ultimele luni lucrări 
de extindere a conductei de apă pe 
o distanță de 4 490 m liniari, iar la 
Bîrlad pe 3 500 m liniari. S-au înre
gistrat progrese de seamă și în 
ce privește canalizarea.

Se 
șelor cu energie electrică și se 
tinuă 
blic.
la sistemul energetic național orașele 
Vaslui și Huși. îneît in prezent toate 
orașele regiunii sînt racordate la a- 
cest sistem. S-au creat în felul acesta 
largi posibilități pentru electrificarea 
rurală.

Acțiunea de modernizare a străzi
lor constituie o preocupare impor
tantă a edililor din regiune. Numai 
la laș> au fost pavate și modernizate 
în acest an 84 de străzi, iar la Vaslui 
21 dn străzi. Mult s-a extins și re
țeaua de apă.

La acțiunea de dezvoltare și conti
nuă înfrumusețare a orașelor, desfășu
rată de sfaturile populare, o contribu
ție de preț aduc masele largi de ce
tățeni. Antrenați de deputați, locuito
rii orașelor au sădit pomi și arbuști 
ornamentali, au amenajat noi spații 
verzi. lp cele mai multe locuri, ce
tățenii, îmor£ună cu deputății lor, au 
'nițiaf acțiuni „Pentru cea mai 
moașă stradă, pentru cel mai 
cartier . Rezultatele participării 
selor la acțiunile gospodăreșli-edili- 
fare sînl concretizate în cele peste 
8 000 000 lei economii, realizate de la 
începutul anului la bugetele sfaturi
lor populare orășenești.

Sub îndrumarea comitetelor de par
tid, staturile populare orășenești se 
străduiesc să asiqure in continuare 
înlăturarea unor deficiențe care se 
mai manifestă pe tărîm gospodăresc, 
să ridice această activitate la un ni
vel superior, pe măsura exigențelor 
oamenilor muncii.

îmbunăfăfește alimentarea

ceea

ora- 
con- 
pu-modernizarea iluminatului p” 

Tn primăvară au fost racordate

fru- 
curat 

ma-

J



în regiunea Suceava — a arătat 
în cuvîntul său tov. ing. Constantin 
Iftode, președintele consiliului agri
col regional — s-au obținut o serie 

■de succese în creșterea animalelor.

Una din cele mai importante pro
bleme, dezbătută pe larg în lucră
rile ședinței Consiliului Superior al 
Agriculturii, a fost creșterea numă
rului de animale și sporirea pro
ducției acestora. Numeroși pârtiei- Prin folosirea creditelor acordate de 
pan ți la discuții ău subliniat că. 
datorită măsurilor...luate de partid și 
guvern, în ultimul. timp s-au obți
nut în acest sector p., seamă ?de Te-, 
zultate bune, /Sub îndrumarea per
manentă, a-organelor de pari id,,-con 
siliile agricole',“ .^ecfâÎlștii ■ çaié' -îu- ■ 
crează nemijlocit-în producție au în
drumat și ajutat 'gospodăriile colec
tive să dezvolte fermele zootehnice 
și să aplice metode înaintate- pen
tru sporirea producției de lapte, 
carne, lînă și alte produse animale. 
Vorbitorii au împărtășit experiența 
bună cîștigată in,, dezvoltarea- creș
terii animalelor, aîi fă.ciit propuneri 
valoroase pentru folosirea 
posibilităților existente în 
realizării sarcinilor de plan pe 1963.

Succese însemnate în creșterea a- 
nimalelor a obținut G.A.C. 
man — regiunea Brașov. în pre
zent — a spus tov. Ion 
președintele gospodăriei - 
1200 de taurine, din care 
vaci și juninci gestante, 1 460 de 
ovine, 908 porcine, din care 118 scroa-

■ -stat și- a fondurilor proprii, gospo
dăriile colective din regiune și-au 

/“sțior-it iefèctiéelè-de animale, reali- 
? -Zînd,pînă la -sErșitul trimestrului III 

....planul anual de efective la taurine 
^':-;în.'.pi;<^)pr^ei- de.:.165 la sută, din care 

109 -la sută la vaci, iar la porcine 
in-proporție de 114 la sută.

Sub îndrumarea permanentă a 
comitetului regional de partid, .pa
ralel cu creșterea efectivelor, ne-am 
ocupat de sporirea producției ani
malelor, desfășurând o muncă sus
ținută de îndrumare a unităților a- 
gricole socialiste,-de răspîndire a ex
perienței înaintate. Pînă la 30 octom- 

tuturor. br.je a.c. s-a realizat o producție 
vederdaT msflie p£"-rfegiune de 2 025 litri de 

lapte pe cap de vacă furajată. Gos
podăria colectivă din Roma a ob
ținut o producție medie de 2 850 li
tri de lapte, de la un efectiv de 
160 vaci, iar gospodăria colectivă 
din Bucecea — 2 688 litri. Se pot 

562' 'de cita incă multe asemenea exemple.
Aceasta ne dă siguranța că pînă la 

.....__ ____ ....___ sfî-rșitul anului gospodăriile -colec-
fe, precum și 2 000 de păsări matcă, -ü-ve vor . realiza 2 500 litri de lapte

din Hăr-

Gîrceag,
- avem

de la fiecare vacă -furajată.
__ ' Despre' rezultatele obținute în-a- 

ne, din care 27 »aci, <<74 de ovine, '50 éést sector important.. al produc- ------- . — ---- -- - ției--agricole au mai vorbit tov. Ion
Stanciu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele — -
Baba Ana.
Gheorghe 
Consiliului agricol regional Bacău, și 
alții. în regiunea Bacău efectivele 
de animale, proprietate obștească,
au crescut, în acest an cu peste
38 000 de taurine (din care 14 500 de 
vaci și juninci), cu 24 600 de porcine, 
cu 61 000 de ovine. Multe unități, 
printre care se numără gospodăriile 
colective din Homocea, Săucești, 
Goșmani, Zănești, -Dochia. Păstră- 
veni au o încărcătură de peste 25 
de taurine (din -care 14—15 vaci) la 
100 hectare de teren agricol.

Socotind la -suta de hectare, ^reiese 
că avem o- încărcătură de 62 tauri-

de porcine, și. 380 de păsări. Rezültätd 
bune am obținut si în ceea ce pri
vește creșterea producției pe cap 
animal. Toate acestea au făcut 
în 1962 sectorul zootehnic să ne 
ducă mari -venituri bănești.

Gospodăria noastră colectivă 
află în apropierea orașului Brașov, 
mare centru industrial. Pentru a- 
ceasta ne-am -gîhdit că este bine să 
dezvoltăm în special ferma de vaci 
și crescătoria de păsări De aceea 
ne-am propus ca pînă la sfîrșitui 
anului viitor să avem 800 de vaci 
care să producă în medie 3 500 li
tri de lapte și 15 000 de păsări din 
care 5 000 de păsări matcă.

îmbunătățirea continuă a efectivelor
Mulți vorbitori au. subliniat impor

tanța îmbunătățirii calitative a e- 
fectivelor de animale. S-a demons
trat cu acest prilej că animalele cu 
productivitate ridicată sînt deose
bit de rentabile. lata un calcul con
vingător : O vacă de la care se ob
țin zilnic doar 5 litri de lapte con
sumă 1,4 unități nutritive pentru 
fiecare litru de lapte produs : în 
schimb, o vacă care dă zilnic 10 
litri de lapte are nevoie numai de 
o unitate nutritivă pentru a pro
duce un litru de lapte.

Datorită îmbunătățirii an de an 
a efectivelor de animale — a spus 
între altele tov. dr. Emilian Bre- 
tean, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Maramureș — în 
multe gospodării colective din re
giunea noastră se obțin producții 
sporite. Colectiviștii din Iza-Sighet 
au realizat de la începutul anului 
și pînă acum aproape 3 000 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată. La 
gospodăria colectivă „Viață liberă“ 
din Sighet s-au obținut, în aceeași 
perioadă, 2 500 litri de lapte de fie
care vacă. Rezultate bune în a- 
ceastă direcție s-au înregistrat și 
la G.A.C. Foeni, Beltiug etc.

Și în ceea ce privește creșterea 
oilor cu lînă fină și semifină s-au 
obținut o seamă de realizări. Colec
tiviștii din Tășnad au realizat în 
medie 5,3 .kg .de lînă pe cap de oaie 
de la un efectiv de 1 300 oi. De a- 
semenea, producții medii de circa 
5 kg de lînă pe cap de oaie au ob
ținut gospodăriile colective din A- 
griș, Potău și altele. Aceste rezul
tate se datoresc în mare măsură 
faptului că gospodăriile cresc ani
male din rase valoroase. în regiu
ne se desfășoară acțiuni de îmbu
nătățire a efectivelor de animale 
pe baza selecției și însămînțărilor 
artificiale.

O mare -atenție s-a- dat în-cursul 
dezbaterilor măsurilor-*c6 trebtfle'Tov-."i'ng.’zöötehnist’"Vi-rgirPodarii, 
luate pențru>..îmbunătății-ea’lA-aseTor. 
Despre posibilitățile! 'ce există pen
tru extinderea acțiunii de -însămîn
țări artificiale a vorbit pe-larg-tov. 
ing. zootehnist Ion Comșa, din 
secția de creștere a animalelor din 
cadrul Consiliului Superior al A- 
griculturii. El a subliniat că extin
derea însămînțărilor artificiale con
stituie unul din mijloacele cele mai 
eficiente și. mai rapide de îmbună- - -tor raioane și regiuni. Numai ;în a- 
tățire calitativă a efectivelor.....------------------1„ — 11—1. ZZZZ Z.
ultimii cinci - ani, ■.numărul animale- „bovine. Vorbitorul a subliniat că 
lor însămînțat©,..artificial., a ..sporit ..pentru realizarea sarcinilor privind 
rapid, astfel qă.în .acest .an_^-:a. ă- 
juns să se ,înșă.njînțez,e 650 OO0. de 
vaci și 3 715 000 de oi. în mulțe.nni- 
tăți agricole socialiste, acolo uneje 
a existat o preocupare temeinică 
pentru organizarea acțiunii de în
sămînțări artificiale la animale, re
zultatele sînt din cele mai bune.

O sarcină de mare importanță o 
constituie realizarea în timpul cel 
mai scurt a unui procent de fecun
ditate cît mai ridicat — de cél 
puțin 85 la sută la vaci și de pes-

de 
ca 
a-

se

G.A.C. dih comuna 
■regiunea Ploiești, ing. 

Ibănescu, președintele

te 95 la sută la oi — obiectiv care 
socotesc că trebuie înscris în pla
nul de măsuri al secției de crește
re a animalelor din cadrul Consi
liului Superior al Agriculturii.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că este foarte important și 
necesar să se desemneze în fiecare 
regiune un centru de însămînțări 
care să coordoneze toate acțiunile 
privind organizarea reproducției, în 
așa fel încît treptat monta natura
lă să poată fi înlocuită cu însămîn- 
țările artificiale.

în vederea aplicării în practică a 
metodelor celor mai eficiente, vor
bitorul a propus ca Stațiunea cen
trală de însămînțări artHicialesă a- 
sigure îndrumarea tehnică a tutu
ror centrelor regionale de însămîn
țări artificiale, să efectueze contro
lul asupra aplicării în condiții ire
proșabile a tehnicii de însămînțări 
și în același timp să se preocupe 
de ridicarea calificării tuturor ce
lor ce lucrează în acest domeniu.

Centrele de selecție — a spus tov. 
dr. Mircea Dobrovici, din secția de 
creștere a animalelor din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii 
— prin organele tehnice din subor
dine stabilesc în mod obiectiv pro
ductivitatea și originea anima
lelor, atestă calitatea lor, ur
măresc prodnșii rezultați din ani
malele înscrise în registrul genea
logic de stat. Pînă acum, în uni
tățile supuse controlului producției, 
centrele de selecție au introdus — 
în colaborare cu specialiștii din u- 
nități — evidențele zootehnice și 
registrele genealogice de crescăto
rie la taurine. Trebuie să recunoaș
tem că înscrierea animalelor de va
loare în registrul genealogic de 
stat este încă redusă, că n-au in
trat în raza de activitate a centre
lor de selecție toate unitățile cu e- 
fective de animale de valoare.

președintele Consiliului agricol raio- 
riâ'l Vatra Dprnei, regiunea Suceava, 

-a apreciat, pe baza rezultatelor obți
nute în această parte a țării, că 
este necesar ca acțiunea de selec
ție să fie extinsă. Acest lucru este 
cu atît mai necesar cu cît în ra
ion există un mare număr de ani
male de mare valoare zootehnică 
din care o parte se livrează și air

O serie de propuneri prețioase a 
făcut și tov. inginer zootehnist To- 
muță Dumitru, de la G.A.C. Minău, 
regiunea Maramureș, cu privire la 
aplicarea lucrărilor de îmbunătățire 
și folosirea rațională a pășunilor. El 
a arătat că la G.A.C. Minău toți co
lectiviștii au participat la lucrările 
de curățire și fertilizare a pășuni
lor și fînețeloi naturale.

în acest fel s-au putut defrișa tu
fișurile și spinii de pe 280 ha. pă
șune. Pe -p parte din pășune s-au 
aplicat amendamente calcaroase. La 
începutul 
lectiviștii 
și 106 ha 
lucrări aI dus la obținerea unei pro
ducții de peste 9 000 kg de iarbă la 
ha — cu circa 4 000 kg mai mult de- 
cît se obținea înainte. Merită atenție 
rezultatele obținute în ce privește 
cultura, trifoiului încarnat, care con
stituie" un nutreț excelent pentru 
hrana animalelor. ... ■

în încheiere, ing. Tomuță a reco
mandat cu căldură gospodăriilor co
lective să extindă trifoiul încarnat 
în toate regiunile mai umede unde 
poate da ușor 20 000—25'000 kg de 
masă verde la ha.

Valoroasă este și propunerea fă
cută de tov. inginer zootehnist Pe
tru Buruiană, președintele Con
siliului agricol raional. Făget, re
giunea Banat, ca fiecare gospodărie 

. colectivă să-și creeze un lot semin- 
cer care să-i asigure semințele ne
cesare ■îmbunătățirii ‘bazei furajere. 
De asemenea, pentru cointeresarea 
colectiviștilor la aplicarea lucrări
lor de - îmbunătățire, el a propus că 
la contractarea pășunilor comunale 
date în folosința gospodăriilor co
lective să se precizeze, cu termene, 
lucrările de îmbunătățire pe care 
gospodăria este obligată să le efec
tueze pe pășuni.

El a arătat că pe măsura sporirii 
efectivelor de animale în unitățile 
agricole socialiste, Consiliul agricol 
raional Făget a luat o serie de mă
suri menite să ducă la îmbunătă
țirea pășunilor și fînețelor.

Producția redusă de masă verde 
pe unele suprafețe de pășune și 
finețe — a spus vorbitorul în conti
nuare — se datorește și gradului 
ridicat de aciditate care face să dis
pară din pajiști ierburile valoroase. 
Pentru corectarea acidității, .mai 
mult experimental am aplicat spu
mă de var pe o suprafață de 30 ha, 
în urma căreia a crescut procentul 
ierburilor valoroase.

Această acțiune s-ar putea extin
de pe suprafețe mari în cadrul ra
ionului nostru și chiar în alte ra
ioane, deoarece materia primă (pia
tra de var) se găsește în cantități 
foarte mari în localitățile : Pietroa
sa, Românești, Tomești situate în a- 
propiere de calea ferată.

Solicităm Consiliului Superior ăl 
Agriculturii să ne repartizeze o in
stalație mecanică pentru măcinarea 
pietrei de var.

Pentru ușurarea lucrărilor de în
grijire a pășunilor și fînețelor este 
necesar să se studieze posibilitățile 
de construire sau adaptare a unor

primăverii acestui an, co- 
au grăpat 280 ha pășune 
finețe naturale. Astfel de

mașini cu care să se facă aerisirea 
terenului înierbat, împrăștierea a- 
mendamentelor etc.

Deoarece modul de folosire a pă
șunilor influențează foarte mult a- 
supra producției acestora, trebuie să 
fie organizat în toate unitățile agri
cole socialiste pășunatul rațional, în 
care să se țină cont de capacitatea 
de producție în vederea stabilirii 
unei încărcături cît mai normale la 
hectarul de pășune.

Numeroși alți vorbitori între care 
ing. loan Calapod, vicepreședintele 
Consiliului agricol raional Zimni- 
cea, regiunea București, îon Măie- 
reanu, medic veterinar la circum
scripția Nimigea, raionul Năsăud, 
regiunea Cluj, și alții au vorbit pe 
larg în intervențiile lor din ședința 
secției de creștere a animalelor des
pre problemele asigurării bazei fu
rajere, subliniind necesitatea ca în

fel încît în cel maj scurt timp și ul
timele obiective să poată fi date în 
folosință.

cutarea construcțiilor zootehnice, 
precum și urgentarea lucrărilor aco
lo unde sînt rămase în urmă, în așa

deosebită pentru pregătirea 
si folosirea cadrelor

Luînd cuvîntul în cadrul secției 
de creștere a animalelor, tov. ingi
ner zootehnist Mihai Caragea, vice
președinte al Consiliului agricol re
gional Banat, s-a referit la însem
nătatea pe care o are antrenarea tu- 
turor inginerilor zootehniști și a 
medicilor veterinari în rezolvarea 
problemelor creșterii animalelor. El 
a arătat că pe această bază consi
liile agricole au putut să acorde un 
puternic sprijin gospodăriilor colec
tive din regiune în creșterea nu- 

________ __________ ___mărului rde-.tanimale și în sporirea 
cadrul fiecărei gospodării să fie puse producției de carne,lapte, lînă- 
în valoare toate 
trețuri.

în cuvîntul -său. 
Bistriceanu, din 
creștere a animalelor din Consiliul 
Superior 
în afară 
nere a 
curățirea 
șurilor, 
lor și pășunatul rațional, care 
duc la dublarea producției, este ne
cesar să se aplice și alte măsuri 
care asigură sporuri de iarbă cu 
mult mai mari. De pildă, îngrășa- 
rea prin tîrlire, care sporește pro
ducția de 3—4 ori, este o metodă 
care poate fi ușor aplicată în orice 
gospodărie. Cu numai 150 de oi se 
poate îngrășa pe o vară o suprafață 
de .1 ha., iar efectul îngrășării 
resimte 2—3 ani. O altă sursă im
portantă de îngrășămînt, care poate 
■fi folosită cu succes pentru lucer- 
niere și finețe naturale, o constituie 
mustul de grajd.

Rezultate bune se obțin prin cul
tivarea plantelor de nutreț anuale 
și perene, după sistemul conveieru- 
lui verde. în acest fel se pot asi
gura nutrețuri verzi pentru o pe
rioadă de cel puțin 180 de zile pe 
an. Această metodă se aplică cu 
succes pe suprafețe întinse în regiu
nile Argeș, Dobrogea și altele. Spre 
a o putea extinde, trebuie să pro
ducem mai multe semințe din plan
tele care dau cele mai bune rezul
tate.

Un alt mijloc care duce la spo
rirea producției pajiștilor naturale 
îl constituie irigațiile1;. Potrivit expe
rienței colectiviștilor din raionul 
Făgăraș, în zona de deal și munte 
se pot aplica irigații prin revărsare, 
atît pe terenuri plane, cît și pe cele 
ondulate, fără să fie nevoie de in
vestiții speciale, ci numai de cîteva 
zile de muncă necesare săpării ca
nalelor pe care se va aduce apa din

resursele de nu-

tov. ing. Cristian 
cadrul secției de

al Agriculturii, a arătat că 
de lucrările de întreți- 

pășunilor, cum ar fi 
buruienilor și Jăstări- 

împrăștierea mușuroaie- 
și pășunatul rațional,

se

în regiunea noastră am căutat să 
coordonăm activitatea specialiștilor 
din rețeaua zooveterinară, â spus 
vorbitorul. încă de la înființarea 
consiliului agricol regional s-a ținut 
o ședință a secției de creștere a a- 
nimalelor în care au fost analizate 
două probleme : crearea din vre
me a condițiilor pentru iernarea 
animalelor și măsurile ce trebuie 
luate pentru creșterea producției a- 
cestora. La alcătuirea planurilor de 
muncă a participat un colectiv for
mat d'in cei mai buni specialiști. De prevenirea 
asemenea, pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de iernare a 
animalelor, consiliul agricol regio
nal a inițiat o amplă analiză a si
tuației în 60 de gospodării colective 
din 6 raioane. Un număr de 36 de 
ingineri zootehniști și medici veteri
nari din activul secției de creștere a 
animalelor, împreună cu consiliile 
agricole raionale, au luat măsuri 
practice pentru îmbunătățirea fu
rajării animalelor, asigurarea adă- 
postirii acestora, îmbunătățirea con
dițiilor de zooigienă etc.

•în continuare, vorbitorul 
o serie de propuneri pentru 
mers al acțiunilor privind 
tarea sectorului zootehnic. El a -ară
tat că ește necesar ca secția de 
creștere a animalelor' din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii 
să sprijine- mai mult secțiile respec
tive ale consiliilor agricole regio
nale și raionale, analizînd stilul de 
muncă al acestora, metodele folosită 
pentru a putea răspândi experiența 
înaintată. Este important să cu
noaștem pe cei care adoptă un stil 
bun de muncă, cît niai operativ și 
eficace; ■

Un mijloc important pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale ale 
colectiviștilpr îl constituie învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă

rile artificiale, 348 brigadieri zoo
tehnici, 660 mulgători, 450 îngriji
tori de porci, peste 650 îngrijitori 
de păsări.

Datorită ajutorului primit 
partea organelor de partid, am 
șit să antrenăm în rezolvarea 
blemelor creșterii animalelor pe 
ședinții gospodăriilor colective, 
gadieri, inginerii agronomi și 
tehniști, medicii veterinari, 
cadre foarte bune de ingineri zoo- 
tehniști în gospodăriile colective.

Noi vom continua să școlarizăm 
cît mai mulți oameni — a spus tov. 
Moldovan—deoarece factorul princi
pal care duce la realizarea sarcini
lor de producție este omul și s-a 
dovedit că în gospodăriile unde s-au 
asigurat cadre calificate s-au obți
nut și rezultate bune.

★
Un număr însemnat de partici- 

panți la ședința Consiliului Supe
rior al . Agriculturii s-au referit, în 
discuțiile pe care le-au purtat la 
măsurile ce trebuie luate pentru 

îmbolnăvirilor la ani-

din 
reu- 
pro- 
pre- 
bri- 
zoo- 

Avem

a făcut 
bunul 

â'ezvol-

male.
Prin îmbunătățirea condițiilor de 

alimentație și îngrijire — a sub
liniat inginera zootehnistă Ecate- 
rina lonescu — la G.A.C. Dobreni 
din regiunea București am reușit 
să reducem mult pierderile la pur
cei, așa încît în acest an la un e- 
fectiv de 500 capete am avut nu
mai trei la sută pierderi și acestea 
numai în primele zile după fătare.

Tov. dr> Liviu Bran, directorul 
Institutului de cercetări veterinare 
și biopreparate (I.C.V.B.) „Pasteur“, 
a arătat că alături de măsurile de 
zooigienă, o importanță deosebită 
pentru apărarea sănătății animale
lor au măsurile de prevenire care

sînt mai eficiente și mai puțin cos
tisitoare și anume : controlul circu
lației animalelor, controlul sanitar 
veterinar al animalelor înainte de 
introducerea lor în fermele unită
ților agricole socialiste. în condițiile 
actuale, cînd există încă o circula
ție mare a animalelor, a spus^ tov. 
dr. Bran, aplicarea judicioasă a 
vaccinărilor preventive contră boli
lor infecțioase și a tratamentelor 
contra bolilor parazitare constituie 
măsuri prin care se poate preveni 
îmbolnăvirea animalelor.

Prin aplicarea în totalitate a vac
cinărilor preventive și a tratamen
telor profilactice stabilite prin pla
nul tehnic elaborat de Consiliul Su
perior al Agriculturii, am reușit șă 
preîntîmpinăm pierderile mari ,pe 
care le produceau altădată bolile in- 
fecțioașe și parazitare — a arățat 
tov. Ion Conțan, medic veterinar 
al circumscripției Geoagiu, regiunea 
Hunedoara.

în cuvîntul său, tov. dr. Gheor
ghe Adam, vicepreședinte al Con
siliului agricol al regiunii Brașov, a 
arătat că în această regiune bolile 
molipsitoare nu mai constituie o 
problemă. în prezent, a spus el, 
ne preocupă organizarea unei 
acțiuni susținute de prevenire a bo
lilor parazitare legate de pășunat. 
Pentru aceasta ne propunem să pu
nem în aplicare un complex de mă
suri profilactice pe pășuni, prin 
care putem asigura o prevenire 
eficace a acestor boli.

O condiție esențială pentru a se 
obține rezultate bune în munca de 
apărare a sănătății animalelor este 
ridicarea permanentă a cunoștințe
lor personalului veterinar, în vederea 
introducerii în practică a celor mai 
noi și eficace metode și mijloace 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 
De aceea, în cuvîntul lui, tov. 
Gheorghe Olteanu, de la- I.C.V.B. 
„Pasteur“, a scos în evidență nece
sitatea folosirii tuturor formelor 
organizatorice pentru intensificarea 
schimburilor de experiență între 
cercetătorii științifici și cadrele teh
nice din țară, a organizării de cît 
mai multe consfătuiri pe plan cen
tral, regional și raional.

Planul de masuri privind realizarea
sarcinilor in sectorul creșterii 

animalelor pe 1963 
prezentat de tov. Virgil Gligor,' vicepreședinte 

al Consiliului Superior al Agriculturii
Deși a trecut o perioadă . relativ 

mîntuj agrozootehnic de masă cu scurtă de la încheierea colectivizării 
.durată de trei ani — a .- .spus toy. și reorganizarea conducerii agricul-
Irig. A. Buzatu, președintele^ Consta turii — a spus vorbitorul — în sec-

pîraie Inundația se poate aplica de 11U1U1 ®grico1 raional T»r«ovl?te- In torul creșterii animalelor s-au obți- 
celputir? lorP toamna primăvara gospoà'âriilecoleùtivé äin raionul nut realizări însemnate.
în luna aprilie si anta în hmile iu- nostru s~au organizat 21 de cercuri Multi din membrii Consiliului Su- 

de creștere a animalelor la care s-au perior. al Agriculturii au subliniatnie—iulie. Prin aplicarea acestei me
tode se pot obține producții de 
6 000—8 000 kg fîn la ha.

Construcții bune și ieftine
Una din condițiile principale pen

tru dezvoltarea șeptelului, proprieta
te obștească, este asigurarea unor a- 
dăposturi trainice și ieftine. în rezol
varea acestei probleme s-a cîștigat o 
experiență bună în multe raioane.

Astfel, arătînd că în cadrul raio
nului Huedin efectivele de animale 
au crescut mult, tov. inginer Carol 
Ferenez, președintele consiliului a- 
gricol raional, a vorbit despre expe
riența colectiviștilor din Gilău, Mes
teacăn, Dragu, Sînpetru Almașu- 
lui și altele, care 
scurt timp un mare număr de a- 
dăposturi. Folosirea

înlocuirea unor materiale mai scum
pe, folosindu-se în locul lor piatră 
de carieră pentru fundație, chirpici, 
lucrări de paiantă, stuf și șindrilă 
pentru acoperiș și altele. Astfel gos
podăriile colective din Gîrleni, Podo- 
leni, G.irov, Bălțătești, Săucești și al
tele au realizat construcții trainice, 
ieftine și corespunzătoare din punct 
de vedere zootehnic. în schimb, la 
gospodăriile colective din Letea Ve
che, Onești și Tg. Ocna, datorită unei 
slabe preocupări pentru folosirea ma- 

au ridicat în tarlalelor .de construcție din resurse 
locale, adăposturile de animale au 

unui volum costat scump. Consiliile agricole din 
mare de materiale de construcție din regiunea Bacău și-au propus să ge- 
resurse locale, gospodărirea judiçioa- neralizeze experiența unităților care 
să a acestora, calificarea meseriașilor ț*u realizat construcții bune și ief- 
din rîndul colectiviștilor pentru a re
duce cheltuielile cu meșteri aduși din

neralizeze experiența unităților care

în- nul acesta T^ îivrata 6 000 de ședințele consiliului agricol regional,

tine.
_ ___ _ ____ _ ___ Tovarășul dr. Emil Pasat, vicepre- 

alte părți — iată numai cîteva din ședințe^al Consiliului^ agricol al re
calls folosite de ei pentru a asigura_____________ A"i "«---i
.construcții bune și la timp. S-a ținut 
seama ca aceste construcții să înde
plinească toate condițiile cerute: să 
fie călduroase, luminoase și să aibă 
sistem de ventilație corespunzător. 
La fermele din .14 gospodării colec
tive s-,a introdus curentul 
S-au luat măsuri pentru introduce
rea curentului electric și la fermele 
altor gospodării colective.

Referindu-se la experiența regiu
nii Bacău, tov. dr. O. Maman, vicepre-

îmbunătățirea efectivelor este nece
sar să se acorde o atenție deosebită 
nucleelor de animale din rasele 
perfecționate, existente în numeroa
se gospodării de stat și gospodării 
colective. Dacă se vor lua măsurile 
cuvenite — a spus el, se vor pu
tea verifica însușirile productive ale 
unui mare număr de animale, pro
prietate obștească, ceea çe va duce 
la o îmbunătățire calitativă jn.at; ra
pidă a efectivelor de animale. :

a arătat că în executarea construc
țiilor au fost adoptate o serie de pro
iecte și soluții tehnice care au permis

giunii Mureș-Autonomă Maghiară, a 
arătat că în gospodăriile colective din 
regiune s-a dat o atenție deosebită 
asigurării unor adăposturi corespun
zătoare și ieftine.

Trebuie să spunem însă că în unele 
raioane, cum sînt Odorhei și Tg. Mu- 

electric. re?> lucrările la construcțiile zooteh
nice s-au desfășurat într-un ritm ne
satisfăcător. în aceste raioane și în 
altele trebuie să dăm o mai mare a- 
tenție folosirii materialelor din re
surse locale, pentru a se asigura a- 
dăpoșturi cît mai ieftine.

în planul de măsuri adoptat în 
urma discuțiilor purtate s-au prevă
zut măsuri pentru generalizarea me
todelor înaintate în ce privește exe-

înscris 1 070 de colectiviști care lu
crează în sectorul zootehnic. în ma. 
joritatea cercurilor organizate s-au 
ținut pînă acum 3—4 lecții. Mult 
interes a. depus inginerul Petre Bur- 
luc, lector la cercul de creștere à 
animalelor de la gospodăria colec
tivă din Gheboaia. De asemenea 
este cazul să evidențiez pe ing. Ni- 
colaie Anghel, lector la cercul de la 
gospodăria colectivă din Săcuieni. 
Consiliul agricol raional și-a propus 
ca în timpul cel mai scurt să orga
nizeze un schimb de experiență pen
tru colectiviști cu tema : cum în
grijim animalele în timpul iernii.

Cu mult interes a fost ascultată 
cuvîntarea tov. ing. Cazimir Moldo
van, vicepreședinte al Consiliului a- 
gricol regional Dobrogea, care a a- 
rătat că în gospodăriile colective 
din regiune s-a depășit planul în 
ceea ce privește creșterea efective
lor de animale,' ajungînd'u-se la 
o densitate la suta de ha de -22,8 
taurine față de 8 cîte erau 
înainte de terminarea colectivizării, 
la 161 ovine, 34 porcine și 422 pă
sări. De asemenea, printr-o furajare 
și îngrijire bună' s-au realizat și 
producții -mulțumitoare.

Pentru- îmbunătățirea efectivelor 
de -animale, o deosebită atenție s-a 
dat extinderii însămînțărilor artifi
ciale. Față de 22 000 de vaci plani
ficate, au fost însămînțate artificial 
25 700. De asemenea, au fost însă
mînțate artificial 631 000 de oi, față 
de 430 000 cît prevedea planul.

în continuare vorbitorul a subli
niat că realizările obținute se da- 
toresc în mare parte măsurilor luate 
pentru calificarea cadrelor. De 
exemplu, anul acesta au fost șco
larizați prin scoatere din producție 
155 de operatori pentru însămînță-

Metode eficace de sporire a producției 
de furaje

Numeroși participant la discuții 
au subliniat însemnătatea deosebită 
pe care o are asigurarea bazei fu
rajere și au insistat asupra multi
plelor posibilități existente pentru 
sporirea producției la hectar a plan
telor de nutreț. Astfel s-a arătat că 
sporirea producției de porumb siloz 
are un rol hotărîtor în întărirea ba
zei furajere.

în planul de măsuri al secției de 
creștere a animalelor se prevede ca 
în anul viitor gospodăriile colecti
ve să însilozeze 10 000 000 tone de nu
trețuri, punînd accent pe porumbul 
siloz cultivat în amestec cu soia, 
mazăre, fasole urcătoare, bob etc.,

pe însilozarea lucernei, trifoiului și 
a cocenilor de porumb cu diferite 
adaosuri. Realizarea acestei sarcini 
are o deosebită Însemnătate pentru 
sporirea producției de carne, lapte, 
lină. De asemenea, se prevede ex
tinderea unor culturi valoroase cum 
sînt sorgul hibrid și iarba grasă, 
precum și o serie de leguminoase 
cum sînt trifolienele, sparceta etc. 
Totodată, vor fi extinse culturile în 
miriște și dovlecii cultivați interca
lat prin porumb.

Marea majoritate a vorbitorilor 
s-au referit la măsurile care trebuie 
luate pentru îmbunătățirea pășuni
lor și fînețelor naturale. In timpul ședinței secției de creștere a animalelor«

perior al Agriculturii au subliniat 
faptul că există suficiente posibilități 
ca în gospodăriile colective creșterea 
animalelor să ia o și mai mare dez
voltare, să furnizeze cantități spori
te de lapte, carne, lînă, ouă etc.

Pe bună dreptate, cei care au luat 
cuvîntul în -cadrul ședințelor au a- 
rătat că asigurarea cu furaje a ani
malelor trebuie să se bucure de o a- 
tenție mult mai mare. Se cere ca în 
toate unitățile agricole socialiste să 
se ia măsuri pentru folosirea cît mai 
rațională a tuturor sortimentelor de 
nutrețuri. Toate furajele, și îndeosebi 
paiele și cocenii, să fie folosite nu
mai tocate și stropite cu saramură 
ori melasă, sau să fie amestecate cu 
tăieței proaspeți, dovleci și sfeclă 
tpcate, borhoturi umede și alte adao
suri, care contribuie la îmbunătăți- 

' rea lor calitativă. Cu multă atenție 
trebuie să fie folosit finul, îndeosebi 
în hrana tineretului și a vacilor de 
lapte. Este necesar să folosim în 
modul cel mai rațional nutrețurile 
concentrate, rezervîndu-le cu pre
cădere pentru porcine și păsări. 
Este indicat, mai ales în gospodăriile 
care au puține concentrate, să fie 
pusă în aplicare metoda substituirii 
parțiale ä lor cu siloz, cartofi, mor
covi. sfeclă etc. chiar și în hrana 
porcilor și a păsărilor.

într-o seamă de regiuni s-au luat 
măsuri din timp pentru a se crea 
condiții de scoatere a animalelor de 
la stabulație cu cel puțin o lună mai 
devreme. -în acest scop, din toamnă 
s-au însămînțat peste 170 000 ha cu 
secară furajeră. După ce masa verde 
va fi pășunată, această suprafață va 
fi cultivată cu alte plante furajere 
sau chiar cu porumb.

In planul de măsuri al secției de 
creștere a animalelor, elaborat cu 
larga participare a specialiștilor, s-a 
stabilit ce avem de făcut în 
1963 '
zei 
toți lucrătorii 
tehnic vor 
rească aplicarea rațională a măsuri
lor agrotehnice la toate culturile fu
rajere, pe baza recomandărilor In
stitutului Central de Cercetări Agri
cole, punînd accent îndeosebi pe o 
bună pregătire a terenului, pe utili
zarea tuturor resurselor de îngrășă
minte organice și pe folosirea semin
țelor de soi. O atenție deosebită se 
va da introducerii de culturi noi. In 
vederea sporirii productivității pășu
nilor șl fînețelor naturale se vor a- 
plica o seamă de lucrări de întreți
nere. In acest scop, gospodăriile co
lective vor fi mobilizate să execute 
cu forțe proprii astfel de lucrări pe 
o suprafață de circa 1 100 000 ha. în 
zona de cîmpie, trebuie să se acorde 
o atenție deosebită organizării con- 
veierului verde. Se va urmări extin
derea culturilor în miriște și a do- 
vlecilor cultivați intercalat printre 
rîndurile de porumb. Nutrețurile în- 
silozate vor constitui și în viitor fu
rajul de bază în hrana animalelor — 
a spus vorbitorul.

Specialiștii au obligația să se ocu
pe cu mai multă grijă de amplasa
rea justă a construcțiilor în gospo
dăriile colective, de folosirea celor 
mai indicate proiecte, de realizarea

în domeniul 
furajere.

anul 
asigurării ba- 

Consiliile agricole, 
din sectorul zoo- 

trebui să urmă-

unor grajduri, saivane, îngrășătoril 
etc. corespunzătoare și ieftine. în 
gospodăriile mai puternic dezvoltate, 
care au condiții și posibilități, este 
indicat să se ridice construcții care 
să le permită aplicarea metodei de 
creștere a porcilor în flux continuu. 
Planul de măsuri prevede între al
tele că în gospodării cu condiții co
respunzătoare să se introducă creș
terea industrială a păsărilor pentru 
ouă și carne în hale de mare capa
citate.

în vederea asigurării cerințelor 
populației cu produse agroalimentare 
și ale industriei cu materii prime, 
secția de creștere a animalelor din 
cadrul Consiliului Superior al Agri
culturii și-a propus să acorde aten
ție generalizării metodei de hrăn.ire 
a vacilor după producția de lapte, 
extinderii folosirii în hrana lor a nu
trețului însilozat și a suculentelor, 
întreținerii vacilor în taberele de 
vară pe pășuni, ținîndu-se seama 
de rezultatele cercetărilor științi
fice și de practica unităților frun
tașe. Pentru, sporirea producției 
de carne este necesar să acordăm 
toată grija condiționării și îngrășă- 
rii tineretului taurin destinat sa
crificării, să luăm măsurile cuve
nite să nu se sacrifice tineretul tau
rin sub greutate vie de 30.0 kg la ra
sele ameliorate și sub 200 kg la cele 
neameliorate. în creșterea și îngră- 
șarea porcilor se va urmări eșalona
rea montelor și a fătărilor în așa ‘**'1 
încît să se realizeze o livrare mai 
mică, eșalonată pe întregul an a ț 
cilor grași. în planul elaborat de si® 
ție s-a prevăzut să se extindă zone« 
de creștere a oilor cu lină fină și se- 
mifină și să se intensifice ritmul de 
îmbunătățire a raselor de oi cu lînă 
groasă, astfel ca numărul oilor cu 
lînă fină și semifină să crească sim
țitor. De asemenea, se vor lua mă
suri pentru ca în 1963 să se reali
zeze numărul de 1 milion de bă
tăii, din care 750 000 în gospodăriile 
colective. Este necesar să se ia mă
suri pentru sporirea producției api
cole, sericicole și piscicole.

în discuțiile care au avut loc în 
cadrul ședințelor, mulți din cei care 
au luat cuvîntul au abordat, pe 
bună dreptate, problema reproduc
ției și a selecției animalelor. într- 
adevar, aceste probleme condiționea
ză atît înmulțirea efectivelor de a- 
nimale; cît și îmbunătățirea lor ca
litativă, care în ultimă analiză re
prezintă sporirea producției de car
ne, lapte, lînă, ouă. Secția de creș
tere a animalelor a prevăzut să ex
tindă rețeaua de însămînțări arti
ficiale și controlul producției asu
pra întregului efectiv de animale de 
valoare din unitățile agricole socia
liste prin centrele de selecție ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și cu sprijinul efectiv al Institutului 
central de cercetări agricole. O a- 
tenție ■' deosebită se va da preve
nirii îmbolnăvirilor, îmbunătățirii 
condițiilor de zooigienă în fermele 
zootehnice, combaterii în mod orga- 
nizat a bolilor și aplicării planu- 
lui tehnic de acțiuni sanitar-ve- 
terinare, care a și fost difuzat con
siliilor agricole regionale.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
Că înfăptuirea măsurilor elaborate 
de Consiliul Superior al Agricultu
rii va duce la îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid privind spo
rirea efectivelor de animale și creș
terea productivității acestora.
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și duminică, Filarmonica de Stat „Oltenia' 
din Craiova a avut ca solistă pe pianista 
Frieda Valenzi din Austria. Concertele, 
care au cuprins două schițe simfonice de 
Theodor Rogalschi, concertul pentru pian 
și orchestră nr. 5 in mi bemol major de 
Beethoven si suita „Pasărea de foc” de 
Stravinski, s-au bucurat de succes.

e Duminică dimineață, colectivul Tea
trului muzical „Gheorghe Dima” din Bra
șov a prezentat în cinstea colectiviștilor 
fruntași din comunele și satele învecinate, 
un spectacol cu opera „Trandafirii Dofta- 
nei” de Norbert Petri pe un libret de Da
niei Drăgan.

Colectiviștii și familiile lor au răsplătit 
cu vii aplauze pe artiști.

• Luni seara, Opera de stat din Timi
șoara a prezentat în premieră opera co
mică populară romînească „Păcală” de Sa
bin Drăgoi, maestru emerit al artei d-in 
R P. Romînă. Regia artistică este semnată 
de P. V. Cottescu, artist emerit, iar con
ducerea muzicală aparține dirijorului Lu
cian Surlașiu.

IN FORM A Ti
• Luni s-a înapoiat în Capitală delega

ția Consiliului Central al Sindicatelor din
R. P. Romînă, condusă de tovarășa Elena 
Lascu, vicepreședinte al C.C.S., care a 
participat la lucrările celui de^al V-lea 
Congres al Sindicatelor din R. P. Polonă.

La sosire, în Gara de Nord, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășul 
deleanu, secretar al C.C.S., de 
ai C.C.S.

înceteze perseentitfea
S.V.A.!

forli fățiși la or*, 
ganizarea de aven* 
furi agresive. 

Potrivit 
exprimate 
meroși 
publice

STELIAN NIȚULESCU 
președintele Asociației juriștilor 

din R.P. Romînă

A

Eva Mafyas, Maria Gabor și Klara Tolnai se numără printre mun
citoarele fruntașe din secția de covoare orientale a cooperativei „Textila- 
Mureș" din Tg. Mureș. Ele își depășesc lunar sarcinile de producție și 
realizează numai produse de calitatea I-a. (Foto : R. Costin)

Memorandumul R. P. Chineze 
adresat

PEKIN 10 (Agerpres). — TASS. 
După cum transmite agenția China 
Nouă, Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a remis la 9 de
cembrie Ambasadei indiene la Pe
kin un memorandum în care cerea 
de la guvernul indian răspuns 
următoarele trei întrebări :

„Guvernul indian este sau nu 
acord cu încetarea focului ?

Este de acord sau nu ca forțele 
armate ale ambelor părți să fie des
părțite și retrase cu 20 km de linia 
controlului real existentă la 7 no
iembrie 1959 ?

Este de acord 
soane competente 
să se întîlnească 
blemele legate de retragerea trupe
lor celor două părți pentru crearea 
unei zone demilitarizate cu stabili
rea unor posturi de control și îna
poierea prizonierilor ?

în memorandum, eare este un 
răspuns la memorandumul guvernu-

Indiei
lui indian adresat guvernului chinez,, 
la 30 noiembrie, se spune că guver
nul indian „a denaturat linia con
trolului real. existentă la 7 noiem
brie 1959, încercînd să nege faptul 
că guvernul chinez exercită juris
dicția administrativă asupra unor 
mari fîșii ale teritoriului chinez... 
China a făcut deja mari concesii și 
a declarat că este gata să vină în 
întîmpinarea Indiei, propunînd din 
nou acceptarea acestei linii ca linie 
principală pentru retragerea- și de
zangajarea forțelor armate ale ce
lor două părți. Se înțelege de la 
sine că această linie nu este, granit 
ța definitivă dintre China și' In
dia. Totuși, India nu este satisfăcu
tă de aceasta și încearcă să afirme 
că teritoriul chinez, pe care 
nu l-a ocupat niciodată, 
nu a reușit să-l ocupe, 
partea indiană a liniei
real la 7 noiembrie 1959. Așa 
nu este echitabil“.

(Agerpres)

concert al FilarmoniciiExpoziție interregională 
de artă plastică

G AL AȚI (coresp .„Scînțeii“). La 
Galați, în sălile muzeului regional 
de artă, s-a deschis o expoziție 
interregională de artă plastică. 
Participă cu lucrări artiștii plastici 
din regiunile Galați și Dobrogea. 
Numeroase lucrări expuse reflectă 
momente din activitatea oamenilor 
muncii pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste în țara noastră.

mu- 
or-

re-
ex-

în 1903 și intrată în re
pertoriul multor violo
niști din lumea întrea
gă. Pagini de visare nor
dică, cejoasă, alternează 
în această piesă cu eli
tele de elan romantic ; 
vioară, sprijinită adese
ori pe o pastă orches
trală consistentă, se des- de electricitate. Simfo- 
fășoară copios atît ca 
expresie, cît și ca vir- fîn 1945, la sfîrșiful unei 
tuozitate ; lucrarea ni -perioade de neoclasi- 
se p<are, desigur, cam jcism (excesiv prelungite 
prea lungă azi, dar nu

După rotunjimile muzi
cii lui Sibelius, aceea a 
lui Strawinski a sunat 
deosebit de incisiv, di
namizată de un inepui
zabil motor ritmic inte
rior, sculptată parcă în 
fier și abanos, luminată 
de fulgere și străbătută

nia în trei părți, scrisă

Declarațiile
DELHI 10 (Agerpres). — TASS : 

Deschizînd la 10 decembrie dezbate
rile în Camera Populară a parla
mentului privitoare la propunerile 
guvernului R. P. Chineze, primul 
ministru al Indiei, Nehru, s-a refe
rit la conferința țărilor neutre de la 
Colombo, spunînd că India dă o 
înaltă apreciere sentimentelor prie
tenești și bunăvoinței participanților 
la conferință care depun eforturi în spus că guvernul R. P. Chineze nu 
direcția reglementării 
de graniță indiano-chinez.

Nehru s-a referit din nou amă
nunțit la istoria divergențelor de 
graniță indiano-chineze și la evolu
ția evenimentelor în cursul ultime
lor luni. El a făcut cunoscut parla
mentului memorandumul remis la 9 
decembrie de Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze Ambasadei 
Indiei la Pekin. Răspunzînd la pri
ma întrebare pusă în acest memo
randum, Nehru a spus că guvernul 
R. P. Chineze a prezentat hotăfîrea’ . 
cu privire la încetarea focului îh 
mod unilateral. Noi am acceptat a- 
ceastà, a spus- el, și, la rîndul nos
tru, nu am făcut nimic ce ar fi

putut să împiedice aplicarea 
cestei măsuri. în legătură cu a doua 
întrebare, Nehru a declarat că India 
se pronunță pentru retragerea tru
pelor pe o 
mun acord 
a exprimat 
ar putea-o 
lui și stabilirea ștațuquo-ului exis
tent la. 8 septembrie 1962. Nehru a

a-

bază acceptabilă de co- 
pentru ambele părți și 
părerea că această bază 
constitui încetarea focu-

Ieri, la festivalul de teatru 

„I. L Caragiale"

In continuarea finalei celui de-al 
III-lea Festival de teatru „I. L. Ca- 
ragiale", ieri au intrat iîh concurs 
artiștii amatori din regiunile Ma
ramureș și Galați. Au fost prezen
tate montajele literare ,,Partidul" 
(Clubul sindicatului transporturi
— Galați) și „La poalele muntelui" 
(Căminul cultural din satul Groșii 
de sub Munte — Maramureș), pre
cum și piesele ,,O scrisoare pierdu
tă" (Sindicatul lucrătorilor sanitari
— Sighet), „Viață nouă" (Casa raio. 
nală de cultură — Brăila), „Poves
tea cu șorțurile schimbate" (Sindi
catul întreprinderilor textile — 
Galați).

In cea de-a doua sală a con
cursului, păpușarii amatori din a- 
celeași regiuni au prezentat 
spectacole.

trei

După cum s-a a- 
nunfat, astăzi ur
mează să înceapă.în 
fa)a 
federal 
procesul 
Partidului 
înscenare 
rea unui șir de măsuri 
vreme de autoritățile americane pen
tru scoaterea partidului în afara legii.

Procesul a fost intentat pe baza legii 
McCarran care oficializează încălca
rea celor mai elementare drepturi ce
tățenești. Intrată în vigoare în noiem
brie 1961 această lege, care suspendă 
în fapt constituția fării-făta de o parte 
a poporului american, lasîndu-l la bu
nul plac al Biroului Federal de Inves
tigații și al Comisiei pentru 
tarea activité}» anfiamericane, 
vede înregistrarea partidului comunist, 
a conducătorilor și membrilor săi ca 
„agenfi ai unei puteri străine". Pentru 
refuzul de a se înregistra ca atare au 
tosl prevăzute pedepse deosebit de 
grele: 5 ani închisoare și 10 000 do
lari amendă Dentru fiecare zi de înfîr- 
ziere. Comuniștii americani, dînd do
vadă de demnitate si curaj,- n-au dat 
urmare acestei ' „legi.....preferăm" sa “politice, aparfinînd' tututor; categoriilor
fim aruncafi în închisoare penfru tot 
restul zilelor ce le mai avem
de trăit, decît să ne răscumpărare li
bertatea prin trădare și denunțare" — 
a declarat secretarul general al parti
dului, Gus Hali.

Oricine știe că tocmai comuniștii a- 
mericani — cărora li se cere să accep
te monstruoasa acuzafie arătată mai sus 
— sînt cei mai consecvenți luptă
tori pentru cauza clasei munci
toare din S.U.A., pentru âdevăiafele 
interese — de păce și progres — ale 
poporului american, pentru prietenie în
tre popoare. în schimb, ca o most-ă 
a adevăratei înfăfișări a așa-zisei „lumi 
libere" se bucură de toate drepturile 
în S.U.A. nu pufine organizații profas
ciste, care propagă ura fată de om, 
practică discriminarea rasială împotriva 
negrilor, fără a mai vorbi de instiga-

fanfi ai opiniei
te, intensificînd persecuțiile 
comuniștilor, reacfiunea urmărește să 
lovească în cele mai elementare drep
turi ale cetă|enilor americani, mă
surile antidemocratice vizînd totoda
tă organizațiile luptătorilor pentru 
pace, participant^ la mișcarea anlira- 
sială — și chiar unele organizații 
sindicale care urmează o linie mai 
apropiată, de interesele muncitorimii.

în legătură' cu procesul intentat P.C. 
din S.U.A. atrage atenfia, ca o amară 
ironie, faptul că el urmează à fi deschis 
la începutul unei săptămîni declarate 
în S.U.A. ca fiind o „săptămînă a drep
turilor omulu'". Aceasta subliniază o 
dată mai mult ce înțeleg cercurile reac
ționare prin „drepturile omului”.

Persecuțiile dezlănțuite împotriva par-, 
fidului comunist au provocat vii pro
fesie în S.U.A. din partea unor cercuri 
largi ale opiniei publice, Ș unor oa» 
meni de cele mai felurite" convingeri

sociale. într-o petifie' trimisă președin- • 
telui Kennedy, la începutul lui octom-< 
brie din partea a 900 de profesori, 
avocafi medici, pastori, ziariști și îrt'.' 
care se cere ca guvernul să renunfe la 
intentarea acțiunii judiciare împotriva 
partidului comunist, se subliniază: „O 
asemenea procedură ar pune în pri
mejdie Iradijiile democratice și ar pro
voca o serioasă criză a liberlăjii în 
Statele Unite". Proteste pline de indig
nare au fost exprimate și de opinia 
publică din aile (Sri ale lürTiii.

Alaiuri de forjele progresiste de ’ 
pretutindeni, oamenii muncii din tara 
noastră își reafirmă solidaritatea cu 
cauza dreaptă a P.C. din S.U.A. și cer 
cu hotărîre să înceteze. persecuțiile înr j.. 
dreptate împotriva comuniștilor ameri-; 
câni.

Așa cum o dovedește experiența is
toriei, ideile comunismului nu pol Hsj,; 
reprimate, ele sînt invincibile !

conflictului poate, aștepta .de la guvernul Indiei 
• 'adoptarea liniei controlului real 

existent la 7 noiembrie 1959, întrucît 
această linie „nu corespunde reali
tății“. El a adăugat că o condiție a 
oricăror consultări sau tratative în
tre India, și China într-o atmosferă 
pașnică o constituie acceptarea de 
către R. P. Chineză ä liniei existente 
la 8 septembrie a.c. Răspunzînd la 
cea de-a treia întrebare, Nehru a a- 
rătat că, pînă la întîlnirea repre
zentanților oficiali ai Indiei și R. P. 
Chineze, este necesară realizarea u- 
nuî acord între ambele părți în ce 
privește interpretarea liniei contro
lului real existent la 7 noiembrie 
1959 și a liniei de la 8 septembrie 
1962, între care, potrivit declarației 
premierului, există o mare deose
bire.

Nehru a prezentat spre discutare 
parlamentului ideea ca problema 
privitoare la granița dintre India și 
R. P. Chineză să fie transmisă spre 

..examinare unui tribunal internațio
nal, adăugind că o asemenea mă- 
;sură ar fi posibilă după „stabilirea 
statu-quo-ului existent la 8 septem
brie a.c.". El a confirmat că guver
nul Indiei intenționează cu fermitate 
să promoveze o politică de neutra
litate și neaderare la blocuri mili
tare.

Declaralaa lua G u $ ii a 11
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

ȚASS : O lovitură periculoasă dată 
libertăților politice ale tuturor ame
ricanilor, astfel apreciază Gus Hali, 
unul din conducătorii partidului Co
munist din S.U.A., procesul intentat 
partidului comunist american, care 
va începe la 11 decembrie. într-o 
declarație dată publicității la New 
York, el subliniază că pentru prima 
oară în istoria S.U.A. „unui partid 
politic i se intentează un proces

GusAcest fapt, declară 
încălcare a constituției 
și o negare a dreptu- - 
ale americanilor”.
că persecutarea Parti- 

are la

penal”. „. 
Hall, este o 
țării noastre 
rilor politice

Subliniind 
dului Comunist din S.U.A. 
bază legea fascistă McCarran, care, 
nesocotește libertățile democratice e- 
lementare, Gus Hali cere ca „legea, 
McCarran să fie aruncată la lada, 
de gunoi a istoriei”.

S (a

1 și nu lipsite de aridi- 
tăfi) a marcat o bineve- 

i nifă înviorare în creafia 
■ ■ acestui autor și constir 
j fuie, credem, una din 
‘ lucrările sale de seamă. 
. Energia acestei lucrări 
contaminează ; ritmul ei 
irezistibil se înșurubca- 

j ză în interpret șî ascul- 
:j tător, .réfuzînd sări, pă- 
i răsească. Este ceea ce

Conferința 
de la Colombo
COLOMBO 10 (Agerpresj.

TASS': La 10 decembrie, în clădi
rea senatului din Colombo, pavoa
zată cu drapelele de stat ale Cey
lonului, R.A.U.. Cambodgiei, Bir- 

■'manieî, Indoneziei șr* .Ghanei;s-a 
deschis conferința celor șase state 
neangajate din Asia și Africa; con
vocată cu scopul de a contribui Ia 
reglementarea pașnică a conflictu
lui dé' Ia frontiera indiano-chineză. 
Delegațiile sînt conduse de Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgiei, generalul 
Ne Win, președintele guvernului re
voluționar al Birmaniei, Ali Sabri, 
președintele Consiliului Executiv al 
R.A.U., dr. Subandrio, ministrul a- 
facerilor externe al Indoneziei, și 
Ofori-Atta, ministrul de justiție al 
Ghanei.

Conferința a fost deschisă de ini- 
țiatoarea convocării ei, Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului.

Ea a mulțumit participanților la 
conferință pentru faptul că sînt gata 
să-și aducă contribuția lor la cauza 
rezolvării pașnice a conflictului de 
graniță indiano-chinez. Sarcina con
ferinței noastre, a subliniat Banda
ranaike, nu este de a elabora anu
mite căi de înlăturare a conflictu
lui care s-a ivit, ci de a pregăti 
bazele pentru a contribui la rezol
varea sa pașnică.

Șefii delegațiilor care au luat apoi 
cuvîntul și-au exprimat speranța că 
China și India vor da dovadă de 
dorință reciprocă de a rezolva pro
blemele de frontieră pe cale pașni
că. Continuarea acestui conflict, a 
spus prințul Norodom Sianuk, nu 
este decît pe placul forțelor impe
rialismului și colonialismului A 
contribui la reglementarea, diferen
dului, a subliniat ministrul afaceri
lor externe al Indoneziei, Subandrio, 
înseamnă a contribui Ia menținerea 
solidarității țărilor Asiei și Africii 
în fața amenințărilor imperialis
mului.

Următoarele ședințe ale partici
panților la conferință se vor desfă
șura în secret.

CRON/CÄ 
MUZrCAiA

Ultimul concert al Fi
larmonicii a cuprins pie
se simfonice puțin cu
noscute publicului nos
tru. Dirijorul Mircea Ba- 
sarab continuă să pună 
accentul în programele 
sale pe prime audifii, 
prezentate întotdeauna 
cu grijă și mult respect 
penifru textul muzical. 
Acest fapt este lăuda
bil ; via(a noastră 
zicală — public, 
chestre, muzicieni 
sim* nevoia lărgirii 
pertoriului. Astfel se
plică interesul și căldu
ra cu care a fost pri
mit concertul.

Concertul Filarmonicii 
a început cu „Trei minia
turi simfonice“ ale tiria
cului nostru compozitor 
’Wilhelm Berger'. De apa
rentă modestă, în rea
litate însă excelent scri
se și foarte muzicale, 
aceste trei piese pentru 
coarde ne recomandau 
în 1954—1955 — data 
la care au fost create — 
un tînăr compozitor de 
talent. Acest compozi
tor este azi autorul unei 
opere destul de întin
se și, din păcate, încă 
pufin cînfate. Spre e- 
xemplu, cele patru cvar
tete de coarde ale lui 
Berger ca și alte lucrări 
ale acestuia și ale altor 
autori nu au devenit 
încă cunoscute publicu
lui.

A urmat Concertul 
pentru vioară de Jan 
Sibelius, lucrare scrisă

îniîmplălor ea a rămas 
în repertoriu ; valoarea 
ei este incontestabilă.

Ara aflat în V. Kli
mov (U.R.S.S.), care ne 
vizitează pentru a două , ___
oară, ; același excelent * am remarcat în inlerpre- 
inferpret, care se dis- ■ tarea lui Mircea Basarab, 
tinge prin confinuiul ; care s-a simfit aici în 
emotiv al interpretării, | largul său, acfionînd cu 
cît și prin forma de pre- i vigoarea și preciziunea 
zentare impecabilă. O sa ritmică, bine cunos- 
frazare firească și în a- -, cute (nu fără a . frîna 
celați timp cultă, noble- î însă fempii în preîntîm- 
fe și robusfeje a sune- ț pinarea oricărei surpri- 
iului, virtuozitate de ■ ze neplăcute). Filarmo- 
înaltă clasă, dar nicio- ! nica ne-a dăruit un con- 
dată 
calilăfile de prim ordin 
ale acestui violonist. Tn 
concertul de fafă am 
admirat ponderea sa : 
el a fost cald și comu
nicativ, dar mi s-a pre
tat la excese confesive 
nelalocul lor, care ar fi 
îndulcit muzica pînă la 
extrem.

virtuozitate de ■ ze neplăcute). FilarmO'

ostentativă, iată

Âlegeri în Rhodesia 
de nord

adresate 
conducătorilor algerieni 

nie, într-o scrisoare adresată condu
cătorilor Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria, a condamnat ho- 
tărîrea guvernului algerian o'e a in. 
terzice Partidul Comunist din Alge
ria și organul lui central „El Hou- 
riya“ și organul de presă al sin
dicatelor din Algeria.

Chemînd Comitetul politic al Fron
tului de Eliberare Națională din Alge
ria să-și revizuiască hotărîrea, John 
Gollan a declarat : Comuniștii alge-' 
rieni trebuie să aibă posibilitatea 
„de a participa cu depline drepturi 
în calitate de partid comunist orga-,,, 
nizat la rezolvarea problemelor 1er ' 
gate de construirea Algeriei noi și 
independente",

în scrisoare se arată că „Partiçi'ul 
Comunist din Algeria’ a luptat per
manent pentru a obține unitatea în.' 
lupta de eliberare a tării de sub do
minația colonială franceză, luptă în“'; 
care comuniști ■ algerieni, ca Henrjr ■*' 
Alleg și Kacldour Belkaini, s-au fă
cut cunoscut! prin fapte dș eroism.

PRAGA (Agerpres). — TASS : A- 
genția Ceteka anunță că delegațiile 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările latino-americane care au 
participat la cel de-al XII-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia au a- 
dreșaț primului ministru al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Ben Bella, o scrisoare de 
protest împotriva interzicerii Parti
dului Comunist din Algeria.

Am vrea să vă amintim, se spune 
printre altele în scrisoare, că anti
comunismul este ideologia acelora 
care s-au pronunțat și se pronunță 
împotriva independenței și libertă
ții poporului algerian. Nu putem 
crede că persecutarea comuniștilor 
algerieni de către guvernul dv. este 
cea mai bună cale spre o adevărată 
independență a poporului algerian.

LONDRA 10 (Agerpres). — John 
Gollan> .secretarul general al Parti
dului Comunist din Mărea Brita-

LUSAKA IG (Agerpres). — Ieri au 
început Ju Rhodesia de nord, teritoriu 
component al Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului, alegeri pentru ocu
parea celor 11 locuri în Consiliul le
gislativ, rămase vacante după ale
gerile, generale din .30 octombrie,

După cum se știe, alegerile de 
acum, oa și cele din octombrie au 
loc pe baza constituției antidemocra
tice elaborate de colonialiștii englezi- 
pentru acest teritoriu. Potrivit preve
derilor constituției, din rîndurile 
populației africane, care constituie 
majoritatea în Rhodesia de nord, 
(peste 2,5 milioane), au avut drep
tul să participe la alegerile din oc
tombrie numai 95 000 de africani, în 
timp ce aproape întreaga populație 
albă a fost inclusă pe listele elec
torale.

-, cerf bun și am dori să 
: subliniem aportul soliș- 
■ tilor ei (iar de data a- 
j ceasta, îndeosebi, pe al 
’ lui Virgil Gheorghiu, ca

re a stăpînit o parte de 
pian importantă ca în
tindere, ritmică și tim
bru).

ANATOL VIERU

PAVEL MILCU 
operator chimist. 

București (căpitanul 
Bondarin din ..Piața 

Ancorelor“)

VIRGIL TENESCU 
inginer, Craiova (Băscuțâ 

din „Băieții veseli")
GH. COSTAN 

colectivist, Dolhasca 
(LIsandru din 
„îndrăzneala")

GH. STROESCu 
factor poștal. București 
(Pompilian din „Partea 

leului")

Participanți 
la festival

■/ •

Desene de TIA PELTZ

SPORT TIEÄTIRIE- • (Sacra om a • <7e/ev/z/une
10 (Agerpres). — La 

continuat întîlnirile tur-
PRAGA

Praga au 
neului internațional militar de box. 
Pugilistul romîn I- Ivan (Steaua) l-a 
învins la puncte pe Veres (Honved 
Budapesta) și s-a calificat în finala 
categoriei semigrea. Ivan urmează 
să-l întîlnească pe boxerul sovietic 
Pozniak. La cat. muscă Millek (Vor
wärts Berlin) a obținut decizia la 
puncte în fața lui Dobrescu. Bul
garul Viliev (mijlocie) a fost decla
rat învingător la puncte în fața lui 
Cojan, iar Mițev (Ț.D.N.A. Sofia) l-a 
învins la puncte pe Dobre PaveL

Finalele vor avea loc astă-seară.

ȘAH lin nou lider
Partidele jucate aseară în cea 

de-a 10-a rundă a campionatului 
republican de șah s-au terminat cu 
următoarele rezultate : Mititelu- 
Ghițescu 0—1 ; Șuteu-Bozdoghină 

, i_o ; Partoș-Gheorghiu remiză ; 
Szabo-Nacu 0—1 ; Radovici-Voicu- 
lescu remiză ; Günsberger-Pavlov 
1—0. Celelalte partide s-au întrerupt.

La jumătatea campionatului, noul 
lider este tînărul șahist Florin Gheor- 
gniu, cu 8 puncte.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30).

Teatrul de stat de operetă : Rosema
rie — (orele 19,30).

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Macbeth — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ; Mașina de scris — (orele
19.30) .

Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra» (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Menajeria de sti
clă — (orele 19,30). Sala Studio — (str. 
Alex. Sahia nr. 76) ; Fotbal — (orele
19.30) .

Teatrul „C. I. Nottara” (Sala Magheru): 
Steaua polară — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Bucătăreasa — (orele 20).

Teatrul pentru tineret șl copil 
C. Miile) : Oceanul — (orele 20). 
Dobr. Gherea) : Salut voios — (orele 17).

Teatrul muncitoresc C.F.R.-Gluleștl ; 
Băiat bun, dar... eu lipsuri — (orele 19,30).

Teatrul Evreiesc de stat : Un proces 
neterminat — (orele 20).

Teatrul regional București : Din toată 
Inima — (orele 20).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntulul în 
30 de melodii — (orele 20).

Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) t 
Căluțul cocoșat — (orele 15).

CINEMATOGRAFE ; Miracolul lupilor 
cinemascop : Republica (8,30; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 20; 22,15), Elena Pavel (8,15; 
10,30; 12,50; 15,15; 17,45; 20,15; 22,30). Alex. 
Sahia (8; 10,15; 12,30; 14,15; 17; 19,15; 21,30) 
23 August (7,20; 9,40- 12; 14,30; 17; 19,30; 
22), Floreasca (10,40; 13; 15,30; 18; 20,30). 
G. Coșbuc (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15;
22.30) . Președintele — centru înaintaș 
rulează la cinematografele Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). București (9; 11* 
13; 15; 17; 19; 21), 1 Mal (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Libertății (10; 13; 14; 18,30; 18,30;

(Sala 
(Sala

20,30). Magistratul rulează la cinemato
grafele V. Alecsandrl (11; 15; 17; 19; 21), 
V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21), Flacăra 
(15; 17; 19; 21), Tineretului (19, 21). Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15). Hamlet t 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30 
— seria de bilete 540) I. C. Frlmu (9; 12; 
15; 18; 21), 8 Martie (11; 15; 18; 21). Goirul 
urșilor albi : Tineretului (14,30; 16,30). 
Alex, Popov (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21), Contele de 
Monte Cristo — cinemascop : Victoria 
(9; 12,30; 16; 19,30). 10 000 de scrisori : Ti
neretului (10,30; 12,30). Moartea în insula 
de zahăr — cinemascop : Lumina (rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 14, după-amlază 16; 18,15; 20,30),
Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Arta (16; 18,15; 20,30). Chermesa : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie
(10; 11,30). Lupii la stînâ : 13 Septembrie 
(15; 17; 19; 21), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Program de filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Diie- 
lui n-a avut loc rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Mis
terul celor doi domni „N“ : înfrățirea 
între popoare (16; 18,15; 20,30), Cultural 
(16;-18,15; 20,30). Tintin șl misterul „Lînel 
de aur": Grlvlța (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). 
Aibă ca zăpada rulează la cinematogra
ful C-tin David (15,30; 18; 20,30). Fanto
mele din Spessart ; Unirea (11; 15; 17; 
19; 21). Nu vreau să mă însor rulează la 
cinematograful T. Vladlmlrescu (16; 18: 
20). Petre cel isteț : Munca (16; 18.15; 
20,30). Oameni și fiare — ambele serii : 
rulează la cinematografele M. Eminescu 
(16; 19,45), Iile 
care am fost

. Popular (16; 
ambele serii :

blul nu ajunge rulează la cinematogra
ful Donca Slmo (16; 18,15; 20,30). Vîrsta 
de aur a comediei — cînd comedia era 
rege : 8 Mal (15; 18; 20,45). Rătăcirile 
dragostei : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Vîrsta dragostei : Luceafărul (15; 17; 19; 
21), Celebrul 702 : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Vară 
romantică : Olga Banele (16; 18,15; 20,30). 
Cartouche — cinemascop : 30 Decembrie 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,20; 20,40). Flăcări șl 
fiori : Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Acord 
final : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii, 19,15 — Pentru cel mici : 
filmul „Fierbi, ulcică, fierbi". 19,25 — E- 
mislune de știință șl tehnică. 19,45 — 
Emisiune de teatru ; „De Pretore Vin
cenzo”, de Eduardo de Filippo, în ro- 
mînește de Florian Potra, Interpretează 
colectivul Teatrului de Stat din Ploiești, 
în pauză : Șah, In încheiere ; Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA

Rezoluția celui de-al XII-lea Congres

Pintilie (15; 19). Fata cu 
prieten — cinemascop ; 
18,15; 20,30). învierea —
Moșilor (15,30; 18,15). All-

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
și 14 decembrie a.c. In țară : Vreme 
umedă, cu cerul variabil, mal mult aco
perit. Precipitații sub formă de ploaie, 
lapovlță șl ninsoare vor cădea mai ales 
în jumătatea de nord a țării. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul nord-vestlc. 
Temperatura în general staționară Ia 
început, apoi va fi în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade, iar maximele între 0 
și 10 grade. Local ceață. In București : 
Vremea va deveni umedă, cu cerul va
riabil, mai mult noros. Temporar pre
cipitații. Vînt slab pînă la potrivit din 
•ud-vest. Temperatura în scădere ușoară.

al Partidului
PRAGA (Agerpres).
Cel de-al XII-lea Congres al P.C. 

dip Cehoslovacia s-a desfășurat în 
pprioada-eînd în țară a triumfat total 

“și definitiv*-socialismul, se spune <îri 
rezoluția-.celui de-al XII-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia, transmisă 
de agenția CETEKA.

în rezoluție se face bilanțul dez
voltării economiei naționale ceho
slovace pe perioada 1958—1962, se 
subliniază că paralel cu succesele din 
viața internă a- țării s-a întărit si
tuația R. S. Cehoslovace pe plan in
ternațional. Partidul și întregul nos
tru popor au fost în mod hotărît de 
partea P.C.U.S,. și poporului sovietic 
în. lupta pçntru unitatea țărilor so
cialiste și a mișcării muncitorești re
voluționare „internaționale, în lupta 
pentru, dezarmare generală și totală, 
pentru o pace trainică și libertatea 
tuturor popoarelor, pentru noi vic
torii ale socialismului, se spune în 
rezoluție.

în rezoluție sînt menționate prin
cipalele orientări și țeluri ale activi
tății P.C. din Cehoslovacia în vede
rea dezvoltării continue a societății 
socialiste cehoslovace. Drept princi
pală sarcină sînt indicate lichidarea 
disproporției ' dintre nivelul existent 
al forțelor de producție din industrie 
și agricultură și atingerea treptată a 
unui echilibru între nivelul produc
ției și consumului. Veriga principală 
în dezvoltarea- economiei nationale, 
paralel cu agricultura, rămîne in
dustria, iar în cadrul ei industria 
constructoare de mașini grele repre
zintă baza de producție a mijloacelor 
de producție.

în rezoluție sînt expuse sarcinile 
dezvoltării, celorlalte ramuri indus
triale, ale dezvoltării continue a ști
inței și tehnicii. Se subliniază nece
sitatea întăririi activității de condu
cere a guvernului, ministerelor, co
mitetelor nationale, direcțiilor între
prinderilor, prin introducerea con
secventă a principiului centralismu
lui democratic.

. Pentru.înțărirea activității-de con
ducere la toate, nivelurile se reco
mandă desfășurarea muncii comisii
lor controlului popular.

Comunist din Cehoslovacia
_ Una din principalele sarcini men

ționate în rezoluție este necesitatea 
de a asigura dezvoltarea învățăm,foi
tului, creșterea nivelului ideologic și 
cultura] al poporului în spiritul .mar- 
xism-leninismului.

Să se' întărească în spiritul mar- 
xism-leninismului unitatea politică 
și ideologică a poporului cehoslovac 
și alianța clasei muncitoare cu țără
nimea cooperatistă, ceea ce reprezin
tă baza acestei unități.

Prin îndeplinirea sarcinilor trasa
te, se arată în rezoluție, se vor crea 
condiții pentru trecerea treptată a 
Cehoslovaciei la comunism.

Congresul sprijină propunerea cu 
privire la crearea unui organ fonic 
de planificare al țărilor-membre' ale 
C.A.E.R.

R. S. Cehoslovacă a intrat într-o 
nouă perioadă de dezvoltare. în care 
se desfășoară procesul de transfor
mare a statului dictaturii proleta
riatului într-un stat al întregului 
popor, se arată în rezoluție.

în R.S Cehoslovacă funcția statu
lui ca instrument de reprimare dis
pare treptat, crește însă rolul său 
organizatoric-economic și cultural- 
educativ. Atît timp cît nu vor fi 
acceptate propunerile pașnice cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, atît timp cît din partea im
perialiștilor va dăinui primejdia iz
bucnirii unui război ne vom întări 
capacitatea de apărare și securitatea 
patriei, vom întări unitatea forțe
lor armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

în rezoluție se subliniază marea 
importanță pentru P. C. din Ceho
slovacia a hotărîrilor Congreselor al 
XX-lea și al XXII-lea ale P.C.U.S. 
Congresul aprobă toate măsurile 
principiale ale Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, urmărind 
lichidarea consecventă a rămășițelor 
cultului personalității.

Congresul trasează drept sarcini 
principale întărirea rolului conducă
tor al partidului și asigurarea in
fluentei sale conducătoare, hotărî- 
toare asupra tuturor sectoarelor 
yietii.

Congresul al XII-lea al PC. din 
Cehoslovacia consideră că în dome
niul activități.-politice..internationa- 

yle sarcină ‘principală„este ca, în spi
ritul principiilor internaționalismu
lui socialist, să'se continue "dezvolta
rea legăturilor și a colaborării fră
țești 
ducă o contribuție la întărirea uni
tății 
buie 
asupra capitalismului, să se conti
nue aplicarea și dezvoltarea multi- ' 
laterală a principiului leninist al ■ 
coexistante; „pașnice și" al întrecerii ” • 
între statele avînd or-îndiiiri sociale 
dțferite. Menținerea și consolidarea 
păcii, se ..sppne. în, rezoluție,„este una

e din sarcinile principale. . .
Congresul consideră că una din 

sarcinile primordiale ale partidului ' 
este întărirea multilaterală a uni
tății ideologice și a unității de 
acțiune a mișcării comuniste mon
diale. aplicarea consecventă a prin
cipiilor cuprinse în Declarațiile 
și în alte documente comune ale 
partidelor comuniste și muncito- ‘-t* 
rești, precum și în concluziile 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
Umăr la umăr cu P.C.U.S.. să se des
fășoare în permanență lupta împo
triva tuturor manifestărilor revizio
nismului, dogmatismului și sectaris
mului.

Congresul condamnă cu hotărîre 
activitatea scizionistă a conducători
lor Partidului Muncii din Albania 
îndreptată împotriva unității miș
cării comuniste internaționale și își 
exprimă dezacordul principial cu 
aceia care îi sprijină în această acti-

cu Uniunea Sovietică, să se a

țărilor socialiste, să se contri- 
activ la victoria socialismului

t *

iii

•« 6Ö

f.OK »

aceia care îi 
vitate.

Congresul 
întărirea în 
slovac a sentimentelor internaționa
lismului proletar și patriotismului 
socialist, a sentimentelor de solida
ritate internațională, acordarea de 
ajutor tuturor celor ce luptă împo
triva exploatării capitaliste pentru 
libertăți democratice, pentru elibe« 
rarea națională și socială.

consideră drept sarcini 
rîndul poporului ceho-

M»
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SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL I.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres).—TASS: 

Luni dimineață la ora 10 (ora Mos
covei) s-a deschis cea de-a doua se
siune a celei de-a 6-a legislaturi a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cele două Camere ale Sovietului 
Suprem și-au început lucrările în 
cadrul unor ședințe separate. Depu
tății Sovietului Naționalităților s-au 
întrunit în Palatul mare al Kremli
nului, iar deputății Sovietului Uniu
nii — în Teatrul din Kremlin.

★
La aceste ședințe a fost aprobată 

ordinea de zi a sesiunii Sovietului 
Suprem.

1. Cù privire la planul de stat de

dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1963 ;

2. Cu privire la bugetul de stat 
al U.R.S.S. pe exercițiul financiar 
1963 și la executarea bugetului de 
stat pe exercițiul financiar 1961 ;

3. Cu privire la aprobarea decre
telor Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ;

4. Actuala situație internațională 
și politica externă a Uniunii Sovie
tice.

La ora 11 (ora Moscovei), depu
tății celor două Camere ale Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. — Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalităților 
— s-au întrunit în ședință comună 
în Palatul Mare al Kremlinului,

Raportul prezentat de V.

Apariția în loja Prezidiului sesiu
nii a conducătorilor P.C.U.S. și gu
vernului sovietic, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, a fost primită cu aplauze 
prelungite.

Raportul „Cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anul 1963” a 
fost prezentat de Veniamin Dîmșiț, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președintele Consiliului Eco
nomiei Naționale a U.R.S.S.

Vasili Garbuzov, ministrul de fi
nanțe al U.R.S.S., a prezentat rapor
tul „Cu privire la bugetul de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1963 și cu pri
vire la executarea bugetului de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1961”. ’

Dîmșiț
Prezentîndu-și raportul, Veniamin 

Dîmșiț, a arătat că volumul produc
ției industriale a U.R.S.S. a crescut 
în anii 1959—1962 cu 45 la sută, în 
timp ce, potrivit prevederilor pla
nului septenal, el trebuia să crească 
cu 39 la sută.

Volumul efectiv al producției in
dustriale sporește în 1962 cu peste 9 
la sută fâ'ță' d'e sporul’ de 8,1 la sută 
prevăzut'ÎYfplari:''"’!" ° G’"”’

In ciuda condițiilor meteorologice 
extrem de nefavorabile, anul acesta 
producția de cereale a fost de 9 mi
liarde puduri, în comparație cu 5 
miliarde puduri obținute în anul 
1953.

Trecînd la prezentarea planului de 
stat pe anul 1963, V. Dîmșiț a arătat 
că în domeniul industriei se trasează 
sarcini mai mari decît a fost prevă
zut în planul septenal. Volumul pro
ducției industriale „va spori în com
parație cu anul Ï962 Cu 8 la șută, din
tre care producția mijloacelor de 
producție — cu 8,5 la sută și produc
ția bunurilor de consum — cu 6,3 la 
sută.

Producția întregii industrii chimi
ce va sporicuT7 la sută. .

în anul 1963 producția de fontă va 
fi de peste 59 milioane tone, de oțel 
— 80 milioane tone, iar producția de 
laminate — de 62 milioane tone, ex
tracția de minereu de fier — 135 mi
lioane tone.

Producția de energie electrică va 
spori cu 11 la sută, cifrîndu-se la
407.9 miliarde kilowați ore.

Producția industriei constructoare 
de mașini și prelucrătoare de me
tal va crește cu 11,5 la sută.

Investițiile capitale în industria 
ușoară vor spori cu 22 la sută.

Raportorul a spus că anul viitor 
producția de carne va spori față de 
anul 1962 cu 440 000 tone, adică cu 
10 la sută. întreprinderile de stat 
vor produce peste 900 000 tone de 
grăsime animală, și, ținînd seama de 
producția realizată în colhozuri și de 
către populație — ea va fi de peste 
un milion tone, adică de 1,5 ori mai 
mare decît volumul producției de 
grăsime animală din S.U.A.

Agricultura va primi peste 236 000 
tractoare, 78 000 de combine cerea
liere, un mare număr de autoca
mioane și alte mașini.

Volumul investițiilor în economia 
națională a U.R.S.S. în anul 1963 va 
crește cu 9,9 la sută și va repre
zenta peste 33,5 miliarde ruble.

Raportorul a informat că anul vii
tor se prevede o sporire a produc
tivității muncii în industrie cu 5,6 
la sută și în construcții — cu 6,9 
la sută.

în anul 1963 venitul național va 
crește cu 7 la sută. Veniturile în 
bani ale populației vor crește cu
5.9 la sută în comparație cu anul 
1962.

Anul viitor se vor construi pe li
nie de stat, cooperatistă și indivi
duală case de locuit cu suprafața 
totală de aproape 91 milioane me
tri pătrați, adică cu 9 milioane me
tri pătrați mai mult decît în anul 
1962.

în anul 1963 în instituțiile de în
vățămînt superior și în școlile mec}ii 
tehnice vor fi primiți 1 700 Q00 de 
oameni, dintre cate 756 Ô00, oameni 
în instituțiile de învățămînt supe
rior.

Veniamin Dîmșiț a spus că în de
curs de patru ani (1958—1961) rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției industriale a reprezentat în 
țările socialiste aproape 13 la sută 
și a depășit aproape de trei ori rit
mul dezvoltării industriale a țărilor 
capitaliste. Partea producției indus
triale a țărilor socialiste în produc
ția industrială mondială a fost în 
1961 de aproape 37 Ia sută, față de 
27 la sută în 1955.

Là obținerea ritmului accelerat al 
dezvoltării producției contribuie co
laborarea economică tot mai strînsă 
a țărilor socialiste, ajutorul reciproc, 
diviziunea socialistă a muncii ■ în 
continuă dezvoltare și coordonarea 
planurilor, a subliniat raportorul. El 
a declarat că în anul 1963 legăturile 
economice dintre U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste se vor întări și 
mai mult.

Succesul ansamblului 
„Rapsodia Romină" 

la Washington
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

La 9 decembrie, în sala „Constitu
tion Hall“ din capitala S.U.A. a' a- 
vut loc spectacolul dat de ansam
blul folcloric „Rapsodia Romînă“. 
Spectacolul a avut un succes strălu
cit, cei 3 500 de spectatori aplaudînd 
cu entuziasm fiecare număr prezen
tat.

La spectacol au asistat secre
tarul de stat Dean Rusk, cu so
ția, adjunctul secretarului de stat 
Richard Davis, cu soția, funcționari 
superiori din Departamentul de 
Stat, reprezentanți ai Academiei de 
Științe, ai Institutului Smithonian și 
ai altor instituții de cultură și artă 
din S.U.A. Au asistat, de asemenea, 
numeroși ambasadori și miniștri 
plenipotențiari.

Cu prilejul spectacolului dat în 
capitala S.U.A. de ansamblul fol
cloric „Rapsodia Romînă“. ministrul 
R. P. Romîne, Petre Bălăceanu, a 
oferit un cocteil la care au parti
cipat ambasadori și membri ai 
corpului diplomatic, funcționari su
periori din 
oameni de

Departamentul de Stat, 
știință și cultură.
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Artist romîn pe scena 
Operei din Ankara

ANKARA 10 (Agerpres). — La 
decembrie, artistul emerit al R. P.
Romîne, Valentin Teodorian, a cîntat 
pe scena Operei de Stat din Ankara 
în „Traviata“. La spectacol au parti
cipat membri ai guvernului turc, re
prezentanți ai vieții culturale, pre
cum și șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Ankara. Artistul romîn 
a fost primit cu multă căldură de 
public.

$ T I R I

Raportul prezentat de V. Garbuzov
In raportul său Vasili Garbuzov 

a arătat că proiectul bugetului 
de stat este prevăzut la venituri în 
sumă de 87,6 miliarde ruble și la 
cheltuieli în sumă de 86,1 miliarde 
ruble. In comparație cu anul 1962, 
veniturile sporesc cu 3.4 la sută, iar 
cheltuielile — cu 4,1 la sută.

Caracterizînd principalele sectoa
re ale cheltuielilor bugetului, rapor
torul a spus că în anul 1963 se 
alocă : pentru economia națională 
34,5 miliarde ruble, pentru măsuri 
social-culturale — 31 miliarde ru
ble, pentru apărare — 13,9 miliarde 
ruble. (Anul acesta capitolele cheltu
ieli corespunzătoare ale bugetului 
sînt de 32,5 ; 28,7 și 13,4 miliarde 
ruble).

Principala parte a mijloacelor bu
getului pe anul 1963, a spus Vasili 
Garbuzov — 76 la sută — se alocă 
pentru finanțarea economiei națio
nale și pentru măsurile social-cul
turale.

Bugetul de stat al U.R.S.S. pe

anul 1963 prevede acordarea de cre
dite, pe linia ajutorului economic și 
tehnic țărilor socialiste, precum și 
tinerelor state independente. Anul 
viitor, cu sprijinul economic și teh
nic al Uniunii Sovietice, în aceste 
țări se vor construi 468 de între
prinderi industriale, agricole și alte 
întreprinderi.

Pests o jumătate din totalul in
vestițiilor în economia națională — 
33,7 miliarde ruble (cu 10,4 la sută 
mai mult decît în anul 1962) se 
alocă pentru finanțarea industriei.

Analizînd sursele de finanțare a 
agriculturii. Garbuzov a subliniat 
că suma alocărilor de stat pentru 
aceste țeluri va crește cu 17,8 la 
sută.

Raportorul a declarat că în patru 
ani ai septenalului volumul comer
țului cu amănuntul în U.R.S.S. va 
crește aproape cu 32 la sută. Po
trivit planului el va spori în 1963 
cu încă 6,9 la sută.

în anii 1959—1962 cheltuielile 
bugetului pentru învățămîntul gra

tuit și asistența medicală gratuită, 
pentru prevederile și asigurările 
sociale s-au cifrat la peste 100 mi
liarde ruble, depășind cu mult pre
vederile planului septenal.

Se prevede alocarea a 5,2 miliarde 
ruble pentru construcția de locuințe.

Uniunea Sovietică, a spus Garbu
zov, va promova și de acum înain
te politica de asigurare a păcii ge
nerale. Totodată însă, pînă ce nu 
va fi rezolvată în mod practic 
problema dezarmării generale țara 
noastră va fi nevoită să aloce o 
parte din venitul, șău național pen
tru întărirea puterii sale de apărare.

In după-amiaza zilei de 10 de
cembrie, în cele două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
început discuții separate pe margi
nea rapoartelor prezentate.

Au luat cuvîntul numeroși vorbi
tori. Lucrările Sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. continuă.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale cabane

în U.R.S.S.

MOSCOVA. La 10 decembrie a 
sosit la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Cuba, con
dusă de Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Institutului național 
pentru reforma agrară, membru al 
conducerii naționale a Organizații
lor Revoluționare Integrate din 
Cuba. Delegația va duce tratative 
în probleme comerciale și economi
ce. La gara Bielorusă delegația cu- 
bană a fost întîmpinată de Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale. Carlos Ra
fael Rodriguez a declarat reprezen
tanților presei : Sosirea delegației 
noastre la Moscova marchează un 
nou pas în dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre Republica Cuba și 
Uniunea Sovietică, dintre guvernele 
U.R.S.S. și Cubei, dintre revoluțiile 
cubană și sovietică.

PARIS. In suburbia muncitorească 
Ivry a avut loc deschiderea festivă 
a Casei oamenilor muncii în vîrstă, 
construită din mijloacele municipa
lității, în fruntea căreia se află co
muniștii. La festivitățile de deschi
dere a rostit o cuvîntare Maurice 
Thorez, secretar general al P.C. 
Francez.

brie de președintele Sukarno. In 
cursul întîlnirii cu președintele Su
karno, delegația a împărtășit pre
ședintelui dorința populației ca auto
ritatea executivă temporară a O.N.U. 
să înceteze la 31 decembrie 1962.

LUXEMBURG. „Comunitatea Eu
ropeană a cărbunelui și oțelului“ a 
anunțat că pentru primul trimestru 
al anului 1963 se prevede o scădere 
a producției de cărbune în cele șase 
țări membre cu aproape 1 milion 
tone.

PARIS. La 11 decembrie încep la 
Paris întrevederile dintre miniștrii 
afacerilor externe ai Statelor Unite, 
Angliei și Franței, după care în zi
lele de 13—16 decembrie va avea loc, 
tot în capitala Franței, sesiunea mi
nisterială a N.A.T.O.

luminarea premiului Nobel
pentru fizică

MOSCOVA. La 10 decembrie, Rolf 
R. Sohlman, ambasadorul Suediei în 
U.R.S.S., a înmînat academicianului 
sovietic Lev Landau premiul Nobel 
pentru fizică pe anul 1962 (diploma 
și medalia de aur). Premiul Nobel 
i-a fost decernat pentru îndrăzneață 
sa teorie a corpurilor condensate, 
îndeosebi a heliului lichid.

Note de călătorie (II)
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DJAKARTA. Delegația de condu
cători ai populației din Irianul de 
vest care urmează să plece la New 
York pentru a cere O.N.U. să se 
transfere imediat Irianul de vest In
doneziei, a fost primită la 10 decem-

congres al „Frontului 
Arab” (Mișcarea pentru 

în drepturi a arabilor,

MOSCOVA. Sîmbătă a avut loc la 
Moscova premiera operei „Octc'm* 
brie" de Vano Muradeli. Noua op. 
al cărei libret este semnat de ț 
tul sovietic Vladimir Lugovski, ( 
fățișează întîmplări care au prece* 
dat evenimentele petrecute în oc* 
tombrie 1917 la Petrograd.

DJAKARTA. La 9 decembrie, E. 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative a R.P.F. Iugo
slavia. a sosit într-o vizită oficială 
în Indonezia, unde va rămîne zece 
zile ca oaspete al președintelui 
Sukarno.

Planuri de construcție
în R. A. Yemen

CAIRO. As-Sallal, precedin’ ’’a 
Republicii Arabe Yemen, a decla 
că în momentul de față în țară ia 
sfîrșit elaborarea planurilor de 
construire a unor serii de întreprins 
deri industriale. A început desțele-i 
nirea a 10 000 000 fedani de pămînt. 
Vor fi deschise, de asemenea, uri 
mare număr de școli și cîteva noi 
spitale.

Demonstrație pentru pace șl dezarmare la Helsinki (Finlanda).

TEL-AVIV. La Haifa a avut loc 
al doilea 
Popular 
egalitatea
sprijinită de opinia publică progre
sistă izraeliană). La lucrările con
gresului au luat parte reprezentanți 
ai celor 240 000 de arabi, care lo
cuiesc în Izrael. Ei au vorbit des- 
pre politica de discriminare rasială 
dusă de guvernul Ben Gurion față 
de populația arabă. în rezoluția 
adoptată se cere desființarea regi
mului de administrație militară din 
regiunile arabe, acordarea de drep
turi egale la muncă, învățătură și 
asigurări sociale pentru arabi.

DAR ES SALAM. Președintele 
Republicii Tanganica, Nyerere, care 
și-a preluat în mod oficial funcția 
la 9 decembrie, a alcătuit noul gu
vern al Tanganicăi.

RIGA. La 9 decembrie nava trans* 
oceanică sovietică „Maria Ulianova’* 
a părăsit portul Riga îndreptîndu-se 
spre Havana. Pe bordul navei se 
află un grup de tineri și tinere din, 
Cuba, care au studiat în institutele 
sovietice de. învățămînt superior.

Cu această cursă s-a deschis na* 
vigația regulată de iarnă pe linia 
maritimă de navigație pentru trans* 
portul regulat de pasageri U.R.S.S.— 
Cuba.

ROMA. Ziariștii din Roma au de
clarat o grevă de opt zile în urma 
eșecului tratativelor în vederea re
înnoirii contractului colectiv.

BOGOTA. Un grup de parlamen
tari din partea partidului „Mișcarea 
liberal-democrată“ din Columbia a 
dat publicității o declarație în care 
se spune : „Noi am apărat și vom 
continua să apărăm dreptul poporu
lui cuban să instaureze în țara sa o 
orînduire socială de tip nou“.

PARIS. Jacques Sousfelle, unul din 
liderii colonialiștilor francezi, O.A.S.-ist 
înveferat, a fost deferit justiției sub a- 
cuzația de complot împotriva statului.

SDezbateri m problemeSe folosirii 
spațiului cosmic m scopuri pașnice

NEW YORK 10 — Trimisul special 
Agerpres C. Răducanu transmite :

Lq 10 decembrie în Comitetul 
Politic au continuat dezbaterile în 
legătură cu folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic. De ase
menea a fost prezentat comitetului 
un text comun de rezoluție propus 
de 21 de țări. Acest text realizat

Spanie fascistă o acțiune ca cea a mi
nerilor putea păiea unora o ne
bunie, o sinucidere. Nu le-a trebuit 

că, 
urma 
pînă

In Spania lui Franco, unul din fac
torii care adîncesc și fac mai chinui
toare suferințele celor ce muncesc este 
creșterea necontenită a costului vieții. 
Indicele général al prețurilor — fo
losesc ultimele statistici oficiale — 
era de 108,7 în iunie 1961, de 
112 în ianuane în acest an, de 118.4 
în mai, și mai mare în toamnă. Prețu
rile unor alimente, ca de pildă untde
lemnul, carnea, zahărul, peștele și al
tele, s-au dublat în mai puțin de ju
mătate de an. în schimb, majoritatea 
salariilor au rămas la nivelul din 1956. 
Un muncitor de la căile ferate mi-a 
arătat fișa sa de salariu. 1 800 de pese
tas pe---lur»ă; - Plătește o chilie de 
1 000 de’pesetas, uri'kilogram de carné 
costă péste 100 de pesetas untul 140 
de pesetas o masă într-o tavernă 35 
de pesetas. Carnea, untul sînt alimente 
pe care le cumpără, poate, o dată pe 
an. „Cocido" — mîncarea majorității 
spaniolilor este o fiertură de cartofi, 
căreia i se adaugă rar de tot, linte, 
poate o varză. De aceea, cînd am dis
cutat cu muncitorii agricoli de lîngă 
Cordoba și SeviUa, îmi pomeneau cu 
toții despre prețui cartofilor. Situația 
este atîl de tragică, încît te jenezi 
să-i întrebi pe oameni cum reușesc să 
o scoată la capăt.

Felul în care sînt întocmite fișele de 
salariu ale muncitorilor și funcționari
lor spaniol' este grăitor. Ma< îrifîi, tre
buie să prec:zez că este vorba de o 
fîșie de hîrfie lungă de ma! bine de 
60 de centimetri. De ce ? Are 27 de ru
brici în care pot fi înscrise posibi1'- 
tăți de mărire a salariului de bază, ca, 
de pildă, „participarea la ceremonii". 
Dar are și 14 rubrici cu posibilități de 
reținere, în fruntea tuturor stîrd „sanc
țiunile". Partea fixă a salariului este 
sacrificată în dauna părții mobile. Sa
lariul de bază este derizoriu, vari:nd 
în jurul a 35 de pesetas pe zi. în felul 
acesta, pabonu' are la dispoziție un 
mijloc de șantaj pentru a-; manevra 
pe anqaiafii săi, transformați în adevă- 
rați sclavi. Și tocmai împotriva aces
tui sistem, pentru un salariu minim 
garantat luptă, din ce în ce ma! dîrz 
în ultimii ani, muncitorii spanioli. La 
baza grevelor din 1961 și a celor din 
1962 stăteau aceste revendicări.

„Â început în Âsturii !"
Concedierea în aprilie a 7 mineri a 

declanșat în AsturF o grevă care a du
rat 50 de zile și a avut, la un moment 
dat, participarea a 170 000 de oameni.

în toamna aceea, sub cerul de

plumb al Asturiilor, dar și în perioada 
care a urmat de atunci, cei care au 
participat la grevă foloseau, rostite cu 
mîndrie, cuvintele de mai sus. în fața 
unei cîrciumi sau Unei taverne, cum 
i se spune în Spania, unde gazdele 
mi-au oferit tradiționalul „blanquitos” 
— paharul de vin alb — am... jucat 
cărți pînă noaptea fîrziu. Nu e o ocu
pație reprobabilă, nici n-ai nevoie să 
cunoști vreun joc — de fapt e un fel 
de a discuta într-un grup de 3—4 oa
meni, fără a deștepta bănuieli. Chiar 
după mai muHe ceasuri nu învățasem 
regulile fără noimă ale jocului. Dar, 
drept să spun, nimeni nu și-a bătut 
c'apul să mi Ife explice; în schimb as
cultam'povestea grevei-lor: *.aî<f .

Gréva 'a început’ la mina „Nicolasa", 
în bazinul Candal. La 7 aprilie, aici, 
n-a fos* scoasă la suprafață nici o tonă 
de cărbune. Schimbul de dimineață a 
venit ca de obicei. Oamenii au pontat. 
Apoi, s-au întors acasă. Ploua și — 
cum se obișnuiește pe acolo — oa
menii poartă aproape tot timpul um
brele. Păreau tăcuți, rigizi, ai fi spus 
o procesiune stranie.

La început, conducerea minelor de 
acolo, „Fabrica de Mieres" n-a vrut 
să ia lucrurile în serios, deși în 1957, 
tot cei de la „Nicolasa", dăduseră sem
nalul unei greve, prima de la sfîrși- 
tul războiului civil. Conducătorii mine
lor, ai sindicatelor oficiale uitaseră sau, 
mai degrabă, voiau să uite ca părinții, 
frații celor de la „Nicolasa" au fost 
printre luptătorii cei mai curajoși ai re
publicanilor. Ei formau majoritatea a- 
celei elite, cunoscută sub numele de 
„dinamiteros". Acesha porneau la a- 
tacul tancurilor lui Hitler și Mussolini, 
cu țigara în gură și cu explozivul în 
mînă. I1 luau chiar din depozitele mi
nei. Ajungînd la distanța potrivită, 
aprindeau fitilul cu țigara, lansînd di
namita în tancul fascist. Dacă gloanțele 
mitralierelor din tanc atingeau pache
tele de dinamită ale minerilor — vă 
închipuiți ce urma... Și înțelegeți că a- 
semenea oameni nu vor cădea nicio
dată în genunchi.

Și într-adevăr, Franco a simțit că ei 
trăiesc în picioare.

Bineînțeles că ziarele spaniole nu 
pomeneau nici un cuvințel despre gre
va din Asfurii. Și, nu numai în primele 
zile, dar mul* după aceea, cînd aceas
ta a luat proporții, celor 25 000 din 
Valea Candal alăfurîndu-li-se minerii 
din bazinul Nalonului, Turonului, de la

Villablino-del-Vierzo, de la Linares. 
Muncitorii din diferite întreprinderi a- 
veau să-i urmeze, astfel că nu era „un 
simplu foc de paie”- — cum declarau 
autoritățile. Și săptămînă după săptă- 
rn.înă, greva creștea, paralizînd țara.

La un, moment dat 170 000 de oa
meni refuzau să se prezinte la lucru. 
Actul lor era cu atît mai extraordinar, 
cu cît în țara lui Franco greva este 
nu numai interzisă, ci și asimilată re
beliunii militare, iar greviștii sînt pa
sibili de 30 de ani închisoare.

In acțiunea ei, clasa muncitoare spa
niolă a găsit un puternic sprijin în rîn- 
durile intelectualității progresiste, în 
studențime. în piața „Pțterta. del 
Sol",: din centrul Madridului, unde se 
află Siguranța franchistă — clădire la 
care spaniolii privesc cu ură, știind 
că dincolo de zidurile ei sînt 
torturați frații lor — au venit să 
manifesteze și să-și exprime so
lidaritatea cu greviștii Asfuriei, cei 
mai talenfați scriitori, artiști, studenții 
universității madrilene ; cele mai ce
lebre artiste ale Spaniei, Aurora Bau
tista, Nuria Espert veniseră și ele în 
mijlocul mulțimii. Au avut un mare 
curaj în această țară a închisorilor, a 
torturilor, în care poliția veghea
ză la fiecare răscruce, la fiecare pas. 
Bineînțeles că poliția franchistă a o- 
perat numeroase arestări și că mulți 
dintre parficipanți au fost condamnați 
la pedepse grele și la ani de temniță. 
Pentru intelectuali s-au dat ca sanc
țiune mari amenzi — și de notat că 
chiar și din cei care aveau posibili
tatea să plătească, mulți au ales, toc
mai ca să sublinieze acțiunea lor, 
temnița.

Lucrurile au mers și mai departe. Cu 
greviștii s-au solidarizat și alte pături 
ale populației și chiar din rîndurile bi
sericii catolice s-au auzit glasuri 
care preconizau să se acorde muncito
rilor drept de grevă, mărirea salariilor. 
Presiunea maselor a devenit atît de 
puternică încît toate partidele de o- 
poziție, pînă și cele legate de mo
narhie, s-au solidarizat cu greviștii, de- 
clarîndu-se de acord cu obiectivele a- 
cesfora.

Ce se petrece 
în închisorile franchiste
Dar dincolo de baricadă — condu

cătorii marilor întreprinderi miniere, 
guvernul, poliția, „sindicatele verti
cale", presa — toți aceștia, ce-au fă
cut ? Au așteptat, la început, ca totul 
să se potolească de la sine. într-o

însă mult ca să înțeleagă 
de data aceasta, lucrurile vor 
alt curs : greva va continua 
ce salariile minerilor vor fi mărite, 
pînă ce zecile de mii de oameni 
vor căpăta drepturi, garanții. Așa că 
de această parte a baricadei a început 
să se organizeze marea contraofen
sivă. înfr-o noapte, cînd mași
nile încercuiau perimetrul „revoltei", 
ministrul informațiilor a dat or
din ziarelor să scrie. Un vuiet con
tinuu de motoare spărgea liniștea nop
ții de primăvară în timp ce rotativele 
imprimau ziare, purfînd pe prima pa
gină texte ca acesta : „O manevră la
mentabilă", sau „agitația din Biscaya 
unde se încearcă să fie atrași munci
tori care nu prezintă nici o reven
dicare" (sic) și „grevele din Asturia 
țintesc un element exclusiv politic : al
terarea vieții pașnice și 
— explicații redactate la 
(iei spaniole „Cifra".

Sindicatele oficiale au 
în acțiune. Ele grupează 
lalfă pe patroni și pe muncitori, se ba
zează pe programul fascist al „Falangei“; 
iar șeful lor general este Franco însuși. 
Secretarul general este numit de el și 
nu este altul decît José Solis Ruiz, mi
nistru secretar al „Mișcării". Acesta a 
trebuit să se deplaseze personal în As- 
furii, a făcut ca și șeful său demago
gia obișnuită, a promis și a amenințat, 
dar minerii au continuat acțiunea lor. 
Au început atunci arestările, „starea 
excepțională” a fost declanșată la 4 
mai în provinciile Asturia, Biscaya, 
Guipuscoa. Sute de mineri au fost a- 
resfați, greviștii în lanțuri au tost ex
puși zi și noapte în fafa sediului poli
ției la Comacha. Mulți au fost trans
ferați în odioasa închisoare de la Ca
rabanchel. Dar greva continua. Din în
treaga lume soseau proteste, în fața 
ambasadelor și legațiilor Spaniei din 
aproape toate țările Europei occiden
tale aveau loc manifestații. Franco a 
înțeles că, de data aceasta, pentru a 
împiedica mișcarea să ia proporții și 
mai mari, trebuie să facă unele conce
sii. De aceea, înlr-o bună zi, s-a 
nunfat scumpirea cărbunelui și, pe a- 
ceastă bază, sporirea salariilor.

Cedînd în primăvară, conducă
torii fasciști ai Spaniei pregă- 

însă represiunea. De atunci, au 
arestați sute și sute de gre- 
conducăfori ai acestei mari ac- 
revendicafive, iar astăzi, cei mai 
dintre ei sînt torturați în diferite

a păcii țării’? 
ordinul agen-

a-

viști,
țiuni
mulți 
închisori.

Despre ce se înfîmplă în aceste în
chisori aveam să aflăm și de la 24

de muncitori greviști deținuți în închi
soarea din Oviedo. Ei au reușit să tri
mită o scrisoare adresată nu numai a- 
vocaților, ci întregii lumi civilizate, în- 
fățișînd forturile la care au fost supuși 
ei și alfi deținuți. Scrisoarea a fost pu
blicată în diferite ziare străine.

„Au stat în genunchi, ore întregi pe 
pietricele, pe boabe de linte, pe orez
— scriu cei 24 mineri de la 
despre tovarășii lor torturați, au fost lo
viți cu ciomagul, cu biciul, cu 
pînză udă. căleați în picioare, 
spînzurați de păr, de mîini, ore în șir; 
li s-au înfipt ace în degete, între un
ghii și carne ; au fost loviți în abdo
men, au fost supuși la toate torturile 
în care au devenit maeștri agenții bri
găzii politico-sociale sau ai brigăzii 
speciale de informații ai „Gărzii Ci
vile" (jandarmeria — N. R.), toate a- 
cestea pentru a le smulge mărturisiri, 
care, mai tîrziu, vor servi pentru con
damnarea lor la pedepse monstruoase 
de către un tribunal militar“.

Pe mulți spanioli i-am auzit atunci 
cînd vorbesc despre închisorile fran- 
chiste, rostind un nume — Eymar, Da, 
este un nume cunoscut în întreaga 
Spanie și chiar dincolo de frontiere
— colonelul Enrique Eymar. Spaniolii 
îl compară cu omul de încredere pe 
care-l avea Ferdinand al Vll-lea. 
Acela îi ajuta pe spînzurați să moa
ră — îi trăgea de picioare. ’Eymar 
procedează aproape la fel cînd orga
nizează torturarea patrioților în închi
soarea din Carabanchel. Chiar zilele a- 
cestea se află în mîinile pline de sînge 
ale acestui călău Julian Grimau, membru 
al Comitetului Central al Partidului Co
munist Spaniol. Schingiuit de Eymar, 
Grimau a ajuns într-o stare atît de gra
vă încît criminalii fasciști pentru a șter
ge urmele actelor lor, i-au înscenat o 
„sinucidere“, aruncîndu-l pe fereastră. 
Ultimele știri care ne-au parvenit 
de la Madrid arată că Grimau, a- 
flat pînă acum în dispensarul închisorii 
Yeserias, a ajuns din nou în mîinile lui 
Eymar. 
munist

„în

Oviedo

fîșii de 
au fost

Viața curajosului luptător co 
este, din nou, în pericol.

foia acestui Consiliu 
de război..."

Dar 
'situație, 
șafe ca și în primăvară în Asfuria — 
deoarece angajamentele luate de gu
vern nu au fost respectate — cuprin- 
zînd apoi și alte sectoare („General 
Electric" din Bilbao, uzina „Alfa" din 
Zaranz, docherii din insu'ele Canare 
efc., etc.) au stat la baza altor repre
siuni, desfășurate pe o scară largă.

— Poliția, armata au primit ordin să 
acționeze fără nici un fel de menaja
mente — povestea un muncitor din 
Țara Bașcilor. Armata înghite cel pu
țin un sfert din cheltuielile statului,

nu numai el este în această 
Grevele din august, declan-

iar aparatul de represiune 12 la sută 
din buget. In același timp guvernul 
franchisf alocă 0,9 la sută din venitul 
național pentru învățămînt. De ce să 
ne mai mirăm că majoritatea spanioli
lor nu știu să scrie și să citească? Unii 
dintre ei au învățat să-și deseneze is
călitura. Dar oentru fasciștii spanioli, a- 
ceasta nu are importanță... în felul a- 
cesfa le este chiar mai ușor să le obți
nă „iscălitura" p- ------- 1!!l- J!- J —
rele tribunalelor 
Și pe asemenea 
dat pedepse de 
și zeci de ani.

Mi-am amintit 
marele poet antifascist spaniol, Fede
rico Garcia Lorca, care a scris :

„Cale și semn al morții 
„Judecători și jandarmi 
„Vin prin livada de măslini 
„Siegele vărsat geme.

La marginea orașului, unde 
menii vorbeau aproape în șoaptă, dar 
spuneau cuvinte minunate, pe 
Federico le-ar fi făcut cînfec și le-ar 
fi înapoiat fraților săi, ca să-i îmbăr
băteze totdeauna...

Se vorbea de procesul lui Ramon 
Ormazabal, Gregorio Rodriguez... Cu 
toții — zece. Judecătorul le-a dat 86 de 
ani de temniță grea, așa cum ai da o 
jucărie unui copîl. Mai mulți sînt co
muniști, Ormazabal este membru al 
Comitetului Central. Unuia din acu
zați, poetul Vidal de Nicolas, jude
cătorul i-a reproșat că are „ o concep
ție marxistă asupra vieții“. în schimb, 
lui Antonio Gimenez Pericas, avocat 
și ziarist, i-a explicat că „n-a respectai 
consemnele" cenzurii franchiste — a 
scris articole despre lupta minerilor din 
Asfurii. Și, pentru că în capul unui ju
decător franchisf, toți cei care se re
voltă împotriva acestei orînduiri sînl 
comuniști, el i-a pus lui Pericas urmă
toarea întrebare :

— Ești membru al Partidului Comu
nist Spaniol ?

Cel interogat nu a răspuns de în
dată. A privit drept înainte, în timp 
ce în sală nu se auzea nici o mișcare. 
Apoi Antonio Gimenez Pericas s-a în
tors spre Ramon Ormazabal și, cu o 
voce fermă, a rostit :

— Tovarășe Ormazabal, în fața a- 
cesfui Consiliu de război cer să 
primit în Partidul Comunist Spaniol.

...în noaptea cînd mi s-a povestit 
acest episod, era un cer minunat, cu 
luna și stelele sclipind nespus de viu, 
încît frunzele măslinilor păreau de ar
gint. Iar oamenii — frații lui Federico 
Garcia Lorca și ai afîtor alți eroi — 
fără pîine și bucurii, stropind cu sînge
le lor pereții temnițelor mi-au apărut 
așa cum sînt: neînduplecați, fără tea
mă, mîndri.

Aceasta este Spania.

TUDOR VORNICU

pe acuzațiile din dosa- 
militare excepționale, 
„baze juridice“ s-au 

temniță grea, de zeci

oa-

care

fiu

inițial prin discuțiile dintre delegații 
Statelor Unite și Uniunii Sovietice, 
la care s-au adăugat alte 19 țări, 
subliniază importanța unei activi
tăți comune în explorarea spațiului 
cosmic. Rezoluția propusă recoman
dă continuarea lucrărilor în dome
niul științific și tehnologic, îndeosebi 
în domeniul meteorologiei și comu
nicațiilor pentru a contribui la pro
gresul economic și social al tuturor 
țărilor. Rezoluția cheamă toate sta
tele membre să colaboreze la ela
borarea unor principii juridice pen
tru activitatea în spațiul cosmic șl 
cere Comitetului Special al Națiu
nilor Unite pentru spațiul cosmic 
să-și continue activitatea sa în 
acest sens. în același timp rezolu
ția 
lui 
puri pașnice a spațiului cosmic 
toate documentele care au fost depu
se, printre care subliniem declarația 
sovietică cu privire la principiile de 
bază care trebuie să călăuzească 
activitatea statelor în legătură cu 
explorarea și folosirea spațiului cos
mic. De asemenea, există un număr 
de alte documente propuse de Sta
tele Unite, R.A.U. și Anglia în legă
tură cu declarații și un cod de prin
cipii privind colaborarea internațio
nală în acest domeniu.

în ședința din 10 decembrie Ir luat
cuvîntul delegatul Statelor Unit ’e
a prezentat documentul comun L.
lor 21 de țări, apoi delegații i V- 
riei, Braziliei, Ceylonului, Albar. 1
altor țări. Dezbaterile continuă. ”

trimite în studiu comitetu- 
pentru utilizarea în sco-

LÂ ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Răscoala dm Brunei 
ia amploare

SINGAPORE 10 (Agerpres). După 
cum transmit agențiile de presă oc
cidentale, răscoala din Brunei și Sa
rawak, colonii britanice din Extre
mul Orient, continuă să crească în 
amploare Răsculații ocupă mai mul
te localități precum și cartierele 
mărginașe din capitala coloniei. Ei 
controlează deplin orașele Limbang, 
Sibuti și Seria, acesta din urmă fiind 
principalul centru petrolier al colo
niei, și exercită un control parțial în 
orașele Panaga din Brunei și Miri din 
Sarawak. Luni după-amiază au so
sit în Brunei trei nave de război bri
tanice, printre care un distrugător, 
la bordul cărora s-au afiat vehicule 
de transport și echipament militar. 
Podul aerian deschis simbătă după- 
amiază pentru transportul de întă
riri britanice continuă să funcțione
ze. Au fost pînă în prezent transpor
tate, tot potrivit unor date oficiale 
britanice, 32 de încărcături cu trupe 
și material de război. Luni a fost tri
misă în Brunei cea de-a doua uni
tate de parașutiști de pe lingă co
mandamentul britanic din Extremul 
Orient și este în drum spre Brunei 
un alt detașament de parașutiști.

Luni după-amiază au avut loc în 
Camera Comunelor dezbateri în le
gătură cu situația din Brunei.
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