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Cu planul anual îndeplinit
(Foto : R. Costin)

și-au rea-
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Realizările siderurgiștilor
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteil“). — 

au realizat planul anual' de producție 
Iul roșu". Ei au extins procedeul de
apropiate de cerințele uzinelor constructoare, realizind în acest fel 
însemnate economii de metal, ceea ce le-a permis să producă în plus, 
de la începutul anului și pînă acum, 9 000 tone de laminate.

de la „Oțelul Roșu
Cu 20 de zile înainte 
siderurgiștii de la Uzinele „Oțe- 
laminare la dimensiuni cît mai

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

orașului Deva pînă acum 11 la parterul a- 20 de unități
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Aspect Interior de la fabrica 
de țevi sudate „București“.

PREGĂTIRI GOSPODĂREȘTI 
PENTRU TIMPUL FRIGUROS

Peste 30 de întreprinderi din regiunea Sacău
MOINEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Colectivul întreprinderii de foraj din 

Moinești și-a îndeplinit cu 25 de zile mai devreme planul anual la 
foraj. în această perioadă, viteza de lucru a crescut cu 3,1 la sută, 
față de cea planificată, și cu 23 la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Sondorii din Moinești au forat în acest an cu turbina 
93 la sută din totalul metrilor săpați. Ei au realizat in 10 luni economii 
suplimentare la prețul de cost de 1 200 000 lei.

Pînă acum, peste 30 de întreprinderi din regiunea Bacău 
lizat sarcinile de plan pe acest an.

CONSTRUCȚII NOIIn noul centru al s-au dat în folosință blocuri dé locuințe ; cestora s-au deschiscomerciale. Au mai fost construite I un cinematograf cu 450 de locuri, și un nou local al poștei.Peste puțin timp vor fi date în folosință un mare restaurant, un magazin alimentar cu autoservire, precum și citeva unități ale cooperației meșteșugărești. (De la Nicu 
Sbuchea, corespondent voluntar).

Sîntem în prima lună de iarnă. Zilnic buletinul meteorologic indică mai multe grade sub zero, în unele , regiuni ale țării s-a anunțat căderea primei zăpezi. O bună pregătire în vederea sezonului friguros este necesară pentru ca și în acest anotimp, circulația să decurgă normal, iar aprovizionarea și desfacerea mărfurilor să se facă cu aceeași o- perarivitate. Cuvîntul hotărîtor în această privință îl au _ tspodarii orașelor. Cum s-au pregătit ei să întîm- pine în acest an iarna ?încă din timpul verii, în majoritatea orașelor, secțiunile de gospodărie comunală ale sfaturilor populare au întocmit planuri în care sînt prevăzute măsuri cu privire la buna aprovizionare în timpul iernii a unităților comerciale și asigurarea cu combustibil, desfășurarea normală a transportului în comun. Un capitol special îl reprezintă măsurile luate pentru înlăturarea greutăților ce s-ar ivi în cazul ninsorilor abundente.Pregătirile pentru această iarnă sînt mai temeinice, mai bine organizate decît anul trecut. Majoritatea mijloacelor de transport au fost verificate și s-au procurat rezervele necesare de piese de schimb. Firele electrice ale tramvaielor și troleibuzeloi- sînt în curs de verificare. Pentru intervenții rapide în caz de îngheț, au. fost alcătuite echipe speciale în sectorul ca- nal-apă. întreprinderile de gospodărie orășenească din țară au fost înzestrate cu un număr sporit de utilaje — buldozere, pluguri, precum și cu unelte mai simple. La unele sfaturi populare, cum ar fi cel al Capitalei, există planuri concrete, în care sînt stabilite nominal responsabilitățile pe sectoare. In sfîrșit, au fost constituite colective care coordonează acțiunea de curățire a străzilor, munca echipelor de intervenție.Măsurile arătate mai sus au fost, în general, luate cu mult timp în urmă. De aceea, comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria să controleze în amănunțime cum s-au pregătit întreprinderile de gospodărie comunală : dacă toate utilajele sînt într-ade- văr bine puse la punct, dacă s-a ținut seama ca principalele forțe să fie îndreptate spre locurile cu circulație intensă, cum ar fi arterele principale ale orașelor, intrările în întreprinderi, unitățile comerciale, în așa fel incit mijloacele de transport în comun să funcționeze normal și aprovizionarea să nu sufere.O sarcină însemnată revine conducerilor întreprinderilor industriale, care nu trebuie să uite — cum s-a întîmplat în unele locuri anul trecut — că în primul rînd unităților respective le revine îndatorirea de a organiza în cel mai scurt timp curățirea zăpezii din fața fabricii sau uzinei.Din experiența anului trecut trebuie să tragă învățămintele cuvenite și organele unităților din transporturi, căci au fost zile cînd în unele stații și autogări debarasarea liniilor și a locurilor de parcare a durat nepermis de mult. Asigurarea circulației normale a trenurilor și autobuzelor, a unei bune legături între localități constituie, de asemenea, o sarcină de seamă.Pentru ca străzile să fie și în timpul iernii curate și bine îngrijite, pentru ca aprovizionarea și transportul să se desfășoare nestingherite, un sprijin însemnat îl pot aduce cetățenii. Antrenați de organizațiile obștești din cartiere, de deputați, ei pot da un sprijin prețios la eliberarea de zăpadă a trotuarelor, pasajelor și a străzilor. Important este ca în timpul iernii peste tot să se lucreze cu spirit de răspundere, operativ, ca munca de gospodărire a orașelor să fie temeinic organizată, iar controlul organelor de partid și al comitetelor executive ale sfaturilor populare să nu slăbească nici o clipă.
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In plus — 18 000 tone cărbune
PITEȘTI (red. ziarului „Secera și Ciocanul"). — Minerii de Ia între

prinderea carboniferă Cîmpulung-Muscel au îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1962. Ei au extras peste sarcinile planificate 18 000 de tone de 
cărbune, cu 8 000 de tone mai mult față de angajamentul anual.

Cea mai mare cantitate de cărbune datâ peste plan a fost obținută 
pe seama ridicării productivității muncii, care a crescut cu 4 la sută 
față de sarcina planificată. Calitatea cărbunelui a fost îmbunătățită 
lună de lună prin reducerea procentului de cenușă.

Asistențd medico-sanitard 
la locul de munca

Prelucrarea cifrelor de plan 
pe anul 1963 la Combinatul 

chimic Borzești

In orașele și satele regiunii Crișana
ORADEA (coresp. „Scînfeii"). 

— în anii 1959—1962 în ora
șul Oradea și în centrele de 
raioane din regiune au fost 
construite prin fondurile alocate 
de sfat și date în folosința oa
menilor muncii 2 515 aparta
mente, dintre care 524 au fost 
construite în anul acesta. Pînă 
la sfîrșitul anului vor mai fi 
dale în folosință încă 131 apar
tamente. Situația existentă la 
Direcția de statistică arată că în 
aceeași perioadă 
Crișana 
6 000 locuințe

9 în anul 
populare din 
s-au preocupat cu 
buna desfășurare a construcții
lor de școli și cămine culfurale. 
Asffel, au fost terminate și date 
în folosință în aces* an con
strucțiile a 55 de școli de 4 și 
8 ani, precum și 20 de săli de 
clasă. De asemenea, în acest an 
în satele Crișanei au fost con
struite și s-au dat în folosință 
19 'localuri noi pentru cămine 
culturale.

• In regiunea Crișana func
ționează în prezent 221 cinema
tografe, dinfre care 26 cu bandă 
normală, 187 cu bandă îngustă, 
precum și 8 caravane. De men
ționat că în acest an au luat 
ființă 25 de cinematografe noi, 
dinfre care unul cu ecran laf la 
Oradea.
• In acest an au fosf elecfri-

s-au
în regiunea 

construi* peste 
individuale.
acesta, sfaturile 

regiunea Crișana 
grijă de

ficafe 24 localifăfi rurale din re
giunea Crișana. In alfe 12 safe 
lucrările de electrificare 
pe terminate. Printre 
le în care a pătruns recent 
electric sînt : Șuncuiuș, 
loaniș, Fericei și altele.

® O dată cu lucrările de e- 
lectrificare au mai fost extinse

sînt 
safe- 
becul 
Finiș,

rejelele de distribuție și iluminat 
public în 16 localități și s-au ra
cordat la sistemul energetic na
tional încă 4 safe, între care Al- 
dești, raionul Gura Honf, Uilea- 
cul de Beiuș și altele. Rejeaua 
electrică a fost extinsă în pre
zent în 190 de localități rurale 
din regiune.

Se extinde rețeaua, 
comercială a CapitaleiVasta rețea comercială a Capitalei se dezvoltă continuu. La parterul noilor blocuri, situate în diferite cartiere ale orașului, apar magazine moderne, bine aprovizionate și utilate. In unele cartiere s-au ridicat construcții speciale — complexe—care găzduiesc grupuri de unități comerciale sau de deservire a populației. De la începutul anului și pînă la 15 noiembrie au fost recepționate și date în folosință încă 67 de noi unități comerciale și de prestări

de servicii, mînd aproape 30 000 rie, textile, ,m.p. Alte 15 .maga- gerie^în apropierea zî'ne, construite pe ' Circului de stat și pe calea Dorobanți au intrat în funcțiune alte 7 noi u- nităti ale comerțului socialist și o u- nitate de reparații radio - televizoare. Pe șoseaua Mihai Bravu — una din arterele în plină construcție — în a- propiere de Obor, în blocurile “ D 10 și D 11 au a- părut numeroase noi unități : de textile, încălțăminte și galanterie, o agenție CEC etc., precum și trei unități de deservire a populației.

însu- lanterie, parfume- tutun-zî'ne, construite o suprafață de peste 2 800 m p sînt terminate, urmînd să fie dotate cu mobilier. Vor fi de asemenea gata, pînă la sfîrșitul anului, alte 29 de magazine.în vecinătatea U- zinelor „Grivita Roșie" s-a deschis un modern restaurant : „Feroviarul". Parterul blocului 6 Dinamo, cunoscutul bloc etalon de pe șoseaua Ștefan cel Mare, găzduiește un șir de magazine : de încălțăminte, ga-

E 2,

Există rezerve interne
totul e să le valorificăm mai bineîntrețineri a utilajelor. O în-

lase pe

buneisemnată rezervă se găsește în reducerea timpului de oprire a utilajelor cu prilejul reparațiilor și reviziilor. Un singur exemplu este e- dificator. Dintr-un calcul sumar, întocmit de conducerea secției, reiese că dacă în acest an, cu prilejul o- pririlor pentru reperații și revizii, fiecare celulă ar fi fost pusă în

lor, noi ne putem mîndri cu lizările obținute — a spus operatorul principal Dumitru Zaharia. Avem rezultate bune și în domeniul reducerii prețului de cost al produselor. Dar oare ne putem noi mulțumi cu aceste rezultate ?;Nicidecum. Există posibilități să micșorăm consumul specific de electrozi de grafit, prin descărcarea

Pe lîngă o serie de dependența“-Sibiu, pre- întreprinderi au create în acest an servicii de medicină a muncii, dotate cu aparate moderne. De asemenea, au fost înființate unități sanitare pe marile șantiere ale hidrocentralei de pe Argeș, la Combinatul chimic Borzești, Uzinele „In-

fost cum și într-o serie de 15 alte întreprinderi și șantiere industriale.Inexistentă în trecut, asistența medico-sanitară la locul de muncă este asigurată acum de 86 de policlinici de întreprindere și șantiere, 595 dispensare și 1227 puncte sanitare în întreprinderi, în care lu-

creazăun mare număr de cadre medicale.Condițiile de asistență medico-sanitară; create prin grija statului în întreprinderile industriale, situează în prezent țara noastră printre statele cu cele mai puține cazuri de morbiditate și incapacitate temporară de muncă. (Agerpres)
De curînd, stația meteorologică 

din Ploiești a primit pentru rezul
tate deosebite în muncă, titlul de 
„Stație meteorologică fruntașă pe țară“. în fotografie : Se pre
gătesc aparatelo pentru măsură
tori. (Foto : Agerpres)

Spectacole în pregătire
DEVA (coresp. „Scînteii"). — Pes

te 400 de formații artistice de ama
tori din întreprinderi, cămine cul
turale, case raionale de cultură din 
regiunea Hunedoara pregătesc spec
tacole consacrate celei de-a 15-a a- 
niversări a proclamării R. P. Ro
mine. Corurile cluburilor muncito
rești din Hunedoara, Petroșeni, Colan și Deva, ale căminelor cultu
rale din Poiana și Dobra, și 
altele, pregătesc un larg repertoriu 
care cuprinde printre altele cînte- 
cele „Republică, măreață vatră" și 
„Părinte drag, partid iubit“.

De asemenea, programele forma
țiilor de teatru, coregrafice și bri
găzile artistice de agitație oglindesc 
viața nouă a orașelor și satelor hu- 
nedorene în anii Republicii.

Întîlnire între deputați și alegători
De curînd, colectiviști din comuna 

Știubieni, raionul Săveni, s-au în- 
tîlnit cu Dumitru Vizitiu, deputat în 
Sfatul popular al regiunii Suceava. 
Cu acest prilej, alegătorii au scos în 
evidență faptul că în comuna lor 
s-au construit un cămin cultural, o 
școală de opt ani, s-au deschis noi 
magazine etc. In prezent, se lucrea
ză la electrificarea comunei și ex
tinderea rețelei de radioficare. In 
urma propunerilor făcute de cetă
țeni, aici vor începe în primăvară 
lucrările pentru construirea unui 
dispensar și a unei case de naștere.

Intîlniri ale alegătorilor cu depu-

tații, în. cadrul cărora aceștia pre
zintă dări de seamă cu privire la 
activitatea lor, au avut loc în toate 
comunele regiunii. Pînă acum, peste 
6 500 de deputați comunali au pre
zentat dări de seamă în adunări ce
tățenești, la care au participat 
aproape 190 000 de cetățeni. Cu a- 
ceastă ocazie s-au făcut 4190 pro
puneri, din care mai mult de jumă
tate au și fost traduse în viață

(Agerpres)

DE PESTE HOTARE

Combinatul chimic de la Borzești este o adevărată mîndrie a țării, o puternică ilustrare a foiței creatoare cu care poporul nostru valorifică din plin avuțiile patriei, dînd viață p cii partidului de continuă în- ' » a economiei naționale. Eleste unul dintre obiectivele importante ale industriei noastre chimice în continuă dezvoltare.Ca și în alte întreprinderi și noi în combinat a început să prelucreze sarcinile de plan1963. Discutarea cifrelor de plan are loc pe secții și uzine. Redăm mai jos citeva aspecte de la adunarea de prelucrare a sarcinilor de plan care a avut loc zilele trecute la secția electroliză.Secția electroliză este considerată pe drept cuvînt „inima" în- tregji uzine de sodă caustică. Mun- —Morii și tehnicienii noștri au obținut în acest an succese însemnate în prbducție. Am realizat planul în numai 11 luni, am ridicat concentrația la sodă în medie pînă la 126 grame la litru, am redus cu 61 de lei prețul de cost pe tona de produse față de 1961.Adunarea de prelucrare a sarcinilor de plan pe 1963 a prilejuit o nouă desiășurare a spiritului de inițiativă și gospodăresc al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri. Toți cei care au luat cuvîntul și-au exprimat convingerea că sarcinile sporite ce secției în anul ce vine pot făptuite cu succes.După cum au subliniatbitorii, creșterea producției se va realiza pe două căi : prin lărgirea capacităților de producție actuale și prin mai buna folosire a capacităților existente, ca urmare a reducerii opririlor accidentale și a mai

Cm 20 de zile mai devreme
Ieri 11 decembrie, colectivul Combinatului chimic Borzești și-a 

realizat sarcinile de plan pe 1962. în acest an producția combina
tului crește cu 60 la sută față de anul anterior. Acest spor de pro
ducție s-a obținut prin intrarea în funcțiune a unor noi capacități 
de producție — cum sînt instalațiile de alcooli grași, clorură de 
metilen, clorură de aluminiu și altele — și prin folosirea mai bună 
a capacităților de producție existente. Totodată calitatea produse
lor s-a îmbunătățit simțitor, combinatul n-a primit în această pe
rioadă nici o reclamație din partea beneficiarilor.

Colectivul combinatului și-a propus să realizeze peste plan, 
pînă la sfîrșitul anului, o producție în valoare de 23 000 600 lei.

revin ii în-vor-

funcțiune numai cu două ore mai devreme, lucru pe deplin posibil, s-ar fi putut produce cu 30 000 kg sodă și 26 500 tone clor în plus.în cadrul discuțiilor s-a acordat o atenție mare gospodăririi mai bune a materiilor prime și materialelor. Mulți vorbitori au arătat că față de 1961 colectivul a folosit cu mai multă chibzuință atît materia primă, energia electrică cît și materialele și piesele de schimb, consumurile specifice fiind în general mai reduse. Aceasta se reflectă de altfel în reducerea prețului de cost pe tona de produse. Vorbitorii au arătat însă că secția dispune de numeroase rezerve pentru realizarea de economii.în ce privește calitatea produse-

rea- sele necesare. El a propus ca în anul ce vine Instalațiile oprite intr-un schimb, pentru mici reparații și revizii, să fie puse în funcțiune de schimbul respectiv.Cu prilejul discuțiilor, muncitorii și tehnicienii secției noastre, ca a- devărați gospodari au făcut și alte propuneri valoroase menite să asigure realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan pe anul viitor. Iată citeva dintre aceste propuneri :
® Lăcătușul Popescu Aurel : Să 

se intensifice ritmul de montare a 
celor 14 celule pînă la sfîrșitul 
anului și a celorlalte 14 în tri
mestrul I. Să se mărească numă
rul de sonde la Tg. Ocna pentru 
asigurarea materiei prime.

9 Gheorghe Oprea, maistru chi
mist : Să se folosească gazele de 
ardere de 
prezent se 
bonatarea 
micșorării
carbonat de sodiu și acid clorhidric.

la evaporare, care în 
dau la coș, pentru car- 
saramurei în scopul 

consumului specific de

uleiului de ianuarie să noului pro-
și manipularea lor cu grijă. Și anozii pot fi mai bine utilizați. Cum? Prin impregnarea cu parafină clorurată țn locul in. Propun ca din luna se treacă la folosirea cedeu de impregnare.Operatorul Nicolae Lazăr a vorbit pe larg despre posibilitățile care există în secție reducerea consumului de și de energie electrică.După ce și-a exprimat gerea că sarcinile de plan sînt pe deplin realizabile,torul chimist Benedict Hălăcescu a arătat sifice celule narea

pentru furtuneconvin- pe 1963 opera-că este nevoie să se inten- ritmul de montaj a noilor și să se asigure apro-vizio- cu toate materialele și pie-

© Muncitorul Gheorghe Ciobanu: 
Să se înlocuiască conductele teh
nologice de fier cauciucat din sec
ția electroliză cu conducte de sticlă.Aceste propuneri, ca și altele care se vor mai face, vor contribui la îmbogățirea planului de măsuri tehnico-organizatorice al secției în vederea realizării cu succes a sarcinilor de plan pe anul viitor.

ANATOLIE HÄLCESCU, ingi 
ner tehnolog ; DUMITRU 
CIOCĂNĂU, maistru; ROZA 
POPA, maistru ; GHEORGHE 
IONAȘ, operator principal, 
secția electroliză, Combinatul 

chimic Borzești

Tntîlnire emoționantă... Cunoscuțil interprețl al rolurilor caragialiene Costaclie 
Antoniu, Grigore Vasiliu-Birlic, artiști ai poporului, și Niky Atanasiu, artist emerit, 
în mijlocul artiștilor amatori din echipa sindicatului sanitar-Sighet, care au întru
chipat personajele „Scrisorii pierdute” : loan Moigrădean (Cetățeanul turmentat), 
Enache Titircă (Cațavencu) și Aurelia Chindriș (Zoe Trahanache).

(Foto : V. Emil)

O NOUA PROPUNERE SOVIETICA a fost prezentată la Conferința de la Geneva, pentru dezarmare în scopul de a înlesni o înțelegere cu privire la încetarea experiențelor nucleare. U.R.S.S. se declară de acord cu instalarea pe teritoriul puterilor nucleare, a 2-3 stații seismice automate în zonele cele mai afectate de cutremure, precum și cu participarea la nevoie de personal străin pentru transportarea aparaturii de la centrul internațional la stațiile respective și invers.
UN NOU GUVERN VEST-GERMAN. în urma tocmelilor dintre U.C.D.— U.C.S. și partidul liber-democrat s-a căzut de acord asupra formării noului guvern vest-german, prezidat de cancelarul Adenauer.
ÎN PROTECTORATUL ENGLEZ 

BRUNEI, răsculații își mențin și își consolidează pozițiile. Populația loniilor engleze vecine (Borneo nord și Saravrak) sprijină activ răsculații din Brunei.
LA BURSA înregistrat o a cursului acțiunilor mai cietăți.

code pe
DIN NEW YORKscădere considerabilămultor so-

GUVERNUL REPUBLICII a inteizis senatorului Eilender să lămînă acestei țări. Această luată ca urmare a serii de țări africaneviză de intrare lui Eilender datorită declarațiilor sale rasiste.

e-a
SOMALIA american teritoriulpe hotărîre a fost refuzului unei de a-i acorda

IMAGINEA SATULUI DE AZI
Pentru sutele și miile de 

spectatori care se perindă prin 
sala Teatrului C.C.S. se con
turează zi de zi o harfă, 
i-am putea spune, artistică, a 
patriei noastre. De la Vatra 
Dornei sau Tg. Jiu, de la Si- 
ghef sau Brăila, de la Huși ori 
Sîntana, artiștii amatori au a- 
dus în ultimele zile, pe sce
na Festivalului, imaginea vas
tei mișcări artistice care a cu
prins pînă și 
îndepăitate.

...De pe o 
n-ar putea să 
le comunei Dolhasca — Su
ceava. Lisandru — „ brigadie
rul“ din piesa „îndrăzneala"— 
este în viața de toate zilele 
ajutor de brigadier și secre
tarul organizației U.T.M . din 
comună. Pentru el, „documen
tarea" în vederea realizării 
rolului n-a mai fost o proble
mă. Dar pentru ceilalți ?

— Apăi, noi ne documen
tăm pi ulițile satului — ne 
răspund, în dulcele grai mol
dovenesc, inferprefii piesei : 
colectiviști și învățători. Avem

satele cele mai

asemenea harfă 
lipsească nume- 

Dolhasca

Pe scena festivalului „I. L. Caragiale"

„modele“ pentru tăti persona
jele, și bune și răle...

Aici își are izvorul, desi
gur, acei fior de autenticitate 
care a străbătut spectacolul 
celor din Dolhasca.

...Poate că însuși Ion Crean
gă semăna în copilărie cu a- 
ces* vioi și ghiduș școlar care 
ne face să retrăim povestea 
cu „pupăza din lei". Irimia 
Nicolae din satul Bazga, raio
nul Huși, este aplaudat pentru 
talentul și pent'u tinerețea lui, 
de o vîrstă cu Republica. Iar 
dacă spectatorii ar li cunoscut 
doar citeva amănunte din via
ța lui, ar li aplaudat încă oda
tă. Nică, „școlar și colectivist“, 
cum își zice el, are bibliote
că „personală“ și ascultă la 
radio emisiunile de teatru. 
Dac? mai face ghidușii l Da, 
dar nu ca aceea cu „pupăza 
dir. tei“. își rupe ghetele cu 
mingea la baza sportivă din

sat. Vrea să devină artist și... 
atlet.

...De la poalele Țibleșului 
au poposit pe scena festiva
lului colectiviștii din Groșii de 
sub Munte, p-ezentînd monta
jul literar-muzical „la poalele 
muntelui".

„Dar mai sus de sfat / Ce 
ne-am mai dural I“ — întrea
bă corul băieților. Și fetele 
răspund : „Colectiva noastră / 
Ca o floare-n glastră".

„Era un sat in care strălu
ceau / Doar două case-n 'cără
mizi lucrate“... — recită pe 
scenă Pop Nicolae, iar din ca
bina actorilor se completează; 
„Azi sînt case de zid în ju
mătate satul".

Aplauzele s-au adresat, de 
lapl, nu numai spectacolului 
propriu-zis — reușit, neîn
doielnic — c! ?! vieții noi din 
salul de la poalele muntelui 
ai cărei mesageri erau colec-

tlviștii-adoii. Pentru că, 
spectacolele cu care au 
în finală, dar mai ales 
viața și preocupările lor, 
lectiviștii aduc pe scena 
valului imaginea salului noslru 
contemporan.

■fcArtiștii amatori din regiunea Iași au prezentat ieri dimineață, piesele : „Oamenii înving“ (Fabrica de rulmenți-Birlad) și „îndrăzneala" (Casa raională de cultură-Huși).După amiază au intrat pe scena concursului formațiile de amatori din regiunea Crișana, prezentînd două montaje literare : „Ce frumoasă-i viața noastră“ (Căminul cultural din comuna Lăzăreni) și „Pe calea arătată de partid“ (fabrica „Înfrățirea“-Ora- dea) și două piese : „Un iaz... și o poveste cu haz“ (Căminul cultural din comuna Sîntana) și „Căsătoria“ (Sindicatul învăță- mînt-Oradea).

prin 
venit
prin 
co- 

festi-
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Qcnita ut eămuivU cultivate
După cum s-a a- 

Vătat și în cadrul 
consfătuirii, esenjia- 
lu în activitatea 
culturală de masă 
la sate îl constituie 
contribuția ei la în
tărirea economico- 
organizatorică a 
gospodăriilor co
lective, la dezvol
tarea conștiinței 
socialiste a colec
tiviștilor. Organele 
și organizațiile de

La Pitești a avut loc recent o consfătuire organizată de Comi
tetul regional de partid Argeș privind desfășurarea muncii politice și 
culturale de masă în perioada de iarnă în satele regiunii. Au participat 
membri ai birourilor comitetelor raionale de partid, președinți și se
cretari ai comitetelor pentru cultură și artă, reprezentanți ai unor 
organizații de masă, directori de cămine culturale, bibliotecari și alți 
activiști în domeniul culturii de masă. Consfătuirea a prilejuit un rod
nic schimb de experiență, scoțînd în evidență ceea ce este valoros 
în activitatea cultural-educativă de la sate, d subliniat sarcinile ce 
revin căminelor culturale și bibliotecilor în lunile următoare.

partid îndrumă și 
ajută căminele culturale, bibliotecile și 
celelalte instituții culturale de masă să 
organizeze manifestări cultural-educa
tive pentru a traduce în fapt acest o- 
biectiv corespunzător cu cerințele spe
cifice locale.

în multe comune — la Scornicești 
și Piatra, raionul Slatina, Lăpușafa, 
raionul Horezu etc. — activișli cultu
rali participă adesea la ședințele consi
liilor de conducere ale G.A.C. 
spre a cunoaște mai bine problemele 
concrete, economice și organizatorice, 
ale gospodăriilor colective. Ei vizitează 
sectoarele de producție, ștau de vorbă 
cu inginerii și „tehnicienii, cu brigadie
rii și fruntașii în muncă, studiază pla
nurile de producție, află care sînt preo
cupările colectiviștilor.

în satele regiunii se desfă? 
șoară numeroase acțiuni pentru răs
pîndirea în rîndurile colectiviști
lor a cunoștințelor agrozootehnice, a 
metodelor înaintate de muncă, a 
experienței unităților agricole socialist^ 
fruntașe. Se organizează în multe locuri 
sfaturi ale agronomului sau zOo*ehni- 
cianului. La Curtișo.ara și Bălfeni, ra
ionul Slatina, Călinești și Oarja, raio
nul Pitești, au avut loc consultații pri
vitoare la cultura porumbului, date de 
specialiști veniți din Craiova și Bucu
rești, la care au asistat și colectiviști 
din comunele vecine. Căminul cultural 
din comuna Crîmpoia, raionul Drăgă- 
nești, a organizat cu ajutorul medicu
lui veterinar un concurs „Cine știe 
zootehnie, cîștigă", la care au 
participat și îngrijitorii de animale 
din comunele Titulești și Șer- 
băneșfi. "... ~ .
nul Slatina a fost trimisă o expoziție 
volantă pe tema „Să învățăm din ex
periența gospodăriilor fruntașe din ra
ion".

Sarcinile prevăzute în planul de 
producție al gospodăriei colective for
mează principalele obiective ale acti
vității bibliotecii din Gliganu. Biblio
tecara de aci — Ioana Petre — 
inițiază variate manifestări de răspîn- 
dire a cunoștințelor agrozootehnice cu 
ajutorul cărților, după specificul fiecă
rui sector de producție: consfătuiri cu 
colectiviști din sectorul zootehnic în 
jurul cărților care se referă la căile de 
creștere a producției de lapte; seri de 
întrebări și răspunsuri pentru colecti
viștii care muncesc în brigăzile de 
cîmp ; lecturi în grup la brigada le
gumicolă din broșurile „Lucrări de în
treținere la grădină", „Bolile și dăună
torii culturilor de legume" și altele.

în consfătuire a fost subliniată ex
periența și rezumatele bune obținute 
de numeroase organizații de partid în 
munca educativă prin organizarea zi
lelor de odihnă colectivă, a sărbători
rii strînsului recoltei, prin adu
nările populare, la căminele culturale, 
fie cu participarea tuturor colec
tiviștilor dintr-o gospodărie, fie pe 
sate sau pe brigăzi de producție. Dis
cuțiile purtate, mai ales în raioanele 
Costești și Slatina, de colectiviștii pre- 
zenfi la aceste adunări în jurul unor 
probleme importante referitoare la 
dezvoltarea avutului obștesc, disciplina 
muncii în gospodărie etc. joacă un roi 
important în dezvoltarea conștiin
ței socialiste a sătenilor. Au un mare 
efect educativ manifestările culturale 
dedicate colectiviștilor fruntași. La o 
astfel de acțiune, organizată la căminul

cultural din comuna Sfoicănești, au 
participat toți colectiviștii. Secretarul 
organizației de partid a vorbit des
pre munca harnică, inimoasă a frun
tașilor la strîngerea recoltei. Fruntașii 
și-au împărtășit apoi din experiența lor. 
Festivitatea s-a încheiat cu un bogat 
program artistic.

în unele locuri s-a obținut o bună 
experiență în răspîndirea cunoștințelor 
științifice. Brigăzile științifice din raioa
nele Muscel, Rm. Vîlcea, Găești se 
deplasează cu regularitate la sate, 
unde își desfășoară activitatea pe baza 
unui pian de perspectivă în sfrînsă le
gătură cu cerințele locale. Sprijinite de

Pe marginea unei consfătuiri 
organizate de Comitetul 
regional PM.R. Argeș

comitetele raionale de partid, unele 
comitete pentru cultură și artă au a- 
cordat o atenție deosebită organizării 
propagandei prin conferințe. Merită 
relevat faptul că în raionul Slatina au 
fost atrași să expună conferințe pe 
teme agricole, precum și pe teme edu
cative, științifice, o serie de specialiști, 
oameni de cultură, activiști de partid 
și de stat, cadre bine pregătite. Unele 
cămine culturale, cum este cel din co
muna Scornicești, folosesc cu succes în 
propaganda științifică expoziția volantă 
„Originea și evoluția omului“, pe mar
ginea căreia dau explicații cadrele di
dactice din comună. De succes se 
bucură și serile de întrebări și răs
punsuri și broșurile consacrate explică
rii științifice a unor fenomene naturale. 

. în 25 de 'comune din raio- în regiune a luat o mare extindere 
s mișcarea artistică de amafo'i. Specta

colele prezentate de numeroase for
mații din regiune cu un repertoriu bo
gat, axat pe cerințele actuale ale sa
tului, contribuie la educarea socialistă 
a colectiviștilor. Din păcate, unele e- 
chipe, mai ales coruri fruntașe, cum 
sînt cele din Rucăr, Călinești, Topolo- 
veni, Domnești au o activitate spora
dică. Brigăzile artistice de agitație 
prezintă adesea programe lipsite de 
combativitate la adresa manifestărilor 
înapoiate.

Organele și organizațiile de partid, 
activiștii culturali din regiune mai au 
încă multe de făcut pentru ca în fie
care sat să se desfășoare o activitate 
culturală permanentă, bogată în mani
festări sfrîns legate de viața gospodă
riei colective, pentru a cuprinde în 
sfera activității căminului și bibliotecii 
marea masă a colectiviștilor.

în multe comune, bibliotecarii și cei
lalți activiști culturali desfășoară o rod
nică activitate de popularizare a cărții. 
Aceasta contribuie la dezvoltarea gus
tului pentru citit în rîndul sătenilor. 
Tot mai mulți colectiviști își formea
ză biblioteci personale și le îmbogă
țesc continuu cu ce apare nou. Tre
buie spus însă că organele locale 
nu se ocupă încă suficient de apr.Pr 
vizionarea sistematiaă a satelor c.u 
cărți.; Din pricina Unor deficiențe în 
munca cooperativelor (vicepreședin
te al U.R.C.C. Ion Olteanu), care 
au sșrcina de a difuza cartea la safe, 
colectiviștii și ceilalți oameni ai muncii 
dintr-o serie de localități sînt .lipsiți 
de posibilitatea de a-și cumpăra ope
rativ lucrările de care au nevoie; jf) 
unele cooperative ajung lucrări puține, 
iar altele s.înt aprovizionate cu cărți Ia

înfîmplare, 
se ține seama de 
cerințele și speci
ficul fiecărei 
mune.

Organizarea 
desfășurarea 
ții culturale 
masă la sate 
în primul rînd, 
sarcină 
a comitetelor pen
tru cultură și arfă. 
Activitatea acesfo- 
adîncirea experien-

Uzinele „Electronica" din Capitală. Pe banda de montaj, televi
zoare Cosmos. (Foto : Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT i

V. I. LENîN : Despre democrația so.csaHstă sovleê'cà
118 pag.

Culegerea cuprinde o serie de 
lucrări ale lui V. I. Lenin în care 
se face o analiză teoretică, fun
damentată a dictaturii proletaria
tului și a democrației socialiste.

In „Sarcinile imediate ale Pu-‘ _ ___ _
terii Sovietice“, cuvîntare rostită ța forță mobilizatoare a demo
la primul congres al Internațio- " ' ' *"
nalei Comuniste, în prelegerea

★

mun
de 

este, 
O 

principală

„Despre stat" și alte materiale 
care se află în volum, Lenin de
mască cu toată hotărîrea ipocri
zia democrației burgheze și scoate 
în evidență esența democrației 
socialiste, legătura indisolubilă 
dintre soviete și popor — mărear

crației socialiste în construcția 
socialismului. *•

★
ra, dezvoltarea și adîncirea experien
ței cîștigafe trebuie să fie în perma
nență în atenția organelor de partid.

Biroul Comitetului regional de partid 
Argeș a stabilit un plan de măsuri în 
vederea intensificării activității cultu
ral-educative în perioada de iarnă în 
rîndurile colectiviștilor. Printre altele, 
se prevede elaborarea pe plan raional 
a unui ciclu de conferințe „Să învățăm 
din experiența gospodăriilor fruntașe 
din raion“. Se vor edita, pe aceeași 
temă, broșuri, afișe, pliante. Cadre de 
partid și de stat, bine pregătite, nume
roși intelectuali vor fi atrași să elabo
reze și să expună săpfămînal, la sate 
conferințe pe teme economice și edu
cative, culfural-științifice. în sprijinul 
cursanților de la învăfămîntul agrozoo
tehnic vor fi prezentate cicluri de fil
me documentare. Vor fi trimise la sate 
numeroase brigăzi științifice. Teatrul de 
sfat din Pitești, orchestra populară 
„Doina Argeșului“, cele mai bune for
mații artistice de amatori vor face tur
nee la safe.

De asemenea, planul acordă atenție 
generalizării experienței bune, a me
todelor și acțiunilor care și-au dovedit 
eficiența în munca cultural-educativă 
de masă la sate.

GH. CODIN, C. MATACHE : Me
todele de muncă ale comitetului 

sindicatului nostru96 pag. 1,40 lei
Broșura este redactată pe baza 

experienței comitetului sindical

de la Uzina de pompe și mașini 
agricole din București.

în ajutorul celor care urmează 
cursurile serale de partid anul II 

sate
336 pag. 4,60 lei

1NÎÎLNIRI INTERNATIONALE DE HOCHEI ȘI HANDBAL ”
> > ■ f

I. CIUCHI

Activitatea competițională la ho
chei pe gheață continuă simbătă cu 
desfășurarea întîlnirii dintre echi
pele selecționate ale R. P. Romîne și 
R. D. Germane. Jocul va avea loc 
la patinoarul artificial „23 August" 
și va începe la Vya 19. Echipa R. D. 
Germane este una din cele mai pu
ternice .din Europa. Cu ocazia cam
pionatului mondial desfășurat în 
1961 în Elveția, echipa R. D. Ger
mane s-a clasat pe locul 5 în cla
sa A. Hocheiștii germani sînt aștep
tați să sosească joi în Capitală.

Echipele R. P. Romîne și R. D. 
Germane se vor reîntîlni din nou

duminică pe patinoarul „23 August" 
de la ora' 18,30.

★

Vineri, de la ora 19,15, sala spor
turilor de la Floreasca va găzdui 
meciul masculin de handbal dintre 
echipele Dinamo București și Spar- 
tacus Budapesta contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni". Echi
pa învingătoare din acest joc va 
întîlni în sferturile de finală cîști- 
gătoarea jocului Grashoppers Zü
rich — Rukomet Zagreb. Reamin
tim că pînă în sferturile de finală 
nu se joacă meciuri tur-retur.

Beși scrisorile n-au fost publicate
S-A PUS CAPĂT

UNEI PRACTICI NEJUSTE

„O mare parte din salariații Uzinei 
„Ciocanul“ din Nădrag — ne relata în
fr-o scrisoare muncitorul Mihai Dece- 
bal — sînt membri ai asociației spor
tive. De cîfva timp, consiliul aso
ciației sportive a întocmit niște tabele, 
le-a predat la casierie și, pe baza lor, 
se încasează cotizațiile în mod auto
mat. Simplu, fără bătaie de cap. Dar 
este oare just un asemenea procedeu ? 
Cine le-a dat dreptul membrilor con
siliului asociației sportive să rețină co
tizația din salariu, să substituie conți
nutul activității lor prin asemenea me
tode pur administrative ?"

în răspunsul, primit din partea Co
mitetului raional de partid Lugoj se a- 
rafă că faptele s-au petrecut întocmai. 
Ba mai mult. La plata cotizației pentru 
asociația sportivă s-au făcut și unele 
abuzuri. Conducerea întreprinderii, la 
indicația comitetului de parfid al uzi
nei, a interzis folosirea practicii de re
ținere a cotizațiilor direct de pe ștafele 
de salarii, urmînd ca acestea să fie în
casate de asociația sportivă de la fie
care membru în parte.

popular al regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară ne-a comunicat că a fost 
reorganizată activitatea clubului, luîn- 
du-se totodată măsuri pentru îmbună
tățirea întregii munci cuBural-educative 
din cadrul stațiunii.

REPARAȚIILE AU FOST
EFECTUATE

,,în hala depoului de automotoare 
din Arad — ne scria mon.torul Ion 
Luca — sînt două ventilatoare. Pe la 
începutul primăverii, unul din ele a 
fost demontat pentru reparații. Au tre
cut multe luni, dar reparațiile nu se 
mai termină. Cam mult pentru o treabă 
care s-ar putea face în numai cîfeva 
zile !"

într-adevăr, lucrarea a putut fi efec
tuată repede. Consiliul local al sindi
catelor din Arad, dăruia i-am trimis se
sizarea, ne face cunoscut că ventilato
rul . respectiv a fost reparat și pus 
funcțiune.

SANCȚIUNE MERITATĂ

INFORMAȚII
O Baritonul Georg Ots, artist al po

porului al U.R.S.S., solist al Teatrului A- 
cademic de Operă și Balet „Estonia” din 
Tallin, și-a încheiat turneul în tara noa
stră cu un recital susținut marți seara în 
șala Ateneului R. P. Romîne. Acompaniat 
ia pian de Eugen Kelder (U.R.S.S.) oaspe
tele sovietic a interpretat lucrări de Mo
zart, Schubert, Ceaikovski, Rubinștein, Do
nizetti, Dunaevschi, Novikov, A. Kapp, E. 
Aav și alții.

Ca și la recitatele prezentate pînă acum 
la Iași, Cluj și Arad, în studioul de tele
viziune „București”, baritonul sovietic s-a 
bucurat de un frumos succes.

In cite va
Aminat dip cauza ploii, meciul de fotbal 

dintre selecționata olimpică a U.R.S.S. și 
cunoscuta echipă braziliană F.C. Santos 
s-a disputat luni seara la Sao Paulo. E- 
chipa braziliană, în care joacă celebrul 
Pele, a cîștigat întîlnirea cu 2—1. Se
lecționata olimpică a U.R.S.S. va mai sus
ține încă două meciuri in Brazilia, după 
care va pleca în Argentina și Columbia.

★
Echipa de fotbal Dinamo Moscova a ju

cat la Tokio, pe terenul din incinta velo
dromului Korakuen, cu reprezentativa Ja
poniei. Victoria a revenit fotbaliștilor so-

rânduri
vietici cu scorul de 3—2 (1—1). Au asistat 
20 000 de spectatori.

★
Gimnasta cehoslovacă Vera Ceaslakova 

a cîștigat concursul individual compus din 
cadrul meciului internațional dintre echipa 
Japoniei și o selecționată europeană. La 
masculin primul s-a clasat japonezul Endo.

*
Astăzi la Anvers, echipele de fotbal 

Vasas Budapesta și Fejenoord (Olanda) 
se întîlneșc în cel ,de-,al treilea meci din 
cadrul „Cupei .campionilor europeni”.

în

LA CLUB — ACTIVITATE
CULTURALĂ BOGATĂ

înfr-o scrisoare recentă, mai mulți 
muncitori de Ia Fabrica de confecții 
„București" și de la 1.7.B. au sesjzat 
faptul că jp stațiunea balneo-climate- 
rică Sovafa lasă de dorit activjfatea 
culfural-sportivă. Deși la club exjsfă su
ficiente mijloace materiale pentru a 
asigura celor veniți la odihnă și frata- 
ment condiții bune de recrear.e, aces
tea nu sînt folosite.

Pupă cercetarea faptelor, Sf.aful

„Am trecut nu de mult prin satul 
Drăgușeni 
voluntar C. Rusu din Bacău — : 
aflat de la mai mulți locuitori 
Gheorghe Gonțescu, președintele Sfa
tului popular al comunei Parava, 
un om necinstit“. Jn scrisoare se 
tau și unele amănunte.

Cele sesizate au fost juste — se 
spune în răspunsul Comitetului raional 
de partid Bacău. Abaterile lui Gheor
ghe Gonțescu au fost analizate în ca
drul comitetului executiv al sfatului 
popular raional care a hofărît scoate
rea lui din funcția de președinte.

— ne scria corespondentul 
și am 

i că

este 
ară- A apărut „ALMANAHUL FEMEII" — 1963. Almanahul ouiprin- de reportaje, schițe, poezii din țară și de peste hotare, noutăți științifice, sfaturi pedagogice, sfatul medicului, teatru, sfaturi ‘practice, modă, umor etc.

PREȚUL Df COST - 0CLINDÄ U BUNEI GOSPODĂRIRI
a Întreprinderilorînfăptuirea cu succes a vastului program de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră, elaborat de cel de-al IlI-lea Congres^ al partidului, pune ca o necesitate îmbunătățirea și perfecționarea continuă a activității întreprinderilor industriale. Unul din indicatorii principali care oglindește nivelul de organizare al unei întreprinderi, gradul de eficacitate a luptei colectivului acesteia pentru gospodărirea cit mai bună a mijloacelor materiale și bănești de care dispune, îl constituie prețul de cost al producției.In economia socialistă, reducerea continuă a prețului de cost prezintă 

o importanță deosebită. Prin reducerea de la an la an a prețului de cost al producției se asigură posibilitatea sporirii continue a acumulărilor bănești necesare înfăptuirii politicii de investiții a partidului și guvernului. Cu cit se va reduce mai mult nivelul prețului de cost al producției, cu atît mai mult vor spori acumulările bănești ale statului, creînciu-se astfel posibilități sporite de a se construi noi fabrici și uzine, de a se asigura dezvoltarea în- tr-un ritm și mai rapid a economiej naționale, de a se finanța pe scară mai largă diferitele acțiuni cu caracter social-cultural. Reducerea prețului de cost al producției constituie, totodată, o bază temeinică pentru luarea sistematică și a altor măsuri care să ducă la ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.Directivele Congresului al IlI-lea al partidului prevăd ca Prețul de cost In industria republicană să fie redus pînă la sfîrșitul anului 1965, cu 15-16 la sută față de 1959, în a- ceastă perioadă, economiile provenite din reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație față de 1959, pe ansamblul economiei naționale, trebuie să însumeze circa 80—82 miliarde lei.Documentele de partid și de stat subliniază importanța deosebită, din Ce în ce mai mare, pe care o capătă lupta pentru reducerea prețului de

cost al producției în condițiile creșterii actuale a volumului producției. Dacă în 1959 un procent de micșorare a cheltuielilor de producție în industria republicană se exprima în economii de 490 milioane, iar anul acesta șe va ridica la circa 750 milioane lei, în 1965 reducerea cu un procent a prețului de cost va duce la realizarea unor economii de 890 milioane lei. Iată de ce partidul și guvernul au indicat ca organele economice, conducerile întreprinderilor, direcțiile generale și ministerele, sub îndrumarea organelor și organizații-
Pe teme economice

lor de partid, să urmărească îndeaproape cum se îndeplinește sarcina de reducere a prețului de cost, pentru ca toate întreprinderile să-și realizeze acest indice important al planului, să pună în valoare noi posibilități, noi rezerve existente în acest domeniu.
★în lupta pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție o deosebită importanță are cunoașterea structurii cheltuielilor ce compun prețul de cost al producției. Analiza structurii elementelor de cheltuieli ce intră în componența prețului de cost constituie punctul de plecare în stabilirea măsurilor ce se cer luate pentru reducerea prețului de cost, deoarece la determinarea posibilităților existente trebuie acordată cea mai mare atenție micșorării acelor elemente de cheltuieli care au greutatea specifică mai mare. Aceasta nu înseamnă însă să fie nesocotite posibilitățile de micșorare și a celorlalte cheltuieli care au o greutate specifică mai redusă în prețul de cost.Scăderea sistematică a prețului de cost se poate realiza prin folosirea acelor căi și metode care sînt cele mai potrivite în raport cu specificul

întreprinderii respective. O cale principală de reducere a prețului de cost, care poate fi folosită de toate întreprinderile industriale, indiferent de ramura din care fac parte, o constituie ridicarea productivității 
muncii — izvor principal al reproducției socialiste lărgite, condiție esențială pentru ridicarea nivelului de trai. Sporind productivitatea muncii se realizează mai multe produse în aceeași unitate de timp și se reduc cheltuielile de muncă și cheltuielile indirecte ale întreprinderii pe unitatea de produs, ceea ce are ca rezultat micșorarea prețului de cost.Creșterea continuă a productivității muncii presupune o luptă susținută pentru introducerea progresului tehnic, organizarea temeinică a muncii și producției, ridicarea calificării muncitorilor, adîncirea specializării și cooperării între întreprinderi etc. La Uzinele ,,Rul- mentul“-Brașov s-a acordat o importanță deosebită modernizării utilajelor și perfecționării tehnolog ei de fabricație. Prin introducerea alimentatoarelor automate la mașinile de rectificat role pentru rulmenți s-a obținut cu 20 000 bucăți pe schimb mai mult decîț înainte, iar prin introducerea prelucrării inelelor pe lipii tehnologice în flux, productivitatea muncii a crescut la secția strungäpie cu peste 30 la sută. Prin sporirea productivității muncii, colectivul acestei uzine a reușit șă-și îndeplinească sarcinile de plan la toți indicii și să obțină, pe pp piele 9 luni aje anului, aproape un milion lei econonùi suplimentare,Numeroase întreprinderi cum sînt Uzina de îngrășărninte chimice din. Valea Călugărească, Uzinele chimice „Victoria“-Florești și altele, prin folosirea pe scară largă a micii mecanizări au valorificat importanțe rezerve de creștere a productivității muncii, reducînd pe această bază prețul de cost al producției.Sînt însă unele întreprinderi care neglijează luarea unor măsuri care

să ducă la creșterea jproductivițății muncii și, din aceasta cauză, nu-și îndeplinesc nici sarcinile de reducere a prețului de cost. întreprinderea de piele și încălțăminte din Rîmnicu-Vîlcea nu și-a realizat sarcina planificată de creștere a productivității muncii. Acest lucru a contribuit ca sarcina planificată de reducere a prețului de cost să nu fie îndeplinită în întregime, economiile fiind mai mici cu circa 400 000 lei.în lupta pentru obținerea unui nivel redus al prețului de cost, o mare atenție este necesar să se acorde folosirii cit mai bune a capacităților de producție existente. Aceasta contribuie la creșterea volumului producției ce se obține cu aceleași utilaje și, ca urmare, la reducerea prețului de cost prin micșorarea acelor cheltuieli care nu cresc în mod proporțional cu creșterea volumului producției. La Uzinele „Victoria“-Călan, prin adoptarea unor soluții mai raționale de pregătire și încărcare a agregatelor, indicii de utilizare a furnalelor au sporit cu 50 la sută față de anul 1959. Prin utilizarea mai bună a capacității furnalelor, colectivul uzinei și-a îndeplinit înainte de termen sarcinile anuale de plan la producția de fontă și a realizat economii suplimentare la prețul de cost de aproape 4 milioane lei.Un loc central în cadrul luptei pentru scăderea cheltuielilor materiale îl ocupă reducerea sistematică 
a consumurilor specifice pe unitar 
tea tie produs. Aceasta bineînțeles nu trebuie să se facă în dauna calității produselor. Dacă la un produs se folosește o cantitate mai mare de materii prime și materiale și prețul lui de cost va crește. De aceea. încă din faza de proiectare trebuie urmărit ca produsul să fie realizat cu un consum cît mai rațional de materiale, de bună calitate, cu respectarea întocmai a caracteristicilor tehnice și de exploatare. Numeroase colective de întreprinderi printre care rafinăriile din cadrul Dir''?t'ei gener.ale a’ prelucrări; țițeiului au obținut realizări de seamă în domeniul micșorării consumurilor specifice de materii pr'me și a creșterii valorii produselor petroliere obținute din prelucrarea unei tone de țiței. Pe întreaga direcție generală prețul de ^ost al unei tone de țiței prelucrate a fost cu ■2,30 lei mai mic față de plan.

Introducerea pe scară tot mai largă a tehnologiei înaintate este o cale eficace de reducere a consumurilor specifice de materii prime și materiale, verificată de practica multor colective de întreprinderi. Apljcarea procedeelor tehnologice avansate — turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon, forjarea în matrițe, tratamentul termo-chi- mic și altele — folosirea înlocuitorilor, reducerea greutății produselor și a subansamblelor dă posibilitatea colectivelor din întreprinderile metalurgice să realizeze producția cu cheltuieli mai reduse. Un exemplu concludent îl oferă uzinele aparți- nînd Direcției generale de autocamioane, tractoare și mașini agricole din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, unde prin aplicarea metodelor avansate de turnare s-au economisit în 1961 aproape 2 800 000 lei, iar prin utilizarea cu- renților de inducție la tratamentele termice — 750 000 lei. Pretutindeni în toate întreprinderile și în toate ramurile industriale, aplicarea și extinderea tehnologiei moderne, utilizarea maselor plastice și a altor materiale înlocuitoare își dovedește din plin eficacitatea, contribuind la economisirea materiei prime.Pentru scăderea prețului de cost, important este ca în fiecare întreprindere să se acorde atenție redu
cerii sistematice a cheltuielilor nepro
ductive, precum și a celor cu ca
racter administrativo-gospodăresc. Practica arată că există întreprinderi unde nivelul acestor cheltuieli se menține încă- ridicat. La întreprinderea „Tricoul roșu“-Arad s-au înregistrat, în decursul a trei luni din acest an, cheltuieli neecono- micoase de 139 000 lei. Oare nu not fi. reduse acește cheltuieli ? Experiența multor întreprinderi a dovedit că se poate realiza acest lucru. Pentru a se reduce sau înlătura cheltuielile neeconomicoase este nevoie să se analizeze minuțios cauzele care le provoacă și să se ia măsuri operative pentru înlăturarea lor. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că unele întreprinderi mai plătesc și azi sume importante drept amenzi sau penalizări pentru neres- pectarea obligațiilor contractuale față de alte întreprinderi. Aceste cheltuieli neproductive încarcă în mod ne.iustificat prețul de cost al pre'hmt.iei.După cum se știe, la sfîrșitul diferitelor periopde de plan — trimes-

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Cio Clo-San — (orele 
19,30). (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Manon — (orele 19,30).

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

Filarmonica de stat „George Enescu* 
(Sala mică a Palatului R. p. Romîne) : 
Ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor"
— Școală națională maghiară „Bartdk — 
Kodăly — (orele 20).

Teatrul Național „I. L. Caraglale“ (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Siciliana — (orele 
19,30).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Sfînta Ioana 
(orele 19,30). ,(Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : C'red în tine — (orele 
19,30).

Teatrul „C. I. Nottara” (Sala Magheru): 
Antoniuși Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlé și doamna Moon — 
(orele 20j.

Teatrul pentru tineret șl copii (Sala 
C. Miile) : Oceanul — (orele 20). (Sala 
Do.brogeanu Gherea) : Salut voios — 
(orele 17).

Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Hoții și vardiștii — (orele 19,30).

Teatrul satiric muzical ,,.C. Tănase” 
(Sala Savoy) : Tănase și Revista — (orele 
20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului 
în 30 de melodii — (orele 20). (Sala Dal-

tru, semestru, an — ministerele sau direcțiile generale raportează între altele și procentul de îndeplin re a sarcinii de reducere a prețului de cost. Uneori însă în spatele cifrelor medii se ascunde activitatea nesatisfăcătoare a unor întreprinderi în ce privește reducerea prețului de cost. Se poate oare mulțumi o direcție generală cu faptul că un număr de întreprinderi realizează economii, pe cînd altele nu-și îndeplinesc sarcina de reducere a prețului de cost ? Desigur că nu. Important este ca 
toate întreprinderile șă-și realizeze exemplar sarcinile privind reducerea prețului de cost. Un început în această direcție se observă la colectivele întreprinderilor din regiunea Ploiești. în urma unor analize temeinice făcute de organele de partid, împreună cu forurile tutelare din ministere, s-r ajuns ca prin valorificarea superioară a țițeiului, prin extinderea forajului cu turbina, gospodărirea judicioasă a metalului și folosirea celor mai potrivite căi și metode. întreprinderije. din regiune să realizeze în primele zece luni ale acestui an economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 137 132 000 lei. Sigur că nici aici nu s-a făcut totul, într-o serie de întreprinderi existînd încă mari rezerve nefolosite de reducere a prețului de cost.

★Există toate condițiile ca realizările dobîndite pînă acum în reducerea prețului de cost să fie dezvoltate în așa fel incit jn anul viitor să se obțină economii și mai mari în producție. Adunările de prelucrare a sarcinilor de plan pe anul 1963, care au loc în prezent în întreprinderi, constituie un prilej de manifestare a inițiativei creatoare, de antrenare a tuturor muncitorilor și tehnicienilor la identificarea marilor rezerve de reducere a prețului de cost și la elaborarea celor mai potrivite măsuri de valorificare a lor.Străduindu-se să ridice necontenit activitatea economică a întreprinderilor la un nivel mai înalt, muncitorii, tehnicienii și inginerii vor putea să reducă din ce în ce mai mult prețul de cost al produselor — factor important de dezvoltare continuă a economiei noastre soc aliste, de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Conf. univ. ing. C. BÄRBULESCU

leș) : Muzica bat-o -vina — (orele 20).
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 

Cartea cu Âpolodor — (orele 16).
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; ?l,30), 
23 August (7,20; 9,40; 12; 14,30;' 17; 19.30; 
22),' Floreasca (10.40; 13; 15,30; 18; 20,30). 
G. C'oșbuc (9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20,15:
22.30) . Președintele — centru înaintaș
rulează ia cinematografele Magheru (10 ; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), București' (9,15; 
11,30; 13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mal (Ï0'; 12,15; 
15,3'0; 18; 20,30), Libertății (10; 12; 14; 16.30; 
18,30; 20,30). Magistratul rulează la cine
matografele V. Alecsandri (11; 15; 17; 19; 
21), V. Roaită (10; 12; 15; 17;19; 21), Fla
căra ,(15; IZ; 19; 2J), Tineretului (19: zi). 
Miorița (10; 12; 14; "16; ' 18,15; 20,15).
Hamlet : I. C.' Frimu (9; 12 ; 15; 18; 21), 
Volga .(164.5; 19,45),' 8 Martie (11; 1.5; 48; 21). 
Golful urșilor albi ‘ Tineretului (14.30;
16.30) , Alex. Popov (rulează în continua
re de la dreie 10 pînă la orele 21). Con
tele de Monte .Crișto ,r- cinemascop : 
Victoria (9; 12,30; 16; 19,30). 10 000 de
scrisori : Tineretului (10,30; 12,30). Moar
tea în jfișiila de zahăi- — cinemascop : 
Lumin.a (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16: 18,15; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15; 20,30).
Chcrmesa : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Program special pentru copii : 
1.3 Septembrie (10; 11,30). Lupii la stînă : 
13 Septembrie (15; Ï7; 19; 21), 16 Februa
rie (16;,, 18: 20). Program de filme docu- 
me.ntâre rulează îp conțin,uare de la orele 
10 pînă la orele 21 ja cinematograful 
Timpuri Noi. Duelul n-a avut loc rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (16: 
18,15; 20,30). DJlșterul celor doi domni 
„N" : înfrățirea îptre popoare (16; 18,15;
20.30) , Cultural (16; 18,15; 20,30). Tintin și 
m-isternl „Rinei de aur“ : Grivița (10,30; 
12,30; 15; 17; 19; 21). AlJ)ă ça zăpada ru
lează la cinematograful C-tin ’ David 
(15,30; 18; 20,30). Fantomele din Spessart: 
Unirea (11; 1.5; 17; 19; 21). Nu vreau să 
mă însor rulează la cinematograful T. 
Vladimlrescu (15; 17; 19; 20.45). Petre cel 
isteț : Mupc.a (16; 18,15; .20,30). Oameiii și 
fiare — ambele serii ; rulează la cine
matografele M. Eminescu (16; 19.45), Ilie 
Pintilie (15; 19). Fata cu care țm fost 
prieten — cinemascop : Popular (ÏP-. 18 15:
20.30) Drumul Serii (16; 18,15; 20, în- 

10:vi.erea — ambele serii : JWoșilo:
19,15). Alibiul nu ajunge rulează =-
matograful Donca Simo (16; iS.ligxrloU). 
Vîrsta de aur a comediei — Cîncf Loe" 
dia era rege : 8 Mai (15; 18; 20,45)?WVcă- 
cirile dragostei : Volga (rulează in con
tinuare de la orele 10 pjnă la orele 14). 
Vîrsta dragostei : Luceafărul (15; 17; 19; 
21). Celebrul 7,02 : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Vară 
romantică : Olga Baricic (16; 18,15; 20 30). 
Cartouche — cinemascop : 30 Decembrie 
(9; 11.15; 1.3,30; 16; 1.8,20; 20,40). Flăcărj și 
flori ; Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Acord 
final : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămîniil Cu 
planul anual îndeplinit. Din realizările 
colectivului Șantierului Naval Oltenița 
în economisirea materialului. Noutăți la 
Institutul pentru protecția muncii. Ar
tiști amatori în studio : Brlgadș artis
tică de agitație și formația de muzică 
ușoară șl populară a Uzinelor „Metis-' '' 
din Brașov. 19,00 — Emisiunea per.u'i 
sate. In încheiere : Buletin de știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost în generai 
rece și umedă: Cerul a fost schimbător 
în Moldova și mai mult acoperit în rest. 
Spre seară, cerul s-a înșepinat în estul 
Transilvaniei și în zona subcarpatică 
Temporar a nins în Ardeal și cu "totul 
izolat pe litoral. Dimineața s-a produs 
ceață în cea mai mare parte a 'țării, 
iar pe alocuri și chiciură.' Vîntul a su
flat în genera) slab. Temperatura ae
rului la ora 14 avea valori cuprinse între 
minus 8 grade la Miercurea Ciuc, Tg. 
Secuiesc șj Baraolt și plus 4 grade la 
Pîrscov, Suceava și Cîmpuluhg Moldo
venesc. In București : Vremea s-a men
ținut rece și umedă, cu ceru) gpoperit. 
Vîntul' a suflat slab din sud-vest. Tem
peratura maximă a fost de minus 3 
grade..

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 decembrie. In țară : Vreme 
umedă, cu cerul variabil, mai mult aco
perit. Precipitații, sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, vor cădea în cea 
mai mare parte a țării. Vîntul va sufla 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere ușoară la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 șl plus 2 grade, (local mai 
coborîte la începutul intervalului), "far 
maximele între 0 și 10 grade. In Bucu- 

J rești : Vremea se menține umedă, cu 
L ceruj variabil, mal mult acoperit. Tem- 

■ porar vor cădea precipitații Vînt po. 
I trivit, temperatura în creștere ușoară,
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Secția gospodăriilor agricole de stat Secția de mecanizare a agriculturiiMembrii secției gospodăriilor agricole de stat ca și aiți participanți la 'dința Consiliului Superior al A- _;iculturii au dezbătut în mod a- mănunții felul cum s-a muncit și succesele obținute în anul 1962 în acest sector și ce trebuie făcut pentru realizarea sarcinilor pe 1963.Par.ticipa.nții la discuții au subliniat că în acest an. cu toate condițiile naturale neprielnice din multe regiuni gospodăriile de stat au obținut rezultate însemnate în direcția sporirii producției agricole și reducerii costului acesteia.Am obținut in acest an recolte mult mai bune ca pînă acum — a spus tov Ion Călin, directorul trustului Gostat Călărași. Pe întreaga su- nrafață cultivată de gospodăriile de lat din cadrul acestui trust s-au obținut producții medii de 3 000 kg griu la hectar și 3 200 kg porumb boabe. Aceasta dovedește că noi am învățat să lucrăm mai bine pămîn- tul. să învingem capriciile naturii. Gospodăriile din trustul ■ nostru au amplasat griul după plante bune premergătoare, au îngrășat și pregătit mai bine terenul. La semănat au folosit soiuri de griu care în condițiile noastre s-au dovedit cele mai productive, iar semănatul l-au făcut Ia timp.Dar atît în referatul secției, cît și în discuții s-a subliniat că producțiile medii pe trust ascund faptul că în condiții asemănătoare au existat diferențe mari de recoltă de la o gospodărie la alta, de la o brigadă la alta.Diferențele de recoltă care s-au înregistrat și în gospodăriile noastre, a spus tov. Rernus Chior eanti, directorul trustului G.A S. Cluj, se dato- resc modului diferit de pregătire și îngrășate a terenului, de éxecutare a semănatului și a altor lucrări. -Caii? tatea diferită a lucrărilor a fost determinată de calitatea conducerii și organizării muncii în fiecare gospodărie.Referindu-se la sarcinile sporite ce stau în fața gospodăriilor de stat în anul viitor, tov. Boris Erhan, in- giner-șef al trustului G.A.S. Galați, a arătat că ele sînt pe deplin realizabile și la grîu și la porumb. Cînd afirm aceasta mă bazez pe condițiile materiale tot mai bune pe care partidul și statul le asigură gospodăriilor de stat, pe experiența existentă în- pnitățile noastre fruntașe. In .toamna aceasta am luat toate măsurile pentru executarea semănatului în cele mai bune condiții.O mare atenție s-a acordat în dezbateri măsurilor necesare sporirii producției de' porumb. Pe baza experienței acumulate ;în- acest an, vorbitorii au propus o serie de măsuri necesare pentru obținerea producției la hectar planificată pe întreaga suprafață cultivată, măsuri care să fie cuprinse în planul secției.țtef^rindur-șe la principala condiție a realizării sarcinilor privind creșterea animalelor,. toy. Nicolae Do- 
garu, :direc+or la G.A.Ș. Gearmata, raionul Timișoara, a subliniat că directory de gospodării sînt datori șă se îngrijească \de cylțuriie furajere tot așa cum se îngrijesc de sporirea producției de grîu și porumb. Dacă vom avea grjja ea terenul cultivât cu furaje să fie lucrat bine, așa cum îl lucrăm pe cel semănat cu cereale, alta va fi situația : vom obține recolte mai mari și mai ieftine și în consecință vom, realiza o producție mai mare de carne, lapte și lînă, la un preț mai scăzut.Tot în legătură cu asigurarea furajelor, toy. Constantin yerifeată, directorul Trustului G.A.S. Sibiu, a a- rătat că trebuie să se țiea >‘o atenție

Cuvîntul tov. Bucur Șchiopa 
vicepreședinte al Consiliului Superior 

al AgriculturiiReferindu-se la activitatea din a- cest an a gospodăriilor agricole de stat, vorbitorul a arătat că ele au obținut succese însemnate în sporirea/ producției, au livrat la fondul irai cu 9 la sută mai mult grîu ■.cară decît a fost prevăzut și cu aproape 20 la sută mai mult decît în anul 1961. S-au livrat, de asemenea, însemnate cantități de floarea- soarelui, porumb, struguri, vin și alte produse.Rezultatele anului 1962 ne arată însă, că există însemnate rezerve de creștere a producției. Dovadă este faptul că gospodării învecinate, dis- punîpd de aceleași condiții natural- economice, de aceeași înzestrare tehnică și fiind deopotrivă asigurate cu cadre de specialiști au obținut rezultate foarte diferite. Cîteva exemple sînt edificatoare. Astfel, la cultura griului, în timp. ce G.A.S. Gîrla Mare, din regiunea Oltenia, a obținut 2 765 kg la ha, G.A.S. Cetatea a realizat doar 1 901 kg la ha: la cultura porumbului. în timp Ce G.A.S. Băi- leștj a recoltat 4 120 kg la ha, G.A.S. Nădejdea, apropiată, a realizat doar 2 581 kg. Aceste diferențe se explică prin modul diferit cum a fost lucrat pămîntul, prin capacitatea organizatorică diferită a cadrelor tehnice și de conducere din gospodăriile respective.în sectorul zootehnic s-au realizat însemnate sporuri de producții față de anul 1961 «ț la lapte cu 34 la sută, iar la carne cu 60 la sută. Există totuși rămîneri în urmă față de prevederile planului. Faptele dovedesc că acolo unde conducerile de gospodării și specialiștii se preocupă serios de asigurarea furajelor și de îngrijirea animalelor, planul de producție se realizează și se depășește, iar prețul ițe cost se reduce în mod corespunzător.Pentru anul 1963 gospodăriile a- gricole de stat au sarcini de mare importanță, ele trebuind să asigure 

mai mare sporirii producției pășunilor și fînețelor Pentru gospodăriile din trustul nostru acestea reprezintă o sursă sigură de sporire a producției animale și de ieftinire a costului ,ei Trebuie să le curățim bine, să le grăpăm. să le îngrășăm și supra- însămînțâm, să le folosim rațional.Un loc important în dezbaterile secției l-au ocupat, problemele legate de mai buna folosire a pămintului și extinderea suprafețelor arabile.Cît de mari sînt rezervele de creștere a suprafeței arabile rezultă limpede din următoarele exemple. La G.A.S. Brateș, regiunea Galați, de pildă, curțile și construcțiile ocupă 165 hectare, iar drumurile 65 hectare; la G.A.Ș. Bordușani, din. trustul Călărași, armanele și .drumurile însumează circa 164 hectare.în gospodăriile din cadrul trustului nostru s-au luat măsuri pentru folosirea mai rațională a terenului, a arătat tov. Teodor Roman, inginer șef la Trustul G.A.S. Ploiești. Amplasăm mai bine construcțiile ; o serie de drumuri inutile vor fi desființate. iar altele îngustate.Rezultate bune în această privință s-au obținut și în trusturile București, Timișoara etc. Dar alături de acestea sînt și alte trusturi ca Deta, Crișana, Hunedoara etc. unde nu se manifestă preocuparea necesară pentru reducerea drumurilor neeconomice. micșorarea suprafețelor ocupate de curți și construcții etc.Fiecare consiliu de gospodărie și consiliile directorilor trebuie să se ocupe îndeaproape de această problemă, ca și de preluarea terenului din rezervele de stat și de la fondul silvic, a spus tov. Vasile Co
jocarii, directorul Trustului G.A.S. Craiova. în această acțiune ele trebuie să solicite, sprijinul organelor locale de partid și sfaturilor populare, incit suprafețele prevăzute să fie preluate cît mai repede, pentru a putea fi pregătite și lucrate cît mai bine. Vorbitorul a ^arătat apoi că în unele gospodării din cadrul trustului, schițele de organizare a teritoriului agricol nu mai corespund cerințelor actuale. Cît de important este să se grăbească lucrările de organizare a teritoriului agricol. o dovedește faptul că la G.A.S. Redea, unde s-a făcut această lucrare, s-au putut cîștiga 52 ha teren.Mai mulți vorbitori s-au referit pe larg la îmbunătățirea conducerii activității gospodăriilor, la organizarea muncii și a producției.Eu socotesc că principala cauză pentru care în unele gospodării rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților, este actuala, formă de or? ganizare a muncii pe secții, a spus tov. Marin Capizisu, directorul Trustului G.A.S. Timișoara. în luna no-' iembrie am analizat împreună cu fiecare consiliu de gospodărie situația economică și am stabilit modul de organizare ,a muncii. Am mers pé principiul de a organiza munca pe brigăzi conduse de jm șef de brigadă ajutat de un contabil și un mecanic de întreținere. Fiecărei brigăzi i-am repartizat între 1 000—1,500 hectare teren și 10—15 tractoare. La începutul lunii ianuarie vom înmî- na brigăzilor planul de producție, bugetul de venituri și èheltuieli, iar la sfîrșițul fiecărei luni, pe baza prevederilor acestuia, vom .analiza .activitatea desfășurată. Dacă în brigadă vom avea un șef de brigadă priceput și un economist bun, atunci nu numai că'yom obține producții mai mari, dar. vom putea frîna depășirea cheltuielilor prevăzute, vom pune ordine în activitatea acestei unități de producție.

cantități sporite de produse pentru fondul central de stat.Principala bază materială pentru realizarea sarcinilor de plan, a spus vorbitorul, o constituie mai buna folosire a pămîntului de care dispun , gospodăriile de stat. Fără a slăbi nici o clipă atenția pe care trebuie să o acordăm aplicării_ tuturor măsurilor menite să ducă la creșterea producției pe hectar, trebuie să ne îndreptăm eforturile și în direcția extinderii suprafeței a- rabile. Din calculele efectuate rezultă că gospodăriile agricole de stat pot și trebuie să extindă mult suprafața arabilă prin îndiguiri, defrișări, reducerea suprafețelor ocupate de drumuri, curți și construcții, valorificarea terenurilor neproductive.Odată cu extinderea suprafețelor arabile va trebui să depunem eforturi sporite pentru conservarea și ridicarea fertilității solului prin e- fectuarea de lucrări de îmbunătățiri funciare, îndeosebi de combatere a eroziunii.Unul din cele mai importante o- biective ale planului pe anul 1963 este sporirea producției de porumb, atît prin extinderea simțitoare a suprafețelor cultivate cît și prin . ridicarea producției la hectar.S-au și luat o serie de măsuri în vederea realizării .acestei sarcini. Astfel, s-a asigurat sămînța din hibrizii cei mai valoroși pentru fiecare zonă de cultură, s-au asigurat cantități sporite de îngrășăminte, parcul de mașini a crescut cu 2 150 tractoare, 2 600 semănători de porumb, 1 900 cultivatoare, 600 grape cu discuri și alte utilaje care Vin să întregească utilajul mecanic necesar executării lucrărilor în termen optim și la un înalt nivel agrotehnic.Pentru a asigura obținerea unor recolte mari, constante și ieftine, cultura porumbului va fi extinsă pe terenurile amenajate pentru irigare, precum și în lunca Dunării și a celorlalte rîuri. Pentru ca aceste condiții să fie din plin folosite în ve

derea realizării și depășirii planului la producția de porumb, este necesar ca trusturile și conducerile gospodăriilor cultivatoare să organizeze exemplar munca mecanizatorilor, să urmărească pas cu pas executarea la timp și la un înalt nivel agrotehnic a tuturor lucrărilor de care depinde sporirea recoltei.Referindu-se la mijloacele care stau la îndemîna gospodăriilor de stat pentru realizarea planului privind creșterea animalelor, vorbitorul a subliniat măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea furajelor. O mare atenție trebuie acordată sporirii producției pășunilor și fînețelor care dau cel mai bun și mai ieftin nutreț. Producția pășunilor și fînețelor naturale, existente în cadrul gospodăriilor de stat, poate fi dublată prin aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare,în primăvara anului 1962 s-a organizat, împreună cu specialiști de la Institutul Central de Cercetări Agricole, o acțiune de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor într-un număr de 10 gospodării de stat situate în diferite zone ale țării. De pildă, la G.A.S. Săliște, regiunea Bra- șov, prin îngrășarea pășunii s-a obținut pe 160 ha o producție medie de 18 500 kg masă verde la ha, față de 5 600 kg la ha cît ș-a realizat pe suprafețele neîngrășațe. La 1 kg în- grășămînt folosit s-a obținut un spor de 20 kg masă verde. .Din experiența unor gospodării ca Variaș, Grabăț, Șandra (regiunea Banat) și altele rezultă că furajarea animalelor direct pe pășune, o perioadă cît mai îndelungată în cursul anului, permite reducerea cheltuielilor de producție și scade costul produselor obținute — a spus în continuare vorbitorul. De exemplu, în 1962 la G.A.S. Șandra, hectolitrul de lapte obținut pe pășune s-a realizat cu 95 lei, în vreme ce în sta- bulație costul a fost de 131 lei. La Grabăț, ziua furajată pentru tineretul bovin de 1—2 ani a costat 6,50 lei la grajd și numai 2 lei pe pășune : la Variaș, ziua furajată la porcii grași a costat 6,50 lei în grajd, iar pe pășune 2,50 lei. Aceste avantaje economice ale furajării anima- lelor pe bază de pășune naturală arată necesitatea ridicării productivității pajiștilor naturale.Cu deosebită grijă trebuie să se ocupe conducerile gospodăriilor de stat și de sporirea producției la plantele furajere cultivate.Experiența gospodăriilor fruntașe, a arătat în continuare vorbitorul, dovedește că ..un . factor hotărî tor pentru îndeplinirea sarcinilor de răspundere trasate de partid gospodăriilor de stat îl constituie buna organizare a producției și a. muncii, conducerea competentă, cu înalt simț de răspundere, a activității gospodăriei în toate sectoarele.Dispunem de o formă organizatorică bună. La nivelul gospodăriei a- ceastă formă o constituie consiliul gospodăriei, iar la nivelul trustului — consiliul directorilor. Dacă ana-
Planul de măsuri -pentru realizarea 

sarcinilor gospodăriilor agricole 
de stat în 1963

prezentat de tov. Triță Făniță, director general 
adjunct al Trustului Central G.A.S.Pentru ridicarea tuturor gospodăriilor agricole de stat la nivelul cerințelor actuale ale economiei naționale și pentru ca ele să constituie un -permanent exemplu în fața gospodăriilor agricole oolect.ive, planul de măsuri .al secției gospodăriilor agricole de stat, aprobat de Consiliul Superior al Agriculturii prevede, printre altele, următoarele măsuri :Repartizarea sarcinilor de plan pe gospodării și brigăzi să se facă în mod diferențiat, ținîndu-se seama de gradul de fertilitate al solului, potențialul de producție al a- nimalelor, dotarea cu mașini și utilaje, complexitatea procesului de producție și mărimea fiecărei brigăzi.Sarcinile de plan se vor defalca lunar pe lucrări și acțiuni și se vor reactualiza pe baza analizei realizărilor din luna precedentă pînă la brigadă. Se vor întocmi lunar balanțele forțelor de muncă, a furajelor, combustibilului, tractoarelor și mijloacelor de transport.Pentru întărirea disciplinei economice și financiare, în scopul reducerii cheltuielilor de producție și al creșterii rentabilității, se va întocmi pe baza planurilor de lucrări bugetul lunar de venituri și cheltuieli pe gospodărie și brigăzi. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli se va analiza lunar în consiliul gospodăriei.Pentru realizarea sarcinilor mari privind cultura porumbului se vor folosi terenurile cele mai fertile, terenurile situate în lunca Dunării și a rîurilor, precum și suprafețele a- menajate pentru irigat.Terenurile cultivate cu porumb se vor fertiliza cu cantități de îngrășăminte diferențiat pe zone, gospodării și parcele,, astfel ca a- ceștea să asigure eficiența maximă. Semănatul se va face în cuiburi, a- sigurîndu-se densitatea corespunzătoare pe zone și hibrizi.Se va organiza în perioada de iarnă instruirea cadrelor de conducere din trusturi și gospodării, cu concursul celor- mai buni specialiști ai Institutului Central de Cercetări Agricole, în vederea stabilirii tehnologiei care să ducă la obținerea de producții mari cu cheltuieli cît mai mici. Instruirea se va continua în gospodării cu brigadierii și mecanizatorii care vor lucra la cultura porumbului. 

lizăm activitatea oricăreia dintre gospodăriile de stat fruntașe, Pie- troiu sau Oltenița, Odobești sau Gearmata, gospodării care își încheie activitatea cu beneficii de milioane, constatăm că în aceste gospodării consiliul se ocupă cu simț de răspundere de rezolvarea problemelor producției, că el se întrunește cu regularitate și analizează cum se îndeplinește planul, ce probleme stau în fața gospodăriei și cum pot fi rezolvate operativ, eficient.Este necesar să ridicăm toate gospodăriile de stat la nivelul gospodăriilor fruntașe, să activizăm consiliile gospodăriilor cu rezultate mai slabe, să le învățăm să se ocupe de problemele cele mai importante, să muncească organizat. Consiliile gospodăriilor trebuie să-și întocmească planuri de muncă prin care să-și o- rienteze activitatea către problemele principale ale producției. Ele trebuie să analizeze lunar balanța forțelor de muncă, indicii de utilizare a mașinilor, balanța furajeră. Este necesar să se analizeze periodic situația economico-.financiară și de fiecare dată să se stabilească măsuri concrete nominalizate, cu termene precise -- măsuri care să fie urmărite pînă la îndeplinire. Avînd îndrumarea și sprijinul organizațiilor de partid, consiliile gospodăriilor de stat trebuie să contribuie activ la descoperirea rezervelor de producție și să stabilească cele mai indicate măsuri pentru valorificarea lor.în mod asemănător se prezintă lucrurile în ceea ce privește consiliul directorilor trusturilor regionale. în perioada scurtă care a trecut de la înființarea lor, aceste organe s-au dovedit o formă de muncă și de conducere deosebit de eficace. Ele analizează problemele cu multă exigență și stabilesc măsuri care să asigure îndeplinirea planului de producție. Consiliile directorilor au inițiat acțiuni pentru a ajuta gospodăriile rămase în urmă. Asemenea acțiuni au desfășurat consiliile directorilor din Trusturile București-oraș, Călărași, Iași și altele.în consiliul directorilor trebuie să se analizeze periodic situația eco- nomico-financiară a fiecărei gospodării, să se stabilească măsuri de într-ajutorare reciprocă între unități, schimburi de experiență în legătură cu stilul de muncă al conducerilor gospodăriilor, organizarea producției etc.în această etapă, rolul gospodăriilor agricole de stat trebuie să crească puternic atît în asigurarea fondului central de produse agricole al statului, cît și în ridicarea nivelului general al agriculturii noastre socialiste prin sprijinirea gospodăriilor colective cu sămînță de mare productivitate, material săditor selecționat și animale de rasă.Ne exprimăm convingerea că lucrătorii din gospodăriile agricole de stat vor munci cu elan pentru realizarea sarcinilor pe care partidul și guvernul le-au pus în fața lor.

Sînt prevăzute o serie de măsuri privind sporirea producției de furaje, fertilizarea terenurilor cultivate cu viță de vie, completarea golurilor în vii și livezi, plantarea de pomi fructiferi și vie, extinderea suprafețelor cultivate cu legume timpurii etc.în continuare, planul de măsuri prevede o serie de obiective pentru completarea și îmbunătățirea efectivelor de animale, întocmirea unor rații furajere corespunzătoare, folosirea rațională a tuturor furajelor, creșterea simțitoare a efectivelor de porci, batali și păsări, extinderea mecanizării în sectorul zootehnic.Pentru asigurarea și depășirea e- fectivelor de porcine destinate în- grășării, fiecare gospodărie agricolă de stat, care are sarcini cu privire la creșterea și îngrășarea porcinelor, va organiza monta unui număr de scro- fițe cu o singură fătare, care să reprezinte cel puțin 20 la sută din e- fectivul scroafelor matcă, în așa fel ca fătarea să aibă loc în lunile de vară în tabere.Pentru executarea tuturor lucrărilor agricole în termene cît mai scurte în cadrul perioadei optime, tractoarele și mașinile agricole se vor repara și pregăti în așa fel încît să fie în permanentă stare de funcționare, respectîndu-se periodicitatea întreținerilor tehnice și a reparațiilor. Se prevăd, de asemenea, diferite măsuri pentru folosirea rațională a parcului de tractoare și mașini agricole.O serie de prevederi se referă la activitatea consiliilor directorilor și a consiliilor din G.A.S. Consiliul directorilor de gospodării va constitui din membrii săi comisii care să analizeze cauzele neîndeplinirii sarcinilor de plan la unele gospodării și să propună măsurile pentru îmbunătățirea activității acestora.Se va face verificarea și apoi redistribuirea specialiștilor în așa fel încît fiecare gospodărie să aibă încadrate sectoarele de producție cu cadfe cu pregătire superioară.Se vor organiza schimburi de experiență între gospodării, secții, brigăzi în toate sectoarele de activitate care să contribuie la extinderea în producție a celor mai bune metode de lucru și de organizare a muncii folosite de fruntași în producție.

La discuțiile din cadrul secției de mecanizare a agriculturii au luat parte numeroși ingineri mecanici, directori de S.M.T., ingineri agronomi din gospodăriile colective, președinți ai consiliilor agricole raionale, cercetători de la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii. Ei au înfățișat rezultatele obținute în domeniul sporirii producției agricole, căile de înlăturare a unor deficiențe, au făcut o serie de propuneri menite să contribuie la îndeplinirea planurilor de producție și de cercetare în 1963.Utilizarea mai bună a parcului de mașini și tractoare și extinderea mecanizării la principalele lucrări agricole au ocupat un loc important în cadrul discuțiilor. în cuvîntul lor, tovarășii Nicolae Dinoiu, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Argeș, 
Ion Delcea, Erou al Muncii Socialiste, directorul S.M.T. Cîrcea, regiunea Oltenia, și alții au ar.ățat metodele folosite pentru exploatarea rațională a utilajului agricol.Referindu-se la organizarea de loturi experimentale cu mecanizare completă în unele gospodării colective, tov. Andrei Bucur, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Banat, a a- rătat că pe aceste loturi rezultatele sînt foarte bune. Anul acesta pe loturile de mecanizare completă s-a obținut cu 945 kg de porumb boabe mai mult decît pe loturile lucrate în mod obișnuit. Aceste rezultate le a- rată colectiviștilor ce mari posibilități de sporire a producției 'există în gospodăriile colective, îi conving că este în interesul lor să se extindă mecanizarea completă pe suprafețe tot mai mari. Iată de ce cred că ar fi bine să se prevadă în planul de măsuri organizarea de loturi de mecanizare completă în toate regiunile.în cuvîntul lor, tov. Constantin 
Săbiescu, ing. mecanic-șef la S.M.T. Sărulești, V. Șendrea, directorul S.M.T. Hemeiuș, Radu Cornel, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Mureș- Autonomă Maghiară, au scos în evidență că o mare contribuție la îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor va adüce ridicarea calificării profesionale a tuturor mecanizatorilor, Cursurile care s-au organizat în această iarnă în stațiunile de mașini și tractoare trebuie să fie privite cu toată seriozitatea pentru a se asigura o temeinică pregătire a mecanizatorilor.Alți vorbitori — tov. Dumitru To- 
mescu, șeful secției reparații din I.C.M.A., M. Purcărea, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Dobrogea — au pus accentul, în cadrul discuțiilor, pe o problemă de mare însemnătate practică: folosirea întregii capacități de lucru a parcului de mașini .și tractoare al S. M. T. După cum se știe, indicatorul cel mai. cuprinzător de utilizare a capacității de producție a parcului S.M.T. este randamentul pe tractorul convențional. In niedie, pe țară, din anul 1952 și pînă în 1961, acest indicator a crescut de la 153 hectare arătură normală la 450. Studierea atentă a experienței S.M.T. fruntașe în folosirea- cu randament sporit a utilajului și generalizarea acestei experiențe constituie, una dintre sarcinile de seamă _ale consiliilor agricole și ale conducerilor S.M.T. Folosirea în producție a agregatelor și cuplurilor de mașini, extinderea schimbului II în cadrul brigăzilor și efectuarea la timp și de calitate a reparațiilor și îngrijirilor tehnice — iată cîteva din mijloacele de utilizare rațională a capacității de producție a parcului de mașini și tractoare.Referindu-se la sarcina de căpetenie a S.M.T., de a contribui în măsură tot mai mare la sporirea producțiilor medii la hectar în gospodăriile colective deservite, tov. C. Pri- 
cop, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Iași, M. Georgescu, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Maramureș, și P. Movanu, inginer a- gronom la G.A.C. Brehuești, regiunea Suceava, au subliniat necesitatea permanentizării în gospodării a brigăzilor de tractoare. în această direcție s-au obținut succese importante. De pildă, de la finele anului 1961 și pînă la mijlocul-lunii august a.c., numărul tractoarelor permanentizate pe întreaga rețea S.M.T. a crescut cu peste 9 000, ajungînd la 84 la sută din totalul tractoarelor. Permanentizarea brigăzilor de tractoare a creat condițiile necesare pentru cunoașterea de către mecanizatori a situației fiecărei unități, a caracteristicilor solului și posibilităților de producție ale a- cestuia. Ca atare, printr-o colaborare strînsă cu conducerea gospodăriei co

Ia timpul dezbaterilor din cadrul Secției gospodăriilor de stat

lective și cu brigăzile de cîmp, mecanizatorii aplică mai bine -regulile a- grotehnice avansate, ceea ce contribuie la obținerea de producții superioare la hectar. Date fiind aceste avantaje, consiliile agricole și conducerile S.M.T. au datoria să intensifice munca de permanentizare a brigăzilor de tractoare, preocu- pîndu-se să asigure acestora condiții de lucru cît mai bune.Tov. Toma Dragoș, directorul Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, a arătat că sugestiile și propunerile ce s-au desprins din discuțiile purtate în cadrul secției vor sta la baza îmbunătățirii tematicii de cercetări a institutului. Se va pune un accent mai mare pe studierea problemelor ce le ridică extinderea mecanizării lucrărilor a- gricole pe terenurile în pantă. De a- semenea, se vor analiza cu toată a- tenția observațiile ce s-au făcut cu privire la comportarea utilajelor a- gricole în producție în scopul îmbunătățirii continue a sistemei de mașini. Pentru a se cunoaște temeinic modul de folosire a noilor mașini introduse în producție se vor face instructaje pe regiuni, prin laboratoa-
Planul de măsuri privind realizarea 

sarcinilor pe anul 1963 în domeniul 
mecanizării agriculturii 

prezentat de tov. Petre Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului Superior 

al AgriculturiiUna din problemele mari care au stat în fața secției de mecanizare a agriculturii în urma încheierii colectivizării agriculturii a fost aceea de a se stabili măsuri corespunzătoare de dotare cu tractoare și mașini a- gricole a regiunilor. în acest scop, secția de mecanizare a întocmit un studiu. Criteriile stabilite prin acest studiu sînt, în principal, următoarele ■ tractoarele și mașinile agricole să fie repartizate pe regiuni în așa fel încît să asigure o încărcare medie pe tractor corespunzătoare suprafeței arabile deținute de sectorul colectivist, ținîndu-se seama de structura culturilor și de posibilitățile de mecanizare a lucrărilor agricole ; să se asigure realizarea sarcinii prevăzute de Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961 de a se executa mecanizat în anul 1963 semănatul cerealelor păioase și a porumbului pe întreaga suprafață prevăzută a fi însămînțată cu aceste culturi.Repartiția pe baza acestor criterii a tractoarelor ce se vor primi prin dotare în anul 1963 permite ca încărcarea medie pe țară pe un tractor fizic în hectare — luînd în considerare suprafața arabilă aflată în proprietate obștească a gospodăriilor colective — să scadă de la 180 hectare, cît este în prezent, la 153 hectare la sfîrșițul anului 1963. în raport de numărul tractoarelor s-a corelat și dotarea cu pluguri, grape și alte mașini. Semănă- torile de păioase și de porumb s-au repartizat tuturor regiunilor în cantități suficiente.Din felul cum s-au distribuit mașinile, pe baza criteriilor stabilite și a discuțiilor purtate, rezultă că pe anul 1963 se asigură — în linii. generale — o 'echilibrare a ’dotărilor pe regiuni, ceea ce va permite ca în anul viitor gospodăriile colective din fiecare regiune să fie ajutate în egală măsură la efectuarea lucrărilor agricole la timp și în condiții agrotehnice corespunzătoare.După ce a arătat problemele dezbătute în cadrul secției de mecanizare a agriculturii, vorbitorul a expus planul de măsuri menite să ducă la îndeplinirea sarcinilor ce revin stațiunilor de mașini și tractoare în anul 1963.Pentru cunoașterea temeinică de către toți mecanizatorii a condițiilor de sol specifice fiecărei gospodării colective deservite, pentru executarea la timp a lucrărilor și evitarea deplasărilor în gol, se Vor repartiza toate tractoarele pe brigăzi permanente ale S.M.T.-urilor, organizîndu- se aceste brigăzi pe mai mulți am.în scopul întăririi răspunderii personale pentru lucrările efectuate și pentru a se asigura condiții de aplicare corectă a Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind premierea mecanizatorilor în funcție de pro

rele de mecanizare din cadrul stațiunilor agricole experimentale.Alți vorbitori — tov. Vasile Miron, președintele consiliului agricol raional Sighet. Vasile Dieu, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Brașov, M, 
Saftenco, inginer mecanic la S.M.T. Radomirești, regiunea Argeș, Mihai 
Crăciun, șeful serviciului S.M.T. al regiunii Cluj — s-au referit, în cuvîntul lor, la necesitatea de a se a- corda o atenție sporită lucrărilor de mică mecanizare în sectorul zootehnic al gospodăriilor colective, creării de noi brigăzi fito-sanitare și îmbunătățirii aprovizionării cu piese de schimb.în discuțiile purtate în cadrul secției de mecanizare a agriculturii s-a subliniat că în fața mecanizatorilor din S.M.T. .stă sarcina de a îmbunătăți continuu calitatea lucrărilor efectuate și de a reduce prețul lor de cost. Trebuie să se desfășoare o susținută muncă de ridicare a nivelului profesional și de educare a tractoriștilor, să se exercite un control riguros și operativ pentru a se executa numai lucrări de bună calitate, așa cum cere agrotehnica înaintată.

ducțiile obținute la hectar, se vor stabili pentru fiecare mecanizator tarlalele pe care va lucra în mod permanent.Stațiunile de mașini și tractoare vor lua măsuri ca să asigure executarea întregului volum de lucrări planificate și în sortimentele necesare gospodăriilor colective. Calitatea lucrărilor executate și obținerea de producții mari la ha, trebuie să constituie preocuparea principală a tuturor mecanizatorilor din S.M.T.Se vor organiza și extinde loturile demonstrative cu mecanizare completă, folosindu-se în acest scop experiența cîștigată de stațiunile de mașini și tractoare din regiunea Banat, care de pe suprafața de 56 000 hectare loturi demonstrative au obținut o producție la porumb cu ă- proape 1 000 kg la hectar mai mare decît pe restul suprafețelor.Pentru a șe asigura condiții de folosire a tractoarelor și mașinilor a- gricole fără întreruperi și la întreaga lor capacitate de lucru se vor lua măsuri ca înaintea fiecărei campanii agricole să se execute reviziile și reparațiile de calitate necesare la utilajele ce vor lucra în campania respectivă cel mai tîrziu pînă la următoarele termene : pentru tractoarele și mașinile necesare în campania de însămînțări de primăvară pînă cel mai tîrziu la 20 februarie ; pentru utilajele necesare în campania de recoltare pînă la 15 iunie ; pentru utilajele necesare în campania agricolă de toamnă pînă la 1 septembrie.Se vor lua măsuri de instruire a comisiilor de recepție pentru a efectua controlul și pe fazele principale de lucrări și cu mai multă exigență în, scopul ridicării calității reparațiilor. ’ '■ . ?în scopul reducerii continue a prețului de cost, se vor lua măsuri ca stațiunile de mașini și tractoare să asigure folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașin lor. să elimine timpii neproductivi și întreruperile din lucru, printr-o mai bună organizare a muncii în brigăzile de tractoare și prin efectuarea la timp și în bune condițiuni a îngrijirilor tehnice necesare la utilaje pe timpul exploatării.De asemenea, se vor lua măsuri pentru reducerea consumurilor specifice și pentru realizarea de economii la toate capitolele de cheltuieli, fără ca prin aceasta să se prejudicieze calitatea lucrărilor agricole.înainte de începerea fiecărei campanii, să se asigure stocuri de carburanți și lubrifianți, pe cel puțin 15 zile lucrătoare.Stațiunile de mașini și tractoare, fiind dotate de la an la an cu un număr mare de mașini noi, vor lua măsuri de instruire temeinică a mecanizatorilor cu privire la exploatarea, întreținerea și păstrarea a- cestor mașini în bune condiții.
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Conferinfa de la Geneva pentru dezarmare Lucrările sesiunii

GENEVA 11 (Agerpres). — TASS, în ședința plenară din 10 decembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare au luat cuvîntul reprezentanții Nigeriei, U.R.S.S., S.U.A. și Angliei.în cuvîntarea sa șeful delegației sovietice, S. K. Țarapkin, a explicat poziția U.R.S.S. în problema încetării experiențelor nucleare. Delegația sovietică consideră, a spus el, că divergențele existente pot fi lichidate dacă compromisul s-ar căuta pe o bază reciproc acceptabilă, în legătură cu aceasta, prezintă un anumit interes concluziile la care au ajuns la conferința de la Pugwash oamenii de. știință sovietici, americani și englezi, cînd..s-a propus ca în scopul ușurării unei înțelegeri în problemele controlului privind exploziile nucleare subterane să fie folosite stațiile seismice automate care funcționează fără personal de ...aservire. Uniunea Sovietică, a spus în continuare S. K. Țarapkin, este 
gata să accepte ca în tratatul privi
tor ia interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, inclusiv experiențe
lor subterane, să se prevadă ca sta
țiile seismice automate să fie insta
late atît pe teritoriile puterilor nu
cleare cît și în apropierea frontiere
lor puterilor nucleare, bineînțeles, 
cu consimțământul statelor pe al că
ror teritoriu se intenționează insta
larea acestor stații.

Uniunea Sovietică este de acord 
ca pe teritoriul statelor care posedă 
arma nucleară, inclusiv pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, să se instaleze cite 
două-trei stații de acest fel. Aceste 
stații ar putea fi instalate în zonele 
cele mai Uniunea de acest depărtat, zona munților Altai. Oamenii știință sovietici consideră ca cele mai potrivite locuri . pentru instalarea stațiilor seismice automate — pentru zona Orientului îndepărtat — în apropiere de orașul Iakutsk, pentru zona Asiei Centrale — în a- propiere de orașul Kokcetav, și pentru zona munților Altai — în apropiere de orașul Bodaibo.Uniunea Sovietică dorește sincer realizarea unui acord pe o bază reciproc acceptâbilă. Dacă pentru transportarea aparaturii menționate la stațiile seismice automate de la centrul internațional și de la aceste stații la centrul internațional ar fi nevoie de participarea personalului străin, Uniunea Spyietică ar fi gata să fie de acord cu aceasta.Bineînțeles, în caz de necesitate noi am lua măsurile corespunzătoare de prevedere în cursul deplasărilor personalului străin, a spus șeful delegației sovietice.In felul acesta, a spus S. K. Țarapkin, este vorba de un control cu ajutorul stațiilor automate și ai anumitor elemente ale controlului internațional, ceea ce, după părerea noastră, constituie o soluție bună pentru ieșirea din această situație și oferă posibilitatea • realizării rapide a unui acord cu privire la interzi-

afectate de cutremure. In Sovietică există trei zone fel — zona Orientului In- zona Asiei Centrale și de

I'.

F/JrJgl]
Vizite ale delegației P. M. R. care a participat 

la Congresul P. C. din Cehoslovacia

cerea tuturor experiențelor cu arma nucleară pentru totdeauna pe o bază reciproc acceptabilă. Desigur, acordul s-ar putea realiza fără în- tîrziere încă acum, dacă puterile occidentale ar manifesta bunăvoință.Reprezentantul S.U.A.. Ch. Stelle, s-a referit la declarația lui S. K. Țarapkin despre posibilitatea folosirii stațiilor automate seismice în scopul ușurării realizării unei înțelegeri în problemele controlului asupra exploziilor nucleare. El a declarat că „S.U.A. sînt gata să discute această ideeEl gre“ n.r.) luluiobligatorii.Reprezentantul Angliei a sprijinit pe delegatul S.U.A.

și să o studieze“.a subliniat însă că „cutiile ne- (scațiile seismice automate — nu epuizează problema contro- internațional și a inspecției

Sovietului Suprem ul U.R.S.SMOSCOVA 11 (Agerpres). La 11 decembrie, anunță TASS, la Kremlin au continuat lucrările celei de-a doua sesiuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S. al celei de-a 6-a legislaturi.In ședințele separate ale Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților, deputății au dezbătut proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1963 și proiectul bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 1963, prezentate spre aprobare prem.Au luat cuvîntul vadze, președintele Miniștri al R.S.S. Ruben, președintele Consiliului Miniștri al R.S.S. Letone, Bakaev, ministrul flotei maritime a Uniunii Sovietice, Aleksei Kortunov, ministru, șeful Direcției principale a industriei gazelor, Aleksandr Bulgakov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor, Evgheni Kojevnikov, ministrul construcțiilor de mașini de

transport, Veaceslav Eliutin, ministrul învățămîntului superior și mediu de specialitate al U.R.S.S., și alții.Deputății au făcut numeroase propuneri concrete cu privire la dezvoltarea unor ramuri ale industriei și agriculturii în diferite republici și regiuni.Sovietului Su-Gheorghi Ciogo- Consiliului de Gruzine, Vitali de Viktor

Croiește isupotrsva persecMÎăra 
£♦ €♦ dm !)♦

LONDRA 11 (Agerpres), — 
„Să se pună capăt încălcărilor 
filor democratice în S.U.A.", 
anulate legea McCarran „Noi nu putem să

TASS : 
libertă- 
„Să fie 

și Smith“,
asemenea lozinci erau scrise pe pan
cartele purtate, de parficipanfii la de- 

' moristrajia care a avut loc la 10 de
cembrie în fafa clădiri' ambasadei a- 
mericane din Londra. Demonstranjii au 
venit să protesteze împotriva procesu- 

din 
de-

lui înscenat Partidului Comunist 
S.U.A., prevăzut să înceapă la 11 
cembrie la Washington.

La 10 decembrie, o delegafie a 
monstranfilor a transmis ambasadei 
S.U.A. o scrisoare în care se protes
tează cu hotărîre împotriva persecu
tării unor persoane „nu pentru aejiu- 
nile săvîrșite de ei ci pentru convin
gerile lor, la care ei nu pot să re- 
nunje rămînînd cinstiți în fafa propriei 
lor conștiinje".

de-

discrimină- 
făcem cînd 
omului", se

Autorii scrisorii cheamă guvernul 
american să renunje la practica revol
tătoare a persecujiilor și 
rilor.
sînt încălcate drepturile 
aratăPARIS 11 (Agerpres).-tură cu procesul împotriva Partidului Comunist din S.U.A. j.l’Humanité' semnat de al C.C. al subliniază muniștilor lase indiferent muncii, pe nici un democrat.săm chemarea, se spune în articol, de a adresa ministrului justiției al S.U.A., Robert Kennedy, scrisori cu- prinzînd cererea de a se pune capăt persecuțiilor la care este supus Par. ticîul Comunist din S.U.A.“.-

în scrisoare. — în legă-din S.U.A. ziarul a publicat un articol Jacques Duclos, secretar P.C. Francez, în care se că procesul intentat co- americani nu poate să pe nici un om al ,Lan-

— De ce-o arestați ?...
— E bănuită de relații cu comuniștii 11

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Răscoala anticolonialistă din Brunei
După cum s-a anunțat, în zorii 

zilei de sîmbătă în protectoratul 
britanic Brunei a izbucnit 6 puterni
că răscoală anticolonialistă. în urma 
unor lupte înverșunate, răsciîlații 
au reușit să-și asigure controlul 
asupra unei mari părți a terito
riului. Agenția „France Presse” rela
tează că la Brunei a fost constituit 
un guvern revoluționar. Intr-un ma
nifest dat publicității de șeful a- 
cestui guvern, șeicul Azhari, se a- 
rată că noile autorități urmăresc con
stituirea unui stat independent care 
să cuprindă, în afară de Brunei — și 
teritoriile vecine Borneo de nord și 
Sarawak, colonii britanice.

A
Sultanatul Brunei este situat pe coas

ta nord-vestică a insulei Borneo, care, 
după cum se știe, aparține în propor
ție de două treimi Indoneziei, Restul 
teritoriului aflat sub protectorat brita
nic, este împărjit în trei state : Sara
wak, Borneo de nord și Brunei. Acesta 
din urmă are o suprafață de 5 700 kmp 
și o populație evaluată, în 1960, la 

.85 000 de ' ------
’vujie o 
face din 
ducătoare de „aur negru” a Common- 
wealfh-ului (după Canada). Petrolul, 
din care se exportă 5 milioane tone a- 
nual, aparține trustului englez „Shell".

Din 1888, de cînd Bruneiul a deve
nit protectorat britanic, toate bogățiile 
țării au încăput pe mîinile colonialiști
lor. Populația a fost condamnată la o 
viață mizeră.

In ultima vreme, îngrijorate de avîn- 
tul mișcării de eliberare națională din 
întreaga zonă, autoritățile britanice au 
recurs la o manevră neocolonialistă, 
inițiind înființarea unei așa-numite re- 
deiafii Malaieze Mari, în componența 
căreia urmau a fi integrate forțat, pe 
lîngă Malaia și Singapore, cele tre' 
teritorii aflate sub dominație engleză : 
Sarawak, Borneo de nord și Brunei. Se 
mi?a pe faptul că în această federație 
puterea o vor deține căpeteniile feu
dale reacționare, cu ajutorul cărora co
lonialiștii sperau să înăbușe mișcarea 
de eliberare națională. Dar, după 
cum se vede, calculele s-au do
vedit greșite. „Toate păturile populației 
din acest teritoriu — se arăta într-un 
raport al comisiei guvernamentale en
gleze pentru constatarea stării de spi
rit din protectoratul Brunei — se pro-

locuifori. Principala sa 
constituie petrolul 

Brunei a doua |ară

a- 
care 
pro-

nun{ă categoric împotriva proiectului 
federe fiei“.

în fruntea acestei mișcări, care se o- 
pune federalizării, s-a situat partidul 
„Rakjaf“, care a objinut victoria în 
alegerile din septembrie, dobîndind 
54 din ce'e 55 de locuri.

în timp ce în tară luptele continuă 
încă, premierul Azhari a plecat spre 
Organizația Nafiunilor Unite, pentru a 
pleda, în numele guvernului revoluțio
nar și al partidului său majoritar, îm
potriva formării Federafiei Malaieze. 
El a trimis o serie de mesaje în același 
sens unor șefi de state și guverne prin 
care solicită sprijin în vederea rezol
vării pașnice a acestor probleme. „Noi 
vrem să obfinem recunoașterea legală 
pe căi pașnice. Insă Marea Britanie a 
trimis împotriva: noastră forfe armate 
pentru a ne suprima independenta na
țională“ — se spune în mesaj. „Noi 
nu vom depune armele decît atunci 
cînd ultimul colonialist englez va pă
răsi insula“ — a declarat premierul.

Ultimele știri anunță că comanda
mentul militar englez aduce din Sin
gapore noi forje terestre, aeriene și 
navale. Concentrate în jurul orașului 
Seria, aceste forje au trecut la atac 
împotriva răsculajilor ; se pregătește, 
de asemenea, un atac dinspre mare. 
Toate acestea au drept scop înăbușirea 
răscoalei. Oricare ar fi rezultatul luptei 
inegale dintre răsculaji și forjele co
loniale, puternic înarmate, evenimen
tele din Brune; sînt o nouă dovadă a

avînfuluî mișcării de eliberare națio
nală.

După cum transmite agenfia France 
Presse, răscoala s-a extins și în Sara
wak, unde armata de eliberare contro
lează numeroase localități. Amploarea, 
originea și obiectivele acestei răscoale 
au surarinj autoritățile britanice.

în cercurile bine informate din Lon
dra s-a dec'araf că primul rezultat al 
răscoalei va fi că Federația, care urma 
să ia fiinfä în august anul viitor, nu va 
mai vedea lumina zilei cel pu(in la data 
stabilită. Presa britanică, alarmată de a- 
ceastă lovitură fulgerătoare, scrie 
„cu toate că răscoala pare destul 
slab pregătită, < 
ce trebuie privite cu 
täte“ („Daily Telegraph").

E simptomatic și faptul că răscoala 
poporului din Brunei a izbucnit la pu
țin timp după tulburările din Aden, care 
au avut loc tot în legătură cu forma
rea unei federafii de inspirație néoco
lonialiste. De asemenea și Federafia 
din Africa — a Rhodesiei și Nyassalan- 
dului — de sub egida acelorași colo
nialiști, trece printr-o criză serioasă. 
Acestea sînt semne de rău augur 
pentru colonialiști. Ele arată că popoa
rele care năzuiesc spre o independen
tă reală se lasă tot mai pu(in amăgite 
de formele prin care se încearcă să 
se îmbrace în haine noi vechea domi
nație colonială, care și-a trăit traiul.

că
_____ ,___________ p_. de 
consecințele ei polifl- 

mulfă seriozi-

BRUXELLES. Deputatul Van Cleemput, primarul orașului Boom (Belgia), care a făcut o vizită în țara noastră, a vorbit în acest o- raș în fața unui numeros auditoriu despre succesele repurtate de poporul romîn pe tărîm economic, social și cultural în cei 15 ani de la proclamarea Republicii Populare Romine. Cu acest prilej au fost prezentate filmele romî- nești „Ritm și construcție" și „Din Piatra Craiului în Făgăraș".

PR AGA 11 (Corespondentul Agerpres transmite: Delegația Partidului Muncitoresc Romîn condusă de tovarășul Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a vizitat luni Uzinele „Kralovopolska” din Brno. Oaspeții au fost întîmpinați de directorul uzinei, J. Pesl, și de secretarul comitetului regional de partid, Jan Kolar. Colectivul uzinei a primit cu multă căldură pe oaspeții romîni.In după-amiaza fost vizitat orașul membrii delegației

Marți, delegația Partidului Muncitoresc Romîn a vizitat Combinatul petrochimic „Slovnaft” din orașul Bratislava. Oaspeții romîni au fost însoțiți de Jozef Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președinte al Consiliului național slovac, precum și Jozef Korcek, membru al C.C. P.C. din Cehoslovacia, ministru construcțiilor.
★La ora 14,30 delegația Partidului Muncitoresc Romîn a plecat spre patrie. La plecare, membrii delegației au fost salutați de Karol Ba- cilek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

deal - al
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aceleiași zile a Brno, iar seara P.M.R. s-au in
Cuvîntarea rostită 

de I. B, Tito la VolgogradVOLGOGRAD 11 (Agerpres). - După cum anunță agenția TASS, cu prilejul vizitei în orașul erou Volgograd, președintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și persoanele care îl însoțesc au participat la 10 decembrie la mitingul care a avut loc la secția de scule a Uzinei de tractoare „Dzerjinski".în cuvîntarea rostită la miting, Iosip Broz Tito a relevat că relațiile dintre U.R.S.S. și Iugoslavia „sînt bune și se îmbunătățesc continuu, datorită eforturilor noastre comune“.I. B. Tito a relevat, de asemenea, că dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări deschide pentru o mai bună propiere reciprocă iugoslav și sovietic.tem convinși — a spus el — și ne dăm seama că aceasta este, de asemenea, năzuința și dorința guvernului și poporului dv, ca ceea ce a legat popoarele țărilor noastre în trecut să devină în viitor și mai puternic. Acest lucru ni-1 impun țelurile noastre mărețe — construirea noii societăți comuniste și menținerea păcii în întreaga lume.

noi posibilități cunoaștere și a- între popoarele Am dori și sîn-

I. CLOȘCĂ

tîlnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.

chinezi au evacuat Penceang, Silang, Kamu și alte puncte din partea de est a frontierei.T rotative comerciale 
sovieto-cubane IaMOSCOVA. La 10 decembrie Kremlin au început tratativele între delegațiile guvernamentale comerciale sovietice și cubane. Delegația sovietică la tratative este condusă de Anastas Mikoian, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Delegația cubană este condusă de Carlos Rafael Rodriguez, membru al Conducerii Naționale O.R.I., președintele Institutului național pentru reforma agrară.La 11 decembrie, N. S. Hrușciov l-a primit pe Carlos Rafael Rodriguez.în timpul întrevederii dintre N. S. Hrușciov și Rodriguez a avut loc o convorbire, la care a luat parte Anastas Mikoian.

BUDAPESTA. După cum anunță agenția M.T.I. cu prilejul aniversării a 80 de ani de la nașterea compozitorului maghiar, Zoltan Ko- daly, Ministerul Culturii al R. P. Ungare și Uniunea mùzicienilor din Ungaria au organizat luni seara o gală de concert la teatrul Erkel
„Regimul portughez în fața 

crizei angoleze“
Sub fiflul de mai sus, ziarul francez 

„LE MONDE" analizează într-un edito
rial cauzele recentelor schimbări din e- 
chipa guvernamentală salazaristă : „Am
pla remaniere ministerială la care a pro
cedat recent Salazar — scrie 
se deosebește mult de 
rea pe care a efeefuat-o „la cald" în 
1961. Atunci, primul ministru declara : 
„Dacă o explicafie este necesară pen
tru faptul că am luat portofoliul apărării 
naționale, înainte chiar de a modifica 
cabinetul, ea poate să se rezume într-un 
singur cuvînf și acest cuvint este : An
gola". Destituirea ministrului probleme
lor de peste mări (după cum se știe, în 
documentele oficia-____________
le portugheze nu se 
vorbește despre co
lonii, ci despre „te
ritorii de peste mări", 
care sînt conside
rate „provincii" ale 
destituirea mai multor șefi militari care 
ocupau posturi-cheie dovedea într-ade- 
văr gravitatea sifuafiei nu numai în pro
vincia africană, ci și în cadrul armatei, 
unde un complot cu scopul de a-l în
locui pe Salazar cu o echipă însărcinată 
cu realizarea unui „13 mai“ *) portughez 
a fost cu greu dejucat.

In prezent, problema angoleză explică, 
fără îndoială în bună parte, hotărîrile 
șefului guvernului portughez, dar cauza 
o constituie îndeosebi disensiunile ivite 
în legătură cu această problemă în rîn- 
durile conducătorilor numifi în 1961.

Intr-adevăr, ministrul problemelor de 
peste mări, Adriano Moreira, partizanul 
unei semiautonomii a teritoriilor africane, 
intrase recent în conflict cu guvernato
rul Angolei, generalul Venancio Deslan- 
des, partizan al simplei descentralizări 
(atif „semiaufonomia" cît și „descentra
lizarea" sînt formule demagogice care 
sub forma unor concesii făcute mișcării 
de eliberare tind să menfină dominafia 
colonială portugheză — n.r.). Moreira a 
objinut îndepărtarea lui Deslandes, dar 
la rîndul său Salazar a ținut, în calitate 
de ministru al apărării, să recunoască 
„serviciile" aduse de general care pe 
de altă parte era comandant șef în An
gola. Acordîndu-i una din cele mai 
înalte distincții portugheze, primul mi
nistru îi îngreuia sarcina lui Adriano Mo
reira, a cărui politică aplicată peste mare 
era deja puternic criticată. Mulfi obser
vatori văd în acest conflict cauza noii 
remanieri.

Totuși, Salazar a profitat de ocazie 
pentru a reda conform tradiției portu
gheze unui militar portofoliul apărării pe 
care și-l luase asupra sa în 1961.

O a treia numire atrage atenția : a- 
ceea a profesorului Galvao Teles la Mi
nisterul Educației Naționale. Ea pare să 
prevestească o oarecare modificare a a-

*) La 13 mai 1958, în urma complotului 
ultracolonialiștilor din Algeria, în Franța 
a venit la putere guvernul generalului de 
Gaulle.

ziarul —■ 
remanie-

Răsfoind presa străină
Portugaliei — n.r.),

înaintea sesiunii 
consiliului N. A. T. O.PARIS 11 (Agerpres). — La 10 decembrie și-a început Paris sesiunea secretă a Comitetului militar al N.A.T.O. — organul mijitar superioi’ al acestui'bloc.Ședințele comitetului militar preced sesiunea anuală a Consiliului N.A.T.O., care se va deschide la Paris la 13 decembrie.Plecînd la Paris, D. Rusk, secretarul de stat al S.U.A., a declarat că la sesiunea Consiliului N.A.T.O. va fi trecută în revistă situația militară, precum și „problemele care se ridică în diferite regiuni din lume“.

lucrările la

fitudinji guvernamentale față de reven
dicările studenjilor. Eșecul relativ al gre
vei și al „doliului academic" (este 
vorba de o serie de demonstrații ale 
studenjilor și corpului didactic — n.r.) 
din primăvară nu i-a descurajat în apa- 
renjă pe opozifioniștii universitari și Sa
lazar a preferat să aleagă un nou mi
nistru, cunoscut ca partizan al „suplejei", 
decît să riște o nouă încercare de forjă.

Totuși, nimic nu indică că orientarea 
generală a guvernului de la Lisabona va 
fi modificată. Represiunea împotriva o- 
pozifiei a atins culmea, după cum do
vedesc procesele recente de la Porto și 
Lisabona. In ciuda presiunilor reînnoite 

ale O.N.U. în legă
tură cu Angola, Sala
zar înfelege mai 
mult decît oricînd să 
persevereze pe linia 
pe care și-a ales-o. 
refuze să cedeze înCu alte cuvinte să 

fa|a exigentelor unei emancipări afri
cane, care, după părerea sa, nu este 
determinată de „fatalitatea unei mișcări 
istorice, ci de incendiile aduse pe con- 

citat,tinent din exterior“. (Și în acest 
dictatorul portughez apare ca unul din 
„teoreticienii“ care neagă avîntul 
carii de eliberare, proces istoric obiec
tiv al epocii noastre, și încearcă să ex
plice prin „export de revoluție“ lupta 
popoarelor din colonii — n.r.). Fără în
doială, acesta este pentru primul minis
tru portughez mijlocul de a încerca să-și 
păstreze puterea. Dar agitația mocnită 
care domnește de patru ani încoace în 
tară și în cercurile conducătoare de la 
Lisabona — scrie ziarul în încheiere — 
arată că regimul său slăbește din zi 
în zi".

miș-

A

din Budapesta. Cei prezenți au ovaționat îndelung pe maestrul Kodaly.
WASHINGTON. Comitetul pentru cercetarea activităților antiamericane al Camerei Reprezentanților a început marți anchetarea organizațiilor pentru apărarea păcii din S.U.A. Un mare număr de membre ale organizației „Femei, luptați pentru pace“ au organizat o demonstrație în fața Congresului S.U.A. împotriva persecuțiilor la care sînt supuse organizațiile de luptă pentru pace din S.U.A.
ALEP. La 10 decembrie s-a des

chis la Centrul de arte plastice din 
Alep (Siria), sub patronajul prefec
tului regiunii Alep, o expoziție de 
filatelie românească. ,

ATENA. Lupta eroică a celor 300 de muncitori oțel ari greci din orașul Elefsina a luat sfîrșit cu victoria greviștilor. După opt zile de grevă a foamei ei au obligat pe patroni să accepte majorarea salariilor, plata pentru zilele de grevă și reprimirea muncitorilor concediați.
CAIRO. După cum relatează ziarul egiptean „Al-Ahram”, Consiliul Prezidențial al R.A.U. a ratificat legea care privează pe străini de dreptul de a poseda în Egipt pămîn- turile cultivăbile. Agenția Reuter relatează că proprietarii pămîntului aflat în prezent în posesiunea străinilor vor primi despăgubiri sub formă de bonuri de stat.
PEKIN. Agenția China Nouă a- nunță că, în conformitate cu hotă- rîrea guvernului R. P. ■ Chineze, la frontiera cu India, în regiunea Tibetului, continua retragerea detașamentelor de grăniceri chinezi, care a început la lț decembrie. La 9 decembrie, detașamentele, grănicerilor

Declarațiile ministrului 
de finanțe al Angliei

LONDRA. Exprimînd rezervele unui 
important sector din cercurile econo
mice și politice ale Marii Britanii fafă 
de dificuliăfile înfîmpinate de Anglia 
în încercările ei de a adera la Piaja 
comună, ministrul de finanfe, Reginald 
Maudling; * făcut luni seara o decla- 
rafie. Maudling a arătat că Anglia va 
continua să încerce realizarea unui a- 
cord cu cele șase jărî ale Piefei co
mune în vederea aderării la acest or
ganism economic vest-european, dar 
că nu consideră „că ar fi dezastruos 
pentru economia Angliei" dacă nu se 
va ajunge la un acord în acest sens.

BONN. Luni au avut loc la Bonn tratative între ministrul de externe al Greciei, Averoff, și ministrul afacerilor externe al R. F. Germane, Schroeder. în cursul tratativelor — arată agenția Reuter — cei doi miniștri s-au referit la „colaborarea viitoare între cele două țări”, în special în ce privește „promisiunile R. F. Germane de a acorda ajutor în dezvoltarea forțelor militare ale Greciei”.
Record mondial la extracția

de cărbune

KEMEROVO. In ziua de 10 decem
brie brigada comsomolistă condusă 
de GhenacEi Kononciuk de la mina 
„Berezovskaia-1" din Kemerovo 
(U.R.S.S.) a realizat un nou record 
mondial în extracția de cărbune lu
nară. Pînă acum recordul a aparținut 
minerilor cehi și reprezenta 69108 
tone de combustibil.

Demonstrație a vînzătorllor din marile magazine din Paris in spri 
Jinul revendicărilor lor economice.

Insă an scandal ai medicamentelor
Un nou scandal în Occident, a- 

vînd ca obiect medicamentele — de 
fapt sănătatea publică. De data a- 
ceasta lucrurile se petrec în Italia, 
Ziarele publică ample relatări, ca
zul este discutat și în parlament.

Ce a provocat o asemenea vîlvă? 
Iată faptele, așa cum au fost ex
puse în ziarele occidentale.

Doi ziariști de la revista „Quat- 
trosoldi“, care apare la Milano, au 
inventat două specialități farmaceu
tice și au cerut aprobare pentru 
punerea lor în comerț. Și, culmea, 
aceste produse, existente numai în 
imaginația lor, au căpătat aproba
re. Revista în ultimul său număr 
publică chiar fotocopiile documen
telor prin care un director de spi
tal, doi medici șefi și doi asistenți 
confirmă calitățile unor medica
mente inexistente. Căci formula 
primului „medicament", „Lambro- 
remil”-ul, reproduce una din nenu
măratele formule aflate în comerț, 
iar cel de-al doilea „Lambropar"-ul 
este un 
lese la 
copee. 
pildă :

• eficace 
hepatică, precum și în cazurile de 
hepatită infecțioasă, producînd o a- 
meliorare netă. Produsul este cu 
totul inofensiv și ușor de suportat“. 
Atestările au fost obținute în 48 
de ore prin intermediul unuia din 
așa-zisele birouri de „experți far
maceutici", care, în schimbul unei

amalgam de ingrediente a- 
întîmplare dintr-o farma- 
In documente se scrie de 
,,Produsul s-a dovedit foarte 
în cazurile de insuficiență

sume de bani, mijlocesc înregistra
rea unor noi medicamente.

Dar nu există numai aceste u- 
testate. Ziariștii au reușit să și în
registreze produsele fictive la Mi
nisterul Sănătății.

Și ancheta a început... Profesorii 
și doctorii învinuiți se declară ne- 
vinovați. Unii dintre cei care se a- 
firmă că au semnat atestatele nu 
știu nici măcar despre ce este vor
ba. Un singur doctor își recunoaș
te semnătura, dar nu-și poate ex
plica cum a dat-o. Aceste semnături 
au fost oare obținute cu forța ? Un 
lucru este sigur : hîrtia de scris pro
vine de la spitalele San-Spirito și 
San-Camilio din Roma.

Întreprinzătoarele „birouri de ex
perți" au înșelat oare buna credin
ță a medicilor prin metode inco
recte și prin sume de bani acordate 
unor funcționari lipsiți de răspun
dere ai unei instituții de caritate ? 
— iată întrebări care urmează să 
fie lămurite.

Și în încheiere, concluzia revistei 
„Quattrosoldi" : „Sintern înfiorați 
dacă ne gîndim la cantitatea uria
șă de produse farmaceutice care se 
află în circulație, la ușurința cu cure 
ministerul competent îngăduie în
registrările, la nesocotința de care 
dau dovadă unii medici".

Și comentariul ziarului parizian 
„Le Monde“ : „Din punct de vedere 
ziaristic, faptul are farmecul unei 
farse monumentale, dar el rămîne 
totuși o dramă pe plan uman”.

N. B.I

Constituirea noulH 
guvern vest-gern^.BONN 11 (Agerpres). — Criza guvern de la Bonn, fără precedent prin durată (trei săptămîni) și acuitate, a intrat marți în stadiul ei final. Polemicile politice care se încinseseră în ultimele săptămîni au cedat locul în ultimele două zile tocmelilor secrete dintre U.C.D.-U.C.S., pe de o parte, și partidul liber-de- mocrat, pe de altă parte. în urma a- cestor tratative, la 11 noiembrie cele două părți au căzut de acord asupra formării noului guvern vest- german, prezidat de cancelarul Adenauer, care, potrivit promisiunilor făcute săptămîna trecută, va păxjș» postul de cancelar în toamna viitoare. Ministerul de război, care era condus pînă în prezent de Franz- Josef Strauss, a cărui prezență în guvern a provocat, după cum se știe, actuala criză, a fost atribuit lui Kai Uwe von Hassel (U.C.D.), pînă în prezent prim-ministru al landului Schleswig Holstein. în postul de ministru al Justiției a fost numit Ewald Bucher, (P.L.D.), în locul lui Wolfgang Stammberger (P.L.D.), care a contribuit la demascarea rolului lui Strauss în afacerea „Der Spiegel”. în noul guvern, Gerhard Schröder (U.C.D.) rămîne ministru al Afacerilor Externe, Ludwig Erhard (U.C.D.) ministru al Economiei, Hermann Hdcherl (U.C.D.-U.C.S.) ministru de interne.Constituirea noului guvern vest- german — al 5-lea de la venirea la putere a cancelarului — nu anunța însă nici o schimbare a politicii duse de precedentele guverne Adenauer.
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