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La Hunedoara s-au construit în anii puterii populare laminoare moderne, cu procese tehnologice mecanizate și automatizate, care asigură o înaltă productivitate a muncii, precizie dimensională a profilelor, consumuri specifice reduse și condiții din cele mai bune de muncă. Colectivele de la aceste secții și-au însușit într-un timp scurt tehnica și tehnologia nouă, se străduiesc să ridice tot mai mult productivitatea muncii la agregate. Acest lucru este dovedit nu numai de rezultatele obținute de la un an la altul, dar și de numeroasele măsuri și acțiuni întreprinse de laminatorii noștri. Astfel, la laminorul bluming, producția a sporit pe seama creșterii productivității în ultimii doi ani cu aproape 30 la sută, la laminorul de 650 mm — cu aproape 40 la sută.Rezultate bune s-au obținut șl la laminorul de 800 mm prin luarea unor măsuri ca: reconsiderarea schemelor de laminare și calibrare, îmbunătățirea tehnologiei de încălzire a oțelurilor aliate prin schimbarea vitezei și a temperaturii de încălzire, introducerea ghidajelor cu role la laminarea acestor mărci de oțeluri etc.Anul acesta atenția noastră va fi îndreptată spre punerea în valoare a noi rezerve de creștere a productivității muncii. La laminorul bluming. de pildă, anul trecut s-au ridicat o seamă de probleme legate de mai buna organizare a muncii, de disciplina tehnologică. Organizația de partid și conducerea tehnică au orientat colectivul spre rezolvarea cît mai operativă a acestor probleme. A fost pusă Ia punct asigurarea ritmică cu lingouri calde prin introducerea unui grafic de urmărire a transportului Jingourilor de la oțelării la laminor, astfel ca la încărcarea cuptoarelor adînci temperatura lingourilor să nu fie mai mică de 750 de grade. La de altfel la de laminoare, îmbunătățireaprin întocmirea de noi laminare cu presiuni și viteze sporite.La laminorul de 650 mm — una din secțiile fruntașe ale combinatului — eforturile principale sînt îndreptate spre creșterea indicelui de utilizare la laminarea profilelor fasonate. în atenția colectivului de aici va sta, de asemenea, în acest an îmbunătățirea tehnologiei de laminare a oțelului rotund pentru țevi în vederea obținerii unui procent tot mai ridicat de țevi de calitatea I după relaminare. în acest scop s-a trecut la laminarea din blumuri cu greutate optimă pentru ^fiecare sortiment dimensional, s-a mărit durabilitatea cilindrilor prin călirea superficială etc. S-au luat, de asemenea, unele măsuri pentru pregătirea în bune condiții a montării cilindrilor și armăturilor în caje de rezervă cu echipe specializate.Trăgînd învățăminte din activitatea de anul trecut, vom insista în mod deosebit în acest an asupra bunei organizări a reviziilor periodice a agregatelor și a reparațiilor cu- J

cuptoarele adinei, ca toate secțiile noastre se lucrează intens la procesului tehnologic scheme de

Tăierea la cald a țaglelor la 
laminorul de 650 mm de la Hu
nedoara.

Manifestări 
pentru

culturale
femei

Se extinde inițiativa 
constructorilor de tractoare

în creșterea produc-

rente. S-au întocmit grafice riguroase și planuri de reparații pe agregate. 'O problemă de bază care stă în fața colectivelor de la laminoarele continuu în funcțiune este însușirea tehnologiei și cunoașterea agregatelor complexe de aici pentru o mai bună exploatare și întreținere. Am organizat în acest scop școli de calificare pentru meseriile de laminatori, electricieni, lăcătuși. în prezent cea mai mare care deservește larizat.Un stimulentției și productivității muncii îl constituie întrecerea socialistă organizată și urmărită îndeaproape. în cadrul întrecerii s-au născut inițiative valoroase, cum este cea pornită la laminorul de 650 mm și care prevede reducerea timpului de laminare pe fiecare blum cu 10 secunde.Pe baza propunerilor făcute cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, laminatorii au și trecut la punerea în valoare a noi rezerve interne. La laminorul de 650 mm, de exemplu, s-a prevăzut extinderea schemelor de laminare cu treceri suprapuse ; la bluming, este în curs de executare trecerea treptată a tuturor cuptoarelor adînci pe zgură lichidă. A- cest procedeu ne va ajuta să rezolvăm problema problemă care cheia realizării această secție.Măsurile luate, mărirea capacității de producție a blumingului, darea în exploatare a noii linii de laminoare moderne, îmbunătățirea aprovizionării cu lingouri, entuziasmul cu care muncește întregul colectiv vor face ca anul acesta laminoarele noastre să lucreze cu indici tot mai ridicați, livrînd, pe această bază, economiei naționale laminate mai multe, mai bune și într-o gamă mai largă.

încălzirii lingourilor, constituie de fapt sarcinilor de plan la

Printre constructorii de tractoare 
de la Brașov se lărgește inițiativa de 
a lucra cel puțin două zile Pe lună 
cu scule economisite. Muncitorii din 
sectorul șasiu reușesc să realizeze a- 
ceasta prin folosirea rațională a scu
lelor, reducerea consumului de plă
cuțe „Vidia” și introducerea unei 
evidențe pe bază de grafic. Rezultate 
bune obțin și muncitorii din sec
torul motoare, care respectă cu 
strictețe prevederile tehnologiei și 
recondiționează sculele uzate.

Inițiativa constructorilor de 
toare se extinde tot mai mult 
alte uzine metalurgice și
structoare de mașini din regiunea 
Brașov.

în ziua de 15 ianuarie, a luat sfîr- șit cea de a treia sesiune de comunicări științifice a Institutului de cercetări metalurgice (I C E M ). La sesiune au cercetători ducere ale gice, cadre tul tehnic superior, ingineri și tehnicieni, reprezentanți ai Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, ai Comitetului pentru tehnica nouă etc.Participanții la sesiune au dezbătut 38 de comunicări științifice, prezentate de lucrătorii Institutului și de unele colective de cercetare din uzinele metalurgice. Comunicările științifice au oglindit rezultatele obținute în lărgirea bazei de materii prime, elaborarea de noi mărci de oțel, aliaje și alte produse metalurgice, îmbunătățirea calității acestora, precum și creșterea indicatorilor fizico- economici ai agregatelor siderurgice.Participanții la sesiune și colectivul Institutului de cercetări metalurgice au adresat o telegramă Comitetului I ‘ ‘ ‘Muncitoresc Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care își exprimă recunoștința profundă pen- condițiile ce le-au fost create

participat academicieni, științifici, cadre de con- marilor unități metalur- didactice din învățămîn-

Central*  al Partidului : Romîn, tovarășului

spre a-și putea consacra întreaga capacitate de muncă sprijinirii dezvoltării industriei metalurgice din țara noastră.Interesul cu care au fost primite lucrările sesiunii noastre — se arată în telegramă — dovedește preocuparea crescîndă a lucrătorilor din industria metalurgică pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la asimilarea de noi mărci de oțeluri aliate și cu proprietăți speciale, îmbunătățirea calității metalului, ridicarea neîncetată a nivelului tehnic'al producției și introducerea tehnicii noi în această importantă ramură a economiei naționale.Colectivul Institutului de cercetări metalurgice asigură Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și personal pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că va munci cu elan și devotament pentru promovarea consecventă a progresului tehnic în metalurgie, pentru mărirea eficienței muncii de cercetare și pentru aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor, .contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivelor planului de șase ani.

Zilele acestea a început să pro
ducă energie electrică cu întreaga 
capacitate hidrocentrala Roznov I.

Noua hidrocentrală, cu o putere 
instalată de 14 300kW, este echipată 
cu utilaje și instalații moderne. Func
ționarea turbinelor, a stafiilor de 
transformare și a celorlalte instalații 
este automatizată, condusă și urmă
rită din camera de comandă a cen
tralei; fot de aici se urmărește și ni
velul apei din lacul propriu de acu
mulare.

Centrala Roznov I face parte din

J

La „Ora femeii", 
cent la căminul cultural din Sadova, 
raionul Cîmpulung, numeroase fe
mei au ascultat conferința „Spre 
ce profesie să-mi îndrept copilul", 
precum și diferite sfaturi gospodă
rești. De asemenea, împreună cu o 
învățătoare, ele au făcut o călătorie 
imaginară pe harta lumii și au ascul
tat o informare despre lupta po
poarelor pentru apărarea păcii.

Manifestări culturale destinate fe
meilor se organizează săptămânal în 
sute de cămine culturale din regiu
nea Suceava.

Căminele culturale și casele de 
cultură din regiune au organi
zat cicluri de lecții pe diferite teme, 
la care participă aproape 50 000 de 
femei, precum și seri culturale, vizio
nări de filme și piese de teatru în 
colectiv, procese literare etc.

lanțul celor 12 hidrocentrale care se 
construiesc pe Bistrița, între Pîngă- 
rafi și Bacău, a căror producție to
tală de energie electrică va depăși 
cu mult pe cea dată de hidrocen
trala de la Bicaz. Consfrucfia aces
tor unități a devenit posibilă dato
rită lucrărilor de regularizare a Bis
triței, asigurate prin marele lac de 
acumulare și barajul hidrocentralei 
de la Bicaz. (Agerpres)

în fotografie : vedere exterioară a 
hidrocentralei Roznov I.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

începînd 
desfășura o 
la safe", organizată de Comitelui de 
sfaf penfru cultură și arfă și Cenfro- 
coop.

Larga acțiune de masă, devenită tra
dițională — „Luna cărfii la sate" se va 
desfășura anul acesta sub lozinca „Fie
care casă de colectivist cu bibliotecă 
proprie".

Pe lîngă acfiunile cu caracter per
manent ce se desfășoară în satele pa
triei noastre, în luna cărții la sale vor 
avea loc numeroase manifestări cultu
rale de masă : șezători literare, înfîlniri 
între scriitori șl redactori din edituri cu 
cititorii, serbări ale cărții, seri de între
bări și răspunsuri, discufii cu cititorii 
despre cărțile noi apărute etc. La libră
riile sătești, la căminele culturale, în 
școli, în unitățile agricole socialiste, la 
exploatările forestiere se vor organiza 
standuri de cărfi, bazare șî expoziții de 
cărfî cu vînzare, expoziții tematice vo
lante, coifuri cu noutăfi literare. Se vor 
organiza zile ale cărfii 
zootehnice, literare, zile 
popularizare a știinfei și 
misticismului, zile ale 
școlari și tinerel și se va lansa un nou 
concurs pentru titlul „Cel mai bun difu
zor de carte la safe".

Editurile pregătesc noi volume desti
nate sătenilor care vor fi popularizate 
prin conferințe, afișe, prospecte, foi vo
lante etc. La buna desfășurare a aces
tei importante acțiuni culturale de masă 
își vor da concursul numeroase institu
ții centrale și organizații obștești.

(Agerpres)

de la 1 februarie se va 
nouă édifié a „Lunii cărții

A

încheierea lucrărilor ședinței secției de cereale 
și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii 

cu privire la cultura porumbuluiJoi dimineața au continuat lucrările ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului. La discuții au mai luat cuvîntul tovarășii : 'ing. Ion Honu, vice-președinte al Consiliului agricol regional Banat, Gheorghe Cio- lănescu, ing. șef la G.A.S. Roseți, regiunea București, prof. Vasile Stra- tula, șef de laborator la Stațiunea experimentală Șimnic, regiunea Oltenia, Mihai Bîrliga, președintele G.A.C. din Roma, rejgiunea Suceava, ing. Jean Keis, directorul Trustului Agrosem, ing. Nicolae Stoica, președintele Consiliului agricol raional Călărași, regiunea București, ing. Nicolae Șarpe, director adjunct științific al Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.In încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, care a făcut 0 amplă expunere asupra rezultatelor deosebit de rodnice ale ședinței, subliniind sar' cinile ce revin Consiliului Superior al Agriculturii, consiliilor agricole regionale și raionale, specialiștilor din agricultură pentru generalizarea în practică a rezultatelor cercetărilor științifice și a experienței valoroase, în vederea obținerii în acest an a unor recolte bogate de porumb.

Participanții au adoptat recomandările pentru cultura porumbului în 1963. Recomandările au fost elaborate pe baza referatelor Institutului central de cercetări agricole. Comisiei de stat pentru încercarea și o- mologarea soiurilor, Trustului central Gostat, a experienței înaintate a gospodăriilor agricole de stat și gospodăriildr colective și a analizei făcute de Consiliul Superior al A- griculturii asupra măsurilor tehnico- organizatorice care au contribuit, în ultimii ani, la obținerea de producții mari de porumb în • unitățile fruntașe. (Agerpres)

politice, agro- 
ale cărții de 
combatere a 

cărților pentru

IOSIF PÎRVU 
inginer-șef pentru laminoare 

Combinatul siderurgic Hunedoara

Zece ani de muncă unităDIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE
  A

In concediu 
de odihnă

Mulțl muncitori și tehnicieni de 
la Uzinele „Grivița Roșie" își pe
trec aceste zile în decorul de iarnă 
al munților. Numai în primele zece 
zile ale lunii și-au luat con
cediile de odihnă 25 de salariați. 
Printre aceștia se numără Gheor
ghe Pîrlea, ajustor, care a plecat 
la Sinaia, montatorul Gheorghe 
Stroescu, care-șl petrece concediul 
la Herculane, turnătorul Ion Va- 
silescu — la Bazna, tîmplarul Ion 
Ioniță — la Călimănești, vopsito
rul Teodor Caras — la Govora, re- 
cepționerul Gheorghe Arpășan — 
la Băile Victoria și alții.

în acest trimestru vor pleca în 
stațiuni balneo-climaterice circa 
200 de muncitori ți tehnicieni.

în vederea folosirii plăcute a 
timpului liber al muncitorilor. sec
ția de turism din cadrul asociației 
noastre sportive organizează nu
meroase excursii.

DUMITRU E. GHEORGHE 
tehnician

Uzinele „Grivița Roșie”

în cel 10 ani de exis
tentă, gospodăria colec
tivă din comuna MS- 
cețu de Jos, raionul Se- 
garcea, a devenit o uni
tate puternică, cu multe 
ramuri de producție bine 
dezvoltate. Chiar și anul 
trecut, cu tot timpul 
nefavorabil, gospodăria 
a obfinut 3 800 kg po
rumb în medie la hectar. 
Brigada de cîmp con
dusă de Petre Boțea a 
recoltat peste 5 300 kg 
boabe la hectar.

Noi nu ne-am preocu
pat numai de sporirea 
producției la hectar. A- 
plicînd indicațiile parti
dului și folosind cu grijă 
fondurile proprii și cre
ditele acordate de stat, 
am dezvoltat acele sec
toare de la care știam 
că vom obfine însem
nate venituri; este vor
ba în primul rînd de 
creșterea animalelor.

Sectorul zootehnic al 
gospodăriei noastre a

devenit sursa cea mal 
importantă de venituri 
pentru colectiviști. Valo- 
rificînd pe bază de con
tract cu statul laptele, 
iîna, un mare număr de 
porc), păsări, încasăm 
bani în fot cursul anului, 
ceea ce ne dă posibili
tatea să repartizăm co
lectiviștilor, la zi-muncă 
mai multe avansuri bă
nești pe an. Gospodăria 
are acum peste 720 de 
taurine, 1 600 de porci
ne, 3 000 de oi și 6 000 
de păsări. Am ajuns la 
acest număr de animale 
și pentru că am dat a- 
tenfia cuvenită refinerii 
animalelor tinere din 
prăsilă proprie.

In prezent valoarea a- 
vutului obștesc al gos
podăriei noastre se ridi
că la peste 3 milioane 
lei, iar fondul de bază a 
ajuns la 2 700 000 lei. 
Au crescut an de an și 
veniturile colectiviștilor.

Bunăstarea colectiviș
tilor se oglindește și în

înnoirile din comună. în 
Măceșu de Jos s-au 
construit, în anii din ur
mă, peste 100 de case 
noi. Multe familii și le-au 
renovat pe cele mai 
vechi. Sînt acum în co
mună peste 350 mașini 
de cusut, 150 aparate 
de radio, peste 500 de 
difuzoare și cîteva sufe 
de biciclete. Anul aces
ta s-a făcut racordarea 
comunei noastre la siste
mul energetic najional.

Experienja dobîndită 
pînă acum dovedește că 
sporirea avutului ob
ștesc, dezvoltarea mal 
multor ramuri de pro- 
ducfie pentru care avem 
condifii sînt căile care 
contribuie la continua 
întărire a gospodăriei, 
la îmbunătățirea traiului 
nostru.

ION PREȚA 
președintele gospodă
riei colective din Mă
ceșu de Jos, raionul 

Segarcea

Despre calitatea 
pînzelor de gaterUnitatea noastră are sarcina să aprovizioneze fabricile de cherestea cu diferite piese de rezervă pentru mașini și utilaje. Mult cerute sînt pînzele tăietoare (pentru gatere și circulare, pînzele panglică etc.). Acestea sînt fabricate de I.R.U.M.-Sibiu, care are o secție specială de ferăstraie. Problema pe care vreau s-o semnalez se referă la calitatea pînzelor tăietoare. A- cestea prezintă în unele cazuri abateri de la dimensiunile stabilite și sînt puțin rezistente, ceea ce d'uce la mărirea consumului specific de pînze în unitățile forestiere și la pierderi de masă lemnoasă.Conducerea I.R.U.M.-Sibiu a fost sesizată anul trecut de mai multe ori asupra acestei probleme; pe la mijlocul anului a avut loc în întreprindere o consfătuire cu reprezentanți ai beneficiarilor, unde au fost arătate defecțiunile de fabricație ale pînzelor tăietoare. Cu toate angajamentele luate, lucrurile nu s-au îndreptat însă.Anul acesta, cerințele de pînze tăietoare vor crește. Ce măsuri a hotărît să ia conducerea I.R.U.M.- Sibiu pentru îmbunătățirea calității produselor?

ALEXANDRU RADU 
funcționar, baza de aprovizionare 

din Brașov a M.E.F.

DE PESTE HOTARE
O NOUA AERONAVĂ GIGANTI

CĂ CU REACȚIE — „IL-62" a fost încercată cu succes în U.R.S.S. Este un avion de pasageri cu 182 locuri, corespunzător capacități a cinci vagoane de călători ; are patru motoare puternice cu reacție, instalate eub ampenajul terminal al avionului ; forța puternică de propulsie și formele aerodinamice excelente îi permit eă dezvolte o viteză apropiată de cea a sunetului ; multe agregate și aparate sînt dublate, asigu- rind securitatea maximă a zborului pe orice timp. „IL-62' a fost creat de un colectiv condus de cunoscutul constructor S. Iliu.șin.
O DELEGAȚIE A MINISTERULUI 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI din țara noas
tră, condusă de tov. Ilie Murgu- lescu, ministrul învățămîntului, a sosit joi la Moscova, la invitația Ministerului învățămîntului din R.S.F.S. Rusă. Delegația va vizita școli, institute pedagogice șl de cercetări științifice, Academia de științe pedagogice a R.S.F.S.R. și alte ții de învățămînt.

MINERII DIN ÎNTREAGA au început la 16 ianuarie o generală de 48 ore pentru a obține încheierea noului contract colectiv.
O SCĂDERE IMPORTANTĂ A PRO

DUCȚIEI — la huilă, cu peste 3 milioane tone, iar la oțel, cu peste un milion tone, înregistrată în 1962 în comparație cu anul anterior, este semnalată într-un raport oficial cu privire la producția țărilor „Comunității europene a cărbunelui șl oțelului".

lnstitu-

ITALIE
grevă

DELEGAȚIA SOVIETULUI SUPHEM 
AL U.R.S.S., condusă de președintele Sovietului Naționalităților, I. V. Peive, a sosit la 16 ianuarie într-o vizită oficială în capitala Republicii Mali, Bamako.

PENTRU A SE PUNE CAPĂT GRE
VEI CELOR 60 000 DOCHERI din porturile americane de pe coasta A- tlanticului și a golfului Mexic, președintele Kennedy a constituit o comisie care va recomanda măsurile adecvate. Greva a paralizat activitatea acestor porturi.

Realizări și perspectiveColectiviștii din satul Siminoc, raionul Medgidia, s-au întîlnit la căminul cultural. în cadrul adunării generale, pentru a discuta darea de seamă prezentată de consiliul de conducere al gospodăriei pe 1962 și planul de producție pe 1963. Gospodăria nu este prea mare, dar hărnicia și priceperea colectiviștilor de aici au făcut ca an de an să se dezvolte și să se întărească.Darea de seamă prezentată a relevat realizările dobîndite de colec- vtiviștii de aici în anul ce a trecut. Bilanțul înfăptuirilor este rodnic. Astfel, de ’pe cele 455 ha cultivate cu grîu s-a obținut o producție de 2 270 kg la hectar, iar de pe 290 ha s-au obținut, cu toate că timpul a fost secetos, aproape 3 000 kg porumb boabe la hectar. De asemenea, rezultate bune au fost obținute și în sectorul zootehnic. Producția de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 2 200 litri. Din vîn- zarea porcilor îngrășați, gospodăria a obținut peste 300 000 lei. Toate acestea au făcut ca veniturile totale ale gospodăriei să ajungă la 2 072 860 lei.Anul acesta, gospodăria colectivă din Siminoc și-a propus să obțină rezultate și mai bune, dezvoltînd sectoarele pentru care sînt condiții favorabile. Un mare accent se va pune pe cultura cerealelor și creșterea a- nimalelor. In total, din sectorul vegetal se va obține în acest an un venit de 1 167 000 lei. Și sectorul zootehnic va cunoaște o mare dezvoltare. In special se va merge pe linia îmbunătățirii raselor de animale și sporirii producției acestora. La vaci, producția medie de lapte s-a prevăzut să fie cu 300 litri mai mare de- cît anul trecut, iar la oi producția de

lină va crește cu 0,500 kg de fiecare oaie.Numeroși colectiviști, participant la adunarea generală, au arătat că cifrele prevăzute în planul de producție sînt pe deplin realizabile. Mulți dintre ei au făcut propuneri prețioase pentru creșterea producției vegetale și animale.„Anul acesta — spunea colectivistul Nicolae Gheorghe — am defrișat 60 ha cu arborete și mărăcinișuri. Este o suprafață
Adunarea generală a G.A.C. 

din Siminoc, raionul Medgidia

pe care o putem cultiva foarte bine cu porumb boabe. De pe aceasta, dacă vom lucra bine pămîntul, putem obține țin 18 vagoane de porumb”.Și colectiviștii Constantin Nicolae Bucur, Constantin Elena Tiță și alții au arătat că mari posibilități de creștere a producției sînt și în alte sectoare. Pe bună dreptate arăta colectivistul Nicolae Bucur că producția de lapte poate crește mult prin folosirea furajelor în mod rațional. Este bine că în planul de producție s-a prevăzut să se semene în culturi vl'eci. Dar nu numai tant, ci trebuie să cum sînt pregătite bine ca întreaga cantitate de dovleci să fie însilozată în amestec cu coceni și pleavă, asigurîndu-se astfel o hrană consistentă și plăcută pentru animale.Enache Emilian, Maria Gheorghiu și alți colectiviști s-au angajat să muncească cu hotărîre pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul de producție.
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Referatul prezentat de tov. Triță Făniță, 
director general adjunct al Trustului central 

al gospodăriilor agricole de stat

Cuvîntul tov. ing. Ion Lungu, 
șef de laborator la Stațiunea experimentală 

Secuieni, regiunea BacăuIn gospodăriile agricole de stat, porumbul ocupă, an de an, suprafețe tot mai mari. Față de 47 500 de hectare în 1953, porumbul va ocupa în 1963 o suprafață de 500 000 de hectare. Ca pondere, în anul 1953 porumbului îi revenea 7 la sută, iar în anul 1963 îi revine 36 la sută din suprafața arabilă a G.A.S.Condițiile create de partid și guvern, prin dotarea gospodăriiloi- de stat cu o modernă sistemă de mașini, asigurarea cu îngrășăminte minerale în cantități mereu crescînde, folosirea de semințe clin hibrizii cei mai valoroși, precum și experiența acumulată de inginerii, tehnicienii și ceilalți lucrători din aceste unităti au făcut să crească simțitor, în ultimii ani, producția medie la hectar. Un număr mare de gospodării de stat au obținut recolte de 4 000— 5 000 și chiar peste 5 000 kg porumb boabe la hectar, pe întreaga suprafață cultivată. Gospodăria de stat Bulgaruș, regiunea Banat, a realizat în medie 8 244 kg porumb boabe la ha. Rezultate bune au înregistrat și gospodăriile de stat Pietroiu, regiunea București, care pe 1 725 hectare a obținut o producție medie de 6 200 kg la hectar ; G.A.S. Grabăț, regiunea Banat— 6 090 kg la ha pe 1 260 ha ; G.A.S. Ioșia, regiunea Crișana — 6 233 kg la ha; G.A.S. Valea lui Mihai, regiunea Crișana, unde pe 9.95 hectare s-au obținut în medie 5 383 kg porumb boabe la hectai- și multe alte gospodării care au realizat producții asemănătoare.Din gruparea, în funcție de producția medie realizată, reiese că în anul 1962 numărul gospodăriilor de stat care au produs între 4 000 și 5 000 și peste 5 000 kg de porumb boabe la, hectar a crescut la 70. Suprafața totală de pe care s-au obtinut aceste recolte a fost de peste 30 000 ha.In același timp însă, au fost gospodării de stat care. în condiții asemănătoare, au obținut producții mult mai mici. în timp ce la gospodăria de stat Băilești, trustul Craiova, producția medie a fost de 4120 kg la ha. la gospodăria vecină, Afumați, media realizată a fost de 3 109 kg la ha, iar la numai 1 km mai departe, la Por- tărești, media a fost de 2 111 kg la ha. Exemple asemănătoare se pot da și de la trusturile Bacău și Argeș. Aceasta reflectă rezervele importanțe care există în multe gospodării de stat, și care trebuie valorificate în scopul creșterii producției la hectar.Gospodăriile de stat, folosind hibrizii simpli realizați de către Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, au produs în 1962, pe loturile de hibridare, 34 000 de tone sămînță; de porumb dublu hibrid din cei mai valoroși hibrizi, caracterizați printr-o productivitate mărită și rezistenți la secetă. Cu această sămînță se vor putea însămînța în acest an peste 2 000 000 de hectare în gospodăriile de stat și gospodăriile colective.Realizările obținute se datoreșc în primul rînd lucrătorilor din gospodării, muncii desfășurate de aceștia cu simț de răspundere pentru executarea semănatului în bune condiții și, mai ales, pentru_ executarea prăși tu lui la timp și ori de cîte ori a fost nevoie.La obținerea producțiilor din acest an o contribuție importantă a avut-o și repartizarea mai justă a hibrizilor de porumb pe trusturi și gospodării.Invățînd din experiența anilor trecuți, cunoscînd mai bine hibrizii pe care i-am cultivat 2-3 ' ani la rînd, s-au repartizat fiecărei unități acei hibrizi dubli care, în condițiile pedoclimatice respective, asigură cele mai mari producții. De asemenea, s-a urmărit ca fiecărei gospodării de stat să i se repartizeze 2, maximum 3 hibrizi, din care unul mai timpuriu. Acest principiu' s-a dovedit util, atît prin faptul că, în cazul cînd după porumb a urmat grîu— s-a creat timpul necesar pentru ca lucrările de pregătire a terenului și semănat să se execute în epoca optimă, cît și prin aceea că hibrizii cu perioadă de vegetație diferită au permis eșalonarea lucrărilor de recoltare și reducerea simțitoare a necesarului de forțe de muncă în perioada de vîrf.La obținerea unor producții mari de porumb în anul 1962 de către gospodăriile a- gricole de stat, o contribuție hotărîtoare au avut-o măsurile tehnico-organizatorice luate, măsuri care s-au reflectat direct în procesul de producție. încă din toamna anului 1961 s-a dat o mare atenție executării pe întreaga suprafață a arăturilor adînci de toamnă. S-a reușit, astfel, ca pînă la data de 7 decembrie 1961 să se realizeze arături adînci de toamnă pe 97 la sută din suprafețele destinate culturii porumbului.Faptul că într-un an caracterizat prin- tr-o secetă excesivă și de lungă durată s-au obținut recolte care depășesc toate producțiile medii realizate pînă acum de gospodăriile de stat se datorește înmaga- zinării în pămînt a unei însemnate cantități de apă din precipitațiile de peste iarnă și din prima parte a primăverii, apă care a fost bine păstrată datorită mobilizării stratului superficial al solului prin lucrări repetate de întreținere. Rezultatele din acest an confirmă o dată în plus că prin arătura adîncă de toamnă, de bună calitate, se obține un spor de producție de 700-1200 de kg la hectar, față de însămînțarea porumbului în arătură de primăvară. Așa se explică de ce la gospodăria de stat Tileagd, trustul Crișana, pe 146 ha, arate adînc în toamnă și discuite în primăvară înainte de însămînțare, s-au obținut în medie 4 376 kg de porumb boabe ia hectar, iar pe alte 235 hectare însămînțate' în arătură de primăvară, media a fost de 1 900 kg la ha.Efectul favorabil al arăturilor adînci de toamnă a fost Și mai mare acolo unde în toamna anului 1961 și în primăvara anului 1962 s-au aplicat îngrășăminte organice și minerale. Astfel, gospodăria de stat Țigănești. Trustul Gaîați, pe un sol cernoziom levigat, aplicînd 10 tone de îngrășăminte naturale. 300 kg superfosfat la hectar în arătura de toamnă și 50 kg superfosfat plus 30 kg azotat de amoniu încorporate la lucrările din primăvară, a realizat 4 450 kg de porumb boabe la hectar, față de 2 590 kg obținute de pe un teren neîngrășat.Rezultate foarte bune s-au obținut _ pe solurile podzolice cînd pe lingă îngrășămintele organice și minerale date în doze 

corespunzătoare, s-au aplicat și amendamente. Astfel, la gospodăria de stat Vedea, regiunea Argeș, aplicîndu-se pe pod- zolul levigat cîte 20 de tone de îngrășăminte organice, 5 tone spumă de var și 500 kg superfosfat, s-a obținut o producție medie de 5 050 kg d’e porumb boabe la hectar, față de producția de 1 557 kg la ha realizată pe suprafețele unde nu s-au aplicat îngrășăminte și amendamente. Aceste rezultate, cît și cele obținute de alte gospodării de stat demonstrează eficiența apli carii îngrășămintelor la' porumb.Este necesar să menționăm însă că au fost ?i cazuri cînd în unele gospodării s-au aplicat doze masive de îngrășăminte minerale și totuși sporul de producție nu a fost proporțional cu cantitățile încorporate și cheltuielile făcute, ceea ce a atras după sine creșterea prețului de cost și rezultate neeconomice. De aici se desprinde, o dată mai mult, concluzia că fertilizarea terenurilor trebuie făcută cu multă chibzuință, în sensul de a aplica doze diferențiate. în funcție de planta premergătoare și producția obținută, precum și de producția pe care ne propunem s-o realizăm.Felul cum se face însămînțarea porumbului, calitatea acestei lucrări și epoca de semănat au o însemnătate deosebită asupra densității și în general asupra viitoarei • recolte. In primăvara anului1962, Trustul central Gostat s-a preocupat să generalizeze în gospodăriile din întreaga țară experiența pozitivă a gospodăriilor din regiunea București, care în anul 1961 au însămînțat porumbul folosind clapeții de la semănătorile 2-SPC-2. realizînd astfel densitatea dorită și o repartizare uniformă a plantelor la unitatea de suprafață. Rezultate asemănătoare au obținut majoritatea gospodăriilor de stat din regiunile Dobrogea, Galați, precum și un număr de gospodării din regiunile Banat. Crișana și Iași. Totuși, nu în toate gospodăriile s-a manifestat din timp preocuparea necesară pentru asigurarea clapeților, a discurilor și mai ales pentru instruirea corespunzătoare a oamenilor care au lucrat pe aceste mașini.Asigurarea unei densități optime a plantelor și buna lor repartizare pe rînd au constituit o serioasă preocupare pentru multe unităti. Gospodăria de stat Carei, regiunea Maramureș, ne exemplifică din plin importanța asigurării densității optime pentru obținerea de producții mari. Astfel, la hibridul dublu-205, la o densitate de 30 000 de plante la hectar a obținut 5 543 de kg de porumb la hectar, iar pe un teren aflat brazdă în brazdă, cu aceeași agrotehnică și același hibrid, dar cu o densitate de 40 000 de plante la hectar, a obținut numai 3 882 kg lg ha.O densitate mai mica decît cea optimă este dăunătoare. De pildă, la gospodăria de stat. Alba Iulia. regiunea Hunedoara, cu o densitate de 35 000 de plante la hectar s-au realizat 2 547 kg la ha. iar cu o densitate de 41 000 de plante la hectar, la același hibrid dublu și cu aceeași agrotehnică, producția a fost mai mare cu 1 340 kg la ha.Se desprinde de aici o sarcină deosebit de importantă și anume aceea că, în fiecare gospodărie de stat în parte, specialiștii să analizeze condițiile locale specifice. să cunoască bine caracteristicile hibrizilor folosiți și în funcție de acestea să stabilească densitatea optimă. Aplicarea cu discernămînt a recomandărilor cu caracter mai general ale institutelor de cercetări agricole va avea ca urmare o simțitoare creștere a producției.Un factor hotărîtor pentru sporirea producției de porumb îl constituie lucrările de întreținere,. In anul 1962. gospodăriile de stat au depus eforturi susținute pentru executarea lor la timp și de calitate, fapt care a permis ca. în ciuda secetei prelungite, solul să păstreze rezerve de umiditate din iarnă și primăvară și astfel să se obțină producții sporite.Irigarea este o măsură care contribuie la sporirea producției de porumb. Sînt gospodării care, irigînd culturile, au obținut rezultate bune Astfel, la gospodăria Pietroiu, regiunea București, pe o suprafață de 810 hectare cultivată cu hibrizii dubli-409 și 408, pe care s-au administrat 3 200—4 000 mc de apă Ia ha în 4—5 udări, s-a obținut în medie cîte 8 249 kg de porumb boabe la hectar, iar pe unele suprafețe chiar 11 500 kg la ha. Producții mari a obținut și gospodăria de stat Fol- tești, regiunea Galați, care pe suprafețele irigate ?i fertilizate a realizat 10 050 kg porumb boabe la hectar. In regiunea Argeș, gospodăria de stat Curtisoara, prin încorporarea a 20 tone îngrășăminte organice la hectar și a 600 kg îngrășăminte minerale, a realizat în regim de irigare cîte 8 650 kg porumb boabe la hectar. In1963, gospodăriile de stat vor trebui să obțină realizări și, mai mari în ce privește producția de porumb în regim de irigare.Anul acesta, sarcina de cea mai mare răspundere a gospodăriilor de stat în sectorul vegetal o constituie realizarea obiectivului stabilit de partid cu privire la producția de porumb. Colectivele de muncitori și tehnicieni din fiecare gospodărie de stat vor depune toate eforturile, tot interesul pentru cultivarea în condiții optime a 500 000 de hectare șl realizarea unei producții sporite de porumb boabe la hectar.Trustul central al 'gospodăriilor de stat a întocmit un plan amplu de măsuri teh- nico-organîzatorice privind asigurarea fiecărei unități cu utilajul de care are nevoie pentru a se încadra în termenele optime de executare a lucrărilor, sămînța și îngrășămintele necesare, măsuri privind instruirea temeinică a tuturor celor care narticipă la cultivarea porumbului, de la director p«nă la omul de pe semănătoare sau care face răritul. pentru ca fiecare să cunoască exact tehnologia lucrărilor.Ne exprimăm convingerea că, însușin- du-și și aplicînd concluziile ce se desprind din actuala ședință lărgită a secției de cereale și plante tehnice și folosind condițiile tehnico-materiale de care dispun, lucrătorii din gospodăriile de stat, vor îndeplini cu cinste sarcina trasată de partid de a realiza în 1963 o producție sporită de porumb boabe.

Din referatele prezentate și din discuțiile purtate în această ședință,- s-a desprins limpede calea pe care trebuie s-o urmăm pentru a obține în 1963 producții cît mai mari de porumb la unitatea de suprafațăEu mă voi referi la cîteva aspecte legate de cultura porumbului în regiunea Bacău. Stațiunea noastră a avut. în 24 G.A.C.. culturi comparative cu hibrizi dubli de porumb, iar pe terenurile stațiunii s-au cultivat peste 140 hibrizi dubli în culturi comparative. S-au examinat, de asemenea, și producțiile realizate în gospodăriile a- gricole de stat și gospodăriile agricole colective. Bilanțul acestei analize a dus la concluzia marii superiorități pe care o prezintă hibrizii dubli. Colectiviștii înșiși au început să facă calcule, să vadă cît au pierdut prin faptul că n-au cultivat pe. toată suprafața numai hibrizi dubli de porumb.Pe baza rezultatelor obținute, colectivii’ stațiunii noastre a făcut propuneri consiliului agricol regional privind raionarea hibrizilor dubli. Vreau să subliniez că propunerile făcute de noi sînt întrutotul a- semănătoare cu cele prezentate în referatul comisiei de încercarea și omologarea soiurilorȘi în regiunea Bacău se simte nevoia c- în zonele limitrofe cu lanțul carpatic, und< numărul gradelor de temperatură e mai mic. să avem hibrizi dubli mai precoci. Din acest punct de vedere la data actuală so- 'ul Suceava 1 merită atenție.în referatul prezentat de tov. prof. N. Giosan s-a subliniat importanța arăturii a- dînci de vară la 30 cm, precum și importanța arăturii foarte adînci pe terenurile în pantă. In regiunea Bacău avem un teren frămîntat. Porumbul șe cultivă aici pe suprafețe mari de teren în pantă De aceea, propun ca Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii să urgenteze lucrările privind definitivarea sistemei de mașini pentru lucrarea terenurilor în pantă.Tot cu privire la lucrările solului, din datele experimentale obținute de stațiunea Secuieni rezultă importanța mare pe care o au prașilele, în special prașila în- tîia. In regiune, în mod greșit, se întîrzie cu prașila întîia. Din experiențele noastre rezultă că o întîrziere de 10—13 zile la executarea primei prașile duce la o scădere a producției de porumb cu peste 500 kg la ha. Mă gîndeam atunci cînd s-a prezentat filmul cu privire la cultura porumbului, ce importanță mare ar avea ca acest
Cuvîntul tov.

director al G. A. S.An de an, suprafața cultivată cu porumb pentru boabe în gospodăria noastră a crescut, ajungînd în 1962 la peste 900 de ha. Totodată, a sporit producția medie la hectar la această cultură. Anul trecut, de pildă, s-au realizat în medie 5.437 kg de boabe la ha pe terenurile cultivate în condiții de neirigare. Pe terenurile irigate, recolta a fost de 5 722 kg de boabe la ha.Aș vrea să arăt în această ședință cum am lucrat noi pentru a obține producții tot mai mari la hectar. După ce a arătat metodele agrotehnice folosite la cultura porumbului pe terenurile neirigate, vorbitorul a spus :Anul trecut, mai mult de jumătate din suprafața semănată cu porumb pentru boabe a fost cultivată în condiții de irigare. Fără îndoială că noi toți cunoaștem avantajele irigării porumbului. Dar vreau să subliniez aici că pentru a obține producții mari nu este de ajuns să dai porumbului numai apă, ci și în asemenea condiții măsurile agrotehnice trebuie aplicate cu cea mai mare strictețe. De aceea, în gospodăria noastră s-a dat o deosebită atenție pregătirii terenului, fertilizării solului, executării semănatului în bune condițiuni etc. Cantitatea de sămîn- ță dată la ha s-a calculat în funcție de germinația și de greutatea absolută a boabelor. Pentru a asigura o densitate de 50 000 plante la hectar, am semănat cîte 65 000 boabe germinabile pe fiecare ha.Udarea de aprovizionare nu s-a făcut, deoarece la însămînțare a fost o umiditate suficientă în sol. Prima udare am executat-o după prașila I, cînd plantele aveau 6-7 frunze, distribuind 300 mc de apă la hectar. Cea de-a doua udare s-a făcut cu 7-8 zile înaintea înspicării cu o normă mărită la 400 mc de apă la ha. Următoarele două udări s-au făcut cu a-
Cuvîntul tov. ing. I. Chioreanu, 

directorul Stațiunii experimentale Livada, 
regiunea MaramureșPrintre obiectivele principale de cercetare ale stațiunii noastre, în 1962, a fost și încercarea în cultură comparativă a 24 hibrizi dubli de porumb. Majoritatea experiențelor au fost așezate pe tipul de sol brun de pădure podzolit, luto-nisipos.Experiențe privind comportarea hibrizilor dubli pe soluri amendate și îngrășate s-au făcut și pe podzol mai puțin permeabil și cu o fertilitate naturală scăzută. Regimul pluviometric a fost în general bun, însă variațiile de temperatură scăzute de 5 pînă la 8°C după însămînțare și pînă în prima decadă a lunii iunie au dus la stagnarea creșterii plantelor și la manifestarea fenomenului de clocire la un număr mare de hibrizi. Au rezistat foarte bine în această perioadă hibrizii dubli de porumb 203, 206, 108 ca și soiul martor Arieșean. Acești hibrizi au avut și răsărirea cea mai uniformă.In condițiile pedoclimatice ale stațiunii noastre producția de boabe a fost cuprinsă, în 1962. între 3 590 kg la soiul Arieșean și 5 150 kg la hibridul 203 precum și 5 010 kg la ha la hibridul dublu 208. In general, toți hibrizii dubli încercați au dat producții superioare soiului raionat. In 1961 și 1962. urmărindu-se eficacitatea a- mendamentelor și îngrășămintelor la cultura porumbului, s-a constatat că în varianta neîngrășat și amendat cu 5 tone la ha s-a obținut un spor de 1 020 kg porumb

Brateș

film să ruleze în toate comunele pentru ca să vadă colectiviștii că pentru a se obține recolte mari de porumb, pînă la răsărire, sau pînă cînd fac ei prima prașila. sînt necesare uneori 2—3 lucrări.S-a subliniat aici importanța folosirii îngrășămintelor. In această privință, vreau să prezint numai două aspecte ce au rezultat din experiențele noastre, aspecte ce n-au fost încă arătate. Am constatat că e- ficiența îngrășăminte'or chimice în cultura porumbului crește paralel cu mărirea densității plantelor. Trecînd de la 20 000 la 30 000—40 000 de plante la ha. sistemul radicular fiind mai bogat, valorifică mai bine îngrășămintele chimice. De asemenea, pentru ca eficiența îngrășămintelor chimice aplicate pe podzoluri să fie mai mare trebuie să luăm măsuri menite să înlăture băltirea apei. Altfel, încorporarea îngrășămintelor chimice pe aceste soluri aduce sporuri mici de producție. Putem evita băltirea apei dacă se adîncește stratul, arabil, arînd cu răsturnarea brazdei pe adîn- cimea orizontului cu humus. Dar nici într-un caz să nu aducem orizontul podzolic la suprafață. Rezultatele obținute prin această metodă la punctul experimental Oarja, timp de cîțiva ani, arată că se pot obține sporuri importante de producție și se mărește eficacitatea îngrășămintelor.Cu privire la desimea plantelor găsesc ca foarte bună indicația de a aplica diferențiat aceste recomandări. Intr-adevăr, și la stațiunea noastră experimentală Secuieni. hibridul dublu de porumb 102, în condiții de neîngrășare, a dat cea mai mare oroductie la 50 000 de plante Ia ha, iar cu îngrășăminte, la densitatea de 60 000 plante la ha. Hibridul dublu de porumb 203 la neîngrășat a dat o producție maximă la 30 000 plante, iar la îngrășat la 50 000 de plante la ha. Aceste densități sînt optime pe un sol brun, care se găsește de altfel răspîndit în regiunea Bacău pe o suprafață importantă și în condițiile aplicării unei a- grotehnici superioare. Dar în regiune avem și soluri mai slabe. Din experiențele făcute în 25 de gospodării colective rezultă că cele mai bune rezultate s-au obținut la densități de 30 000 și respectiv 40 000 plante la ha.Colectivul de cercetători de la stațiunea experimentală agricolă Secuieni se angajează ca în anul agricol 1963 să depună eforturi susținute pentru ca să popularizeze metodele agrotehnice avansate, să facă loturi demonstrative și să promoveze cît mai mult noul în producția agricolă.
Dumitru Roznovski,

, regiunea Galațiceeași cantitate de apă în momentul închiderii culorii mătăsii și la umplerea bobului.Din observațiile făcute în cursul anului trecut, care a fost secetos, a rezultat că norma de irigare la porumb trebuia mărită la cel puțin 3 000 mc de apă la ha, administrată- în 4-6 udări, îndeosebi de la faza de.înspicare și pînă la umplerea bobului. Aplicînd cu strictețe regulile agrotehnice. făcînd udările la timp cu cantitățile de apă necesare, brigăzile conduse de tovarășii Vasile Drăgan și Ion Crîstea au obtinut producții ridicate la ha. Așa. de pildă, pe o suprafață de 100 de ha de care a răspuns brigadierul Vasile Drăgan. s-au scos în medie cîte 9 000 de kg porumb boabe la ha. Pe unele sole, însă, producțiile obținute la ha au fost mai mici decît media înregistrată pe gospodărie.Gospodăriile de stat au sarcina să obțină nu numai producții mari la hectar, dar să și realizeze cereale la un preț de cost scăzut. în această privință trebuie să arăt că la cultura porumbului noi nu am înregistrat rezultate în măsura posibilităților. Analizînd cheltuielile făcute, a rezultat că unele lucrări au costat mai mult decît a fost prevăzut în plan.In acest an, colectivul de muncă al gospodăriei noastre și-a luat angajamentul să obțină recolte și mai mari, dar și la un preț de cost cît mal redus. Pentru aceasta am și luat măsurile cuvenite. Cea mai mare parte din suprafețele destinate culturii porumbului au fost arate din toamnă. O atenție deosebită acordăm fertilizării solului. Pînă acum, au fost transportate pe cîmp peste 1 500 tone de gunoi de grajd și 223 tone de superfosfat. Prin planul de fertilizare întocmit se asigură îngrășarea întregii suprafețe ce urmează să fie cultivată cu porumb.

boabe la ha, iar cînd s-a dat aceeași doză de amendament și, în plus, 300 kg azotat de amoniu, 400 kg superfosfat și 150 kg sare potasică, s-a obținut un spor de 1 980 kg porumb boabe la ha.In 1962, experiențele au arătat că densitățile mai mici decît 40 000 plante la ha duc la scăderea producției la cei doi hibrizi încercați față de martor.In expunerea tov. prof. N. Giosan s-a scos în evidență eficiența amendamentelor pe solurile podzolice șl în complex^ cu azotatul de amoniu. Eu aș dori să arăt că, în condițiile noastre, aplicînd 300 kg de azotat de amoniu la ha, pe un sol amendat cu numai 2,5 tone carbonat de calciu, am obtinut un spor de 2 060 kg porumb boabe la hectar, iar cînd s-au aplicat cîte 400 kp superfosfat la ha, cu aceeași doză de amen dament, sporul a fost de numai 560 kp la ha.Am arătat aceste rezultate pentru a scoate în evidență eficiența economic*  mare pe care o are azotatul de amoniu pe podzoluri.Consider că este necesar ca Ia repartizarea îngrășămintelor chimice să se aibă în vedere că azotatul de amoniu are eficientă maximă pe podzoluri, iar superfos- fătul pe cernoziomurile clin partea de sud a țării.După ce a prezentat unele rezultate ex

perimentale obținute în combaterea buruienilor cu ajutorul ierbicidelor, vorbitorul a spus în încheiere :Trăgînd învățăminte din materialele prezentate și din discuțiile purtate în a- ceastă ședință, inginerii și tehnicienii din stațiunea noastră vor depune eforturi și
Cuvîntul tov. ing. Mihai Băluță,

președintele ConsiliuluiCu toate condițiile de secetă care s-au manifestat cu deosebire în unele raioane din regiunea noastră, un număr de 48 de gospodării agricole colective și 14 gospodării agricole de stat au realizat. în medie, pe o suprafață de 100 000 ha, 2 500 kg porumb boabe la ha. Faptul că aceste unități, care au obținut producții bune, sînt situate pe întreg teritoriul regiunii noastre, constituie cel mai puternic argument folosit de consiliul agricol regional și de consiliile agricole raionale pentru a demonstra colectiviștilor că efectele dăunătoare ale secetei pot fi în bună măsură diminuate prin aplicarea măsurilor agrotehnice corespunzătoare.In septembrie, anul trecut, am organizat în majoritatea raioanelor schimburi de experiență la care au participat președinții și inginerii agronomi din gospodăriile colective. Cu acest prilej, cei ce obținuseră cele mai bune rezultate, au vorbit pe larg despre măsurile tehnico-organizatorice pe care le-au luat, despre metodele agrotehnice folosite. A rezultat, din aceste s^im- buri de experiență, că unii dintre factorii principali care au dus la creșterea producției au fost arătura adîncă și prașilele repetate. Prin aceste lucrări s-a reușit să se rețină în sol o importantă cantitate de apă provenită din precipitațiile căzute în timpul iernii și primăverii.In lunile octombrie și noiembrie, consiliul agricol regional, cu sprijinul comitetului regional de partid și al secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, a organizat consfătuiri la raioane. La aceste consfătuiri, la care au fost invitați profesori de la Institutul Agronomic din Craiova și cercetători științifici, au fost dezbătute diferite probleme în legătură cu hibrizii dubli de porumb și cu agrotehnica acestora, în condițiile regiunii noastre. Am căutat să stabilim, cu această ocazie, care sînt hibrizii cei mai buni pentru fiecare gospodărie agricolă colectivă în parte și ce cantitate de sămînță e necesară. Totodată, am luat măsuri și pentru pregătirea terenului. Spre deosebire de ceilalți ani. în 1962 în toamnă s-au făcut arături adînci de mai bună calitate. In arătură s-au administrat îngrășăminte în cantitate de 1 000 000 tone de gunoi de grajd și s-au dat 8 000 tone de amendamente calcaroase. Acțiunea de aplicare a amendamentelor e însă abia la
Cuvîntul tov. Pompiliu Gemescu, 

inginer la G. A. C. din Cărpiniș, regiunea BanatAn de an, producția de porumb în gospodăria noastră colectivă a fost simțitor mărită. Dacă în 1959 am obținut o recoltă de numai 2 000 kg porumb la hectar, anul trecut am realizat în medie cîte 5 320 kg la hectar pe 620 hectare în cultură neirigată. Colectiviștii noștri nu erau convinși că vom putea realiza o producție atît de mare. Lu- crînd însă cu perseverență și urmînd îndrumările specialiștilor, ei au văzut că se pot spori mult recoltele de porumb.împărtășind experiența gospodăriei colective în cultura porumbului, vorbitorul a subliniat grija colectiviștilor pentru asigurarea unei densități optime de plante la hectar și efectuarea unor lucrări de bună calitate.Organizînd mai bine munca Pe echipe, noi am reușit să efectuăm lucrările la vreme. Controlul calității lucrărilor s-a făcut de inginer împreună cu președintele gospodăriei, brigadierii și șefii de echipe. Astfel, brigadierii și șefii de echipă se controlau reciproc asupra modului ■ cum se lucrează. După efectuarea controlului, țineam o scurtă ședință și arătam ce trebuie făcut pentru a se executa lucrări de bună calitate. Astfel, am reușit să avem densitatea de 35 000—43 000 plante la ha ; producțiile obținute de echipe au ajuns să fie foarte apropiate între ele. înseamnă, deci, că s-a imprimat o linie generală în gospodăria noastră de a se mări densitatea de plante la hectar, că am terminat cu teoria veche cu care am avut mult de
Cuvîntul tov.

inginer la G.A.C. Pianu deGospodăria colectivă în care lucrez e situată într-o zonă de o mai mică importanță din punct de vedere al producției de cereale și în mod special de porumb. Cu toate acestea și la noi s-au obținut unele rezultate importante, realizîndu-se în toamna trecută o producție socotită bună prin părțile noastre : 3 200 kg boabe la ha pe suprafața cultivată de 200 de hectare.Cum am procedat ? Mai întîi am acordat o mare atenție fertilizării solului, folosind cît mai chibzuit gunoiul de grajd de care dispuneam, pentru a putea îngrășa o parte mai mare din suprafața destinată culturii porumbului. La această concluzie am ajuns după ce în prealab.il am administrat pe o parcelă 15-20 tone gunoi de grajd la ha, iar pe alta cîte 35 tone la ha. Cînd am cules porumbul am constatat însă că diferențele de producție dintre cele 2 parcele erau foarte mici. In ce privește îngrășămintele chimice, ne-am condus după același principiu, al folosirii lor cu toată chibzuință. în al doilea rînd, am efectuat acum doi ani, cu sprijinul cercetătorilor de la fosta stațiune experimentală din Cîmpia Turzii, o experiență pentru stabilirea celor mai corespunzătoare soiuri și hibrizi pe care să-i folosim în cadrul gospodăriei noastre. în al treilea rînd, cu ajutorul mecanizatorilor de la S.M.T. am efectuat arături adînci de toamnă pe toată suprafața destinată culturii porumbului.Aș vrea să mă refer, și la o altă problemă. Colectiviștii din satul nostru spun că lanul de porumb, oricît ar fi el de frumos, dacă n-are în el bostan nu-i stă bine, de parcă ar fi o fată frumoasă dar lipsită de mărgele și cercei. 

mai mari pentru realizarea cu succes a planului tematic de cercetări pe 1963 și vor extinde și generaliza experiențele care s-au dovedit valoroase în toate unitățile agricole socialiste din regiune, contribuind astfel la creșterea continuă a producției agricole.
agricol regional Olteniaînceput. Am fost într-un schimb de experiență în regiunea Argeș, am luat cunoștință de măsurile aplicate aici și am căutat să introducem și noi aceste măsuri pentru a putea ajunge cît mai curînd la rezultate bune în folosirea amendamentelor.Cu scopul de a stabili hibrizii dubli cei mai corespunzători regiunii noastre, am mai luat măsura de a se înființa încă 50 de puncte de sprijin, împărțite pe diferite zone pe întreg teritoriul Olteniei, și am întocmit o tematică unică de cercetare. In același timp, ne-am îngrijit ca în fiecare gospodărie colectivă să fie organizate în anul acesta loturi demonstrative. Pe baza tematicii stabilite, se vor putea trage concluzii pentru anul 1964.In atenția noastră a stat, de asemenea, îmbogățirea cunoștințelor agrotehnice ale colectiviștilor. In gospodăriile colective unde am văzut că în anul 1962 nu s-a dat suficientă atenție prașilelor și, în general, lucrărilor de întreținere, am luat măsura ca la cercurile pentru cultura plantelor de cîmp, din cadrul învățămîntului agrozootehnic de 3 ani, să se insiste asupra acestor probleme, iar la lecții să fie invitați să predea și ingineri și tehnicieni din gospodăriile colective învecinate care au avut rezultate bune.In continuare, vorbitorul a spus : e bine cunoscut faptul că stațiunile de mașini și tractoare au un rol important în buna desfășurare a lucrărilor din campaniile agricole. Pentru campania de primăvară am luat măsuri menite să asigure repararea la timp și de bună calitate a tractoarelor și a celorlalte mașini și am organizat, totodată, instruirea temeinică a mecanizatorilor și a cadrelor de specialiști. Ne-am propus ca în perioada 1—10 februarie, cu membrii din permanența consiliului agricol regional, a consiliilor raionale și cu alte cadre de specialiști, să organizăm instructaje în scopul cunoașterii de către aceștia a normativelor cu privire la reglarea și întreținerea .mașinilor, pentru ca ei să poată conduce. în mod operativ, acțiunea de instruire a celor care lucrează pe agregate în gospodăriile colective.Considerăm că măsurile luate ne vor ajuta ca în 1963 în regiunea Oltenia să se obțină o producție sporită la cultura porumbului pentru boabe și siloz, ca și la toate celelalte culturi.
luptat, că „rarul umple carul". Densitatea plantelor și-a spus un cuvînt greu în producție.In anii trecuți, noi realizam producții mici la porumb și din cauza orientării noastre greșite în alegerea terenurilor. Pentru această cultură repartizam terenuri mai slab productive, lăsind terenuri mai bune pentru alte plante. La fel procedam și în ceea ce privește aplicarea îngrășămintelor. Fertilizam, în primul rînd1. tot terenul pe care cultivam plante tehnice, iar cele pentru porumb le lăsam pe ultimul plan.Porumbul, a arătat în încheiere vorbitorul, este o cultură deosebit de rentabilă. Realizînd producții bune, noi am reușit să valorificăm cantități însemnate din recoltă și să obținem, pe această cale, venituri de circa 1 800 000 lei. Astfel, s-au repartizat colectiviștilor cantități suficiente de porumb, am asigurat necesarul pentru furajarea animalelor și am realizat și venituri bune.Avem condiții create ca în anul acesta ’să- obținem o recoltă și mai mare. Cele învățate aici, în ședința noastră, de la cercetători și specialiști din alte unități agricole socialiste, ne-au dovedit că și gospodăria noastră mai are încă rezerve nefolosite pentru sporirea producției de porumb. Noi vom aplica aceste învățăminte în gospodărie pentru ca în 1963 să obținem, de pe întreaga suprafață de 630 ha, pe care o cultivăm cu porumb, o recoltă bogată.

Ion Lasou,
Jos, regiunea HunedoaraCe-am făcut hoi în această privință ? O parte din suprafața de porumb am însă- mînțat-o cu dovleci în cultură intercalată, cu ajutorul semănătorilor. O altă parte din dovleci a fost semănată cu sapa, în momentul cînd porumbul abia a început să scoată primele frunze; o colectivistă făcea cuiburi, una punea 2 semințe de dovleac, iar alta o mînă de gunoi de oaie. Procedînd în felul acesta, dovlecîi nu ne-au încurcat la prășit pentru că nu se întinseseră încă între rînduri. Astă toamnă, rezultatul a fost acela că dovlecîi erau mult mal frumoși și producția lor cu mult mai mare pe suprafața unde au fost semănați în cuiburi și cu gunoi de oaie ; în medie, pe lîngă o producție bună de porumb, am recoltat și cîte 2 300 kg dovleci de pe fiecare ha. Am reușit astfel să obținem un furaj foarte bun (am însilozat dovlecii în amestec cu coceni de porumb), pe care îl consumă animalele gospodăriei noastre colective. Totodată, am mai obținut și circa 25-35 kg de semințe de la dovlecii recoltați de pe fiecare hectar; dar dacă atunci cînd i-am tocat dovedeam mai multă chibzuință, cantitatea de semințe ar fi fost mult mai mare.Experiența gospodăriei noastre colective ne-a dovedit că se pot obține rezultate mult mai bune. Voi lucra în așa fel alături de colectiviști, ca la viitoarea ședință a secției de cereale și plante tehnice să pot arăta ce rezultate se pot dobîndi și în zona pedoclimatică în care se află gospodăria noastră, atunci cînd se muncește cu priceperea pe care ne-o dă cunoașterea temeinică a științei agrotehnice.

prealab.il


Nr. 5776

La parterul blocurilor noi — magazine noi. (Magazinul de textile și galanterie „Corina” de pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare-București). (Foto : M. Andreescu)

ALEGERILE DE DEPUTAȚI ÎN SFATURILE POPULARE 
COMUNALE ȘI ALE ORAȘELOR RAIONALE 

Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F.D.P1

Oamenii muncii din comunele și orașele raionale de pe cuprinsul pa
triei continuă să propună pe cei mai buni dintre ei candidați ai F.D.P. în 
alegerile de la 3 martie.
CLUJ. Printre cei care au fost propuși candidați în circumscripțiile e- lectorale comunale și ale orașelor raionale din regiunea Cluj fac parte Bondi Ștefan, ing. șef la întreprinderea raională Vlădeasa, Ilie Mitran, maistru profesor la școala profesională de mecanici agricoli din Huedin, Cozma Cătănoș, președintele G.A.C. din comuna Vaida, și alții.
BUHUȘI. (coresp. „Scînteii”). — Pe harnica textilistă Ana Samson o cunosc bine locuitorii orașului Bu- huși. Ca deputată în sfatul popular a luat parte alături de cetățeni la diferite lucrări pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului. Pentru meritele ei a fost propusă candidată a F.D.P. pentru circumscripția electorală orășenească nr. 29 Buhuși.
Alegerea asesorilor populari 

pentru instanțele de judecatăîn întreaga țară se desfășoară, între 15 ianuarie și 20 februarie 1963, alegerile de noi asesori populari la tribunalele populare de raion, de oraș și de raion orășenesc, precum și la tribunalele regionale și al Capitalei.Alegerea asesorilor populari constituie un eveniment important în activitatea justiției noastre populare, un prilej de analiză temeinică a muncii desfășurate pentru realizarea sarcinilor trasate de partid în acest domeniu de activitate.Potrivit legii, poate fi ales ca a- sesor popular orice om al muncii, cetățean al Republicii Populare Ro- mine, care a împlinit 23 de ani și se bucură de toate drepturile politice și civile. Mandatul de asesor popular durează 4 ani. Noii asesori aleși ’for fi' chemați să-și exercite mânuitul cu începere de Ia 1 martie L ’3-,Iluătrînd profundul democratism al justiției noastre, asesorii populari sînt reprezentanți ai oamenilor muncii, fiind propuși de organizațiile Partidului Muncitoresc Romîn, organizațiile sindicale, organizațiile de U.T.M., organizațiile cooperatiste, asociații culturale, profesionale etc. Aceste propuneri se fac în cadrul adunărilor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții și
Concurs „Cine știe, ne scrie“Radioteleviziunea romînă în colaborare cu Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice organizează începînd din 19 ianuarie un nou concurs „Cine știe, ne scrie”, axat pe problemele culturii porumbului.Concursul cuprinde 48 întrebări care vor fi difuzate în șase emisiuni săptămînale. Ele vor fi ^transmise prin radio în fiecare sîmbătă la ora 17,30 pe programul I și se vor repeta duminică dimineață la ora 9,30 pe programul II. Duminică după-amiază ele se vor difuza în limbile maghiară și germană. Ele vor fi repetate lunea în emisiunile studiourilor regionale. Televiziunea va difuza întrebările în progra- jnele de duminică dimineața.La concurs pot lua parte colectiviști, muncitori și mecanizatori din gospodăriile agricole de stat și S.M.T.Cei care vor răspunde la cele mai multe întrebări și vor întruni cel mai mare număr de puncte vor primi drept premii televizoare, aparate de radio, mașini-aragaz, ceasuri de mînă și de masă și alte obiecte.Răspunsurile vor trebui expediate în cel mult 5 zile după fiecare emi- siune-concurs, adică pînă joia. Pentru stabilirea datei de expediere se va lua în considerație data imprimată pe plic de către oficiul poștal expeditor.

BAIA MARE. In circumscripții e. lectorale comunale și ale orașelor raionale din regiunea Maramureș au fost propuși peste 1 600 candidați. în circumscripția electorală nr. 1 a comunei Mădăras a fost propus pentru a 6-a oară candidat al F.D.P. Ion Pintea, președintele G. A. C. din comună.
BAICOI. (coresp. „Scînteii”). — Maistrul petrolist Stelian Troilescu este bine cunoscut în orașul Băicoi nu numai pentru vrednicia lui în producție, ci și ca un bun gospodar. El a participat, împreună cu alți cetățeni, la munca patriotică pentru construcția noii școli medii, asfaltarea și pietruirea unor străzi și la alte lucrări de înfrumusețare a orașului. Zilele acestea, el â fost propus candidat al F.D.P. în circumscripția e- lectorală orășenească nr. 17.

sînt înaintate comitetelor executive ale sfaturilor populare, spre a fi prezentate în sesiunea sfatului popular eare urmează să aleagă pe noii asesori populari. Pentru asesorii populari, interesele poporului, ale statului democrat-popular sînt mai presus de orice. Ei pun în slujba împărțirii dreptății, a înfăptuirii legalității socialiste — experiența de viață și de producție, poziția de clasă și vigilența lor.Oamenii muncii din întreaga țară participă cu însuflețire la adunările organizate pentru propuneri de candidați, desemnînd tovarăși dintre cei mai buni să îndeplinească sarcina de onoare de asesor popular. Aceasta constituie o manifestare grăitoare a interesului maselor pentru buna desfășurare a activității justiției populare, a dorinței lor ca în instanțele de judecată să fie alese elemente de nădejde, capabile să contribuie la aplicarea cu fermitate a legilor statului democrat-popular, să apere interesele obștești și pe cele ale cetățenilor.

Turneul hocheiștilor romîni in Austria
VIENA 17 (Agerpres). — Selecționata 

de hochei pe gheață a orașului București 
și-a continuat turneul în Austria, evo- 
luînd la Klagenfurt în compania echipei 
locale A. K. Klagenfurt, care cuprinde și 
trei jucători canadieni. Hocheiștil romîni 
au cîștigat cu scorul de 6—0 (1—0 i 1—0i

In câteva
In incinta stadionului Giulești func

ționează un patinoar, aflat la dispoziția 
amatorilor de patinaj și sportivilor parti
cipant! la Spartachiada de iarnă a tinere
tului.

Patinoarul este deschis zilnic Intre o- 
rele 9—12, 14—17 și 18—21.

★
în turneul internațional de fotbal din 

Mexic, echipa maghiară Vasăs Budapes
ta a dispus cu 2—0 (2—0) de echipa me
xicană Nacional-Guadalajara.

★
La numai 5 zile după ce a stabilit un 

nou record mondial în proba de 220 
yarzl fluture, înotătorul australian Kevin 
Berry, în vîrstă de 17 ani, a realizat o 
nouă performanță excepțională. El a îno
tat 110 yarzi fluture în 59”, corectînd cu 
4 zecimi de secundă recordul mondial 
care-i aparținea.

★
Cu toate că a jucat în deplasare, e- 

chipa italiană masculină de baschet Si- 
menthal Milano a învins cu scorul de 
69—67 (30—28) echipa vest-germană Al- 
lemania Aachen în cadrul turului doi al 
„Cupei campionilor europeni”. Returul 
meciului se va disputa la 29 ianuarie, la 
Milano. ,

Depunerea unei coroane de Hori
Ia Monumentul Eroilor PatrieiGiăn Du Hoan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, a depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului popular al Capitalei. (Agerpres)
Manifestare consacrată 

centenarului nașterii 
lui K. S« StanislavskiCu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui K. S. Stanislavski, actor, regizor și pedagog de frunte al teatrului rus și sovietic, fondatorul Teatrului de artă din Moscova, Consiliul General A.R.L.U S.. Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Comitetul de Stat-pentru Cultură și Artă și A.T.M. au organizat joi după-amiază o manifestare la Casa Prieteniei romino-sovietice din Capitală. Au participat oameni de cultură, reprezentanți ai unor organizații obștești și instituții culturale, muncitori, studenți.A asistat G. E. Cebotariov, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de artistul poporului Costache Antoniu. Despre personalitatea și opera lui Stanislavski a vorbit artistul poporului Jules Cazaban.Manifestarea s-a încheiat cu un recital muzical-literar la care și-au dat concursul artiști de frunte ai Teatrului Național „I. L. Caragiale“ și ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne. (Agerpres)
Excursii peste EotarePentru amatorii de excursii peste hotare. Oficiul Național de Turism- „Carpâți“ organizează călătorii cu trenul în lunile februarie și martie în diferite țări prietene.Astfel sînt programate excursii în Uniunea Sovietică, cu o durată de 9 zile, pe itinerariul Chișinău-Kiev- Moscova ; în R. S. Cehoslovacă, timp de 12 zile, pe itinerariul Brno-Praga- Karlovy-Vary ; în R. P. Polonă, cu o durată de 14 zile, pe ruta Bratislava - Katovîce - Cracovia - Varșovia- Budapesta, precum și excursii de 3-4 zile în capitalele R. P. Bulgaria șiR. P. Ungare.

4—0). Jocul a fost urmărit da pesta 3 500 
de spectatori.

în ultimul meci al turneului din 'Aus
tria, echipa bucureșteană va juca la 
Innsbruck.

Sîmbătă la Cortina d'Ampezzo echipa 
orașului București va susține un meci în 
compania unei selecționate italiene.

a? î aa d u a? i
în prezent se află în turneu în Israel 

echipa iugoslavă de fotbal Beogradski 
Sport Klub. Jucînd la Jaffa cu o selec
ționată regională, fotbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—0),

★
Trei atleți sovietici : Valeri Brumei, 

Igor Ter-Ovanesian și Valeri Bulîșev, au 
fost invitați să participe la concursul de 
la Madison Square Garden (S.U.A.).

★
în orașul Alexandria s-a disputat re

cent meciul de box dintre echipele se
lecționate ale Republicii Arabe Unite și 
Finlandei. Aceasta a fost prima întîlnire 
dintre boxerii celor două țări. Boxerii 
egipteni au obținut o neașteptată victo
rie cu scorul de 7—3,

■A-
Cei de-al treilea campionat mondial 

de hochei cu mingea va avea loc cu în
cepere de la 20 februarie în Suedia. Ca 
și Ia edițiile precedente, vor participa e- 
chipele U.R.S.S., Finlandei, Norvegiei și 
Suediei, țări unde hocheiul cu mingea 
(,,bandy”, cum se mai numește) este 
foarte popular. Echipa U.R.S.S. va sus
ține săptămîna viitoare două meciuri de 
control la Moscova, după care va pleca 
să-și continue antrenamentele în Fin
landa.
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Sub titlul de mai sus', revista 
vest-igermană „REVUE" relatează 
următoarele :„De patru ani inginerul practicant „de culoare" Humphrey L. George este schilod. într-un magazin din Mannheim, el a fost suspectat de furt. George n-a putut să se apere, pentru că nu știa limba germană. Un detectiv din localitate l-a înhățat și l-a dus la poliție. A- colo, George a fost bătut și călcat în picioare. „M-au lovit cu capul de perete“ — a După acest „tratament deosebit“, polițiștii au găsit în buzunarele Iul un bon de casă. George a fost reabilitat, invalid...Pățania lui Humphrey George, în vîrstă de 32 de ani, originar din colonia engleză Gambia, a dat naștere unui mare scandal — relatează „Revue" — iscat de comportarea autorităților orășenești, a procuraturii și a doi judecători din Mannheim.In 1958, cînd a so-sit în Republica Federală Germană, relatează revista — George era absolut sănătos. Acum aparatul lui vestibular nu mai funcționează normal, slăbit auzul și aproape a < Potrivit expertizei medicale, modificări organice au fost cate de un „tratament forțat ternului nervos central".Cine l-a transformat pe acest a- frican într-un schilod ? George răspunde : „Politia din Mannheim 1" Procuratura a întrerupt însă cercetările la 31 iulie 1959 deoarece „suspiciunile că funcționarii politiei au recurs la acțiuni neleqale n-au fost confirmate". La aceeași concluzie a ajuns și instanța superioară din Karlsruhe (capitala landului Baden-Württemberg — n. r.) : nu s-a stabilit, chipurile, cine i-a pricinuit lui George răniri grave.Strohmeyer, deputat în parlamentul landului, căruia George ira cerut sprijin, a obținut ca organe ale inspecției de poliție din Augsburg să întreprindă o anchetă corespunzătoare la Mannheim. Rezultatul anchetei este consemnat într-un document : „Ca răspuns la o interpelare telefonică, șeiul politiei din Mannheim, consilierul Berg, a comunicat că, într-adevăr, poliția din Mannheim s-a purtat în.

S C î N T B 1 A

BERLIN 17 (Corespondentul Agerpres transmite) : în cea de-a treia zi a Congresului P.S.U.G., care își desfășoară lucrările la Berlin, au continuat discuțiile la raportul și programul partidului. în cadrul discuțiilor, pe lîngă alți numeroși delegați, au luat cuvîntul în ședința de dimineață tovarășii Paul Verner, membru supleant al Biroului Politic, prim- secretar al Comitetului regional de partid din Berlin, dr. Willi Bredel, membru al Comitetului Central, președintele Academiei germane de arte, Gerhard Grüneberg, membru supleant al Biroului politic, secretar al Comitetului Central, și Gerhard Danelius, prim-secretar al comitetului P.S.U.G. din Berlinul occidental, care a adus salutul acestei organizații.Congresul a fost salutat în cursul dimineții de către tovarășii Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C.
Plenara Comitetului Executiv al Consiliului
National al Partidului Comunist din India

5DELHI 17 (Agerpres). — La Delhi și-a deschis lucrările plenara Comitetului Executiv al Consiliului Național al Partidului Comunist din India. Pe ordinea de zi a plenarei se află următoarele probleme : raportul președintelui Partidului Comunist din India, A. Dange, cu privire la recenta sa vizită în Uniunea Sovietică și în alte țări ale Europei ; analizarea propunerilor conferinței de la Colombo a celor 6 state neangajate, convocată pentru a contribui la reglementarea pașnică a conflictului de frontieră dintre India și R.P. Chineză: unele probleme ale situației internaționale actuale.Plenara va analiza, de asemenea, problema privind arestarea unor membri ai P.C. din India, arestare operată în întreaga țară în baza legii excepționale.
Portugalia—un mare 
lagăr de concentrare

LISABONA 17 (Agerpres). — Situa
ția deținuților politici portughezi se 
înrăutățește tot mai mult. Închisorile 
fiind supraaglomerate, guvernul Sala
zar a hotărît mărirea fortăreței de la 
Caxias, consfruindu-i două etaje, scrie 
ziarul „l’Humanite“. Pentru aceasta 
sutele de deținuți politici care se a- 
flau în această închisoare au fost 
transferați în alte locuri de detențiu
ne. Familiile nu au fost înștiințate de 
aceasta și nimeni nu știe unde se află 
acum numeroși dejinuți.

■ în închisorile portugheze au loc 
provocări împotriva deținuților antifas
ciști. în semn de protest împotriva con
dițiilor insuportabile de detențiune, în 
închisoarea „Peniche" definufii declară 
la fiecare 15 zile cîfe o zi de grevă a 
foamei.

Această situație provoacă o pro
fundă neliniște în rîndul opiniei 
publice din Portugalia. Toți demo
crații sînt îngrijorați de soarta con
ducătorului comunist Dias Lourenco, 
arestat în luna august anul tre
cut. în prezent nimeni nu știe unde 
se află acesta. în închisoare se află și 
soția sa împreună cu cei doi copii. 
Nimeni nu știe, de asemenea, unde se 
află democratul Goncalves și soția sa, 
aresfaji la Lisabona în luna august 
anul trecut. Poliția a respins cererile 
repetate ale rudelor de a le per
mite să-i viziteze pe deținuți. Opinia 
publică portugheză se întreabă, pe 
bună dreptate, dacă aceștia se mai 
află în viață.

Portugalia, subliniază „l’Humanite", 
s-a transformat înfr-un mare lagăr de 
concentrare. Numai ajutorul activ al 
tuturor antifasciștilor, alături de lupta 
tenace a poporului portughez, ar pu
tea pune capăt acestei situații dure
roase — scrie în încheiere „l’Humo- 
nité".

Ciocniri între polițiști și țărani în Panama
HAVANA 17 (Agerpres). — TASS 

transmite : Societatea americană 
„United Fruit Company", cu sprijinul 
gărzii naționale din Panama, alungă 
țăranii de pe pământurile lor, distru- 
gînd culturile și locuințele. Mulți 
țărani, printre care femei, bătrîni și 
copii, au rămas fără acoperiș. Intr-o 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Drahomir Kolder, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, secretar al Comitetului Central, și Waldeck Rochet, secretar general adjunct al C.C. al Partidului Comunist Franceziîn ședința de după-amiază a Congresului, la discuții au luat cuvîntul, printre alții, tov. Albert Norden, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., dr. Margarete Wittkowski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Alois Pisnik, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. prim-secretar al Comitetului regional Magdeburg.Congresul a fost salutat de tov. Johann Köplenig, președintele P.C. din Austria, și de tov. Armando Hart, membru al conducerii naționale a Organizațiilor revoluționare integrate din Cuba. Lucrările Congresului continuă.

La lucrările plenarei nu participă toți membrii Comitetului Executiv al P. C. din India. Potrivit relatărilor presei, o treime din activul acestui organ de conducere al partidului comunist se află în închisoare. Au fost arestați, de asemenea, 40 de membri ai Consiliului Național al P. C. din India care este format din 110 membri.La ședința din 15 ianuarie a plenarei, S. A. Dange, președintele Partidului Comunist din India, a prezentat raportul.

SiTALUL - MAS REZISTENT
DEC.T OȚELUL

Academicianul Nikolai Semionov a 
declarat la adunarea generală a secției 
de științe chimice a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. că în anul trecut pentru 
chimiștii sovietici au avut o deosebită 
importanță cercetările în domeniul poli
merilor și noului material sintetic „sital". 
Acest material, compus din sticlă și 
cristale, se obține dintr-o materie primă 
ieftină — zgura.

Din sital pot fi confecționate, de pil
dă, diferite tuburi, materiale izolatoare 
și alte articole. în prezent oamenii de 
știință sovietici cieează tipuri de sital cu 
proprietăți dinainte stabilite.

Acad. Semionov a subliniat că pro
blema obținerii sifalului și folosirea lui 
în industrie nu este mai pufin importan
tă decît problema polimerilor. în curînd 
noul material sintetic va înlocui metalul 
într-o serie de produse. Sitalul poate fi 
mai rezistent decît oțelul. El rezistă bine 
la temperaturi înalte și foarte joase, pre
cum și la diferiți agenți chimici.

CEA MAI VECHE MAȘINĂ
DE CALCULAT

...se pare că a fost realizată acum 
340 de ani. Ea datează- din 1623 și a 
fost inventată cu 19 ani înainte de cea 
realizată de savantul francez Pascal. 
Creatorul acestei mașini este germa
nul Freifag-Loringhoff. Primul prototip 
a fost distrus într-un incendiu și a fost 
repede uitat.

Recent, pe baza schitelor și expli
cațiilor lăsate de inventator, mașina a 
fost refăcută și funcționează perfect.

ELISABETH BERGNER
REVINE LA FILM

Cunoscuta actriță Elisabeth Bergner 
revine la film după o absență de 30 
de ani. Foarte apreciată încă din 
perioada filmului mut și începutul 
filmului sonor, Elisabeth Bergner a 

trebuit să emigre
ze în 1933 din Ger
mania liitleristă. 
Revenită în 1948 
în patrie, ea a ac
tivat pe diferite 
scene. In prezent, 
la vîrstă de 65 de 
ani, ea va inter
preta rolul unei 
mame cu șase copii 
în filmul intitulat 
„Anii fericiți ai 
familiei Thorwals“.

în pas cu 
timpul... într-o 
piață din Mos
cova se înalță 
această rache, 
tă șl cosmo
nautul el din 
zăpadă, care 
atrag mulți co
pil.

serie de localități au avut loc ciocniri 
între poliție și țărani. Astfel, agenția 
Prensa Latina a anunțat că în loca
litatea Wilson țăranii înarmați cu 
machete (securi de tăiat trestia de 
zahăr) au împiedicat ararea pă- 
mînturilor lor și au alungat din lo
calitate pe soldații gărzii naționale.

în U,R,S,S*  se creează sistemul unic 
de centre electronice de calcul

MOSCOVA 17 (Ager
pres). — In Uniunea So
vietică — anunță TASS 
— se creează sistemul 
unic de centre electro
nice de calcul pentru 
conducerea economiei 
nationale. Conform pla
nului de creare a acestui 
sistem, centrele electro
nice de calcul care func
ționează pe lingă dife
rite fabrici și uzine vor 
fi unite cu centrele de

calcul ale consiliilor e- 
conomiei naționale din 
regiunile economice ale 
Uniunii Sovietice. Aces
tea la rîndul lor vor fi 
unite cu centrele elec
tronice de calcul ale re
publicilor unionale, iar 
cele din urmă cu cen
trul electronic de calcul 
al Uniunii Sovietice.

Un asemenea centru 
va trebui să rezolve sar
cinile de importanță

Sesiunea Comisiei permanente CA.ER. 
pentru metalurgia neferoasăBUDAPESTA 17 (Agerpres). — M.T.I. transmite: Intre 10 și 14 ianuarie a avut loc la Budapesta cea de-a 13-a sesiune a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru metalurgia neferoasă. La sesiune au participat delegați din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Ca observaPentru comerț liber cu toate țărileLONDRA 17 (Agerpres). — „Dacă 

vrem să supraviețuim ca țară indus
trială de frunte, trebuie să năzuîm 
spre un comerț liber cu toate țările 
lumii" — a declarat parlamentului conservator F. Holland, luînd cuvân

T UT I H D g N I
SURPRIZĂ...

Rosa Tiersi, din San Sosii (Italia), a fost plăcut surprinsă într-o bună 
dimineață descoperind că i-au cres
cut un incisiv și un canin. Rosa 
Tiersi are 87 de ani și de 20 de ani 
nu mai are nici un dinte.

CU GĂLEȚILE... LA PESCUIT

Un banc de heringi a blocat una din 
turbinele hidrocentralei din Kincardine, 
care alimentează cu energie electrică o 
mare parte a Scoției. Bancul de pește 
era afît de mare îneît localnicii au 
putut pescui cu gălețile cantități însem
nate de heringi.

UN VAL URIAȘPeste o sută cîe persoane — pescari și familiile lor — au fost surprinși zilele acestea pe coasta mării de pe 
„O noapte care nu 
se mai termină...“

declarat George,
El a rămas însă

RĂSFOIND PRESĂ SÎRĂÎMĂ

i-a orbit, aceste provo- al sis.

primordială. Cu ajutorul 
lui se va efectua plani
ficarea curentă și de 
perspectivă a economiei 
naționale.

După părerea specia
liștilor, mașinile siste
mului unic al centrelor 
electronice de calcul vor 
putea înlocui munca a 
circa- 3 milioane de oa
meni, care efectuează în 
prezent diferite operații 
de- calcul, evidență și de 
contabilitate în U.R.S.S.

tori au fost de față reprezentanți ai R. D. Vietnam și R. P. Chineze.Comisia a discutat problemele coordonării planurilor de perspectivă ale dezvoltării metalurgiei neferoase, a adoptat planul de muncă al comisiei pe anul 1963 și a discutat problemele organizatorice privind îmbunătățirea activității Comisiei permanente C.A.E.R. pentru metalurgia neferoasă.
tul la 16 ianuarie în, circumscripția sa electorală la o adunare a tinerilor conservatori.Țara noastră, a Continuât vorbitorul, trebuie să-și «extindă comerțul „cu ajutorul acordurilor bilaterale".

litoralul insuflei Santiago da Cacem, aflate în Ocețanul Atlantic, la 145 de km de coastele portugheze, de un val înalt de, zece metri și lat de două sute metri. Valul a măturat pur și simplu peste 30 de persoane, dintre care 17 și-aiu găsit moartea prin înec iar alte 20 au fost grav rănite.
UN ACCIDENT NEOBIȘNUITAgenția Francs Presse relatează că la 16 ianuarie, în momentul cînd un avion de vînătoaro cu reacție a încercat să aterizeze pe puntea portavionului american „Constellation", aflat în largul coastei Californiei, unul din cablurile de oțel, care servesc la opritrea avioanelor în cursul aterizării, s»a rupt sub presiunea reactorului. Cele două părți ale cablului rupt au „cosit“ pur și simplu picioarele» a 11 membri ai echipajului care se aflau pe punte. „Lovitura cablului, a spus chirurgul port-avio- nului, a fost asemănătoare cu aceea produsă de o ghilotină".

tr-un mod nejust cu George“. Și mai departe : „Depozițiile lui George merită toată încrederea și nu există temei să nu li se dea crezare".în pofida acestui fapt, revista noastră — continuă „Revue“ — a primit din partea biroului de in-' formații al administrației orașului Mannheim o scrisoare cu următorul conținut : „Nu există nici un fel de dovezi pentru a se afirma că George a fost bătut de funcționarii poliției". Semnificativ este însă următorul fapt : încă în vara a- nului 1960. primarul Mannhei- mulul a încercat să mușamalizeze i-a propus 20 000 recunoaștereacazul George. El i de mărci, „fără dreptului de a se adresa justiției".Această gere“ care oră După tîrziu, unor somnifere și nu-și amintește că s-ar fi declarat de acord șl ar fi s'emnat această înțelegere. Pe document figurează însă semnătura sa. George a Tefuzat să primească banii și dosarul a fost predat justiției.Suma propusă nu înseamnă pentru el un ajutor substanțial. Cheltuielile pentru onorariile medicilor și plata spitalului se ridică la aproape 20 000 de mărci.George a cerut compensarea totală a daunelor pricinuite lui și, în primul rînd, o confirmare judecătorească că a fost victima unei samavolnicii. Instanțele judecătorești din Mannheim nu au anchetat fondul acțiunii, iar la 15 februarie 1962 au respins plîngerea. Apelul înaintat de George tribunalului din Karlsruhe n-a avut mai mult succes. Pretutindeni plîngerea a fost respinsă pe considerentul că „înțelegerea încheiată exclude orice alte pretenții". Reprezentantul autorităților din Mannheim abia aștepta acest verdict. El a cerut ca George să fie obligat să suporte cheltuielile de judecată, dar acesta poate achita suma numai în cazul că ar accepta cele 20 000 de mărci care i-au fost propuse.Iată în ce încurcătură a nimerit George. Judecind după întreaga situație, el nu are nici o scăpare“ — scrie „Revue".

propunere de „înțele- a iost prezentată africanului se afla la spital, la o neobișnuit de înaintată, cum a relatat George mai el se afla sub acțiunea



Nr. 5776

de U.R.S.S.

consiliu- de nord, alegerile nord de Corespondenta 
din Paris

agenția France Presse, în fost format un guvern de națională. Funcția de pre- al guvernului a fost asuma-

NU de două ori", ziarul explică refuzul mai net ca niciodată"

Credit pe termen lung 
acordat Cubei

MOSCOVA 17 (Agerpres).— TASS transmite: Guvernul U.R.S.S. a acordat guvernului cuban un credit pe termen lung în condiții avantajoase.Potrivit acordului semnat la Moscova, acest credit va fi folosit pentru plata utilajelor șl materialelor sovietice livrate Cubei, precum și pentru cheltuielile legate de efectuarea primelor lucrări de irigare și asanare a unor pămînturi din Cuba.Partea sovietică va asigura livrarea în Cuba a unor utilaje de construcții și tehnologice de bază, a unor materiale de construcții și va trimite specialiști care să dea ajutor organizațiilor cubane în efectuarea de cercetări și prospecțiuni, în proiectarea, construcția și montajul utilajelor.Uniunea Sovietică va acorda sprijin. Cubei în pregătirea cadrelor naționale în domeniul ameliorărilor hidraulice.
Tratativele dintre N și „cei 6J/

BRUXELLES 17 (Agerpres). — Miercuri 16 ianuarie a avut loc la Bruxelles cea de-a treia ședință a celei de-a XVI-a sesiuni ministeriale din cadrul tratativelor între reprezentanții Pieței comune și Angliei în legătură cu aderarea Marii Britanii. Conducătorul delegației britanice, Edward Heath, a prezentat un raport în care a reluat punctele de vedere ale guvernului său în ce privește menținerea anumitor avantaje în desfacerea produselor agricole britanice în Piața comună. După cum relatează agenția U.P.I., raportul lui Heath, care s-a- străduit să facă a- numite concesii pretențiilor interlocutorilor săi, a fost primit în general favorabil de către delegațiile participante „cu excepția Franței". „Ministrul francez al agriculturii, Pisani — relatează corespondentul — a păstrat o tăcere de gheață“.„Din punct de vedere politic, a- trage atenție agenția U.P.I., Franța
Chombe s-a întors la Eiisabethville

la măsurile

ELISABETHVILLE 17 (Agerpres). — Beneficiind de amnistia acordată de guvernul central congolez șefilor secesioniștilor katanghezi, Chombe s-a reîntors joi la Eiisabethville. El urmează să aibă convorbiri cu reprezentanți ai autorităților O.N.U. în vederea unui aranjament care să permită intrarea trupelor O.N.U. în Kolwezi, ultimul punct de sprijin al secesioniștilor. Agenția United Press International transmite că apoi convorbirile se vor refericare ar urma să fie luate, în colaborare, de autoritățile O.N.U. și cele katangheze în vederea traducerii în fapt a declarației lui Chombe că ar

MOSCOVA'. Editura pentru litera
tură politică din Moscova a editat 
al 3-lea volum de documente și ma
teriale din istoria P.C.U.S. (perioada 
1945—aprilie 1962), anunță TASS.

GENEVA. Miercuri, la palatul „E- 
lectoral“ din Geneva, s-a deechis 
cea de-a X-a ■conferință a Comitetu
lui consultativ internațional de ra
dio la oaie participă aproximativ 
400 de delegați din peste 60 de țări 
ale lumii.

Principala problemă de pe ordi
nea de zi a conferinței este folosi
rea pentru ladlocomunicații a sate
liților artificiali al Pămîntulul.

PARIS. în orașul Toulouse, mezo- 
soprana lulls Buciuceanu a fost solista u-

A MJJASOND

Participanțli Ia marele marș al păcii de la Altamura (Italia) așteaptă 
să-și depună semnăturile pe apelul lansat de reprezentanții intelectua
lității italiene.

ar putea continua să blocheze evoluția tratativelor în domeniul agriculturii și prin aceasta tratativele în ansamblu“.
★LONDRA 17 (Agerpres). — Primul ministru Macmillan a dat instrucțiuni șefului delegației britanice la tratativele de la Bruxelles în vederea aderării Angliei la Piața comună, Edward Heath, să continue negocierile cu „cei șase“, „conform programului stabilit de comun acord". „Se face simțită în cercurile oficiale 

britanice, arată France Presse, o do
rință de a amortiza efectele declara
țiilor președintelui Republicii Fran
ceze și de a continua tratativele de 
la "Bruxelles ca și cînd nimic nu s-ar 
fi întîmplat. Dar, în cercurile politi
ce agitația este mare, reflectînd pro
funda îngrijorare care domnește".

• I

fi dispus să pună capăt secesiunii katangheze.Observatorii pun însă la îndoială sinceritatea acestei declarații. Este semnificativ că, însuși primul ministru congolez, Adoula, într-un interviu acordat agenției americane United Press International, își exprimă temeri că Chombe urmărește numai cîștigarea de timp prin declarația sa. Cu toate acestea, Adoula a adresat o scrisoare lui Chombe în care îi face cunoscut că guvernul central este dispus să-i acorde lui șl adepților săi din Katanga de sud a- părare și toate garanțiile necesare. Este, evident, o contradicție între declarațiile lui Adoula citate mai sus și amnistia acordată secesioniștilor.

nui concert susținut de orchestra simfoni
că a Radiodifuziunii din oraș sub condu
cerea dirijorului Alain Lombard. Artista 
romînă a interpretat lucrări de compozi
tori romîni și francezi. Concertul s-a 
bucurat de un deosebit succes, Vineri, 
artista romînă va face înregistrări în stu
diourile Radiodifuziunii franceze.

PARIS. Majoritatea atacurilor 
banditești care au loc în Franța sînt 
opera O.A.S.-ului, arată revista „Pa
ris Match", referindu-se la datele 
Ministerului Afacerilor Interne.

WASHINGTON. Casa Albă a a- nunțat că președintele Kennedy a acceptat invitația președintelui
După cum rela

tează agenția Franca 
Presse, Jain Mac- 
leod, președintele 
partidului conserva
tor șl liderul Camerei 
Comunelor, lutnd cu- 
vîntul în cadrul unei 
adunări care a avut 
loc în_prașul Coven
try Ia ÎS ianuarie, 
și-a exprimat îngri
jorarea în legătură 
cu creșterea șomaju
lui din Anglia. Po
trivit declarației sa
le, numărul șomeri
lor va depăși In 
scurt timp cifra de 
620 000, cifră record 
pentru Anglia Înre
gistrată în februarie 
1959.

Ziarul londonez 
„Times” înfățișează 
în graficul alăturat 
situația șomajului In 
diferite ramuri in
dustriale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Sclnteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoTÜ voluntar! din întreprinderi șl Instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

O importanta conferință 
internațională

GENEVA. Intre 4 și 20 februarie, în 
Palatul Națiunilor de la Geneva va avea 
loc o mare conferință internațională or
ganizată de O.N.U. Această conferință, 
consacrată aplicării științei și tehnicii în 
folosul țărilor slab dezvoltate, va reuni 
1 500 de delegați, reprezenlind 100 de 
țări. Lucrările vor fi prezidate de către 
Manekal Sankalchang Thacker, director 
general al Consiliului de cercetări știin
țifice și industriale din India.

Un instrument al colonialismului in Orientul Apropiat

Colonia Aden a fost alipită 
la Federația Arabiei de sudLONDRA 17 (Agerpres). — In ciuda puternicei opoziții a populației, colonia Aden — unde este situată cea mai mare bază maritimă și aeriană engleză din Orientul Apropiat — a fost alipită la Federația Arabiei de sud.După cum anunță agenția Reuter, la 16 ianuarie s-a semnat acordul cu privire la alipirea acestei colonii la Federația Arabiei de sud și a fost

Segni, de a vizita In cursul acestui an Italia.
ANKARA. Luînd cuvîntul în Senat în cadrul discutării politicii externe a Turciei, senatorul Ahmed lîldîz, fost membru al Comitetului unității naționale, a declarat că politica externă dusă de guvern „a a- dus uneori mari prejudicii intereselor naționale ale Turciei”, „Participarea Turciei la N.A.T.O. și C.E.N.T.O., a subliniat el. a impus a- cestei țări o grea povară. Țara este nevoită să plătească datorii considerabile și totodată să contracteze altele noi”.
LONDRÄ. 'Administrația Societății 

americane de automobile „Ford“ 
continuă să urmărească pe partici
pants la greva din octombrie 1962 
la uzina de automobile din Da
genham. Patronii au declarat că vor 
reprimi la lucru numai pe 18 din cei 
35 de muncitori înscriși pe „listele 
negre". La un miting peste 400 șefi 
de secție de la Uzina din Dagenham 
și de la întreprinderile din apropie
re, au cerut conducătorilor sindica
telor să declare grevă, dacă toți cei 
35 de muncitori nu vor fi reprimiți 
la lucru.

PARIS. 300 'de avocați 'din Madrid 
au adresat ministrului justiției o scrisoa
re de protest împotriva samavolniciilor 
poliției și autorităților penitenciare. Ac
țiunea temerară a avocafilor din 
drid sprijină protestele similare ale avo- 
cajilor din Barcelona.

BUENOS AIRES. Ministrul eco
nomiei al Argentinei, Delfino, a re
cunoscut într-un discurs că situația 
economică a țării este foarte grea. 
Deficitul extern s-a cifrat la 
2 500 000 000 dolari în 1962. O pu
blicație a Uniunii industriașilor re
levă că, anul trecut, 1 380 de firme 
au dat faliment.

Ma-

LUSAKA 17 (Agerpres). — La ÎS 
Ianuarie, intr-un comunicat comun. 
Kennet Kaunda, președintele Parti
dului unit al Independenței naționa
le din Rhodesia de nord, șl Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii poporu
lui african — Zimbabwe din Rhode
sia de sud, partid Interzis de rasiști, 
au cerut desființarea Federației Rho- 
desiel șl Nyassalandulul, înjghebată 
de colonialiști în anul 1953.După cum relatează corespondentul din Lusaka al agenției Associated Press, Kaunda duce tratative cu
Formarea guvernului 

togolezLOME 17 (Agerpres). — După cum anunță Togo a uniune ședințetă de Nicolas Grunitzky, care cumulează și portofoliile afacerilor externe, interne și apărării naționale. Celălalt lider togolez, Antoine Meatchi, va conduce ministerele de finanțe, lucrărilor publice, transporturilor, poștelor și telecomunicațiilor 1 și, în mod provizoriu, ministerul educației. Cei doi oameni de stat fac parte din Uniunea democratică a populațiilor din Togo. Din guvern mai fac parte Salomon Kutuklui, ministru al prevederilor sociale, muncii și instituțiilor publice, Hermann Messavussu, ministru al comerțului, economiei și justiției, Pana Ombru, ministru informațiilor, și Valentin Vovor, nistru al sănătății. al mi-

format un guvern unit, compus opt membri. din
★

știe, în conformitate cu 
încă în luna august 1962 
britanic și autoritățile

După cum se 
acordul încheiat 
între guvernul 
marionetă ale Federației Arabiei de sud 
și coloniei Aden, din federație fac parte 
11 din cele 24 principate ale protectora
tului Aden, la care, la 16 ianuarie, a fost 
alipită și colonia Aden.

Proiectul de creare a acestei federații, 
elaborat la Londra, 
a stîrnlt în ultima 
vreme vii proteste 
în rîndul populației 
din teritoriile ce o 
compun, și, îndeo
sebi, tn rîndul popu
lației din colonia 
Aden. împotriva a- 
cestei mașinațlunl 
s-au pronunțat, de 
asemenea, șl statele 
vecine, Yemenul și 
Omanul, care au de
mascat acest plan ca 
un instrument folosit 
de către colonialiștii 
englezi pentru a-și 
menține pozițiile tn 
Orientul Apropiat, 
ca o primejdie pen
tru independenta și 
suveranitatea tuturor 
statelor din 
ninsula Arabici.

CAIRO. P. S. Neporojnîi, ministrul 
unional republican al energeticii și 
electrificării al U.R.S.S., și Sitki 
Mahmud, ministrul pentru proble
mele construcției barajului de la 
Assuan, au semnat protocolul pri
vind aprobarea proiectului definitiv 
al întregului complex de lucrări al 
barajului de la Assuan elaborat de 
un colectiv de ingineri sovietici.

SANAA, La 16 ianuarie 30 de sol
dați saudlți s-au refugiat pe terito
riul Republicii Arabe Yemen, îm
preună cu arme șl muniții. El șl-au 
exprimat dorința de a intra în rîn- 
dul forțelor armate republicane, cu 
scopul de a lupta împotriva complo
turilor puse la cale de dușmanii re
voluției din țările arabe.

ATENA. Ziarul „Niki” serie că 
pînă azi studenții și elevii au strîns 
in. întreaga Grecie 700 000 de semnă
turi în sprijinul revendicării lor pri
vind majorarea alocației bugetare 
destinate învățămîntului.

CAIRO. Frontul de eliberare din 
Oman a hotărît să creeze un coman
dament național revoluționar pentru 
a conduce lupta poporului din Oman 
împotriva colonialiștilor englezi, a- 
nunță presa din Cairo.

NEW YORK. După cum anunță a- genția France Presse, la 16 ianuarie, la baza aeriană a S.U.A. de la Vandenberg (California) a fost lansat un satelit „secret”, cum îl. califică agenția, a cărui rachetă purtătoare este de tip „Thor Agena”. Este vorba, de fapt, despre lansarea unui nou satelit spion.
NAIROBI. Potrivit datelor statistice 

oficiale, populația Kenyei în prezent este 
de 8 676 000 persoane.

Nkomo cu privire la modificarea constituțiilor impuse de rasiști popoarelor acestor țări africane.
La 14 ianuarie, în orașul Lusaka a avut loc prima ședință a lui legislativ al Rhodesiei după victoria obținută în generale din Rhodesia de partidele politice ale africanilor — Partidul unit al independenței naționale, în frunte cu Kaunda, și Congresul național african, condus de H. Nkumbula. Aceste partide dispun în Consiliul legislativ de 21 de locuri.Pentru prima oară, Partidul federal unit, partid rasist, condus de primul ministru al Federației Rhodesiei șl Nyassalandului, Roy Welen- sky, care dispune în consiliu de 16 locuri, a fost nevoit să ocupe băncile rezervate opoziției.
Centenarul nașterii 
lui K. StanislavskiMOSCOVA 17 (Agerpres). — La 17 ianuarie, la Teatrul de Artă din Moscova a fost sărbătorit într-un cadru festiv centenarul nașterii lui K. Stanislavski.Au fost prezenți invitați din diferite orașe ale Uniunii Sovietice și din străinătate. Din partea R. P. Ro- mîne au participat Radu Beligan, președintele Consiliului teatrelor ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Sică Alexandrescu, prim- regizor al Teatrului Național „I. L. Caragiale".Ședința festivă a fost deschisă de regizorul Mihail Kedrov. A luat apoi cuvîntul Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S.în continuare au vorbit despre importanța operei lui Stanislavski pentru arta dramatică universală : Sică Alexandrescu, Strassberg, directorul studioului „Stanislavski“ din New York, scriitorul sovietic Vsevolod Ivanov, cunoscutul cîntăreț Ivan Petrov.
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De 40 de zile continuă greva tipografilor new- 
yorkezi, sprijinită de sindicatele personalului din 
presă. La 16 Ianuarie, Bradford, reprezentant al pa
tronilor, a zădărnicit tratativele dintre sindicatul 
tipografilor șl asociația editorilor de ziare. Pără-

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet a) 
R. P. Romîne: Evghenl Oneghin — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: Paga, 
nini — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): Orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Fiicele — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru): Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé și doamna Moon — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu 1): Tacite, Ianko și Cadîr — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Menajeria do sticlă — (o- 
rele 19,30). (Sala Palatului R. P. Romîne): 
Mamouret — (orele 19,30). Teatrul Evre
iesc de stat: Vreau să fiu nevasta ta — (o. 
rele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești: Măria sa bărbatul — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile): Oceanul — (orele 20). (Sala Liber
tatea): Emil și detectivii — (orele 17); O 
felie de lună (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): Mu
zica bat-o vina — (orele 20). (Sala Victo
riei): Ocolul pămîntulul în 30 de melodii 
— (orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S.: „Drag mi-i cîntecul și jo
cul!" — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu): Un băiețel, o paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 16). 
(Sala Academiei): Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Circul de stat: Stelele Varșo
viei — prezentat de ansamblul circului 
polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15; 18; 21). Vaporul lui Emil - 
cinemascop: Republica (10; 12; 14; 16.30; 
18,45; 21), București (10; 12; 14; 16,45; 19; 
21), Gh. Doja (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Sub 
cupola albastră: Magheru (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,45;

După conferința de presa 
a președintelui de Gaulle

Conferința de piesă din 14 Ianua
rie a președintelui de Gaulle este 
amplu comentată de presa franceză,
oare subliniază In unanimitate fap
tul că ea a adîncit valurile ce agi
tă tn acest moment coaliția N.Ä.T.O.„Combat*  a subliniat, chiar prin titlul sub care a publicat relatarea conferinței de presă, că „Aruncînd Anglia în afara Europei celor șase șl respingînd propunerea lui Kennedy (de înzestrare a Franței cu racheta „Polaris“ în vederea constituirii, împreună cu Anglia și S.U.A., a unei așa-zise „forțe atomice multilaterale" a N.A.T.O. — N.R.), de Gaulle a spus în comentariul său, atît ,,: opus candidaturii engleze la Piața comună, cît și respingerea „propunerii nucleare a S.U.A." prin „profunda neîncredere pe care o nutrește generalul față de puterile anglo-saxo- ne’ și față de „relațiile speciale dintre ele“. Comentatorul ziarului „Paris Jour' atrage atenția asupra ostilității tot mai marcate a anumitor cercuri economice și financiare din Franța față de intenția Statelor Unite de a transforma Piața comună în- tr-o mare „piață atlantică“ în care monopolurile americane ar avea rolul dominant. Ziarul „Le Monde", sub semnătura profesorului Maurice Duverger, a publicat acum cîteva zile Un articol în care susține că în realizarea acestui proiect „Anglia constituie calul troian al S.U.A.“.Presa de stînga arată că, deși a refuzat submarinele nucleare aleS.U.A,, președintele Franței nu a a- dus prin declarațiile sale o contribuție la cauza destinderii și asigurării păcii, deoarece el a respins

isc i realitate..»
După cum reiese din- 

tr-un editorial publicat 
de „New York Times", 
contribuabilul american 
va avea de suportat po
veri noi. „Contribuabi
lii, scrie ziarul, pot să 
viseze despre o simți
toare reducere a taxe
lor promisă de Adminis-

trație, dar, în realitate, 
ei sînt puși în ■fața unor 
creșteri a impozitelor", 
începînd cu noul an — 
continuă ziarul — se 
vor aplica noi impozite, 
spre a se putea face 
față cheltuielilor milita
re în creștere. Una din

sind ședința, el a acuzat pe muncitori că... nu vor 
să renunțe la revendicările lor.

In fotografii : un pichet al greviștilor în fața re
dacției unul ziar (stînga) ; la chioșcuri se vînd 
zlaro, dar ele sînt tipărite în alte orașe (dreapta).

marl: Central (10,30; 12,30;
18,30; 20,30), Grivlța

Program special
(16; 

pen-

16,15; 18,30; 21), G. Coșbuc (9,45; 12; 
; 16,30; 18,45; 21). Telefonista rulează 

la cinematografele V. Alecsandrl (15; 17; 
19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Trans, 
portul: Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Căzută din lună — cinemascop: 
rulează la cinematograful 16 Februarie 
(16 ; 18 ; 20). Misterul celor
domni „N” : Tineretului (orele 
12,30 ; 14,30 șl 16,30). Acord
Tineretului (orele 18,30 șl 
Pentru un zîmbet senin: Lumina 
lează în continuare de la orele 
oînă la orele 14, după-amlază 16;
20,30),  Volga (10; 12; 15; 17. ", ", 
bertățll (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
copacii erau ’ ~ '
14 30; 16,30;
18,15; 20,30).
Lru copii la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Omul de lingă tine: 13 
Septembrie (11,30; 15,30; 13; 20,30), Aurel 
viaicu (15; 17; 19; 21). Petre cel isteț: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Spionaj contra 
spionaj rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (16; 18; 20,15). Miracolul lupilor — 
cinemascop: înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). Cursa de 100 km : 
Cultural (16; 18,15; 20,15). Moara diavolu
lui: rulează la cinematografele Alex. Po
pov (în continuare de la orele 10 pînă Ia 
orele 21), Munca (16; 18,15; 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18.15; 20,30). Dă-i înainte fără 
grijă: 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), Donca Slmo (16: 18,15:
20,30),  G. Bacovia (15 ; 17 ; 19 ; 21). Oa
meni pe gheață rulează la cinema
tograful C-tin David (15,30 ; 18; 20,30).
Soțui soției sale rulează la cinema
tografele Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30 : 
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 
20,45), Floreasca (10,30 ; 16 ; 18,15; 20,30),
V. Roaltă (10 ; 12 ; 14,45 ; 16,45: 19; 21).
Drum de încercare: Unirea (16; 18,15: 

<101
10,30; 

final : 
20,30).

(ru- 
10 

18,30; 
; 19; 21), Ll-

totodată dezarmarea și a anunțat că Franța va continua să se înarmeze inclusiv din punct de vedere n clear. „în problema războiului și a păcii, scrie „l’Humanité", șeiul statului a făcut alegerea. El a optat pentru cursa înarmărilor".în această direcție, după cum remarcă ziarul de dreapta „L’Aurore", el a făcut avansuri numai Germaniei occidentale, mergînd pînă la a declara că, în domeniul înarmării a- tomice „R.F.G. trebuie să spună ea singură ce dorește și să promoveze o politică proprie".în cercurile de presă din Paris sesubliniază, nu fără îngrijorare, că declarația lui de Gaulle constituie de fapt o recunoaștere că pe viitor Germania occidentală are, din partea Franței, libertate de acțiune în privința înarmării atomice. Se a- trage totodată atenția că această declarație oferă guvernului de la Bonn o poziție de negociere mai bună și față de S.U.A. în tranzacția atomică din cadrul N.A.T.O. Cu toate acestea, după cum scrie „Libération", de astă-dată „cupletul liric și sentimental", adresat de la Paris Bonnului nu a găsit acolo un ecou pozitiv. Spre deosebire de Franța, R.F.G. a acceptat propunerea americană de creare a unei forțe de șoc multilaterale. Nici în problema aderării Angliei la Piața comună, Bonnul nu s-a raliat poziției lui de Gaulle. După părerea mai multor oameni politici și comentatori de presă de aci, concluzia nu poate fi decît una : în viitor Bonnul va căuta probabil să joace pe două tablouri, încercînd să obțină noi oferte, supralicitări și concesii atît din partea S.U.A. cît și din partea Franței.
T. VORNICU

impune- 
a majo- 
poștale. 

conside-
taxelor 

nu trebuie 
ca un impozit, dar 
are același efect, și

noile forme de 
re este și aceea 
rării 
care 
rată 
care 
anume de a scoate bani 
din buzunarele contri
buabililor.

T. Vladimlrescu (15,30;*  .8; 
— cinemascop; Pop ar 
20,30), Drumul Serii (14,30; 
Mirajul: Arta (16; 18; 20). 
20), Olga Banele (15,30; 18;

20,30).  Pedro pleacă tn Sierra rulează la 
cinematograful
20,30).  Tinerii 
(10,30; 16; 18,15;
16,45; 19; 21,15).
Moșilor (16; 18;
20,30).  Pompierul atomic rulează la cine
matograful Iile Plntilie (16; 18; 20). Ma
gistratul rulează la cinematograful B. De- 
lavrancea (16; 18; 20). Spectator în ofsaid: 
Luceafărul (orele 16; 18,15; 20,30).

CUM E VREMEA
feri în tară: Vremea s-a menținut ge

roasă. cu cerul variabil în vestul țării șl 
mal mult senin în rest. Cu totul izolat 
în Transilvania a nins trecător. Vîntul a 
suflat în general slab, local cu intensi
ficări trecătoare, din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 a înregis
trat valori cuprinse între minus 8 grade 
la Turnu Severin și minus 19 grade la 
Gheorghienl șl în nordul Moldovei. In 
București: Vremea a fost geroasă, cu ce
rul senin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de minus 9 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 
șl 21 Ianuarie : Vremea 
ne geroasă, 
mult noros 
doua parte a 
slab pină la 
Temperatura 
nimele vor fl cuprinse între minus 12 și 
minus 22 
maximele 
grade. In 
cerul mal 
ros, cînd va ninge. Vînt potrivit din est. 
Temperatura se va menține coborîtă.

se va menți- 
cu cerul variabil, mai 
în sudul țării, unde, în a 
Intervalului, va ninge. Vînt 
potrivit din sectorul estic, 
se va menține coborîtă. Mi-

grade, local mal coborîte, iar 
între minus 3 șl minus 13 
București: Vreme geroasă, cu 
mult senin la început, apoi no-


