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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Cartea la sate 
în timpul iernii

în cadrul intensei munci cultural- 
educative care se desfășoară în iarna 

& aceasta la sate, alături de alte forme 
' de activitate și manifestări prin care 

bibliotecile răspîndesc dragostea pen
tru citit în rîndurile maselor largi 
ale țărănimii colectiviste — seri li
terare, recenzii, expoziții de cărți 
etc. — cercurile de citit joacă un rol 

important. Ele contribuie — prin prezentări, recenzii și 
lecturi bine alese din cărți, ziare, reviste, broșuri — la 
informarea țăranilor colectiviști în legătură, cu cele 
mai importante evenimente interne și internaționale, 
la popularizarea experienței înaintate în sporirea pro
ducției agricole și întărirea economică-organizatorică a 
gospodăriilor colective, la răspîndirea cunoștințelor 
științifice, la formarea trăsăturilor înaintate ale omu
lui nou, la dezvoltarea gustului pentru citit.

Numeroși intelectuali de la sate — cadre didactice, 
medici, ingineri — desfășoară o muncă plină de 
pasiune în cadrul cercurilor de citit. Ei nu se mul
țumesc numai să prezinte fragmente din lucrări poli
tice, științifice sau beletristice, dar și discută cu 
colectiviștii pe marginea celor citite, stimulîndu-le in
teresul pentru carte, pentru lectură. O asemenea acti
vitate rodnică la cercurile de citit desfășoară învăță
toarea Maria Simulescu, din comuna Popești, pro
fesoara Lenuța Spînu, din comuna Cetești — raionul 
Focșani, medicul veterinar Florin Broscuțeanu, dm 
comuna Roșia, inginerul agronom Ion Năstase, din 
comuna Avrig — raionul Sibiu, și mulți alții.

De buna îndrumare a bibliotecilor comunale în ce 
privește sprijinirea cercurilor de citit se ocupă comi
tetele pentru cultură și artă, Biblioteca centrală de 
stat, bibliotecile regionale și raionale. Este de' mențio
nat faptul că serviciul metodic-bibliografic al Biblio
tecii centrale a editat în această iarnă un folositor 
„îndrumar metodic privind organizarea și funcționa
rea cercurilor de citit”.

Acolo unde cercurilor de citit li se acordă atenția 
cuvenită, unde bibliotecarul șl directorul căminului 
cultural, sprijiniți de organizația de partid și conduce
rea gospodăriei, se ocupă cu perseverență de orga
nizarea lor, de îndrumarea lectorilor, de alegerea 
judicioasă a materialelor pentru lectură, cercurile 
de citit devin factori importanți în viața cul
turală a satului colectivizat. în satul Izvoarele din 
raionul Teleajen, de pildă, bibliotecara Elisabeta Gri- 
gorescu s-a îngrijit din vreme de elaborarea planu
rilor de lectură ale tuturor cercurilor de citit pentru 
această iarnă, orientîndu-Ie îndeosebi spre acele bro
șuri și cărți care răspund în cea mai mare măsură ne
cesităților actuale ale gospodăriei colective din sat: 
„Livezi înfloritoare pe toate terenurile degradate ori 
în pantă”, „îngrijirea animalelor în timpul iernii”, 
„Cum păstrăm apa în pămînt“ etc. Totodată, un loc 
însemnat este rezervat, în activitatea cercurilor, 
lecturii din broșurile de popularizare a cunoștin
țelor științifice și de combatere a misticismului, pre
zentării unor opere literare care reflectă viața satului 
colectivizat ș.a.

Din păcate însă nu pretutindeni cercurile de 
citit se bucură de atenția și grija cuvenită. în raioane 
cum sînt Arad, regiunea Banat, Oltenița, regiunea 
București, numeroase cercuri de citit duc o existență 
formală, neîndeplinindu-și menirea importantă ce le-a 
fost încredințată. E necesar un ajutor mai activ, pe 
teren, din partea metodlștilor de la bibliotecile regio
nale și raionale, o preocupare mai vie față de aceste 
cercuri din partea comitetelor regionale și raionale 
pentru cultură și artă, a comitetelor regionale și raio
nale ale femeilor.

„Luna cărții la sate”, care va încep? la 1 februarie, 
trebuie să cuprindă în raza el de manifestări și 
cercurile de citit, contribuind la o intensificare și la 
ridicarea la un nivel superior a activității lor I 
regiunile și raioanele.

Organele locale de partid, preocupîndu-se 
samblul muncii politlco-culturale la sate, au 
rirea să se îngrijească și de buna desfășurare, 
legătură cu viața și eficiența activității în cercurile 
de citit.

în toate

de. an- 
îndato- 
strînsâ
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Sesiuni ale sfaturilor 
populare regionale

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — 
sesiunea ordinară a Sfatului popular 
regional Cluj a fost prezentat ra
portul comitetului executiv al sfa
tului popular regional asupra înde
plinirii planului și bugetului local 
pe anul 1962 și cu privire la planul 
și bugetul pe anul 1963.

în raport s-a făcut un bilanț al 
numeroaselor realizări social-cultu- 
rale din regiune.

Pentru anul 1963 planul prevede 
dezvoltarea industriei locale cu 20 
la sută, se vor electrifica 100 de sate, 
vor fi date în folosință încă 1624 de 
apartamente.
va <

. Valoarea investițiilor 
crește cu 19 la sută.

IMPORTANTE OBIECTIVE 
SOCIAL-CUI.TURALE

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— La Constanța a avut loc sesiu
nea Sfatului popular regional Do- 
brogea. Deputății au analizat în ca
drul acesteia felul cum a fost reali
zat .planul, de stat local și bugetul 
pe 1962 și au aprobat planul de stat 
local și bugetul pe anul 1963.

în hotărîrea adoptată se prevede 
printre altele creșterea producției 
industriei locale cu 8,6 la sută față de 
1962 ; redarea în circuitul agricol a 
unei, suprafețe de 15.627 hectare prin 
defrișarea mărăcinișurilor, desfiin
țarea de drumuri inutile și amena
jarea terenurilor supuse eroziunilor. 
Este prevăzută, de asemenea, extin
derea suprafeței comerciale cu 2100 

„mp, construirea unui spital cu 300 
de paturi la Medgidia, - înființarea a 
noi case de naștere, cămine cultu
rale,- cinematografe și alte obiective 
de folos obștesc. Numai pentru ac
țiunile sociăl-culturale bugetul Sfa
tului popular regional Dobrogea 
prevede fonduri în sumă de 
203 269 000 lei.

ÎNSEMNĂRI DE LA UZINELE

„PROGRESUL"-BRĂILA

...Âu trecut zece enl de eînd —< 
părăsind amfiteatrul Institutului — fov. 
Nicolae Neagu a luat contact sfrîns cu 
uzina șl cu o parte din multiplele ei 
probleme. A cunoscut atunci noi to- 
varăși de muncă. S-a afașaf cu dra
goste de colectiv. în secție s-a înfîlnif 
cu multe probleme pe care nu le în
vățase în institut. Se ocupa de or
ganizarea producției, de aproviziona
rea cu materiale a echipelor, întoc
mea situații ; înfr-un cuvînt îndepli
nea multe din atribuțiile maistrului. 
Toate aceste griji îi absorbeau timpul, 
nu-i dădeau răgaz să se gîndească 
inginereșfe la problemele producției. 
Nimic de zis. Printre „picături" a 
conceput și executat, în secfia de osii 
montate, un ingenios dispozitiv mag
netic de echilibrat static osii. Le-a 
ajutat strungarilor să găsească „cheia" 
întrebării : „cum să se mărească vi
teza strungului „Carussel” ?

Anii au trecut pe nesimțite. Parcă 
nici n-a băgat de seamă cît de mult 
s-a schimbat munca în secfie. Un șir 
de măsuri au îmbunătății treptat pro
cesul tehnologic. Numai anul trecut 
au fost montate în sec)ie patru mari 
mașini de profilat osii, cîteva strun
guri „Carussel". A fost pus în funcție 
un cuptor electric de încălzit ban
daje. S-a ridicat mult nivelul tehnic 
din secție. Oamenii n-au rămas nici 
ei în urmă. în secfia rotărie au cres
cut cadre destoinice. Ștefan David, 
Ion Pefrică, Aurel Rahil sînt cîfiva 
dintre maiștrii care au acumulat o 
bună experiență în conducerea pro
ducției.

în secfia de osii montate — unde 
Inginerul Nicolae Neagu îndeplinea 
funcfia de adjunct de secfie — func
ționează două laminoare de fixare e 
Inelelor la bandajele de cale ferată.

Perspectivă din 
piața 3 Decem
brie (fostă piața 
Chibrit).

(Foto :
Gh. Vlnțilă)

Minele Lupeni, Petrilg, Lonea, Aninoasa, Dîlja și alte 
exploatări au primit primele utilaje noi din acest an. 
Conform prevederilor planului, minerii vor primi anul 
acesta peste 3 000 de vagoneți de mină, 1 200 ciocane 
pneumatice și perforatoare, numeroase mașini de în
cărcat cărbune și de extracție, locomotive electrice, 
în subteran vor fi instalate benzi transportoare în lun
gime totală de 22 000 m și alte utilaje.

Valoarea investițiilor alocate în acest an pentru do
tarea minelor cu noi mașini și utilaje se ridică la circa 
133 milioane lei.

înzestrarea exploatărilor miniere cu utilaje, fo
losirea mai rațională a celor existente și. aplicarea 
unor noi măsuri organizatorice vor permite sporirea 
simțitoare a vitezelor la lucrările din subteran, ușu- 
rînd totodată munca minerilor. (Agerpres)

Comunicări științifice privind 
restaurarea monumentelor

între 22—24 ianuarie la 
Institutul de Istorie al 
Academiei R.P. Romîne se 
desfășoară lucrările sesiu
nii științifice de comuni- gomirna, Sucevița. Voro- 

", neț, Tazlău, precum și

Capitală, de la complexul 
Horezu, de la Palatul 
Domnesc din Tîrgoviște, 
din Prejmer, Brașov, Dra-

Prima serie de pui
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”).— 

La consiliul agricol regional se află 
un plan în care sînt prevăzute sar
cinile în legătură cu dezvoltarea 
sectorului avicol ve anul 1963, mă
surile ce se vor lua pentru crește
rea în unitățile agricole socialiste a 
peste 540 000 de păsări. în acest scop 
s-au făcut pregătiri pentru asigura
rea din timp a celor peste 1 000 000 
pui de o zi. Au fost revizuite apa
ratele de incubație, s-au luat măsuri 
pentru aprovizionarea incubatoare
lor cu materialele necesare, s-a tre
cut la instruirea personalului cen
trelor avicole, I.C.Z. Tg. Mureș și 
cele din cadrul U.R.C.C. care func
ționează la Tg. Mureș, Luduș și 
Tîrnăveni.

Zilele trecute, de la centrul avicol 
Luduș au fost trimiși în gospodăriile.; 
colective primii 5 000 de pui.

Noi cabinete 
de stomatolo

gie
Secția sanitară 

prevederi sociale 
regiunii București 
lărgit în

și 
a. 
a 

ultimul 
timp rețeaua unită
ților de stomatolo
gie prin crearea u- 
nor noi laboratoare 
de tehnică dentară 
și cabinete de sto
matologie. Astfel au 
luat ființă laborato
rul din Periș, care 
va deservi și cir
cumscripțiile sanita
re din apropiere, la
boratorul din Buf
tea, pentru deservi
rea salariaților de la 
Centrul cinematogra
fic, fabrica < 
serve, fabrica 
rămidă etc.

de con- 
i de că-

PRIMUL MINISTRU BRITANIC, Macmillan, a rostii uri 
discurs în care a răspuns declarațiilor făcute de președin
tele de Gaulle în cursul conferinței sale ‘de presă. După/ 
cum subliniază agenfia „France Presse", riposta primului 
ministru englez a fost „de o violentă care a surprins pe 
tofi observatorii". (Amănunte în pag. 4-aj.

LA BURSA DIN LONDRA s-au înregistrat în ultimele 
zile sâăderi importante ale cursului acțiunilor societății 
pentru construirea unui tunel sub Canalul Mînccil. Sensul 
acestor scăderi constă, după cum relevă ziarul francez „Le 
Monde”, în faptul că relațiile dintre Londra șl Paris „devin 
mai nesigure, mai dificile" în urma opoziției lui de Gaulle 
fafă de intrarea Angliei în Piafa comună.

PARLAMENTUL CANADIAN s-a deschis tnfr-o atmosferă 
de nesiguranță și tensiune politică. Motivul acestei situații 
— relevă agenfia Reufer — este proiectul de buget care 
urmează să fie prezentat parlamentului șl’care a sfîrnii 
profunde nemulțumiri, deoarece prevede un mare deficit.

LA CARACAS, în urma unui ordin al ministrului educa* 
fiel, s-au suspendat cursurile la toate școlile superioară 
pentru a se preveni extinderea grevei declarata de sfu- 
denfll Universității centrale din capitala Venezuelel.

ESCADRA DE NAVE ale flotei a 7-a a S.U.Ä. care a 
sosit în portul japonez Kobe a fost întîmpinafă de munci
torii portuari, care au organizat o mare demonstrate de 
protest sub lozinca : „Nave americana cărafl-vă de aici 1"

cări, organizată de Direc
ția monumentelor istorice date despre activitatea de 
din Comitetul de stat 
pentru construcții, arhi- 
tectură și sistematizare. 
In cadrul sesiunii vor fi 
prezentate comunicări pri
vind rezultatele cercetări
lor și studiilor efectuate 
cu ocazia lucrărilor de 
restaurare din ultimii ani 
ale unor monumente din

conservare și luare în evi
dență a monupientelor is
torice.

La lucrările sesiunii 
participă arhițecți, istorici, 
arheologi și ingineri, cer
cetători din institute și 
muzee din Capitală și din 
țară.

Aparate moderne 
pentru laboratoarele 
din industria ușoară

Aspect Interior din secția velo-moto de Ia Uzinele chimice „VIctoria“-Floreștl

Analiza în laborator a materiilor > 
prime, a semifabricatelor etc. con-.’ 
tribuie la obținerea unor produse de 
calitate. Pentru ca aceste analize 'să 
se facă tot mai bine, numeroase la
boratoare din întreprinderile aparți- 
nînd industriei ușoare au fost dotate 
cu aparate de măsură și control/ din 
ce în ce mai perfecționate. Anul a- 
cesta laboratoarele vor fi înzestrate 
în continuare cu aparatură moder
nă : balanțe analitice, microscoăpe 
și altele. Unele laboratoare, printre 
cars- șl-cel do la „Filatura Romî- 
nească de Bumbac" din Capitală, 
au primit aparate electrice pentru 
determinarea regularității și rezis
tenței firelor, ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea permanentă a cali
tății firelor de bumbac.

Schîmb de experiență 
pe tema bunei deserviri

BRAȘOV (coresp. „Scînteii). — La 
Brașov timp de două zile a avut loc o 
consfătuire cu caracter de schimb de 
experiență privind buna deservire a 
publicului consumator din restaurante 
șl cofetării. Au fost prezentate referate 
despre metodele de muncă folosite 
pentru continua îmbunăfăfire a deser
virii la trustul de alimentație publică — 
„Carpaji" șl I.A.P.L.-„Cofetarul" din 
Brașov. Pe marginea acestora s-au făcut 
ample discuții.

Prime 
de vechime

//

colectivă

103
„In ce constă însemnătatea și frumusețea muncii de concepție ?” 

De la planșetele lor, mai mulți ingineri și proiectanți din cadrul ser
viciilor âe concepție ale Uzinei „Progresul”-Brăila ca și unii muncitori 
ne-au răspuns la "întrebarea amintită. Iată cîteva răspunsuri:

LUCIAN TUDOR, inginer: „O muncă încordată, căutări neînce
tate. Cu fiecare soluție găsită se iscă noi întrebări pentru alte soluții 
care-și cer de asemenea, în ordine, răspuns, rezolvare. Cît de mult 
rîvnită e clipa izbînzii, clipa cînd proiectul, trecut de toate avizările, 
își dă cu bine „examenul“ în uzină !”.

VIRGIL BUZDUGAN, inginer : „Crearea de utilaje și produse noi, 
perfecționarea mașinilor existente sînt probleme din cele mai impor
tante ale industriei noastre socialiste. Pentru ca să ne realizăm cît 
mai bine sarcinile ce ne revin din planul nostru tehnic, avem datoria 
de a munci perseverent pentru a ne îmbogăți continuu cunoștințele 
tehnice și economice, de a ne documenta tot timpul asupra celor mai 
noi și valoroase descoperiri din domeniul tehnicii. Intr-un cuvînt, 
după mine, munca de concepție, este arta de a stăpîni cit mai deplin 
tehnica avansată”.

VALENTIN FRÎNCU, proiectant: „Căutări, încercări repetate. De 
multe ori stingă șterge de 3-4 ori ceea ce face dreapta. Gîndirea crea
toare le coordonează pe toate. Aș zice' că inginerul de concepție, ca și 
proiectantul, sînt cutezători exploratori ai noului în tehnică“.

NICOLAE NEAGU, inginer : „Dacă întrebarea mi s-ar fi pus în 
urmă cu cîțiva ani, poate că n-aș fi putut răspunde în cunoștință de 
cauză. Acum e altceva. Lucrez de cîtva timp în serviciul constructor- 
șef din uzină și mi-am dat seama că munca inginerească de concepție 
este o muncă de mare răspundere și însemnătate”.

£

„Inginerul Ni-

In anul acesta urmează să li se mai 
adauge încă unul. Cine e mai în mă
sură să proiecteze noul laminor? —a 
fost întrebarea pe care și-a pus-o, în 
primele zile ale anului 1963, condu
cerea tehnică a uzinei.
colac Neagu ar putea elabora pro
iectul îmbunătățit, el cunoaște de-a 
fir a păr laminorul. E un cadru pre
gătit" — au spus mulji tovarăși. Ca 
urmare, a fost transferat din secfie la 
serviciul construcfor-șef, ca inginer 
de concepție.

La noul său loc de muncă, în fața 
planșetei, alături de un colectiv de

proiectanfi, inginerul Neagu îți înce
pea, în primele zile ale anului, primul 
proiect ce-l avea de elaborai în 
uzină,

După aprofundate studii și calcule, 
proiectul îmbunătății al noului lami
nor din secfia osii montate a fost 
elaborat. Fa|ă de laminoarele existen
te, laminorul nou, cel aflat deocam
dată doar în schije și în calcule, va 
avea caracteristici tehnice superioa
re, o funcționare de lungă durată, îi 
vor fi mult reduse reparațiile. După 
calculele făcute, productivitatea va 
crește, fafă de laminoarele vechi, cu 
25 la sută.

Așa șl-a început activitatea în pri
mele zile ale lui 1963 — după 10 ani 
de muncă în secțiile uzinei — cel 
mai „tînăr" inginer de concepfle din 
serviciul consfructor-șef. ~ .
timp munca Iul va da roade, o vor 
prefui, în practică, și oamenii din 
secția de unde a plecat. Proiectele 
lui își vor frece atunci examenele.

Nicu Constantin este Inginer-șef de 
concepție. Mihai Dumitru împlinește 
peste püfin timp 20 de ani de cînd 
și-a „cîșfigat"- calificarea de frezor. 
Cu toată deosebirea preocupărilor 
lor, amîndoi sînt deopotrivă de bine 
cunoscufi și apreciat în uzină. Sînt 
suficiente temeiuri pentru ca oa
menii să-i socotească prieteni șl to
varăși apropia)! atîf în viafă cît șl în 
muncă.

Printre utilajele de mare tehnicitate 
și de importantă deosebită pe, care le 
are Uzina „Progresul" sini și mașinile 
de tăia*- dantură sau, cum li se mai 
spune, mașini de prelucrat rofi din
țate. Aici,, în acesf. important loc de 
muncă, poate fi .înfîlnifă; într-unul din 
cel-e trei schimburi, brigada con
dusă de Mihai .Duțnițru. S-au prelu
crat cu o-mare precizie, la aceste 
mașini, piese de . dimensiuni, mari. 
Uneia au avut un diametru de 5,5 m 
și o greutate de-15-18 tone. Se în- 
tîmplă însă— șl încă-destul de des 
— ca unele comenzi urgente de uni
cate să necesite o nouă tehnologie, 
adaptări de dispozitive și scule spe
ciale noi care urmează să fie concepu
te și executate în uzină.

Zilele trecute a apărut în fafa îngi-

Peste pufin

C. MORARU

(Continuare în pag. ni-a)

Numeroși marinari, do
cheri și mecanizatori din 
portul Constanța au pri- 
mit zilele acestea prime 
d® vechime pentru ac
tivitate îndelungată în 

/producție, în sumă de 
;ț'j521 000 lei. Printre cei 
jcare au beneficiat de 
astfel de prime se află 
Nicolae Ștefănescu, Vic
tor Paraschiv, Titus 
Stănescu, Gheorghe Ță- 
ranu, Petre Cuzencu, 
Gheorghe Dumitriu $ 
alții.

*:A

întîmplările la care 
ne referim nu sînt ne
cunoscute cititorilor: 
despre ele s-a scris 
la vremea respectivă. 
Dacă revenim asupra 
lor, o iacem deoarece 
toate aceste fapte, a- 
dunate laolaltă, alcă
tuiesc file ale unei mi
nunate biografii co
lective a generației zi
lelor noastre.

Eroii întîmjJlărilor 
au vîrste și profesii 
felurite, după cum fe
lurite sînt și faptele 
de curaj pe care 
le-au săvîrșit. Euge
nia Pop, adolescenta 
cu codițe, care abia 
cu un an în urmă s-a 
despărțit de cravata 
de pionieră, s-a arun
cat în apa înghețată a 
Tîrnavei Mari, salvînd 
trei vieți de copii. O- 
țelarul Francise Studi. 
neț, din „Cetatea de 
foc" a Reșiței, a în
fruntat temerar gazele 
și flăcările gata să-1 
învăluie — și înlătu- 
rînd defecțiunea de la 
cuptor — a dat „cale 
liberă“ șarjei de oțel. 
Ciobanii colectivei din 
Făcăienii Bărăganului 
au ținut piept viscolu-

Balogh ludovic te 
numără printre cei 
mal buni croitori tn 
piele de ia fabrica 
de Încălțăminte „So
lidaritatea” din O- 
radea. Prin Îmbina
rea cit mal atentă a 
tiparelor el reuțețj^ 
să economisească In 
llecare lună mai bine 
de 700 decimetrii pă- 
frați piele, din care 
se pot confecționa 
peste 50 perechi fete 
de pantofi pentru 
femei.
(Foto : Ä, Cartojan)

«

Din scrisorile sosite Ia redacție

Se împiedică de un cablu
In vara anului tre

cut au început lucră- 
rile pentru prelungi
rea liniei tramvaiului 
13 cu încă 2 7cm, în 
cartierul Militari din 
Capitală. Cu toate că 
existau condiții ca lu
crarea să fie efectuată 
într-un ' timp scurt, 
montarea liniei s-a 
terminat abia la sfîr- 
șitul anului. Totuși, 
mici acum, cînd toate 
lucrările executate de 
către I.T.B. sînt gata, 

. tramvaiul nu circulă 
încă pe această porți
une. Și aceasta dato
rită faptului că în ca
lea liniei de tramvai 
stau două așa-zise ob
stacole: un cablu 
lefonic și unul de 
dioficare, situate 
înălțimea la care
trebui montat circu
itul electric al liniei 
de tramvai. Acum cîs

te- 
ra- 

la 
ar

teva luni, întreprins 
derea „Teleconstruc- 
ția”-București a ■ înce
put lucrările pentru 
instalarea subterană a 
celor două cabluri. 
Ele trebuiau termina
te, conform contractu
lui, la 31 decembrie 
1962. Lucrările sînt 
însă tărăgănate, ast
fel îneît salariații în
treprinderilor din a- 
ceastă parte a orașu- 
lui sînt nevoiți ca as, 
cum, în timpul iernii, 
să parcurgă pe jos o 
distanță apreciabilă. 
Oare de cît timp are 
nevoie întreprinde
rea „Teleconstrucția“ 
pentru a executa o 
lucrare care nu ar 
trebui să dureze mai 
mult de cîteva zile ?

VASILE ACHIM 
coresp. voluntar

Iul șl nămeților o un aer firesc, 
noapte întreagă, fe. 
rind oile de înzăpe
ziră și de lupi. In zorii 
zilei, arătau ca niște 
oameni de zăpadă, cu 
chiciura prinsă de 
sprîncene și de mus
tăți. Iar strungarul 
Gheorghe Martinescu 
din Topleț, întorcîndu- 
se acasă de la lucru, 
de-a lungul liniei fe
rate, și observînd o

stîncă prăvălită pe 
șine, a alergat kilo
metri în șir, fără o- 
prire, să dea alarma. 
Și apoi a lucrat cîteva 
ore, cot la cot cu ce
tățenii din sat, pentru 
ca trenul să poată 
trece nestînjenit.

Ne oprim aici, cu 
toate că șirul exem
plelor ar putea conti
nua. întrebați pe ori
care dintre oamenii 
aceștia, ori pe alții a- 
semenea lor, despre 
faptele lor pilduitoare. 
Fiecare va povesti cu

.._ .... ___1, expli-
cînd simplu : „doar 
n-am făcut nimic deo- , 
sebit. Oricare altul ar 
fi procedat la fel“.

Care a fost resortul 
tainic ce le-a dat for
ță, îndemnîndu-i la a- 
semenea fapte îndrăz
nețe ? înalta conștiin
ță patriotică, cetățe
nească, tăria de ca
racter, abnegația în . 
muncă.

Ei nu sînt decît cîțiva 
dintre nenumărații oa
meni noi care — în 
viața și în munca de 
fiecare zi, ca și în îm
prejurările deosebite 
— acționează identifi- 
cînd propriile interese 
cu interesele genera
le, animați de înalta 
conștiință a datoriei 
și a răspunderii ob
ștești.

...Am răsfoit doar 
cîteva file care oglin
desc eroismul patrio
tic, cîteva din nenu
măratele file pe care 
le înscrie, într-o 
nunată biografie 
lectivă, generația 
lelor noastre, condusă, 
însuflețită și educată 
de partid.

ION MÄRGINEANU

mi- 
co- 
zi-
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nom șl zootehnistul, avînd sprijinul unor specialiști de 
la consiliul agricol raional. După aceea, proiectul de 
plan a fost discutat în biroul organizației de bază. 

Pentru producții sporite de grîu
?i
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Adunarea generală 
a ealeetiriștilor 
din VÎLWEIE

Zilele trecute a avut Ioc adunarea generală a colec
tiviștilor din comuna Vîlcelele, raionul Rm. Sărat, în ca
drul căreia s-au dezbătut și aprobat darea de seamă 
pe anul trecut și planul de producție pe 1963. De ase
menea adunarea generală a ales noul consiliu de con
ducere al gospodăriei. La adunare a participat și tov. 
Vasile Pascu, prim-secretar al Comitetului raional de 
partid Rm. Sărat.

Darea de seamă anuală, prezentată de tov. Dumi
tru Spiță, președintele gospodăriei, a înfățișat pe larg 
realizările obținute în anui 1962. Planul de producție 
a fost îndeplinit și depășit la majoritatea obiectivelor. 
Este rodul hărniciei colectiviștilor, al sprijinului acor
dat de sfat în tractoare și mașini agricole, semințe de 
soi, al îndrumării colectiviștilor de către specialiști re
partizați în gospodărie.

Care sînt principalele realizări ale gospodăriei co
lective din Vîlcelele pe 1962? Cum au fost obținute? La 
aceste întrebări aflăm răspunsul atîf în darea de 
seamă cîf și din cuvînful colectiviștilor în adunarea 
generală.

Gospodăria colectivă din Vîlcelele este situată în 
partea de miază-noapte a cîmpiei Bărăganului. Pă- 
mîniul este bun. Dar, în această zonă, primăvara bîn- 
tuie vînturi uscate care dăunează culturilor. Pentru 
obținerea unor recolte bogate trebuie să se aplice 
întregul complex de metode agrotehnice înaintate. 
Acest lucru a fost valabil și pentru anul 1962, cînd în 4 
luni din vară n-a plouat decît o singură dată. In aceste 
condiții, colectiviștii au realizat, la principalele culturi, 
următoarele producții medii ia hectar : 1 509 kg grîu, 
3 889 kg porumb boabe, 1510 kg mazăre, 1711 kg 
floarea-soareiui, 23 341 kg sfeclă de zahăr etc. Rezul
tate bune s-au obținut și la grădina de legume care a 
ocupat, împreună cu cartofii, o suprafață de 43 ha.

Sectorul zootehnic este una din principalele ramuri 
de producție ale gospodăriei colect've din Vîlcelele. La 
sfîrșitul anului, acest sector cuprindea 953 capete bo
vine, 1366 porci, 2058 oi, 3900 păsări-mafcă. Pentru 
adăposfirea numărului sporit de animale s-au ridicat 
numeroase construcții, printre care și o îngrășăforie în 
flux continuu care urmează să fie terminată în acest an.

Obținerea unor producții mari la hectar și dezvol
tarea continuă a sectorului zootehnic au permis gos
podăriei să valorifice pe bază de contract cantități 
mari de produse agricole și să realizeze importante 
venituri bănești. Au fost vînduie sfatului 434 tone grîu, 
1705 tone porumb, 371 tone floarea-soarelui, 2633 tone 
sfeclă de zahăr, 94 842 kg carne, 3 707 kg lînă, 
290 800 litri lapte de vacă și oaie. Pe aceste produse 
gospodăria a primit 7 522 800 lei.

Creșterea continuă a producției agricole și a veni
turilor realizate de gospodăria colectivă au dus la spo
rirea veniturilor colectiviștilor. Anul trecut, în afară 
de produse, s-au repartizat la ziua-muncă 24 lei în nu
merar. In ultimii an1 comuna Vîlcelele s-a înnoit cu to
tul. „Iau parte la a 12-a adunare generală anuală a 
gospodăriei noastre — spunea colectivistul Radu 
Tulea. Cu fiecare an realizările oglindite în darea de 
seamă sînt mai mari, mai îmbucurătoare. Ce frumos e 
satul nostru azi 1 Case noi, lumină electrică, mărfuri 
multe la cooperat’vă. Pentru asta ne e dragă colectiva, 
pentru asta trebuie să muncim tot mal bine".

Dar adunarea generală a colectiviștilor din Vîlcelele 
n-a constituit numai un prilej de trecere în revistă a 
rezultatelor obținute. Colectiviștii au analizat cu multă 
exigență felul cum s-a muncit anul trecut și au sta
bilit măsurile ce trebuie întreprinse pentru ca în acest 
an să obțină recolte șl mai mari la hectar și producții 
sporhe în sectorul zootehnic. Toate acestea au fost con
cretizate în planul de producție pe 1963, aprobat de a- 
dunarea generală. La întocmirea proiectului de plan au 
lucrat membrii consiliului de conducere, Inginerul agro-

In gospodăriile colective au loc adunări generale în cadrul 
cărora colectiviștii dezbat dările de seamă pe 1962 și discută 
pe larg planul de producție pe acest an, stabilind măsuri pentru 
realizarea și depășirea producțiilor planiiicate. Experiența în
delungată a gospodăriilor colective iruntașe a dovedit că de 
teiul cum se stabilesc obiectivele planului și de măsurile luate 
de colectiviști pentru realizarea lor, depinde, în mare măsură, 
obținerea unor producții mari și dezvoltarea mai multor ramuri 
de producție aducătoare de venituri.

Consumi de conducere ol gospodăriei colective din Vîlcelele, 
raionul Rm. Sărat, a prezentat, zilele trecute, în adunarea gene
rală, un proiect de plan bine gîndit. El a lost discutat în lumina 
rezultatelor obținute anul trecut, iar propunerile care au iost 
tăcute țintesc spre realizarea unor recolte și mai mari la hectar, 
cît și a unor producții sporite în sectorul zootehnic.

Publicăm în această pagină experiența G.A.C. Vîlcelele și 
măsurile propuse de ’ ’
sporirea producției.

colectiviști în adunarea generală pentru

„Cum am lucrat anul 
trecut și ce trebuie să fa
cem pentru sporirea pro
ducției de cereale în a- 
cest an ?" Darea de sea
mă, proiectul planului de 
producție și discuțiile pur
tate în adunarea generală 
au dat răspuns la aceste 
întrebări.

Grîul este pr’ncipala 
plantă de cultură, ocupînd 
37 la sută din suprafața a- 
rabilă a gospodăriei. în 
1962 producția a fost de 
1 509 kg la hectar. Este o 
producție bună. însă mulți 
colectiviști au arătat că ea 
este sub posibilitățile gos-

fost arătate și cauzele. După cum se 
de grîu este hofărîfă nu numai de Iu-

folosite. Or, în toamna anului 1961 grîul a fost semănat 
pe un teren situat în luncă unde 
în condiții de uscăciune, arătura 
iese bolovănoasă. Neasigurîn- 
du-se un bun pat germinativ, o 
parte din semințe au rămas la 
suprafață, neîncolțite. In primăva
ră, unele dm firele de grîu 
s-au uscat deoarece nu au avut 
nodul de înfrățire acoperit.

Ținînd seama de toate acestea, 
s-au tras învățăminte prețioase pen. 
fru producția acestui an. Terenuri
le au fost alese cu grijă, iar 
fura s-a făcut la adîncimea la 

bolovani, 
bun

Tn adunarea generală s-a pus întrebarea : „Putem 
să obținem o producție mai mare de porumb în acest 
an ?“ Toți cei care au luat cuvînful au arătat că există 
încă mari rezerve în această privință, lată pe ce se ba
zează ei : brigada a IV-a a obținut o producție medie 
de 4331 kg la hectar, iar brigada a ll-a — 4 131 kg la 
hectar. Echipa condusă de Stan P. Pîrvu din bri
gada a IV-a a recoltat 4 761 kg porumb boabe la hec
tar de pe suprafața ce i-a fost repartizată. Dar în 
aceleași condiții, brigada a Vl-a a obținut numai 3 001 
kg porumb la hectar. Referindu-se la cauzele aces
tor diferențe de recoltă, colectivistul Trifan Solomon 
a arătat că hofărîrea luată de consiliul de conducere 
de a se rări porumbul cu mîna, „după măsură“, a fost 
foarte bună. Numai că nu toate echipele au respectat-o. 
De asemenea, mai sînt colectiviști care la prășit se 
grăbesc să ajungă la capătul tarlalei și fac lucru de 
mînfuială. lată de ce trebuie să se controleze îndea
proape cum se face prașila, pentru ca lucrările stabi
lite în plan să fie de cea mai bună calitate.

Ținînd seama de propunerile făcute pentru sporirea 
producției de porumb, în planul pe 1963 s-au prevăzut 
o serie de măsuri privind răspîndirea experienței frun
tașilor și aplicarea întregului complex de măsuri agro
tehnice pe toate suprafețele. Odată cu arătura de 
toamnă s-au încorporat îngrășăminte pe o suprafață de 
375 ha. Pînă la venirea primăverii va fi transportat 
la cîmp gunoi de grajd bine fermentat pe o suprafață 
de încă 300 ha. La semănat se vor folosi numai se
mințe dublu hibride și se va asigura o densitate de 
30 000 fire la hectar. In loc de 4 prașile, cîte s-au dat 
în anul trecut, se. vor aplica 5 prașile.

O serie de măsuri au fost prevăzute pentru sporirea

In ce privește dezvol
tarea sectorului zootehnic, 
și în acest an se prevăd 
măsuri pentru creșterea e- 
fectivelor mai ales la vaci 
și juninci din total bovine, 
porci grași, păsări. Astfel, 
va trebui să se ajungă la 
412 vaci și juninci monta
te, să se îngrașe 150 bo
vine și 922 porcine, să se 
crească 15 000 de pui. Dar 
principalul obiectiv al pla
nului în sectorul zootehnic, 
discuțiile, a fost sporireaîn jurul căruia s-au purtat ___

producției pe cap de animal. în plan s-a prevăzut li
vrarea pe bază de contract a 83 tone carne de porc, 
39 tone carne de bovine, cantități importante de lapte 
de vacă și de oaie și alte produse.

în cuvînful lor, parficipanții au arătat că se pot rea
liza și depăși aceste producții. în acest scop, vor fi 
înlocuite vacile care dau o producție mică de lapte 
și je vor lua o sere de măsuri pentru îmbunătățirea 
hrănirii și îngrijirii vacilor.

— Avem furaje de bună ca
litate, a arătat colectivistul Stoian 
Bordaș. Dar furajele nu sînt bine 
folosite, mai ales 
n-am reușit 
oamenii în acest sector, 
vacile sînt 
unul, mîine de altul, cum s-a în- 
tîmplat la noi, dau lapte puțin. 
Propun ca încă de pe acum să a- 
legem ca mulgători pe cei mal 
buni colectiviști. Greșit proce
dează acei brigadieri de cîmp 
care se opun ca asemenea oa
meni să vină să lucreze în sectorul 
zootehnic. Și la cîmp e nevoie de 
oameni vrednic’, dar în sectorul 
zootehnic avem nevoie și mat 
mare de ei.

Cifre mobilizatoare au fost pre
văzute pentru creșterea 
și păsărilor.

Realizarea sarcinilor 
prevăzute pentru sectorul zooteh
nic depinde în mare măsură de 
asigurarea unei baze furajere co
respunzătoare. Planul de produc
ție prevede cultivarea în acest an 
a 423 ha cu culturi furajere. Ți- 
nînd seama de valoarea deose
bită a porumbului însilozat, se vor 
cultiva cu această plantă 121 ha 
iar prin aplicarea întregului com
plex de măsuri agrotehnice se va 
urmări obținerea a cel puțin 
30 000 kg masă verde la hectar, 

vor cultiva 192 ha cu lucernă, iar 
fost rezervată o suprafață de 90 ha

Paraschsva Iordan, șefă de echipă : „împreună 
cu echipa mea, am reușit să îndeplinesc planul la 
toate culturile. Vrem să muncim și mai feine, să 
obținem recolte și mai mari“«

nu s-au 
fru a se 
germinativ, 
terenul a fost lucrat cu discul în 
două sensuri. De asemenea, s-au 
stabilit și o serie de lucrări care 
trebuie apl'cafe în primăvară 
care se vor face diferențiat, 
condițiile naturale și felul 
va ieși grîul din iarnă.

— C'frele prevăzute în
la grîu sînt minime — a spus bri
gadierul Ștefan Gnionea. Noi 
putem obține producții și mai 
mari. Grîul semănat după toate 
regulile agrotehnica se prezintă 
bina. La controlul pe care l-am 
făcut am văzut că are o densitate 
normală și este bine înfrățit. Va trebui însă ca în prl-
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— cîte 3 839 kg în medie la hectar pe 
o suprafață de 1 125 ha. în ce constă 
secretul acestei producții ? Arăturiie a- 
dînd de toamnă, folosirea îngrășămin
telor șl a seminței hibride, semănatul la 
timpul optim, la o adîncime mai maro 
(10-12 cm), șl mai ales lucrările 
grijlre. S-au dat patru prașile, 
rftul s-a făcut cu mîna pentru a 
tea asigura cît$> 30 000 firo la

Colectivistul Vaslle Gărgăricl, 
unei echipe de cîmp, a împărtășit din 
experiența echipei în obținerea de re
colte mari de porumb. In 1962, pe te
renul care i-a fost repartizat a obținut 
o producție de 4 645 kg porumb boabe 
la hectar. Echipa a depășit planul și la 
celelalte culturi. Cum a lucrat această 
echipă? Toți membrii echipei s-au stră
duit să execute numai lucrări do bună 
calitate la îngrijirea culturilor. O mare 
atenție s-a dat răr’fului. Pentru a nu 
se micșora numărul de plant© la hectar, 
această lucrare a fost făcută cu mîna. Do 
asemenea, prașilele au fost făcute la 
vreme, cu grijă să nu se rănească 
plantele șl la adîncimea indicată de In
giner.

producției mazăre etc, întrucît din cauza
uscăciunii din timpul varii, fasolea în cultură pură nu 
leagă, această plantă va fi cultivată numai Intercalat 
prin porumb. Rezultatele obținute anul trecut au de
monstrat că se pot obține astfel 150—200 kg fasole 
uscată la hectar.

Cultura plantelor tehnice aduce 
mari venituri

Âlăturl de cereale, co
lectiviștii din Vîlcelele cul
tivă pe suprafețe mari 
plante tehnice și leguma. 
Planul de producție pe 
1963 prevede cultivarea a 
160 ha cu sfeclă de zahăr, 
330 ha cu floarea-soarelui, 
90 ha tutun și cîte 5 ha cu 
cînepă și muștar. S-au o- 
rienfaf bine colectiviștii de 
aci prevăzînd aceste su
prafețe destul de mari ?. 
Experiența lor dovedește 
că da. Anul trecut, din 
valorificarea sfeclei de za
hăr s-a realizat un venit de 
846 456 lei, florii-soarelui 
— 975 662 lei, tutunului— 
,1 025 390 lei.

Dar veniturile din aceste 
mari. Din discuții a reieșit

Ta/tzea.
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Deși adunarea generală nu s-a terminat, unii dintre colectiviști au trebuit să plece la treburile 
lor care nu sufereau amînare. La ferma de vaci (fotografia de sus), se împarte porumbul însilozat, 
unul din furajele caro asigură obținerea unei producții mari de.lapte. Păsările au primit și ele rația 
din mina îngrijitoarei Dobre Bița (fotografia de jos).

Ștefan Ghionea, brigadier: „Ca sä sporim pro. 
ducția la hectar, să ducem Ia platforma de la mar
ginea satului tot gunoiul de grajd".
cîmp au fost împărțite în cîte 5 echipe, iar fiecă
rei echipe 1 s-au atribuit cîte 4 atelaje.

Sarcinile din planul de producție au 
cate pe brigăzi și în cadrul aceetora 
țlnîndu-se seama de fertilitatea solului 
executate. în felul acesta, la culturile 
e-a putut face repartiția veniturilor și după produc
ția obținută. în toate campaniile agricole, cu spri
jinul biroului organizației de bază, consiliul de con
ducere ?i-a întocmit planuri de muncă operative 
în care au fost prevăzute sarcini precise pentru 
fiecare membru al consiliului. în timpul lucrărilor 
sau la sfîrșit de campanii, exercitîndu-și dreptul de 
control, biroul organizației de bază a analizat fe
lul cum sînt îndeplinite aceste planuri.

în cadrul discuțiilor purtate în legătură cu mă
surile tehnice și organizatorice ce trebuie luate 
pentru realizarea planului de producție pe 1963 
e-a subliniat necesitatea îmbunătățirii organizării 
muncii în brigăzi și echipe, a ridicării răspunderii 
brigadierilor și șefilor de echipă. A fost a6pru cri
ticat șeful brigăzii furajere, Vasile Solomon, care 
în loc să organizeze și să îndrume echipele pen
tru buna executare a lucrărilor, se mulțumea să 
constate lipsurile, fără să le aducă la cunoștința 
consiliului de conducere. A fost, de asemenea, criti
cat și brigadierul legumicol Ifrim Pîrvu, brigada 
mixtă de construcții-ateliere.

Brigadierul Tudorie Dumitru a arătat că acolo 
unde șefii de echipe n-au controlat cu exigență ca
litatea lucrărilor, unii colectiviști au tăiat iasolea 
intercalată prin porumb. Pentru a se aplica mai just 
retribuția muncii și după producția obținută, el a 
propus ca la întocmirea planului de cultură al bri
găzilor, fiecărei echipe să i se stabilească produc
țiile ce trebuie să le obțină, ținîndu-se seama de 
fertilitatea solului pe fiecare tarla. Panait Dician a 
propus să se repartizeze în brigăzi și echipe atît 
bărbați cît și femei, iar Grama Stan — ca în fie
care brigadă să fie repartizat un membru al consi
liului de conducere. S-au făcut și alte propuneri 
prețioase privind organizarea muncii, pë care con
siliul nou ales le va înfăptui.

Multă atenție a fost acordată însușirii de noi cu
noștințe agrozootehnice și răspîndirii experienței 
fruntașilor. A fost apreciată munca lectorilor Paul 
Marin, inginer agronom, și Alex. Haiducu, inginer 
zootehnist. Ei țin lecții interesante la care participă 
un mare număr de colectiviști. Totuși a fost criti
cat faptul că din unele echipe s-au înscris un nu
măr redus de oameni la cursuri.

Adunarea generală, a colectiviștilor din Vîlcelele a 
constituit un bun prilej pentru a se analiza felul cum 
a muncit consiliul de conducere și ce trebpie între
prins pentru a se evita repetarea neajunsurilor sem
nalate. Au fost scoase în evidență calitățile de bun 
organizator ale președintelui Dumitru Spiță, munca 
lui neobosită pentru dezvoltarea gospodăriei. în a- 
celași timp colectiviștii i-au arătat și unele lipsuri 
ca. de pildă, faptul că nu s-a ocupat mai stăruitor de 
îmbunătățirea muncii brigăzilor mai slabe. Aduna
rea a ales 
mai harnici 
Spiță a fost

Planul de 
organizatorice care au fost stabilite constituie un 
pas important pe calea obținerii unor succese șî 
mai mari în sporirea producției agricole. în întări
rea gospodăriei și creșterea nivelului de trai al 
membrilor ei.

De asemenea, se 
pentru conveer a 
care va fi însămînțată cu Iarbă de sudan, borceag, sorg, 
porumb masă verde etc.

O mare atenție se dă construcțiilor zootehnice. în 
cursul anilor au fost făcute grajduri, cotețe, saivane 
etc. la care s-au folosit materiale locale, reallzîndu-se 
aceste obiective la un preț redus. Planul pentru 1963 
prevede construirea unul grajd pentru 100 vite, ter
minarea complexului pentru păsări. De asemenea, sa 
construiește o pistă pentru depozitarea cerealelor măr
ginită de două pătule. Pentru realizarea acestor con
strucții cu cheltuieli cît mai mici, colectiviștii vor con
fecționa chirpici și cărămizi șl vor folosi șl alfe ma
teriale locale.

Dezvoltarea fondului de bază — 
gospodăriei

Succesele obținute de G.A.C. Vîlcelele în sporirea 
producției agricole și a veniturilor băneșfi se datoresc 
faptului că an de an colectiviștii au mărit avuția 
obștească, alocînd la fondul de bază însemnate sume 
de bani și cantități de produse. în 1962 s-au alocat la 
fondul de bază peste 1 600 000 lei. în felul acesta 
s-au putut dezvolta mai multe ramuri de producție și 
în primul rînd sectorul zootehnic ; s-au cumpărat ca
mioane și utilaje agricole, s-au făcut amenajări de teren 
în vederea irigațiilor etc. Toate acestea au creat con
diții pentru dezvoltarea producției agricole vegetale șl 
animale.Obținînd producții mari, gospodăria a putut va
lorifica produse mai multe, ceea ce a dus la creșterea 
veniturilor bănești, așa cum reiese din graficul de 
ma1 sus.

A crescut și partea bănească a valorii zilei-muncă 
care în 1962 a ajuns la 24 lei, cu 11 lei mai mult decît 
în 1960. Convinși din proprie experiență că este în 
interesul lor să dezvolte continuu avuția obștească, 
membrii gospodăriei au prevăzut și pentru anul 1963 
sume importante care vor fi alocate la fondul de bază. 
Cu acești bani se vor procura vaci de rasă, materiale 
de construcție, două autocamioane și diferite uti
laje agricole.

Important este ca sumele de bani alocate Ia fondul 
de bază să fie folosite cu mult spirit gospodăresc, ca 
fiecare colectivis’ să păstreze cu grijă bunurile obștești, 
în adunarea generală au fost aspru criticați cei care 
au dat dovadă de neglijență față de avutul obștesc. 
S-a apreciat ca rodnică activitatea desfășurată de comi
sia de revizie. Totodată, colectivistul Chiriță Radu și 
alții au cerut membrilor acestei comisii să controleze 
cu toată exigența șt mai des cum sînt gospodărite și 
păstrate bunurile obștești și să 
adunării generale măsuri de 
îndată ce le constată.

secloare puteau fi șl
că recolta de 23 341 kg 

sfeclă de zahăr la hectar este sub posibilități. Pe unele 
parcele s-au obținut producții de 30 000 kg la hectar și 
chiar mai mult. Cărui fapt se datoresc diferențele de re
coltă ? După cum se știe, sfecla de zahăr are nevoie 
în prima perioadă de dezvoltare de o temperatură mai 
răcoroasă. De aceea se recomandă să se însămînțeze 
primăvara mai devreme. în anul trecut, o parte din 
sămînță a fost iarovizafă, ceea ce a făcut ca plantele 
să răsară mai repede și să intre în perioada sece
toasă cu frunzele bine dezvoltate. Pe suprafețele unde 
s-a semănat sămînță obișnuită și această lucrare a 
înfîrziat, recolta a fost slabă. Pentru acest an, s-a pre
văzut în plan ca întreaga cantitate de sămînță de 
sfeclă care va fi folosită în primăvară să fie iarovi- 
zată. Ingineru’ agronom și brigadierii răspund personal 
de acest lucru. De asemenea, unii dintre participant 
la discuții au subliniat ce mare însemnătate are pre
gătirea terenului pentru această cultură. „Unii dintre 
șefii de echipă, a spus brigadierul Pîrvu Mărgărit, nu 
au ascultat indicația inginerului agronom de a se fărîmița 
bine pămînful. Dacă s-ar fi lucrat peste tot cu discul, așa 
cum a făcut Gărgăi ici, cu fotul altele erau rezultatele“, 
în plan s-a prevăzut ca pe lîngă o bună pregătire a 
terenului, la sfecla de zahăr să se aplice cîte 100 kg 
azotat și 150 kg superfosfat la hectar, 
se va face făvălugitul urmat de grapa 
lucrări de îngrijire se vor da 5 prașile.

scopul sporirii producției la hectar 
se vor aplica 4 prașile în loc de 3 cîte s-au daf 
trecut, iar răritul, întocmai ca la porumb, se va 
manual pentru a se asigură densitatea optimă la 

hectar. Colectiviștii au susținut propunerea consiliului 
de conducere de a se colecta întreaga cantitate de 
cenușă din sat spre a fi folosită ca îngrășămînt la 
floarea-soarelui. Această problemă a fost discutată a 
doua zl în adunarea comisiei de femei pe comună, 
acestea angajîndu-se să strîngă întreaga cantitate de 
cenușă și s-o dea echipelor spre a o împrăștia pe cîmp.

Cu aceeași grijă s-au discutat și stabilit măsurile pen
tru obținerea de producții sporite la tutun și legume,

Realizarea prevederilor planului de producție 
este hotărîtă în mare măsură de buna organizare 
a muncii, de activitatea desfășurată de consiliul 
de conducere pentru mobilizarea colectiviștilor la 
executarea tuturor lucrărilor la timpul optim.

Președintele și consiliul de conducere al G.A.C. 
Vîlcelele au cîștigat o bună experiență în organiza
rea muncii. Anul trecut colectiviștii au fost organi
zați în 9 brigăzi de cîmp, din care una furajeră, o, 
brigadă legumicolă, una zootehnică și o brigadă 
mixtă pentru construcții și ateliere. Brigăzile de

fost defal- 
pe echipe, 
și lucrările 
prășitoare,

noul consiliu de conducere dintre cei 
și vrednici colectiviști. Tov. Dumitru 
reales președinte CT1 gospodăriei, 
producție adoptai și măsurile tehnico-
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Alegeri de asesori populari

TELEGRAME
Astăzi se 

nesc 14 
hatiinfarea 
populare 'din /ara 
noastră. In loji 
cești ani L... 
miliției și-au i 
plinit cu cinste 
foria, stînd zi
noapte la post. In
misiunea lor el sînt
îndeaproape aju-
tafi de 1o)i oamenii
muncii, de tofi ce
tă|enii cinstiți.

Acum, cînd rn il i-
fia pășește în cel
de-al 15-lea an si
existentei sale, 03-
menii muncii urează 
lucrătorilor ei noi succese în 
lupta pentru apărarea cuceri
rilor obflnute de poporul nos
tru.

lată cîtevă aspecte 'din acti
vitatea cotidiană a lucrătorilor 
din miliție.

ta biroul 'dispecerului "de 
serviciu de la Direc/ia Miliției 
Capitalei. Locotenentul major 
Teodor Gheorghe Ia post, In

TO&.TĂ ȚARĂ
BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE LA SATE. 

Cele 63 de brigăzi științifice din re
giunea Galați au făcut aproape 100 
de deplasări în comunele și cățele 
regiunii, în cadrul cărora e-au întîl- 
nit cu peste 15 000 de oameni ai 
muncii. Membrii brigăzilor au dez
bătut cu locuitorii satelor probleme 
de economie agrara, metode avan
sate de lucrare a pămîntului, le-cru 
făcut cunoscute realizări ale științei 
și tehnicii, le-au explicat o seamă de 
fenomeno din natură șl societate etc.

IN PRODUCȚIE NOI STOFE ȘI 
ȚESĂTURI. Dintre cele 17 noi țesă
turi și stofe prezentate de colectivul 
fabricii „Dorobanțul“ din Ploiești la 
cel de-al 4-lea Pavilion de mostre, 6 
articole în 51 desene și poziții colo- 
ristice diferite - au fost introduse în 
ultimul timp în fabricația de serie. 
Printre acestea amintim țesături din 
tergal în culori pastel pentru rochii, 
material flaușat pentru fuste și ma
teriale pentru pardesle de damă.

VENITURI DIN SERĂ. Gospodăria co- 
lecfivă din Luncanl, raionul Turda, a 
realizai anul trecut — din recoltele 
obținute în sere — un venit de 
peste 100 000 lei. In prezent se recol
tează roșii șl ardei iuți. De la sfîrșlful 
lunii noiembrie șl pînă în prezent gos
podăria a valorificat peste 1 500 kg de 
roșii șl 3 000 bucăți ardei Iuți.

CURS PENTRU PREGĂTIREA APICUL
TORILOR. La Comăneșfl a fost deschis re
cent un curs 'de pregătire a apicultorilor 
din gospodăriile colective din raion. 
Participă un număr de circa 50 de colec
tiviști.

VASE EMAILATE „GOSPODI
NA". în aceste zile, colectivul fabri
cii. Imallul roșu' din Mediaș a li
vrat magazinelor garnituri de vase 
emailate „Gospodina". Garniturile 
sînt în cutii de mucava și conțin 35 
bucăți vase în execuție specială.

Pe 198
(Urmare din pag. I-aJ

nerilordela serviciul tehnolog-șef b 
sarcină deosebită. Pe cîf era de com
plicată rezolvarea ei, pe atît era de 
urgentă. Este vorba de o coroană cu 
un diametru de 6 m căruia trebuia să 
I <e’ taie dinții. O asemenea lucrare 
n-s mai fost executată aici. In corpul 
tehnic al uzinei au fost purtate înde
lungi discufii. S-au prezentat mal 
multe solufii. întrebarea era : care 
dintre ele reprezintă cea mai bună 
variantă ? Inginerul șef de concepție, 
Nicu Constantin, nu s-a arătat însă 
încîntat de ele.

Ce părere are Mihai ? L’-ațl 
consultat? — i-a întrebat el pe teh
nologi.

Și Mihal Dumitru, experimentatul 
frezor care urma să execute lucrarea, 
și-a spus părerea !

— Putem manevra piesa prinfr-un 
angrenaj acfionat chiar de la mașină. 
Uite cum văd eu rezolvarea... Și și-a 
expus punctul, său de vedere.

Dispozitivului conceput de tehno
logi i-au fost aduse îmbunătățiri încă 
pe cînd acesta se afla în faza de pro
iect. Propunerile tov. Mihal Dumitru 
prevedeau automatizarea lucrării, asi- 
gurînd o înaltă precizie, deci și ca
litate la prelucrarea piesei.

Un exemplu de colaborare între 
doi prieteni : un Inginer de concep
ție și un muncitor cu multe și folosi
toare cunoșfinfe practice căruia, de 
asemenea, nu-I lipsesc idei'e crea
toare.

ür
Am vizitat împreună cu tovarășul 

Gheorghe Cazan, secretarul comite
tului de partid de Ia Uzina „Pro-

(fotografia nr. 1).
In urmă cu ani de zile, ofi

țerul de miliție Ezaru Nicolae 
a dat dovadă de eroism și spi
rit de abnegafie în munca 
sa. Pentru merite deosebite el 
a fost decorat cu Ordinul 
„Steaua R.P.R.“ clasa a Itl-a. 
lată-l acum îndeplinindu-și o- 
bligafiile ce-i revin ca ofițer de

serviciu ia secjia a a-a ae mi
lifie. (fotografia nr. 2).

Ne aflăm la Palatul pionieri
lor. Intr-unui din cercurile de 
aici micii „milițieni", purtători 
ai cravatelor roșii, învafă, sub 
îndrumarea specialiștilor, regu
lile de circulație. (fotografia 
nr. 3).

(Fotoreportaj de I. PLEAVĂ 
și M. ANDREESCU).

I n f o rmațll
• Cu prilej'ul celei, de-a 

14-a aniversări a Miliției din 
R. P. Romînă, marți după-a- 
miază a avut loc în Capitală 
o adunare festivă.

Au luat parte generali, ofi
țeri și subofițeri din Minis
terul Afacerilor Interne.

Despre cea de-a 14-a, ani
versare a Miliției a vorbit 
general-locotenent Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, șeful Direc
ției Generale a Miliției.

Ansamblul de cînțece șl 
dansuri „Ciocîrlia" a prezen
tat apoi un program artistic.

©Marți seara a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie R. N. Iureniev, profe
sor de istoria artei cinemato

HandbaliștH romînl 
joacă as£ă-seară 

cu selecționata Norvegiei
In sala Floreasca se va disputa 

asfă-seară meciul International de hand
bal dintre echipele masculine ale Nor
vegiei șl R.P. Romîne, Oaspefli se bu
cură de o bună reputație în handba
lul european. In ultimul timp, el au 
objinuf o serie de victorii asupra pu
ternicelor selecționate ale Danemarcei, 
Iugoslaviei, R.F. Germane. De remarcat 
că handballșfl! norvegieni sînt pentru 
prima dată în tara noastră și la a doua 
confruntare cu sportivii romîni.

Echipa noastră va juca asfă-seară în 
formafia obișnuită. Nu vor lipsi de pe 
teren Ivănescu, Mozer,Covaci, Redl, 
Costache I șl II, Ofelea, Hnat etc.

Partida începe la ora 19,30. Repriza 
a ll-a va fi transmisă la radio (program 
I, ora 20,15).

ecrane
greșul", sediul sectoarelor ele concep
ție. Două etaje ale clădirii adminis
trative cu săli spajioase, luminoase, au 
fost ocupate de curînd de lucrătorii 
serviciilor tehnice de concepție. Zeci 
de ingineri, proieefanți și desenatori 
își desfășoară munca în cele mai 
bune condiții, la birouri sau în fața 
planșetelor. Ni s-a spus că deocam
dată se lucrează la 108 planșete.

La recomandarea comitetului de 
partid, conducerea uzinei a făcut un 
amănunțit și aprofundat sludiu asu
pra felului în care sînt folosiți ingi
nerii uzinei. S-a ajuns la concluzia 
că printr-o temeinică organizare a 
produefiei, prin crearea de condiții 
optime de lucru brigăzilor și echipe
lor, prin ridicarea rolului maiștrilor în 
producție, seefiile de proiectări din 
uzină vor putea fi întărite cu încă 10- 
12 ingineri ce urmează să fie promo
vați din sectoare și secții de produc
ție. Dintre aceștia, inginerul Gheorghe 
Munteanu, fostul șef al sectorului 
construcfîi-mecanice, unul din cel mai 
vechi șl cu experiență Ingineri din 
uzină, a șl trecut să îndeplinească 
munca de fehnolog-șef la rece.

...Deocamdată sînt 10.8 planșete. 
Pe fiecare din ele este concentrată 
ca pe un ecran gîndirea- creatoare a 
celor care privesc mereu înainte, la 
uzina și produsele eî de rhîine. Li
niile și cotele din desene și scheme, 
din proiecte sînt, după cum spunea 
un inginer de aici, rodul unei 
munci încordate, al unor căutări cu
rajoase, neobosite, rodul unei activi
tăți de mare răspundere, încununate 
de satisfacția făuririi și promovării 
noului în producție.

Ambasadorul R. P. Un
gare în R. P. Romînă, Jenö 
Kuti, a oferit marți dapă- 
amiază un cocteil cu pri
lejul celei de-a 15-a ani
versări a semnării Tra
tatului de prietenie, cola
borare și asistență mutua
lă între R. P. Romînă și 
R. P. Ungară.

La cocteil au luat parte 
tovarășii : Petre Borilă, 
Alexandru Bîrlădeanu, 
Ștefan Voitec, Grigore

Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunași Națio
nale a R. P. Romîne, a 
trimis o telegramă de con
doleanțe președintelui Ca
merei Comunelor. Harry 
Hylton-Foster, în legătură 
cu încetarea din viață a 
lui Hugh Gaitskell, fost 
lider al partidului labu
rist, figură proeminentă -a 
partidului laburist și a 
Parlamentului britanic.

în numele Comitetului

grafice la Institutul cinema
tografic din Moscova, care 
ne-a vizitat țara timp de 9 
zile, cu prilejul deschiderii 
expoziției „Desenele lui S.M. 
Eisenstein”.

® Ieri Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș, secția romînă, a 
prezentat în premieră piesa 
„Oceanul’’ de Al. Ștein. Rea
lizat cu concursul regizorului 
Cristian Munteanu și al sce
nografului Vasile Roman, 
spectacolul a avut în distri
buție pa actorii Valentino 
Dain, Nicolae Floca-Acileni, 
Constantin Diplan, Elisabeta 
Daicu, Camelia Zorlescu și 
alții.

(Agerpres)

'Adunările oamenilor 
muncii pentru propuneri
le de candidați în vederea 
alegerilor de asesori popu
lari au continuat în în
treaga țară.

■Jr
BUCUREȘTI. în adună

rile care au avut loc în 
întreprinderi, instituții și 
unități agricole socialiste 
din regiunea București au 
fost propuși ca asesori 
populari pentru tribuna
lul regional 100 de munci
tori, colectiviști, activiști 
obștești, iar pentru tribu
nalele orășenești și raio
nale 427 de oameni ai 
muncii. La aceste adunări 
au participat peste 60 000 
de cetățeni,

* •
CONSTANTA. în regiu

nea Dobrogea s-au înche
iat adunările pentru pro
punerea celor 245 asesori 
populari pentru . tribuna
lele regional și raionale. 
Au fost propuși ca asesori 
populari muncitori frun
tași, mecanizatori, colecti
viști, intelectuali și gospo
dine din orașele și satele 
regiunii.

în sesiunea sfatului 
popular regional au fost 
aleși toți, cei 50 d.e. asesori 
populari propuși pentru 
tribunalul regional Dobro
gea.

în asocia- 
sportlve 

orașul și 
întreaerile

BÎRLAD Șl 
fille 
din 

satele raionului Bîrlad, 
spartachiadei se află în plină des
fășurare. In ultimele zile, numărul 
particlpanților a oresout simțitor. La 
Complexul școlar din Btrlad, unde 
la întreceri iau parte apioape 600 de 
tineri, s-a amenajat un club dotat cu 
30 jocuri de șah, 2 mese pentru între
cerile de tenis de masă, haltere, 
saltele pentru concursurile de trîntă 
etc.

Numeroase concursuri au loc în 
aceste zile la asociațiile sportive 
Mecanizatorul-S.M.T. Bîrlad, Voința- 
Bîrlad, ca și la asociațiile sportive 
Victoria-G.A.C. Bogdănești, Avîntul- 
G.A.C. Ibănești și altele. In comuna 
Bogdănești, tinerii- colectiviști și elevi 
și-au confecționat patine și săniuțe.

O serie de asociații sportive au

In cîteva r i n d u ? î
Astăzi, pe patinoarul artificial din par

cul „23 August” se desfășoară primele 
meciuri ale turneului final a] campiona
tului republican de hochei pe gheață, la 
care participă 6 echipe. Primele jocuri se 
vor desfășura • astfel : Steaua—Steagul 
Roșu Brașov (ora 10); Voința Miercurea 
Ciuc—Avîntul Gheorghieni (ora 17) și 
Știința București—Știința Cluj (ora 19).

★
In runda a 5-a a turneului internațio* 

nai feminin de șah de la Beverwijk, o- 
landeza Hemskerk a cîștigat la Eumer și 
Bacici la Ljiljak. Restul partidelor s-au 
întrerupt. în clasament conduc Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) și Jovanovici (Iugo
slavia), cu cite 4 puncte și o partidă în
treruptă, urmate de Alexandra . Nicolau, 
cu 3 puncte și o partidă întreruptă.

Nole Nu-i interesează ?
Inițiativa de a se organiza un con-, 

curs atletic de sală rezervat școla
rilor bucureșteni a fost primită cu 
bucurie de micii sportivt Duminică 
dimineață,- în sala Floreasca II, au 
participat la prima etapă a noului 
concurs numeroși elevi și eleve' din 
cîteva raioane ale Capitalei. Unii 
dintre concurenți au obținut rezul
tate promițătoare, deși se aflau la 
prima lor confruntare oficială.

Astfel de concursuri constituie, fi
rește, un bun prilej și pentru spe
cialiști de a recruta elementele cele 
mai talentate. Din păcate, cu ocazia 
întrecerii ăileților școlari, antrenorii, 
au fost notati cu... absente nemoti- 
v'ate. Este puțin probabil că secțiile 
cluburilor sportive bucureștene ău' 
efectivele complete. De ce atunci nu 
acordă atenție concursurilor atletice 
școlare?-Să sperăm că la viitoarele 
întreceri sala va fi plină nu numai 
cu concurenti, ci și cu antrenori. 

Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu 

■ Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guver
nului, conducători ai unor 
instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, academi
cieni, oameni de artă și 
cultură, ziariști.
. Cocteilul s-a desfășurat 
înțr-o atmosferă de caldă 
prietenie. (Agerpres) 

de conducere al Grupului 
parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romî- 
nia-Marea Britanie acad. 
Grigore Benetato, pre
ședintele acestui comitet, 
a adresat o telegramă pre
ședintelui grupului parla
mentar Marea Britanie— 
Romînia, Șir Wavell Wa
kefield, exprimînd condo
leanțe în legătură cu în
cetarea din viață a lui 
Hugh Gaitskell. (Agerpres)

GALATI. La Galați au 
fost aleși cei 70 de asesori 
pentru tribunalul regional 
în adunări ale oamenilor 
muncii. Printre aceștia se 
află Ene Lazăr, muncitor 
fruntaș la Șantierul naval 
din Galați, Aneta Șeitan, 
șef de echipă în cadrul 
unei brigăzi de cîmp la 
G.A.C. din comuna Galbe- 
nu, Emil Scurtu, director 
al școlii de 8 ani din co
muna Tudor Vladimires- 
cu, raionul Bujoru.

★
CRAIOVA. în adunările 

care au avut loc în între
prinderi, G.A.C. și G.A.S. 
din Oltenia au fost pro
puși pînă în prezent 410 
candidați pentru alegerile 
de asesori populari. Mun
citorii de la „Electropute- 

,re" au propus ca asesor 
pentru tribunalul regional 
pe tîmplarul Dinu Mihai. 
Colectiviștii din Braniștea 
au propus ca asesori 
populari pe frații Dumitru 
și Ion Bălan, brigadieri 
fruntași. Pentru tribuna
lul raional Balș au fost 
propuși, între alții, Vasile 
Roșu, muncitor, Mihai 
Georgescu, profesor la 
școala ' profesională, și 
funcționarul Gheorghe 
Dumitru. (Agerpres) 

T£CUC7

spartachiadei
rămas însă mult în urmă cu organi
zarea concursurilor. Așa stati lucru, 
xlle la asociația sportivă Rulmentul, 
la Șco-ala profesională din Bîrlad etc.

■| In raionul 
I Tecuci, sparta- 
’ chiada de iar

nă a tineretului a cuprins pînă acum 
aproape 10 000 de tineri șl tinere. Ei 
s-au întrecut la gimnastică, patinaj, 
schi, săniuțe,, tenis de . masă, orien
tare turistică, trîntă etc. La con
cursurile de gimnastică au partici
pat 1 930 băieți și 825 fete. La tir și 
trîntă — peste 2 000 de tineri.

Asociațiile sportive „Recolta“ din 
comuna Cudalbi, „Avîntul" din co
muna Matca, „Muncitorul" din Ghi- 
digenl și altele, sprijinite de orga
nizațiile U.T.M., au obținut pînă 
acum în cadrul spartachiadei de 
iarnă a tineretului cele mai. bune 
rezultate.

Tragerea Ia sorți a meciurilor din noua 
ediție a Cupei Davis la tenis a avut 
loc la Melbourne. Echipa R. P. Romine 
va întilni in primul tur reprezentativa 
Elveției. Cîștigătoarea acestui meci 
juca în turul doi cu echipa Africii 
Sud..
■ Meciurile din primul tur se vor dis
puta pînă la 5 mai, iar cele din turul doi 
pînă la 2 iunie a,c,

va 
de

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne : Glzelle — (orele 19,36). Teatrul de 
stat de operetă : văduva veselă — (orele 
19.30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Orfeu în infern — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) :. Bolnavul în
chipuit — (Orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Sala mică a Pa
latului R.P. Romîne): Concert de muzică 
de cameră — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nöttara“ (Sala Magheru) : Frații Kara
mazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (b-dul. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Sfînta Ioana — (orele 19,30) 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
Proștii sub clar de lună — (orele 19,30) 
Teatru] Muncitoresc C-F.R.-Giulești : Ve
cini de apartament — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul dc profesie se însoară ■— (o- 
rele 20). (Sala Libertatea) : Emil șl detcc- 

- tivit-—- (orele 17); Micuța Dorrit — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și- dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe (orele 20) 
Teatrul satiric muzical „C. Tănașe” (Sala 
Savoy) : Muzica bat-o vina — (orele 20) 
(Sala Victoriei) ; Ocolul pămîntulul în 
30 de melodii — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață 
și o maimuță și Rochița cu figuri — (o- 
rele 16). (Sala Académie!) : Căluțul co
coșat — (orele 16). Circul de stat : Stelele 
Varșoviei — prezentat de Ansamblul cir
cului polonez (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15; 18; 21). Balada husarilor:

Demonstrații patriotice 
fn Irianul de vest

DJAKARTA 22 (Agerpres). — în 
Irianul de vest ia amploare mișcarea 
pentru transmiterea cit mai grab
nică către guvernul Indoneziei a 
drepturilor de administrare a acestui 
teritoriu indonezian, aflat temporar 
sub tutela O.N.U. In legătură cu a- 
ceasta au avut loc mari demonstrații 
la Kotabaru — principalul oraș din 
Irianul de vest, precum și la Biak, 
Merauke și alte orașe.

După cum animță agenția Antara, 
în timpul demonstrației de la Me- 
rauke poliția a deschis focul asupra 
demonstranților, rănind cîțiva din
tre aceștia. Comandantul forțelor 
armate - indoneziene din Irianul de 
vest, colonelul Sudarto, a înmînat 
reprezentanților O.N.U. un protest 
hotărît împotriva acestor acțiuni ale 
poliției și a cerut pedepsirea vino- 
vaților.

CJemență fațâ de rasiști
NEW YORK 22 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că ma
rele juriu federal, care de 15 zile a 
ținut ședințe la Oxford (Mississippi), 
și-a încheiat lucrările luni, fără a 
rosti vreo sentință împotriva lui 
Edwin Walker. După cum se știe, 
fostul general Walker fusese acuzat 
de conspirație împotriva guvernului 
american, în urma incidentelor care 
s-au produs la 30 septembrie anul 
trecut în statul Mississippi, cu pri
lejul admiterii studentului negru 
James Meredith la universitatea din 
acest stat,

„Acuzațiile care i se aduceau fos- 
. tului general Edwin Walker în fața 
tribunalului federal din Oxford — 
menționează agenția — au fost re
trase luni la cererea Ministerului 
Justiției”.

în R. F. G. „Steaguri negre deasupra satelor“
Sub titlul de mai sus, săptămînalul 

vest-german „DIE ANDERE ZEITUNG", 
publica un articol în care se arată :

„Pentru agricultura vest-germană, 
anul 1962 a constituit, din două pri
vințe, un punct de cotitură : în primul 
rînd, „studiul comun" întocmit de 
membrii Consiliului știinjific de pe 
lîngă ministerul federal al Agriculturii 
și de consilierii știinjifici ai Comisiei 
agrare a Pielei comune a arătat în mod 
oficial sutelor de mii de jărani cu gos
podării mici că în acest sfat (adică în 
R.F.G. —• ri.r;) ei nu mai au viitor ca 
agricultori, c> cel mult ca argafi ; 
în al doilea rînct, în păturile țărănimii 
(expeptînd proprietarii mațildr gospo-- 
dării) se remarcă o schimbare radicală 
a stării de spirit. Pentru prima oară 
după republica de la Weimar (cum era 
denumită Germania între anii 1919— 
1933 — n.r.) cînd, în perioada de criză, 
miilor de țărani li s-au vîndut la lici
tație recoltele de pe ogoare sau . lotu
rile și gospodăriile lor, țărănimea vest- 
germană a ridicat acum din nou stea
gurile negre.

In agricultură, steagurile negre nu 
înseamnă doar doliu ; ele constituie 
mai degrabă semr.e tradiționale ala 
luptei, sînt simboluri ale rezistentei, 
stindarde sub care țăranii germani s-au 
ridicat împotriva nedreptății și a bunu
lui plac în timpul marelui război țără
nesc din Evul Mediu, In numeroasele 
răscoale ulterioare șl, mai tîrzlu, tn 
perioada republicii de la Weimar.

lată cîteva' din principalele manifes
tații țărănești ale anului 1962, care au 
exprimat în mod limpede schimbările 
politice intervenite la tară :

— Aproximativ 3000 de făranl din 
regiunea Weser, purfînd pancarte cu 
lozinci și steaguri negre, au manifes
tat la Rodenkirchen cu toată hotărîrea 
împotriva politicii agrara a guvernului 
federal (care sprijină dezvoltarea ma
rilor gospodării de tip capitalist, prin 
ruinarea micilor gospodării țărănești—• 
n.r.). Țăranii din această regiune, a 
căror existentă este ameninfată, au de
clarat într-o rezoluție : „Dacă nu va 
interveni în curînd o schimbare radi
cală a politicii agrare, țăranii din Weser 
vor recurge la măsuri hofărîfe".

— în august 1962, cîteva mii de ță
rani din 24 de comune din regiunea 
Krummhörn, purtînd steaguri negre, au 
demonstrat în apărarea existentei lor șl 
împotriva ruinării micilor producători 
agricoli ca urmare a aplicării prevede
rilor Piefei comune.

— Aproximativ 5000 de Jărani din 
Saxonia inferioară și Vestfaiia au pro
testat la sfîrșitul lui noiembrie 1962 îm
potriva politicii agrare a Bonn-ului. 
Walter Blume', vicepreședintele Uniunii 
țăranilor din Saxonia inferioară, a de
clarat : „Dacă, datorită politicii greșite 
a guvernului federal, un milion de oa-<

T1EÆT1R1E * Te/ev/z/une
Republica (10, 12; 15; 17; 19; 21). București 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), G'h. Doja (9,45; 12; 
14,15; 10,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21), Volga (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Transportul, rulează la 
cinematograful Magheru (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21) 
Marile speranțe: Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 10 — seria de bilete 651 ; 
orele 19,30 — seria de bilete 650), Elena 
Pavel (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
V. Alecsandrl (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Meșter la toate : rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Unirea (16; 18; 21), Sub cupola al
bastră : Tineretului (9; 11,15; 13,30). 8 
Martie (15,30; 18; 20,30), Drumul Serii (16; 
18,15; 20,30). O întîmplare extraordinară: 
ambele serii: Tineretului (16; 19,15). Ex
presul de seară ; Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Soțul soției sale : Lu
mina (rulează în continuare de Ia orele 
10 pînă la orele 14. după-amiază 16: 18.30: 
20 30), Arta (11; 16; 18; 20) G. Bacovla 
(15,30; 18, 20.15). Dă-i înainte fără grijă: 
Central (10; 12: 14: 16.10; 18.20; 20,30). Olga 
Bancic (15.30; 18: 20.30), Aurel Vlaicu (15:. 
17; 19; 21), Program special pentru copil 
orele 10. la cinematograful 13 Septembrie. 
Nopțile Cabiriei : 13 Septembrie (11,30 : 
13.45; 16; 18,15; 20.30). Araya — sport nr. 
6/1962 : Timpuri Noi-(rulează în continua, 
re de la orele 10 pînă la orele 21). Ma
gistratul, rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20.30), 16 Februa
rie (16; 18: 20). Căzută din lună — cine
mascop : înfrățirea între popoare (15,30 ;

Plenara C. C.
BERLIN 22 (Agerpres). — La 21 

ianuarie a avut loc prima plenară a 
Comitetului Central nou ales de 
Congresul al VI-lea al P.S.U.G. Ple
nara a reales pe Walter Ulbricht ca 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

în unanimitâte au fost aleși mem
brii Biroului Politic : Friedrich E- 
bert. Paul Fröhlich, Otto Grötewohl, 
Kurt Hagér, Erich Honecker, Bruno 
Leuschner, Hermann Matern, Erich 
Muckenberger,’ Alfred Neumann, 
Albert Norden, Willi Stoph, Walter 
Ulbricht, Paul Verner, Herbert 
Warnke.

Membrii supleanți âi Biroului Po
litic au fost aleși : Erich Apel, Her-

Documente aprobate la plenara C. Q 
al P* Q din Danemarca

COPENHAGA (Agerpres). — Zia
rul „Land og Folk” publică decla
rațiile aprobate la plenara C.C. al 
P.C. din Danemarca, ce a avut loc la 
19 și 20 ianuarie la Copenhaga.

în declarația cu privire la proble
mele mișcării comuniste internațio
nale se spune că în activitatea sa 
Partidul Comunist din Danemarca 
este călăuzit de hotărîrile . aprobate 
la Consfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960. El este convins că po
poarele din toate țările vor ști să 
ducă cauza socialismului la victorie 
în condițiile de pace, evitînd catas
trofa unui război atomic.

Rezolvarea crizei cubane, se spune 
în declarație, a demonstrat în prac
tică felul în care pot fi respinse 
chiar și cele mai primejdioase aten
tate ale imperialiștilor împotriva 
păcii, împotriva independenței po
poarelor.

Acum este mai clar ca oricînd 
că în timpurile noastre principala

meni vor fi izgoniți de la (ară, aceasta 
echivalează cu ruinarea țărănimii".

Mari demonstrații combative ale țăra
nilor au avut loc și la Göttingen, în 
Germania de sud, în Germania de sud- 
vesf. Pretutindeni aceleași steaguri ne
gre. Astfel, politica agrară a guvernu
lui federal înfînipină în toate landurile 
opozifia majorității .covîrșifoare a agri
cultorilor. Cauza agitației și a nemul
țumirii crescînde care se manifestă la 
fără este generată de teama țăranilor

KĂSFOSNO PaESA SÎRĂ5NĂ

pentru viitorul lor, de teama că ar pu
tea pierde posibilitățile de exisfenjă.

Aceasta nu înseamnă că țăranii vest- 
germani ,o duc .astăzi bine : faptul că 
datoriile lor însumează peste 14 miliar
de mărci vorbește de la sine. în 1948, 
în timpu'. reformei.'monetare, țărănimea 
vest-germană er.a, împovărată de dato
rii însumînd 2 fniliarde mărci. In de
cursul erei Adenauer, datoria el a cres
cut de 7 or’ I

în. legătură cu actuala situafie a țără
nimii vesf-germane se pot spune ur
mătoarele :

în 1962, recolta a fost satisfăcătoare. 
In timp ce, în magazine, preturile arti
colelor alimentare cresc, preturile pe 
care le obțin țăranii pentru produsele 
lor s-au redus, mărlndu-se astfel deca
lajul dintre prețurile de achiziție șl 
cele do Vînzare către populate.’ In

Aspect de la b recentă demonstrație a țăranilor împotriva politicii 
agrare a Bonn-tilui, care a avut Ioc la Hamburg — tina din zecile de 
demonstrații de protest organizate în ultimul timp de țăiănimea vest« 
germană.

17,45; 20), 8 Mai (15,30; 18; 20,15), Vaporul 
lui Emil — cinemascop : 1 Mai (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Alex. Sabia (10, 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Florcasca (16; 16.15; 20,30), 
G. Coșbuci(10; 12; 14; 16; 18; 20), Povestiri 
vesele : Cultural (16; 18,15; 20,15), Telefo
nista, rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare .de la orele 10 pînă 
la orele 21) și Flacăra (10; 13,15; 20.30), 
Pentru un zîinbet senin : Grivița (15:30; 
18; 20,30), D.oncâ Simo (16; 18,15; 20,30). 
Pedro pleacă în Sierra, rulează la cine
matograful Constantin David (15,30; 18; 
20,30) Contele de Monte Cristo — cine
mascop (ambele serii) : V. Roaită (9,30; 
13-16,30: 2b). In noaptea spre 13 : t. Vla- 
dimirescu-(15; 17; 19; 21), Mirajul: Munca 
(16; 18,15; 20,30), Luceafărul (15; 17; 19; 
21). Omul de lîngă țipe :. Poptțlar (16; 
18,15; 20,30) B Delavrancea (16: 18; 20) 
Pprapierul atomic : Moșilor (16: 18; : 20), 
Tinerii — cinemascop : rulează la cine
matografele M Eminescu (11.30: 14; 16.30: 
19: 21.30). 30 Decembrie (16: 18.15; 20.30).
Cartouche — cinemascop ; Libertății (9.30; 
11;45; 14, 16.15; 18.30; 20.45).'

TELEVIZIUNE : orele 17.00 — Emisiu 
nea pentru cluburile din întreprinderi 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii: 
Cu aparatul de filmat la Fabrica textilă 
,,Tudor Vladimirescu". Extinderea meto
delor avansate în construcții. ,,O pînză 
singuratică’ — montaj din versurile lui 
Lermontov; Muzică ușoară. 19.00 — Emi
siunea pentru sate. Buletin de știri. în 
jurul orei 20,10 — transmisie din sala 

al P. S. U. G.
mann Axen, Karl-Heinz Bartsch, 
Georg Ewald, Gerhard Grüneberg, 
Werner Jarowinski, Günter Mittag, 
Margarete Müller, Horst Sinderi 
mann.

Ca secretari ai C.C. au fost aleși : 
Gerhard Grüneberg, Kurt Hager, 
Erich Honecker, Gunter Mittag, Al
bert Norden, Paul Verner.

Președinte al Comisiei centrale a 
controlului de partid a fost ales 
Hermann Matern, iar președinte al 
Comisiei centrale de revizie — Fritz 
Gäbler.

Din noul Comitet Central fac par-i 
te 121 membri și 60 de membri su-i 
pleanți.

sarcină este lupta pentru pace. S-S 
dovedit din nou că forțele păcii șl 
socialismului îi pot împiedica pe im
perialiști să declanșeze un războL 

în declarația cu privire la situația 
economică din țară și la. sarcinile sin
dicatelor, se subliniază falimentul 
politicii cercurilor care se pronunță' 
pentru aderarea Danemarcei la Piața 
comună. Comuniștii din Danemarca 
cer îndeosebi să înceteze tratativele 
cu țările membre ale Pieței comune, 
să se extindă comerțul cu țările so
cialiste, să se reducă cheltuielile mi- 
litare și să se asigure în țară folo
sirea deplină a brațelor de muncă.

C.C. al P.C. din Danemarca a hotă- 
rît să adreseze guvernelor Algeriei și 
Tunisiei mesaje de protest împotri
va interzicerii partidelor comuniste! 
în aceste țări, precum și un mesaj' 
guvernului Indiei împotriva arestă
rilor operate în rîndurile comuniștii 
lor indieni.

consecinfă, o recoltă mai bună nu va 
avea ca urmare o creștere a veniturilor 
țăranilor. Principala problemă o consti
tuie preturile la cereale. De evoluția în 
continuare a preturilor la cereale ur
mează să se ocupe la Bruxelles, în vara 
anului acesta, o comisie a Pieței co
mune. De pe acum însă — Subliniază 
săptămînalul — există o părere una
nimă în ce privește soarta gospodării
lor mici și mijlocii : ele trebuie să 
dispară în avantajul formelor capita
liste care urmează să domine la Iară.

Politica agrară care urmărește desfiin
țarea gospodăriilor mici și mijlocii, a 
fost fundamentată în studiul întocmii 
de Consiliul științific al. ministerului fe
deral a1 Agriculturii, studiu amintit mai 
sus. Unul din autorii acestui studiu, 
prof. dr. Niehaus, rectorul Universității 
din Bonn și principalul expert agrar al 
guvernului, a declarat la 2 octombrie 
1962 în fafa participantilor la cea de-a 
1.6-0 întrunire a corpului didactic al 
Facultă(ii agrotehnice a Universității, 
din Bonn că în cazul cînd se vor men
ține preturile actuale la produsele a- 
giiculturii vest-germane, pînă în 1975 
număru1 gospodăriilor trebu e să se 
reducă cu 600 000. Deoarece actualul 
nival .al preturilor nu poate fi menținut 
(el osie cel mai ridicat în cadrul Pieței 
comune) trebuie scontat pe „pierderea" 
a circa 1 200 000 de agricultori. „Acel 
care cer aceasta vor, fără îndoială, rui
narea a sute de mii de gospodării țără
nești mici" — scrie publicația „Deutsche 
Bauern-Korrespondenz“, organ oficial 
al Uniunii țăranilor vest-germani".

sporturilor Floreasca : repriza a doua a 
meciului internațional amical de hand
bal dintre echipele masculine ale R. P. 
Romîne șl Norvegiei.CUM E VREMEA

Ieri în țară : vremea a fost frlgu- 
roasă, cu cer variabil, exceptînd Olte- 
nia șl Cîmpia Dunării, unde a fost mal 
mult acoperit șl au continuat să cadă 
ninsori locale și temporare. Vîntul a 
suflat slab în jumătatea de nord-vest ä 
țării și. potrivit cti intensificări pînă la 
tare în sud-est, unde izolat a continuat 
să viscolească zăpada. Temperatura ae
rului la orele 14 înregistra valori cuprins 
se între minus 18 grade la Avrămeni, 
Gheorghienl. Timișoara șl Banloc și ml- 
ntis 8 grade la Berzeasca. In București:' 
vremea a fost friguroasă, eu cer variabil« 
Dimineața s-a semnalat fulguială. Vîn- 
,tul a suflat potrivit cu intensificări. Tem
peratura maximă a fost de minus 10 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
și 26 ianuarie In țară : vreme geroasă cu 
cer variabil Ninsori locale. Vînt slab 
pînă la potrivit din nord-est. Tempera
tura se menține coborîtă. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 18 și minus 28 
grade local mai coborîte, iar maximele 
între minus 10 și minus 20 de grade. Lo
cal, ceață slabă șl chiciură. In București: 
vreme geroasă, cu cer variabil. Ninsoare 
slabă, vînt potrivit. Temperatura IU 
scădere.



Pag. 4 SCINTEIA Nr. 5781

din R. P. Romînă

Vizita în U.R.S.S. a delegației
Ministerului Invățămîntului

TIRI
>

LONDRA 22 (Agerpres). — Presa 
engleză subliniază importanța noii 
inițiative a guvernului sovietic în 
problema interzicerii experiențelor 
nucleare. Ziarele consacră articole 
redacționale schimbului de mesaje 
dintre N. S. Hrușciov și J. Kennedy.

Ziarul „Daily Telegraph" arată că 
acest schimb de mesaje constituie 
„cel mai încurajator pas înainte“ pe

calea interzicerii experiențelor nu
cleare.

Salutînd propunerile sovietice, 
ziarul „Guardian" scrie că „astăzi 
putem crede serios în posibilitatea 
unui acord asupra interzicerii expe
riențelor nucleare".

„Daily Sketch" arată că obținerea 
acordului cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare este un pas 
necesar pe calea spre dezarmare 
spre încheierea războiului rece.

și

„Măsura datatoare de speranțe11

și colaborării internaționale
încheierea lucrărilor conferinței Mesei Rotunde Est-Vest

NEW YORK 22 (Agerpres). — Pre
sa americană comentează schimbul 
de mesaje dintre N. S. Hrușciov, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, președintele 
S.U.A., în problema interzicerii ex
periențelor nucleare. Serviciul de 
presă al ziarului „New York Herald 
Tribune“ intitulează articolul cores
pondentului său din Washington, 
„Hrușciov deschide porțile“. Autorul 
consideră că unul din primii factori 
favorabili care contribuie la posibi
litatea încheierii unui acord privind 
interzicerea experiențelor nucleare 
constă în inițiativa șefului guvernu
lui sovietic și în faptul că „el s-a 
adresat direct lui Kennedy, cerîndu-i 
să reia tratativele întrerupte cu pri
vire la interzicerea experiențelor". 
Aceasta, subliniază autorul, este o

măsură diplomatică cu uriașe impli
cații.

în comentariile corespondentului 
din Moscova al ziarului „New York 
Times“ se arată că măsura întreprin
să de guvernul sovietic este consi
derată de diplomații occidentali ca 
„dătătoare de speranțe".

După cum anunță agenția U.P.I., 
senatorul democrat Hubert Hump
hrey, a declarat că propunerea lui 
N. S. Hrușciov constituie „un semn 
plin de speranță că se poate ajunge 
la încheierea unui acord".

Totodată însă unii membri ai se
natului, precum și anumite zigro , și 
agenții de presă americane,, caută 
să creeze o atmosferă de scepticism 
în legătură cu noile propuneri so
vietice și afirmă că Uniunea. Sovie
tică „trebuie să mai facă concesii".

PARIS 22 Corespondență specia
lă : Luni a luat sfîrșit cea de-a 7-a 
conferință a Mesei Rotunde Est- 
Vest, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat la Paris între 18 și 21 ianua
rie 1963, reunind 46‘de participanți 
din 17 țări.

In moțiunea privind dezarmarea, 
participanții condamnă actuala cursă 
a înarmărilor, subliniind primejdia 
acumulării armelor nucleare. Cea 
dintîi datorie a guvernelor este de 
a respecta scrupulos principiile Car
tei O.N.U., care interzice nu numai 
recurgerea la forță în reglementarea 
dificultăților internaționale, dar și a- 
menințarea cu recurgerea la forță. 
Pentru aceasta nu este altă cale 
decît cea a dezarmării generale și 
totale sub control internațional. E- 
numerînd conținutul și succesiunea 
pe etape a măsurilor ce urmează. a 
fi stabilite prin Tratat, conferința 
Mesei Rotunde subliniază că pentru 
a înlesni negocierile și totodată a 
micșora riscurile dezlănțuirii unui 
război nuclear, se impun următoare
le măsuri :

un acord spre a nu se mai spori 
peste nivelurile lor actuale, pe toată

perioada negocierilor, cifrele buge
telor militare ;

un acord care să interzică orice 
răspîndire a armei nucleare, oricare 
ar fi forma sau pretextul invocat în 
acest scop de vreun guvern ;

instituirea de zone -denu.clearizate, 
sau demilitarizate în punctele ne
vralgice ale 'globului, sub un control 
internațional special ;

semnarea .unui pact de neagresiune 
între țările Tratatului Atlanticului 
de Nord și cele ale Tratatului de la 
Varșovia.

In cea de-a doua moțiune, confe
rința face un apel către țările inte
resate să ajungă cît mai grabnic la 
un acord acceptabil pentru toți în 
privința problemei Berlinului occi
dental și a Germaniei.

A treia moțiune referitoare la ac
tuala ..situație a comerțului interna
țional, după ce arată repercusiunile 
defavorabile ale războiului rece și 
în acest domeniu, subliniază necesi
tatea ca barierele discriminatorii să 
fie abolite și exprimă convingerea că 
conferința mondială pentru comerț 
programată de O.N.U. va duce la 
rezultate favorabile.

Hanoi. Pe aeroport, înaltul oas
pete și persoanele care îl însoțesc au 
fost întîmpinate de Ho Și Min, pre
ședintele C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, conducători 
de partid și de stat ai R. D. Viet
nam.

arhitect Gustav Guști, vicepreședinta 
al Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare.

r ' v
La 39 milioane km de Pămînt

au

Interviul televizat al lui Dean Rusk
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat societății de 
televiziune „National 
Company", secretarul 
S.U.A., Dean Rusk, a 
seara, referindu-se la 
masaje dintre N. S.
J. Kennedy în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, că 
în prezent „a fost deschisă calea 
pentru tratative serioase în vederea 
încheierii unui tratat de interzicere 
a experiențelor nucleare”.

în cadrul aceluiași interviu, Rusk 
a recunoscut existența divergențe
lor serioase manifestate în ultima 
.vreme între puterile occidentale.

Secretarul de stat a subliniat fap
tul că „în calea negocierilor privind 
intrarea Mafii Britanii în Piața co
mună, președintele Franței, de 
Gaulle, a ridicat, mari obstacole, ceea 
ce a dus la divergențe foarte serioa
se, a căror lichidare necesită mult 
timp”. Secretarul de stat și-a expri
mat însă părerea că, în cazul în care 
Franța se va opune intrării Angliei 
în Piața comună și se va retrage de 
la negocieri, celelalte țări membre 
ale acestui organism european vor 
discuta în continuare problema a- 
'derării Marii Britanii la Piața co
mună, „cu sau fără Franța".

Broadcasting 
de stat al 
declarat luni 
schimbul de 
Hrușciov și

în ce privește divergențele din ca
drul N.A.T.O. și în special poziția 
generalului de Gaulle față de pla
nurile americane privind înarmarea 
atomică, Rusk a declarat că „dacă 
generalul de Gaulle va ridica ob
stacole în calea creării unei • forțe 
nucleare multilaterale. Europa (occi
dentală — n. r.) și S.U.A. vor con
tinua să colaboreze strînș pe viitor".

Aruncînd o privire retrospectivă 
asupra evenimentelor din 1962, Rusk 
a declarat că în prezent perspecti
vele păcii sînt mai promițătoare de- 
cît anul trecut.

Secretarul de stat al S.U.A. nu a 
putut să se abțină de la o serie de 
atacuri la adresa Cubei. Amintind 
de declarația președintelui S.U.A. că, 
în cazul în care Cuba nu va deveni 
„o bază pentru agresiune”, atunci 
președintele „nu va începe și nici 
nu va permite să se declanșeze vreo 
invazie în Cuba”, Rusk a spus că ă- 
ceasta nu înseamnă nicidecum renun
țarea la alte măsuri împotriva Cubei. 
El s-a referit în legătură cu aceasta 
la măsurile îndreptate spre reduce
rea considerabilă a legăturilor co
merciale și impunerea de restricții 
transporturilor maritime spre Cuba. 
„Astfel de măsuri, a declarat el, se 
întreprind și vor continua să fie în
treprinse“.

Un avion dobortt de patrioții sud-vletnamezl, cuprins de flăcări.

j

Cuvântarea Iui Macmillan la Liverpool
LONDRA 22 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic Macmillan a ro'stit 
luni după-amiază la Liverpool un 
discurs în care a răspuns declara
țiilor făcute de președintele Franței, 
de Gaulle, în cursul conferinței sale 
de presă de la începutul săptămînii 
trecute.

Macmillan a declarat că nici o țară 
nu are dreptul de a împiedica Ma
rea Britanie să intre în Piața co- 
mufiă. El a arătat că în urmă cu 18 
luni, cînd a fost luată pentru prima 
dată în discuție problema aderării 
Angliei la Piața comună, membrii 
acestui organism economic, inclusiv 
Franța, n-au avut nici o obiecție de 
principiu față de această aderare. 
„Dar, a subliniat Macmillan, lucru
rile s-au schimbat în prezent... Ceea 
ce se întîmplă acum constituie un 
revers, sper însă că acesta nu va fi 
un revers fatal”.

Macmillan a lăsat să se înțeleagă 
într-o formă destul de clară că, 
după cum speră, „sprijinul din par
tea celorlalte țări (membre ale Pie
ței comune) și din partea S.U.A. va 
permite să se ajungă la o „rezolvare 
constructivă” a problemei cu privire 
la participarea Angliei la Piața co
mună, cu toată împotrivirea lui de 
Gaulle. în această ordine de idei el 
a confirmat că din punctul de vedere 
al guvernului englez, „Europa uni
ficată” trebuie să colaboreze strîns 
cu S.U.A. în domeniile politic, eco
nomic și militar.

Trecînd la probleme de politică 
internă, primul ministru a recunos
cut că în ultimele luni în țară șo
majul a atins „proporții alarmante“, 
dar nu a putut menționa nici un fel 
de măsuri concrete pentru îmbună
tățirea situației.

Pentru a sprijini pe Macmillan în 
declarațiile sale, guvernul a hotărît 
în mod special să declare regiunea 
fluviului Mersey o zonă a „dezvol

Noi infringe« ale trupelor 
diemiste

SAIGON 22 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează 
că la 25 mile nord de Saigon, în 
provincia Binh Duong, a avut loc du
minică o ciocnire între trupele die- 
miste și partizanii sud-vietnamezi. 
Agenția relevă că trupele diemiste 
au fost înfrînte, suferind grele pier
deri. 24 de dlemiști au fost uciși, ră
niți sau luați prizonieri, potrivit da
telor, oficiale ale autorităților die
miste.

în Borneo de nord continuă luptaA?

Știrile sosite de peste hotare 
arată că răscoala anticolonialistă 
izbucnită în urmă cu aproape 7 
săpțămîni în coloniile engleze din 
partea de nord a insulei Borneo 
(Kalimantan), este departe de a 
fi fost înăbușită.

Detașamente de răsculați, for
mate mai ales din tineri patrioți 
care au părăsit orașele ocupate ele 
colonialiști, s-au regrupat în 
junglă, pentru a continua lupta. 
Aproape în fiecare noapte, lup
tătorii de guerilă atacă cazărmi
le detașamentelor de pedepsire, 
aruncă în aer depozitele de mu
niții și de combustibil.

După cum se știe, una din prin
cipalele cauze ale răscoalei din 
nordul insulei Kalimantan a 
constituit-o planul de esență neo- 
colonialistă al Angliei, de a in
clude coloniile sale din această 
zonă (Brunei, Sarawak și Borneo 
de nord), împreună cu Malaya și 
Singapore, în așa-numita Fede
rație Malayeză. Conducătorii răs
coalei proclamaseră crearea unui 
nou stat — Kalimantan-Utara — 
cuprinzînd toate cele trei teri
torii și ceruseră să se acorde 
neîntîrziat popoarelor din aceste 
teritorii dreptul la autodetermi
nare.

Alarmați de amploarea răscoa
lei, colonialiștii s-au grăbit să tri
mită în această regiune pu
ternice întăriri militare — efecti-

ve sporite de soldați, sute de 
avioane și o escadră formată din 
15 nave.de război. Ei încearcă 
astfel să-și perpetueze dominația 
colonială în Brunei, Sarawak și 
Borneo dé nord, ‘ teritorii care 
dispun de imense bogății, pe

la acte de teroare, arestînd și 
sçhingiuind mii de oameni bă- 
nuiți de „simpatii” față de răscu
lați. Abia zilele trecute au fost 
împușcați 15 deținuți, sub pretex
tul bine cujioscut al „tentativei 
de evadare”.

Evenimentele din aceste colonii ■ 
engleze au repercusiuni serioase 
asupra planurilor néocolonialiste 
în această parte a lumii. „Recenta 
revoltă din Brunei — a scris cores
pondentul din Londra al agenției 
americane U.P.I. — a dat naștere 
là îndoieli serioase în legătură 
cu posibilitatea aplicării rapide a 
planului de integrare a acestui 
teritoriu în Federația Malayeză”. 
(Această federație urma să ia 
ființă la 31 august 1963 — n.r.). 
Referindu-se , la aceeași proble
mă, agenția France Presse a 
subliniat că federația „nu va mai 
vedea probabil lumina zilei'— cel 
puțin nu la data stabilită”.

Forțele patriotice sînt hotărîte 
să continue lupta pînă la obține
rea independenței. Ele sînt însu
flețite de victoriile mișcării de e- 
liberare, între altele de victoria 
obținută de populația Irianuluț de 
Vest — teritoriu indonezian fă,- 
' ’ . ' " '

de insule. In zilele noastre, zilele

care monopolurile engleze le 
jefuiesc după bunul lor plac. 
De pildă, numai din Brunei, care 
are o suprafață de cîteva mii/ de 
km pătrați, compania petrolieră 
engleză „Shell” extrage anual pes
te 5 milioane tone de „aur negru”. ___  vv.,

Pentru a^ înăbuși răscoala din cînd parte din același arhipelag 
Brunei și în genere mișcarea de de insule. In zilele noastre, zilele
eliberare din coloniile engleze prăbușirii colonialismului, lupta 
situate în nordul insulei Kali- - -----
mantan, trupele, colonialiștilor 
s-au dedat la crunte represiuni și

de eliberare este invincibilă.
L. SORESCU

tării economice intense”. Dar, aceas
tă manevră nu s-a bucurat de sucr 
ces în rîndurile proletariatului din 
Liverpool. La 21 ianuarie, în fața 
clădirii în care trebuia să ia cuvîn- 
tul Macmillan, s-au adunat sute de 
muncitori indignați purtînd lozinci
le : „Jos conservatorii !”,* „Nu vrem 
vorbe, vrem de lucru !”. înainte de 
a sosi Macmillan, demonstranții, 
care au reușit să rupă barajele poli
ției, au blocat intrarea principală și 
l-au constrîns pe primul ministru să 
pătrundă în clădire printr-o ușă la
terală. Puternice unități de poliție 
aduse de urgență au atacat pe de
monstranți și au reușit într-un tîr- 
ziu să degajeze piața din față clă
dirii.

MOSCOVA. Delegația Ministerului 
Invățămîntului, condusă de tovarășul 
Ilie Murgulescu, ministrul învățămîn- 
tului din R.P. Romînă, care se află în 
U.R.S.S., a făcut o vizită lui V. Eliu- 
tin, ministrul învă(ămîntului superior 
și mediu de specialitate al U.R.S.S. 
Membrii delegației au fost oaspeții 
Universității „Lomonosov”, unde
fost întîmpinați de academicianul I. 
Petrovski, rectorul universității. Dele
gația va vizita, de asemenea, școli, 
instituții de învăfămînt și institute 
pedagogice, institute de cercetări din 
Leningrad, Tbilisi și Kiev.

LUXEMBURG. Pentru ziua de 22 
ianuarie a fost anunțată la Luxem
burg o reuniune a delegațiilor An
gliei și țărilor membre ale „Comuni
tății europene a cărbunelui și oțelu
lui”, în legătură cu cererea Marii 
Britanii de a adera la acest organism 
economic vest-european. După cum 
anunță agențiile de presă occiden
tale, reprezentanții francezi au co
municat că nu vor participa la a- 
ceasță ședință în conformitate cu 
punctul de vedere al guvernului de 
la Paris, care se opune aderării ime
diate a Angliei la organismele de 
„integrare europeană”, cum ar fi 
Piața comună sau C.E.C.O. în ciuda 
boicotului francez, anunță agenția 
U.P.I. întrevederea are loc totuși, 
deși în absența Franței, nu se va 
putea adopta nici o hotărîre con
cretă.

ACCRA. Dupcf cum anunță agenția 
Reuter, la 21 ianuarie Ghana a hotă
rît să stabilească relații diplomatice 
cu noul guvern provizoriu al Repu
blicii Togo.

Declarația comună

MOSCOVA. In U.R.S.S. anul e- 
ditorial 1963 se anunță bogat în tra
duceri din limba romînă. La Moscova, 
în editurile de specialitate, va apare 
studiul academicianului Gr. Moisil 
„Teoria algebrică a mecanismelor 
automate". Apare volumul doi al 
lucrării academicianului C. lonescu 
Gulian „Sistemul și metoda filozofică 
a lui Hegel". Se anunță apariția 
unei monografii închinată Deltei 
Dunării, iar editura militară are in pre
gătire o culegere de nuvele și po
vestiri de scriitori romîni închinate fră
ției de arme romîno-sovietice. Editu
ra „Molodaia Gvardia“ va publica 
noul roman al lui Francise Munteanu 
„Terra di Siena".

NEW YORK. La 21' ianuarie a.c. 
au început, la sediul O.N.U. din New 
York, lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții și plani
ficare. R. P. Romînă face parte din 
cei 21 membri ai Comitetului, aleși 
în ședința din 20 decembrie 1962 a 
Consiliului Economic și Social 
O.N.U. Din partea țării noastre la 
lucrările Comitetului participă prof.

MOSCOVA. între 15 și 22 ianuarie 
s-au stabilit din nou legături prin 
radio cu stația interplanetară „Mar- 
te-1“. De pe bordul stației s-au pri
mit informații științifice, date cu 
privire la funcționarea sistemului și 
agregatelor stației. Legătura prin ra
dio cu stația se efectuează în bune 
condițiuni. La 23 ianuarie, ora 9 (ora 
Moscovei), distanța de la Pămînt la 
stație va fi de 39 milioane km. Coor
donatele astronomice ale stației au
tomate „Marte-l“ vor fi următoarele: 
ascensiunea dreaptă 6 h 24’, declinai 
ția —36 grade 27’.

ATENA. La 21 ianuarie, după'/ 
boală grea, a încetat din viață zț 
spitalul închisorii de la Kani (Cretei, 
G. Eritriadis, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Grecia. Eritriadis se afla deținut din 
anul 1955, iar în anul 1960, împreună 
cu un grup de comuniști greci, a 
fost condamnat de un tribunal mi
litar pentru activitatea sa politică la 
închisoare pe viață. Deși autoritățile 
știau că Eritriadis este grav bolnav, 
l-au ținut în ultimele 17 luni într-o 
izolare strictă în închisoarea medie
vală „Itzedin“. Ziarul „Avghi” relevă 
că noul act inuman și de răzbunare 
al autorităților a zguduit Grecia și 
a stîrnit protestele opiniei publice.

khmero-cehoslovacă

PNOM PENH. în seara de 21 ia
nuarie, președintele A. Novotny, 
care s-a aflat în Cambodgia într-o 
vizită oficială, și prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
au semnat la palatul regal declara
ția comună khmero-cehoslovacă. In 
declarație se subliniază că există 
condiții reale și o atmosferă favora
bilă . pentru apărarea principiilor 
coexistenței pașnice în relațiile in
ternaționale și înlăturarea în felul 
acesta a războaielor dintre națiuni.

★
La 22 ianuarie Antonin Novotny 

a sosit într-o vizită oficială la

VIZITA LUI ADENAUER LA PARIS

Semnarea unui tratat de colaborare 
franco-vesț-german

PARIS 22 (Agerpres). — Marți 
după-amiază la Palatul Elysée a fost 
semnat un tratat de colaborare 
franco-vest-german. Din prevederile 
acestui tratat, care poartă semnătu
rile președintelui de Gaulle și can
celarului Adenauer, reiese că este 
vorba nu de un document consem- 
nînd relații de prietenie între .po
poarele celor două țări, ci de actul 
de naștere al unei axe militare Pa
ris-Bonn. Tratatul se referă la cola
borarea dintre cele două țări în do
meniul politicii externe, în domeniul 
militar, prehum și în domeniul cul
tural. El prevede, printre altele, con
sultații între cei doi șefi de stat și 
guvern o dată la șase luni și întîlniri 
între miniștrii de externe, de război și 
alți demnitari ai celor două părți o

dată la două sau trei luni. Se vor or
ganiza în comun manevre militare și 
cercetări în vederea producției de 
armament (afară de cel atomic) și 
fiecare dintre părți va putea folosi 
poligoane de instrucție de pe terito
riul celeilalte țări.

în cursul zilei de marți a avut loc 
o nouă întrevedere între de Gaulle 
și Adenauer, consacrată problemei 
aderării Angliei la Piața comună. 
France Presse relatează că Adenauer 
à înfățișat un proiect de compromis, 
prevăzînd să se încredințeze așa- 
numitei comisii Hallstein sarcina de 
a face o listă amănunțită a puncte
lor litigioase și de a propune soluții 
pentru rezolvarea lor. De Gaulle a 
promis că „va reflecta” asupra aces
tei propuneri.

Foto- 
înfățl-

După cum 8-a 
mal anunțat, de 
curind Junta mi
litară din Peru 
a introdus in 
țară starea de 
asediu. Sute de 
patrioți au fost 
aruncați în În
chisori, 
grafia 
șează un as
pect al terorii 
polițienești pe 
străzile orașu
lui Lima.

O'Brien cere pedepsirea
ACCRA 22 (Agerpres). 

Conor Cruise O'Brien, 
fostul șef al operațiunii 
O.N.U. în Congo, a făcut 
la 22 ianuarie o declara
ție în legătură cp acțiuni
le întreprinse de trupele 
O.N.U. pentru lichidarea 
secesiunii katangheze. „Pu- 
nînd capăt prin forță sece
siunii katangheze, a spus 
O’Brien, forjele O.N.U. 
frec acum la acțiuni po- ___
litice pentru a pregăti de depsind pe cei care

fapt o nouă secesiune“. Ex- 
plicînd aceasta, O'Brien a 
arătat că după succesul o- 
perafiunilor militare, de 
lapt, forjele O.N.U. inten
ționează să reinstaleze, în 
urma presiunilor puterilor 
occidentale si îndeosebi ale 
Angliei, creatura politică a 
sodețatii „Union Minière“, 
Moise Chombe. O.N.U. — 
a subliniat O'Brien — 
buie să facă dreptate,

Evaziuni fiscale profitabile celor bogați in dauna oamenilor muncii
în ultima vreme businessmen!! a- 

mericani și-au canalizat atacurile 
asupra unul personaj care, după 
părerea lor, ar fi cel mai nesuferit 
din {ară. Este vorba de Mortimer 
Caplin, șeful Serviciului veniturilor 
interne al S.U.A., responsabil cu în
casarea impozitelor.

Care este „vina" lui Caplin ? 
Pasă-mi-te, el este de părere că 
businessmenil ar trebui să plătească tapezi,ei, «to. Mii 5 ,rați„ .Kțs, 
că chiar va încerca sa le încaseze - - • - - - - - 1
de la ei fără nici o păsuire. Așg că 
n-am fost surpTlns cînd un funcțio
nar, reprezentant al corporațiilor, 
pledind în favoarea scandaloaselor 
evaziuni fiscale ale marilor capita
liști, mi-a spus că Caplin nu va fi 
tolerat de aceștia și că, în cele din 
urmă, va fi îndepărtat.

In decursul anilor și mal ales în 
ultima vreme, prin aceste evaziuni 
fiscale ca și prin unele schimbări ce 
au fost aduse legii impozitelor, ca
pitaliștii au trecut o parte tot mai 
mare, din povara birurilor asupra 
muncitorilor, care în prezent contri
buie cu aproximativ trei cincimi la 
veniturile S.U.A. Iar povara impozi
telor care apasă pe umerii lor spo
rește mereu datorită 
cale ale celor avuți. In 1956, totalul 
acestor evaziuni a fost evaluat 
„Asociația pentru cercetarea 
blemelor muncitorești" 
arde dolari, sumă echivalentă cu a- 
proximativ o pătrime din întregul 
buget din vremea aceea.

Cele mal flagrante evaziuni se 
practică prin scăderea din venitul 
Impozabil a cheltuielilor de călăto
rie, reprezentare', cadouri etc. ale în
treprinzătorilor — așa-numitele „chel
tuieli T și E“, socotite ca neimpoza
bile. Iată cîteva exemple de chel
tuieli „T și E* sustrase de la plata 
impozitelor și... aprobate de tribu
nale :

— Un capitalist a scăzut din suma
impozabilă 16 443 dolari cheltuiți 
pentru o partidă de vînâtoare în A- 
frica ; 10 481 dolari înserați ca re- 
prezentînd costul unei călătorii cu 
vaporul; 9 500 dolari pentru reame- 
najarea unei locuințe. ——- ______ _____ _______

— O corporație a scăzut 71 206 lor făcute în călătorie.
dolari pentru întreținerea unei ca- Firma „Morgan Guaranty Trust

VICTOR PERLO

bane de vînâtoare la care poposeau 
adesea conducătorii corporației cu 
prietenii lor.

— In urma unei anchete întreprin
se de Congresul american a reieșit 
că marele fabricant de muniții Mar
tin, patronul societății cu același

luxosul club Cotlon Bay din insulele 
Bahama pe ministrul aviației, pe

Scrisoare din New York

președintele comitetului mixt al șe
filor de stat major, pe șeful de ca
binet al președintelui S.U.A., mem
bri ai Congresului S.U.A. și diferiți 
militari de la Pentagon. Sumele grase 
cheltuite cu aceste ocazii au fost nu 
numai înregistrate ca „neimpozabi
le“, dar — după cum ne putem da 
seama cu ușurință — ele se șl a- 
daugă la impozitele pe care le au de 
plătit oamenii muncii, întrucît sînt 
incluse în costul munițiilor furnizate 
de Martin guvernului.

de Capitaliștii scad de regulă 
pro- 

la 16,5 mili-

evaziunilor fis-

din 
suma impozabilă costisitoarele lor 
mese, pe motivul că „Iau masa cu 
clienții“ și, de multe ori sub același 
pretext, scad mii de dolari reprezen- 
țînd costul meselor consumate a- 
casă la. el.

Muncitorii nu au dreptul să scadă 
din suma impozabilă costul călăto
riilor la lo.cul de muncă. Capitaliștii 
însă, călătorind în mod frecvent atît 
în țară cît și peste hotare, scad din 
suma impozabilă aproape în între
gime cheltuielile exorbitante pe 
care le fac cu asemenea prilejuri, 
trecîndu-le drept „cheltuieli în inte
res d© afaceri“. Dacă, de pildă, un 
capitalist se duce să-și petreacă 
vacanța în Elveția și se oprește la 
Zürich pentru a discuta cu un ban
cher elvețian, el poate invoca acea
stă discuție pentru a reduce din 
suma Impozabilă totalul cheltuieli-

Co" evaluează la 100 000 numărul 
avocaților șl al contabililor care se 
ocupă în permanență ca să-i ajute 
pe cei avuți să se sustragă plății 
impozitelor șl consideră aceasta ca 
o „deplorabilă risipă de talente“. 
Soluția firmei ? Impozitele datorate 
de cei bogați să fie atît de mici, în
eît ei să nu mai caute mijloace 
pentru a se sustrage de la pla- 
ta lor 1

Caplin arată că „abuzurile ce se 
săvîrșesc cu conturile de cheltuieli 
sînt foarte numeroase, iar expresia 
„Neimpozabil" a căpătat o largă 
răspîndire. Aceasta a produs nemul
țumire în rîndurile multor contribua
bili și a zdruncinat încrederea pu
blicului" în sistemul fiscal.

încercînd să atenueze nemul
țumirea maselor, președintele S.U.A. 
a propus anul trecut Congresului să 
„compenseze" în parte cele 2 mili
arde dolari care se pierd prin scăde
rile efectuate din sumele impozabile 
ale marilor capitaliști, stabilind mă
suri de control asupra contului chel
tuielilor lor de trai. Cu alte cuvinte, 
în loc de eliminarea evaziunilor fis
cale se propune controlul asupra Ion 
Ideea de bază în această privință 
este de a se fixa limite foarte 
elastice pentru sumele ce so 
scad ca „neimpozabile" ; atît de e- 
lastice îneît, după cum se crede, de 
pe urma acestui sistem să se poată 
încasa ca impozite asupra venituri
lor încă 250 milioane dolari ; aceas
ta n-ar constitui însă decît 5—10 la 
sută din ceea ce se pierde azi prin 
sumele „neimpozabile" pe baza con
tului de „cheltuieli T. și E.“.

Disputa continuă. Rămîne de vă
zut dacă cercurile conducătoare vor 
fi de partea lui Caplin și îl vor men
ține. în serviciu.

între timp au devenit cunoscute 
declarațiile președintelui S.U.A. cu
prinse în recentele sale mesaje asu
pra „stării Uniunii* și asupra buge
tului, prezentate Congresului. După 
cum se știe, invocînd necesitățile de 
„asanare“ a economiei americane și 
preconizînd crearea unui „stimulent 
pentru investiții mai multe, pentru 
producție și utilizarea capacității 
ei", președintele a cerut Congresu
lui „să slăbească frîna impozitelor

„'ra
pe- 
l-au

ucis pe Patrice Lumumba și, 
după cum se știe, o comi
sie a O.N.U. a declarat ca 
vinovafi de această crimă 
pe Chombe și colaboratorii 
săi“.

NEW YORK 22 (Ager
pres). Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a res
pins cererea președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah, 
de a aresta și trimite in ju
decată pe șeful separatiști
lor katanghezi, Chombe.

asupra chelluiollloT particulare șl a- 
su.pra stimulentelor de producție“.

Dar acest program de revizuite a 
sistemului fiscal, prin modul în Care 
a fost conceput, nu va ușura po
vara impozitelor ce apasă pe ume
rii cetățeanului american simplu, , ci 
dimpotrivă. După cum a declarat li
derul republican din Camera Re
prezentanților, Charles A. Hallock, 
bugetul „își bate joc de afirmațiile 
curajoase ale Administrației,-de a 
face ca contribuabilul să' păstră c o 
sumă mai măre diii banii săi/ prin 
reducerea de impozite... Ceèa ce 
crede contribuabilul că va economisi 
i se va lua, fie prin așa-zisa refor
mă a impozitelor, fie printr-un spor 
în alt domeniu“.

De altfel, acest program de revi
zuire a sistemului fiscal, de pe urma 
căruia vor beneficia de fapt marile 
monopoluri, va avea ca urmare fi
rească creșterea actualului deficit 
bugptar — și așa uriaș. în pofida a- 
cèstui lucru, s-a anunțat o nouă spo
rire a cheltuielilor militare, fapt ce 
a dus la aprecierea noului buget 
chiar de către un șir de congres
man!, ca fiind cu totul neloglb și 
nesănătos, deoarece își propune ,0 
îmbunătățire" a situației speculînd 
asupra menținerii și accentuării de
ficitului bugetar. Senatorul Wallace 
F. Bennett a mers pînă acolo îneît 
l-a calificat drept un „buget cinic“.

întrebarea este : cine dacă nu 
în primul rînd omul simplu din Ame
rica, va fi nevoit să suporte în ul
timă . instanță cheltuielile militare 
sporite ? Tocmai de aceea actualul 
proiect de reformă a sistemului fis
cal nu-i de natură să micșoreze 
nemulțumirea maselor' muncitoare. 
Din păcate, nu este de așteptat din 
partea unor lideri sindicali de 
dreapta de felul lui Meany și Reut
her acțiuni energice în apărarea 
intereselor acestora ; ei se vor re
zuma probabil și de data aceasta la 
o împotrivire simbolică față de pro
gramul fiscal al marilor capitaliști.

Cînd va găsi în S.U.A. nemulțu
mirea maselor față de impozitele 
crescînde o formă organizată de 
exprimare ? După părerea multor a- 
mericani democrat!, aceasta se va 
întîmplă atunci cînd tot mai mulți 
oameni ai muncii își vor da seama 
că în spatele politicii „războiului 
rece“, a anticomunismului, a cursei 
înarmărilor se uneltește de fapt 
împotriva intereselor vitale ale oa
menilor simpli care sînt jefuiți „le
gal“ pe baza sistemelor fiscale.
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