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Cu planul anual îndeplinit
65 DE ÎNTREPRINDERI DIN REGIUNEA OLTENIA CU 20 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN

I

La data de 11 decembrie, în regiunea Oltenia existau peste 65 de colective de muncă din industrie care și-au lealizat planul anual înainte de termen. In întrecerea socialistă pentru obținerea acestor succese, minerii din regiunea Oltenia au reușit să sporească producția de lignit, antracit și minereu de grafit, rea- lizînd totodată economii peste plan în valoare de circa 2 500 000 lei.Realizări remarcabile au obținut și sondorii întreprinderilor de foraj Zătreni și Craiova, care au extins forajul cu turbina la peste ?0 la sută din volumul metrilor realizați, reușind să realizeze economii peste plan în valoare de circa 4 000 000 lei. Uzina de reparații Craiova, Direcția regională a navigației civile Tr. Severin, se numără, de asemenea, printre întreprinderile care și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile anuale de plan.
27 DE ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILORPînă acum 27 de întreprinderi ale Ministerului Industriei Construcțiilor au realizat planul de producție pe anul 1962.îndeplinirea mai devreme a planului se datorește în bună parte mai bunei folosiri a capacităților de producție, înzestrării unor unități cu utilaje și mașini de mare productivitate. (Agerpres)

(coiesp. „Scînteii"). — Minerii de la Uii-URICANIcâni au îndeplinit planul anual cu 20 de zile înainte de termen. Datorită introducerii tehnicii noi în abataje, aplicării unor metode avansate de muncă, precum și unei mai bune organizări a muncii, minerii de aici au sporit productivitatea în abataje cu 0,060 tone de cărbune pe post, față de cea planificată.In fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune se situează brigăzile conduse de Ion Nicolae, Cornel Ilin, Constantin Sorescu și Ion Bria.
ÎNTREPRINDERILE DE INDUSTRIE LOCALĂ

DIN REGIUNEA CLUJCLUJ (coresp. „Scînteii"). — Industria locală a regiunii Cluj și-a realizat planul anual înainte de termen. In acest an, întreprinderile din cadrul acestei ramuri au pus în fabricație peste 350 de produse, sortimente și modele noi de bunuri de larg consum necesare populației. Productivitatea muncii a crescut cu 5,2 la sută. în 10 luni s-au realizat economii la prețul de cost de peste 1 264 000 Iei și beneficii peste plan de 6 537 000 lei.O contribuție însemnată la aceste succese au adus colectivele întreprinderilor „Vlădeasa’-Huedin, „Mureșul" din Aiud, „Electro-metal" și I.L.I.C. din Cluj, „Steaua roșie" din Zalău șl altele.
Agregatul de camentare A C-400 Cicluri de filme

Repararea tractoarelor 
și mașinilor agricoleLucrările agricole sînt pe terminate. Galați s-a realizat planul arăturilor adînci, regiunea București această se execută pe Realizări însemnate în această privință au fost obținute și în regiunile Oltenia, Bacău, Dobrogea Banat. Din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că •în regiunile Crișana, Maramureș, Iași, Mureș-Auto- nomă Maghiară, Hunedoara și Argeș, mai sînt de executat arături adînci pe suprafețe întinse. Așa cum s-a subliniat și la actuala ședință plenară a Consiliului Superior al Agriculturii, este necesar ca tractoarele să lucreze în continuare pînă la realizarea în întregime a planului arăturilor adînci.Paralel cu aceste lucrări, este necesar să se acorde importanța cuvenită revizuirii și repșrării tuturor tractoarelor și mașinilor agricole care au nevoie de asemenea intervenții, astfel ca la primăvară, la ieșirea în cîmp, să se poată lucra cu toate forțele.în regiunea București, pe măsura terminării lucrărilor, mașinile agricole au fost aduse la sediile permanente ale brigăzilor sau la atelierele S.M.T. Activitatea de reparații se desfășoară după un plan concret de muncă și conform unui grafic dinainte stabilit. Pentru . buna desfășurare a acestor lucrări, consiliul agricol regional a organizat un schimb de experiență pe această problemă cu inginerii mecanici din S.M.T.-uri, a școlarizat șefii de ateliere, mecanicii controlori și mecanicii de la principalele posturi de lucru specializate. Ca rezultat. în S.M.T.-urile din regiune s-a revizuit și reparat o bună parte din utilajul agricol.Rezultate bune au fost obținute și în regiunea Dobrogea. La S.M.T. To- praisar, Castelu, Hdria și Dăieni,

de toamnă In regiunea în întregime iar în lucrare ultimele suprafețe.
planul de reparare a tractoarelor a fost realizat în proporție de 40—60 la sută.Nu peste tot se acordă atenția cuvenită revizuirii și reparării tractoarelor și mașinilor agricole. în unele S.M.T. și gospodării de stat sînt utilaje agricole care nu lucrează de multă vreme și cu toate acestea nu s-a trecut la revizuirea și repararea lor. Așa stau lucrurile în regiunea Brașov, unde nu s-a reparat nici una din semănătorile de porumb, deși aceste mașini n-au fost întrebuințate din primăvară. Nici alte utilaje n-au fost revizuite și reparate decît în proporție foar- O situație asemănătoare în regiunile Oltenia, Bacăute mică, există și și Cluj, unde din planul de reparații s-a realizat doar 8—15 la sută.Consiliul Superior al Agriculturii a trimis instrucțiuni precise asupra felului cum trebuie să decurgă campania de reparare a tractoarelor și mașinilor agricole, normele ce trebuie respectate pentru executarea unor lucrări de bună calitate. Aplicarea lor întocmai trebuie să constituie o sarcină de mare însemnătate pentru conducerile S.M.T. și G.A.S., pentru toți lucrătorii din a- ceste unități. De asemenea, tractoriștii și ceilalți lucrători din G.A.S. și S.M.T. sînt chemați să continue executarea arăturilor adinei — condiție de bază pentru obținerea unor recolte mari în anul viitor.Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole locale sînt chemate să desfășoare o intensă muncă politică în rîndul mecanizatorilor pentru terminarea la timp a reparațiilor. De calitatea acestor lucrări care se fac acum depinde buna funcționare a tractoarelor și mașinilor în anul viitor. Cu utilaje bine puse la punct, muncile agricole se vor putea face la vreme și de bună calitate.

La cursurile de învățămînt agrozootehnic de la G.A.C. „7 Noiem
brie“ din comuna Rișești, raionul Huși, s-au înscris peste 50 de co
lectiviști. Ing. agronom Gheorghe Vasiliu a predat pină acum 7 lecții 
legate de agrotehnica porumbului, organizarea muncii, dezvoltarea 
avutului obștesc etc. In fotografie : La o lecție despre agrotehnica 
porumbului. (Foto : Gh. Vințilă)

Miercuri la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Praga, delegația Partidului Muncitoresc Ro- mîn, condusă de tovarășul Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a participat la lucrările celui de-al XII- lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Din delegație au făcut parte tovarășii Ștefan Voitec, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Virgil Cazacu, membru supleant al C.C. al P.M.R., prim-se-

cretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., Barbu Zaharescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., și Gheorghe Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne în R. S. Cehoslovacă.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată șii Alexandru Drăghici, lea, de membri ai C.C. de activiști de partid.Au fost prezenți Vladislav Plesek, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

de tovară- Mihai' Da- al P.M.R.,

Mergînd pe linia in
troducerii tehnicii 
noi, un colectiv de 
ingineri și tehnicieni 
de la Uzina „1 Mai”- 
Ploiești a 
instalație 
vește la 
speciale 
sondelor, 
mir ea de 
de cimentare AC-400”. 
Instalația a fost rea
lizată în acest an în 
uzină. La omologa
rea prototipului s-a 
primit sprijinul teh
nicienilor întreprin
derii de cimentări și 
operații speciale din 
Ploiești.

proiectat o 
care ser- 
operațiuni 

în forarea 
sub denu- 
„agregatul

ci-Agregatul de 
mentare AC-400 este 
destinat pentru ope
rațiuni de cimentare 
și fisurări hidraulice 
la sonde. El poate fi 
folosit și la restabi
lirea circulației noro
iului de foraj, spăla
rea dopurilor de ni
sip, punerea în pro
ducție a sondelor și 
altele.

Față de utilajele de 
acest gen executate 
în țară pînă în pre
zent, noul agregat 
este o construcție cu 
caracteristici tehnice 
superioare. El are de-

bite mari la presiuni 
ridicate, este acționat 
de un motor inde
pendent de motorul 
autocamionului pe 
care se află instalat, 
folosește canale de 
construcție nouă și 
are comenzile centra
lizate la un pupitru.

Industria noastră 
de petrol a primit în 
acest an primul lot 
de asemenea agre
gate de cimentare. A- 
nttl viitor, uzina „1 
Mai”-Ploiești va livra 
schelelor petroliere 
un număr sporit de 
agregate.

Direcția rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor organizează, în 
cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a Republicii Populare Romîne, pre
zentarea unor cicluri de filme romî- 
nești în diferite localități din țară. 
Vor fi programate filme artistice, 
printre care „Valurile Dunării", „Se
tea”, „Străzile au amintiri”, „S-a 
furat o bombă”, „Celebrul 702” ș. a.

Vor rula, de asemenea, filme do
cumentare care oglindesc succese 
ale poporului nostru în construirea 
socialismului. La sate se va orga
niza o „Săptămână a filmului romî- 
nesc“.

Regiunea Argeș jnțr_un an_ 59 Je saț-e electrificate
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Vaccinarea antigripală 
a populației

Ministerul Învățământului co
munică : Vacanța de iarnă a ele
vilor din școlile de cultură gene
rală — cursuri de zi, școlile pe
dagogice și școlile de artă, începe 
în ziua de 22 decembrie 1962, 
după ultima oră de curs și du
rează pînă în ziua de 10 ianuarie 
1963, inclusiv. Vacanța elevilor 
din școlile profesionale și tehnice 
este cea stabilită prin planurile 
de învățămînt. (Agerpres)

In cadrul acțiunii de prevenire șf combatere a gripei, în a doua jumătate a lunii decembrie Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale organizează în întreaga țară o acțiune de vaccinare antigripală.Vaccinul antigripal folosit se administrează prin pulverizare pe cale nazală. Vor în vîrstă de cinarea se muncă.

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și Ciocanul"). — Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea regională de electricitate, construcții electrice rurale- Argeș și-a îndeplinit planul a- nual cu 30 de zile mai devreme. In numai 11 luni, I.R.E.C.E.R.- Argeș a executat luorări de electrificare în 41 de sate. Cu cîteva zile în urmă în casele colectiviștilor din comunele Slătioarele, Golești, Coșești și Vlădești s-a aprins becul

electric. Pînă la data de 20 decembrie vor fi electrificate încă 9 sate.In prezent, în regiunea Argeș sînt electrificate 430 de sate, față de numai 19 cîte existau în anul 1945. Ca urmare a extinderii Tetele! de energie electrică, a crescut considerabil și numărul deținătorilor de aparate de radio. Dacă în 1938 numai 4 450 de argeșeni aveau aparate de radio, în 1962 numărul acestora a crescut la 52 672.

O nouă orchestră 
de mujică populară

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și 
Ciocanul”). — Alături de orchestrele 
de muzică populară „Doina Argeșu
lui” din Pitești și „Doina Oltului” 
din Drăgănești-Olt, acum, în preaj
ma celei de-a XV-a aniversări a 
Republicii, la centrul raionului Ve
dea a luat ființă orchestra de mu
zică populară „Doina Vediței”.

Noua orchestră a șl prezentat pri
mul spectacol în fața petroliștilor, 
din raion.

fi vaccinate persoanele la 16 la 55 de ani. Vac- va face la locul de (Agerpres)
Mai multe mărfuri vîndute 

populației

Expoziție interregională de artă plastică
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 

In sala Palatului Culturii din Plo
iești s-a deschis ieri o expoziție in
terregională de artă plastică. Sînt 
expuse lucrări de sculptură, pictură 
și grafică, realizate anul- acesta de 
artiștii plastici din regiunile Ploiești 
și Oltenia.

Atrag atenția lucrările inspirate 
clin munca și viața petroliștilor, a 
țăranilor colectiviști, portretele și 
peisajele realizate de pictorii Nicolae 
Balaj, Ovidiu Băștină, Nicolae Ma- 
rinache, de sculptorii Gheorghe Co- 
inan, Octavian Ilica, Gheorghe Da
mian și alții.

In regiunea Banaf, în cele 11 luni ale 
acestui an, față de aceeași perioadă a 
anului frecuf, s-au vîndut în plus, prin 
magazinele de staf, mărfuri în valoare 
de peste 178 390 000 lei. In această 
perioadă s-a lărgit mult și refeaua u- 
nităfilor comerciale. In regiune au 
fost deschise în acest timp 39 de uni
tăți noi. Printre acestea se numără 4 
magazine cu autoservire, un complex 
comercial ș.a. (Din ziarul „Drapelul 
Roșu"-Banat)

COMPLETĂRI IA MONOGRAMA REGIUNII
Suceava era în 

trecut una din re- ‘ ’ îhM Șenile cele mai 

/SUCEAVA.,. înapoiate ale ța- 
\ ’ 1 ,n anH puterii
t Miixttssi q

• Valva Dorna
populare ea s-a 
dezvoltat mult din 
punct de vedere 
economic și so

cial-cultural. Recurgînd la statistici și 
documente mai vechi, ca și la cele noi, 
ne putem da și mai bine seama de 
marile realizări obținute în anii regi
mului de democrație populară.

din lucrările de doborî! și secționat se 
execută mecanic. Pe zi ce frece meca
nismele vin să ușureze tot mai mult 
munca lucrătorilor de pădure, să con
tribuie la valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

1 700 de tractoare

In
Fălticeni și altele — care alcătuiesc as
tăzi regiunea Suceava — moșierii de
țineau în trecut suprafețe întinse de pă-

fostele județe Botoșani, Dorohoi,

mînf, în timp ce țărănimea 
în sărăcie. Pămîntul se lucra 
cu plugul de lemn. Profitînd 
de lucru ieftină a țăranilor exploatați, 
moșierii nu erau interesați să investească 
fonduri în mecanizarea agriculturii. In 
1948, în întreaga regiune lucrau numai 
123 de tractoare.

Altfel stau lucrurile astăzi. Pe ogoa
rele țăranilor colectiviști din regiune 
lucrează aproape 1 700 de tractoare. 
In acest an, mecanizatorii de la S.M.T.

se sbătea 
de secole 
de mina

au efectuat un volum de lucrări de 
peste un milion hantri (arătură normală) 
față de 123 000 hantri, cît au fost exe
cutați în 1956.

Cifre de ieri și de azi

100 000 noi cititori

Producția industrială 
de aproape 3 ori mai mare

Harta economică a regiunii a căpă
tat o înfățișare nouă. Au fost con
struite obiective industriale, au fost 
dezvoltate și reutilate cele existen
te. Uzinele textile „Moldova“ din 
Botoșani, filatura de in și cinepă din 
Fălticeni, fabrica de conservare a lap
telui „Rarăul“ din Cîmpulung, fabrica 
de zahăr de la Bucecea, modernele 
combinate de industrializare și valori
ficare superioară a lemnului din orașul 
Suceava — iată cîteva din noile între
prinderi. Față de anul 1950, producția 
industrială a regiunii a crescut de a- 
proape 3 ori.

Dacă în trecut lemnul, una din prin
cipalele bogății de prin partea locului, 
era exploatat nerațional, acum pe cu
prinsul regiunii există numeroase fa
brici care prelucrează lemnul într-o 
gamă variată de produse. In magazinele 
de specialitate pot ti găsite diferite ti
puri de mobilă, produse în fabricile in
trate recent în funcțiune la Suceava și 
la Rădăuți. Din lemn de calitate supe
rioară, la Suceava se produc 
brolemnoase, care înlocuiesc 
cheresteaua de rășinoase.

Succese însemnate au fost 
și pe linia mecanizării lucrărilor 
exploatările forestiere. In pădure 
crează în prezent 240 de fierăstraie me
canice, 57 de funiculare, numeroase 
tractoare, auloremorci etc. 37,6 la sută.

plăci li
eu succes

obținute 
în 

lu-

locul unor 
căsuțe mici și in
salubre (fotografia de jos) s-au 
ridicat blocuri mo
derne cu mai mul
te etaje. Iată cum 
arată acum car
tierul Ana Ipătes- 
cu din Suceava (fotografia de sus).

Referindu-se la ocrotirea sănătății pe 
meleagurile moldovene, un almanah e- 
ditat în 1934 scria ; „Cel, mai mare do
liu este în județul lui Eminescu. Acolo 
mortalitatea infantilă e de 65,5 la sută“.

Ce ne arată astăzi cifrele? Dacă în 
1938, pe raza comunelor care formează 
acum raionul Săveni erau doar doi me
dici la o populație de aproape 40 000 
de locuitori, acum cele 180 de circum
scripții sanitare de pe cuprinsul regiu
nii sînt deservite de peste 300 de me
dici și 1 121 cadre medii sanitare. Nu
mărul paturilor de spital a crescut la 
peste 4 400, din care 1 100 în spitalele 
sătești. In momentul de față se află în 
construcție la Suceava un nou spital 
modern cu 600 de paturi. Pelagra, tifo
sul, malaria, care bîntuiau satele, au dis
părut cu desăvîrșire.

Ca și în restul țării, de o grijă deo
sebită se bucură ocrotirea mamei și co
pilului. In sate și comune funcționează 
148 case de naștere cu 776 paturi, nu
meroase staționare pentru copii.

De la 12 la 145

Printre grelele moșteniri ale trecutu
lui în regiune se numărau și cei peste 
120 000 de analfabeți. Ca urmare a con
dițiilor materiale create de partid și 
guvern, analfabetismul a fost lichidat 
de mult. S-au construit școli noi.

Numărul cadrelor didactice a crescut 
în perioada 1956—1962 cu 1 444, iar 
numărul școlilor de 8 ani a crescut, în 
aceeași perioadă, de la 230 la 438. 
Anul acesta pentru manuale, material 
didactic și mobilier au fost alocate 
peste 11 000 000 lei.

S-a terminat și cineficarea regiunii. 
Aceasta înseamnă că în fiecare comună 
din nordul Moldovei există astăzi cine
matograf.

Și elfe alte cifre nu s-ar mai putea 
dai Nu se poate trece, bunăoară, pes
te faptul că pe cuprinsul regiunii ac
tivează 9 case raionale de cultură și 
767 cămine culturale, că cele 672 de 
biblioteci sînt înzestrate cu 1 773 000 
volume, din care peste 1 milion în bi
bliotecile sătești, că anul acesta numă
rul cititorilor permanenfi a crescut 
cu 100 000 față de 1961.

Condiții de locuit 
tot mai bune

într-un an

„Miinile îndemînatice" de la Palatul Pionierilor pregătesc podoa
bele pomului de lamă. (Foto : r. Costin)

PESTE H T
Raportul prezentat de N. S. Hrușciov 

la sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.în ședința comună din după-amiaza zilei de 12 decembrie a celor două camere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. S. Hrușciov a prezentat raportul „Situația internațională actuală și politica externă a Uniunii Sovietice". (Textul prescurtat al acestui raport este publicat în 
pag. a 5-a a ziarului nostru).în cursul ședinței comune din dimineața zilei de 12 decembrie, cele două camere ale Sovietului Suprem au adoptat în unanimitate legea cu privire la planul de stat pentru dezvoltarea economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1963 și legea cu privire la bugetul de stat al U.R.S.S. ,pe exercițiul financiar 1963.

Potrivit statisticilor vremii, în regiunea 
Suceava erau electrificate 12 localități 
rurale. Și aceasta era de fapt o electri
ficare doar cu numele, fiind vorba nu
mai de acele localități unde se aflau 
gatere, de la care se aprovizionau cu 
energie pentru iluminat cîfeva instituții 
publice.

In prezent, pe cuprinsul regiunii sînt 
electrificate 145 de sate. Dintre acestea 
foarte multe primesc energie electrică 
de la sistemul energetic național. Pînă 
la sfîrșiful anului se vor termina lucră
rile de electrificare a încă 10 sate, iar 
anul viitor lumina electrică va 
mai pătrunde în alte 30 de localități 
rurale. Și consumul casnic de energie 
electrică este în continuă creștere. El 
s-a ridicat anul acesta la 9,5 milioane 
kW/h, ceea ce reprezintă cu aproape 
3 milioane kW/h mai mult decît în 1961; 
pentru iluminatul public se consumă în 
1962 2,5 milioane kW/h, față de 1,9 
milioane consumate anul trecut.

Concomitent cu dezvoltarea indus
trială a regiunii s-a extins considerabil 
construcția de locuințe, asigurîndu-se 
oamenilor muncii condiții din ce în 
ce mai bune de locuit. Din fondurile 
alocate de stat, în orașele și centrele 
muncitorești s-au construit în ultimii zece 
ani 3 948 apartamente (pînă la 30 no
iembrie 1962) cu o suprafață locativă 
de peste 100 000 m.p. Peste 2 000 de 
apartamente au fost construite numai în 
ultimii doi ani.

In afara blocurilor ridicate din buge
tul statului, un mare număr de salariați 
și-au construit in această perioadă — cu 
fonduri proprii și credite acordate de 
stat — peste 2 300 de locuințe; țăra
nii colectiviști și-au construit și ei, în 
ultimii zece ani, 46 791 de case.

lată, expuse succint, cîteva cifre din 
viața de ieri și de azi a regiunii Su
ceava, cifre care ilustrează cît se poate 
de grăitor prezentul luminos, premiză a 
unui viitor plin de strălucire.

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

Greva 
tipogratilor 

din 
New "York

Greva tipografilor din New York continuă de patru zile și agențiile de presă americane
care o are ajutorul Uniunii Sovietice pentru îmbunătățirea economiei laoțiene. situației

anunță că tratativele dintre greviști și reprezentanții proprietarilor au intrat în impas. Ziarele newyorkeze, care se vindeau zilnic în circa 5 500 000 de exemplare, continuă să nu apară și ziarele aduse din alte orașe, în număr insuficient, se vînd la prețuri de trei ori mai mari decît prețul normal al celor din New York.
Discursul 

premierului 
haosului

Suvanna Fumma, premierul Laosului, a ținut la Vientiane un discursradiodifuzat în care a spus printre altele că „pentru a realiza o rapidă consolidare a unui Laos neutru, bazat pe armonie națională, cele trei grupări politice ale țării trebuie să îndeplinească cu strictețe acordurile de la Zürich, Valea Ulcioarelor și Geneva". El a relevat importanța pe

repiezen- unor or-Cererea unor 
organizații 
din Irianul 

de Vest

150 de tanți ai ganizații ale populației ' din Irianul de Vest au datpublicității o declarație prin care cer încetarea activității administrației O.N.U. în Irianul transmiterea acesteia zia la sfîrșitul anului
Azhari 

s-a adresat 
Iui U Thant

de către 1962. Vest și Indone-
refuzu-în lui luiS.U.A. de a-i acor-

urmaDepartamentu- de Stat aldă viza de intrare în Statele Unite, unde intenționează să expună în fața O.N.U. revendicările poporului din Brunei, răsculat împotriva dominației coloniale engleze, șeicul Azhari, șeful guvernului revoluționar din Brunei, a adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, un apel în care insistă să i se adreseze o nouă invitație de a veni Ia O.N.U,
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Secția de hortiviticultură Secția fondului funciar și a organizării teritoriuluiCei peste 40 de participant! la discuțiile din cadrul secției de hortiviticultură s-au ocupat de principalele probleme ale acestui sector: sporirea
Producerea unor cantități mari da legume și îndeosebi de legume timpurii are o mare însemnătate pentru aprovizionarea ritmică a populației și a industriei alimentare.In jurul orașului Arad a fost creat un puternic bazin legumicol — a a- rătat tov. ing. Gh. Brînda, de la G.A.C. Aradu-Nou. Paralel cu extinderea suprafețelor, gospodăriile colective au obținut rezultate bune. în pro.ducția de legume. La Macea, Curtici s-a extins cultura roșiilor timpurii, la G.A.C. Aradu-Nou — legumele forțate etc. Totodată s-a intensificat cultura' legumelor. Datorită acestui fapt, în bazinul legumicol din jurul orașului Arad s-au obținut peste 47 000 tone de legume, în valoare de peste 60 milioane de lei.Sînt încă posibilități de sporire a producției în această zonă. Pentru aceasta este nevoie să se extindă suprafețele irigate, îndeosebi prin folosirea apei din pînza freatică, să se folosească cele mai valoroase soiuri și să se dezvolte culturile timpurii. Vorbind de extinderea răsadnițelor, el a propus să se studieze înlocuirea ramelor din lemn prin răsadnițe cu rame dc asbociment.

Posibilități mari pentru dezvoltarea viticulturiiExtinderea viței de vie pe terenurile improprii culturii cerealelor, îmbunătățirea sortimentelor, îndeosebi la strugurii de masă, producerea materialului săditor de bună calitate etc, au constituit obiectul discuțiilor purtate în ședința secției de hortiviticultură.Ing. Vasile Toma, șeful secției hortiviticole a consiliului agricol regional Oltenia, a vorbit pe larg despre măsurile întreprinse pentru punerea în valoare a terenurilor nisipoase, prin plantarea lor cu viță de vie. în acest scop — a spus el — au fost produse în regiune 8 200 000 de vițe pe rădăcini proprii care urmează șă fie plantate pe nisipuri. Vorbitorul a făcut propunerea să se organizeze plantații-mamă tot în unitățile care produc material săditor și să se asigure un control eficace asupra autenticității soiurilor înmulțite.Suprafața ocupată de vii în raionul Drăgășani — a spus tov. Gh. Bu- 
tănescu, președintele consiliului agricol raional, va ajunge în 1965 la peste 10 000 ha. Pentru aceasta au fost luate o serie de .măsuri. în primul rînd, s-au stabilit perimetrele Viticole, ,ș-a eșalonat în timp plan

Din discuții au reieșit cîteva probleme de mare însemnătate : extinderea livezilor prin valorificarea terenurilor în pantă și improprii culturii cerealelor, îmbunătățirea raportului între specii, punîndu-se accentul pe cèle valoroase — măr, păi?, piersic, vișin etc. — cultivarea intervalelor dintre pomi cu diferite plante alimentare și furajere.Regiunea noastră — a spus în ședința plenară tov. Ing. Constantin 
Bndan,președintele consiliului agricol regional Argeș — cu agricultura destul de complexă, a avut de înfăptuit în acest an, în condițiile noi create prin încheierea colectivizării, sarcini de mare importanță privind întărirea economicO-organizatorică a gospodăriilor colective și creșterea producției agricole. Măsurile luate de partid cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii, asigurarea fiecărei gospodării agricole colective cu cadre tehnice de specialitate ne-au permis să obținem o Seamă de rezultate îmbucurătoare.Folosind condițiile naturale favorabile din regiunea noastră, consiliile agricole s-au preocupat de extinderea pomiculturii. Suprafața plantațiilor tinere de pomi în regiune a crescut la 36 500 ha. Alte peste 15 000 de hectare au fost le- rasate, urmînd să fie plantate în anii următori. In acest an, pentru prima dată, printre intervalele dintre pomi a fost introdusă, cu rezultate bune, cultura sfeclei de zahăr pentru furaj. Sînt gospodării ca cele din Valea Mare,; Lerești, Cîmpulung Muscel, care au obținut cîte 2 și 3 vagoane de sfeclă de zahăr la hectar.In raionul Muscel — a spus tov. ing. Vasile Avram, președintele consiliului agricol raional — s-au extins în ultimii 3 ani plantațiile cu circa 14 000 ha. Prin extinderea culturilor intercalate printre rîndurile de pomi s-a mărit suprafața arabilă cu peste 3 000 ha. Noi am extins sistemul agropomicol, care dă rezultate foarte bune. Așa, de exemplu, sparceta cultivată printre rîndurile de pomi a dat o producție de 30 000 kg masă verde la hectar., De asemenea, pe circa 700 ha s-au obținut cîte 14—16 tone de cartofi la hectar. Vorbitorul a propus să se construiască depozite pentru păstrarea fructelor de către gospodării.In intervenția lor, tovarășii ing. Marius Popescu, conferențiar la Institutul Agronomic Craiova, ing. Au
rel Șuta, directorul stațiunii experimentale Voinești, regiunea Ploiești, ing. Ion Cîndea, șeful secției hortiviticole a Consiliului agricol regional Hunedoară; și alții s-au ocupat de unele probleme privind extinderea celor mai potrivite specii și soiuri pentru terenurile nisipoase, instruirea colectiviștilor, informarea periodică a specialiștilor din gospodăriile colective despre realizările noi în pomicultură etc.

★Ținînd seama de dezvoltarea tot mai mare pe care o iau legumicultura, viticultura și pomicultura —i 

producției de legume și îndeosebi a celor timpurii, extinderea viilor și livezilor pe terenurile în pantă și nisipoase, îmbunătățirea producerii
Legume multe și in tot timpul anuluiîn privința producției de legume — a spus tov. ing. Alex. Negrea, șeful secției hortiviticole a Consiliului a- gricol regional București — vreau să arăt că la noi, în regiune, s-au obținut unele succese în extinderea culturilor timpurii într-un număr însemnat de gospodării colective, îndeosebi în cele din apropierea Capitalei și a celorlalte orașe. în noul bazin legumicol Zimnicea, gospodăriile colective au livrat primele cantități de roșii, începînd de la 25 mai. Vom lua măsuri pentru mărirea suprafețelor ocupate cu roșii timpurii, în acest bazin, precum și în celelalte zone legumicole, cît și pentru sporirea producției.în ce privește răsadnițele, consiliul agricol à luat măsuri pentru confecționarea acestora din prefabricate de beton, economisind în acest fel cantități însemnate de material lemnos.După ce a subliniat rezultatele bune obținute în sectorul legumicol, tov. ing. Sorin Sociu, directorul stațiunii experimentale Buzău, a vorbit despre necesitatea specializării producției de legume pe unități. Aceasta va contribui la creșterea cantitativă și calitativă a producției și la reducerea prețului de cost al produselor, în acest scop, este necesar să se 

tarea suprafețelor propuse și s-a asigurat producerea materialului săditor viticol în fiecare gospodărie colectivă. Datorită asistenței tehnice, dată de stațiunea experimentală Drăgășani și de alți specialiști, gospodăriile colective au altoit în acest an 1 200 000 vițe, obținîndu-se peste 60 la sută vițe de calitatea I-a. Este un început bun și promițător. Pentru anul viitor ne-am propus să producem în 16 gospodării colective din raionul nostru 17,5 milioane vițe altoite.Vreau să arăt aici — a spus vorbitorul — că se simte nevoia unor mari cantități de material de susținere. Consider necesar ca în viitor Consiliul Superior al Agriculturii să se ocupe mai mult de această problemă și îndeosebi de producerea prefabricatelor necesare spalierilor.Prof. Vasile Juncu, de la Institutul Agronomie din Iași, a arătat că gospodăriile de stat și gospodăriile colective trebuie să acorde o mai mare atenție lucrărilor de pregătire a terenurilor, folosirii unui material sădi- :tor de bună calitate și îngrijirii plantațiilor tinere. Se întîmplă uneori — a spus vorbitorul — că în unele uni
Probleme importante în pomiculturăa arătat prof. Sandu Viile, de la Institutul Agronomic Iași, consider necesar ca problemele privind protecția plantelor să preocupe mai îndeaproape consiliile agricole. De a- semenéa, institutul central de cercetări agricole să stabilească, pe bază dè studii, numărul minim de tratamente complexe, care să asigure o mai mare economicitate și eficacitate a acestora. Tot în problema tratamentelor sînt de părere să se reducă, cît este cu putință, numărul substanțelor insectofungicide, să folosim numai pe acelea care sînt e- ficiénte la noi în țară. In fiecare gospodărie colectivă, încă din .iarnă, cel puțin un șef de echipă să fie instruit special în privința protecției plantelor.In cuvîntul său, tov. ing. Ion Un- 

gureanu. șeful secției hortiviticole a consiliului agricol regional Suceava,
Planul de măsuri privind realizarea 

sarcinilor pe anul 1963, 
prezentat de tov. Nicolae Ștefan, 

vicepreședinte al Consiliului Superior 
al AgriculturiiConsiliul Superior al Agriculturii a aprobat planul de măsuri pe anul 1963 în domeniul horti-viticulturii, în plan se prevăd o serie de măsuri privind realizarea de noi plantații în suprafață de 11 300 ha vii și 40 000 ha livezi. Pentru aceasta se va urmări, prin consiliile agricole, urgentarea întocmirii proiectelor de organizare a teritoriului și executarea lucrărilor de amenajări antiero- zionale.In realizarea plantațiilor se va a- sigura o cît mai bună amplasare a speciilor și soiurilor, în vederea specializării producției de struguri și fructe pe zone și bazine naturale.Pentru folosirea rațională a terenurilor în pantă, improprii culturii cerealelor, destinate plantărilor de vii și pomi și îndeosebi pentru stabilirea zonelor privind extinderea soiurilor de struguri de masă și a speciilor pomicole valoroase, în colaborare cu Secția fond funciar și Organizarea teritoriului, I.C.C.A. și consiliile agricole regionale, se va executa, pînă la 30 aprilie 1963, lucrarea de microraionare a viticulturii și pomiculturii.In scopul asigurării materialului săditor în cantitățile și sortimentele prevăzute în planurile de dezvoltare, în 1963 se vor altoi 235 milioane vițe și 12 milioane pomi. Pentru asigu- fareä mijloacelor de susținere a plantațiilor de vii se vor definitiva, împreună cu organele de specialitate, proiectele tip de fabricație industrială a stâlpilor din beton.Se va urmări dezvoltarea zonelor legumicole în jurul orașelor și centrelor muncitorești, a fabricilor de conserve. De asemenea, se vor ex

materialului săditor, creșterea pm ducției de struguri și fructe, asigm rarea protecției plantelor etc.
ia măsuri pentru grăbirea raionării legumiculturii în bazinele de producție. Vorbitorul a făcut unele propuneri în legătură cu valorificarea legumelor. Sistemul actual, cu mai mulți beneficiari — a arătat el — ar trebui înlocuit cu o singură unitate contractantă.Pe baza rezultatelor stațiunii el a recomandat, printre altele, să se ia măsuri pentru generalizarea răsadnițelor îngropate pentru culturile de legume timpurii. De asemenea, să se extindă suprafețele irigate la roșii, ardei, vinete etc. Pentru culturile ră- dăcinoase, pe baza experienței stațiunii, nu este necesară irigarea. Rezultatele stațiunii au dovedit că pe terenuri neirigate, morcovii au dat, mai mulți ani la rînd, o producție de peste 30 000 kg la hectar. Aceasta este o recoltă bună.Tov. Ion Covrig, șeful secției hortiviticole a consiliului agricol regional Bacău, a subliniat necesitatea pregătirii temeinice a colectiviștilor care lucrează în sectorul legumicol. Pentru ridicarea nivelului lor profesional, ei să fie școlarizați în condiții de producție în stațiuni experimentale.
tăți. după primii ani de la plantare, din lipsă de îngrijire, să apară goluri, ceea ce duce la diminuarea producției de struguri la necesitatea unor cheltuieli suplimentare pentru completarea golurilor.Referindu-se la necesitatea realizării de producții mari de material săditor, ing. Iuliu Laszlo, directorul stațiunii experimentale viticole Valea Călugărească, a arătat experiența stațiunii privind agrotehnica plantațiilor de port-altoi și în școlile de viță. El a recomandat să se renunțe la lucrarea de cîrnit în aceste plantații și să se introducă îngrășarea extraradiculară în școlile de viță. De asemenea, el a propus ca în scopul extinderii în producție a celor mai valoroase soiuri de viță să se revadă sortimentul actual.Prof. Gherasim Constantinescu, de la Institutul Agronomic din București, ing. Ion Rîpea, președintele Consiliului agricol raional Tîrnăveni, ing. Gheorghe Calistru, directorul stațiunii experimentale viticole Mi- niș, regiunea Banat, și .alții, au făcut propuneri prețioase legate de micro- raionarea viticulturii, înmulțirea soiurilor noi valoroase de viță de vie, terasarea terenurilor pentru vii etc.
a scos în evidență necesitatea ca a- paratura de protecție existentă la sfaturile populare raionale și la brigăzile S.M.T. să fie folosită rațional, cu întreaga capacitate? Propun, de a- semenea, ca în cadrul gospodăriilor colective sa se pună accent pe instruirea oamenilor rare mînuiesc a- paratura și substanțele folosite și să se acorde atenție întreținerii aparaturii existente.Și alți vorbitori, ca Rudolf Pălocsăy, directorul stațiunii experimentale hortiviticole Cluj, ing. Ion Suditu, șeful secției hortiviticole a consiliului agricol regional Galați, au arătat necesitatea îmbunătățirii activității stațiunilor de prognoză și avertizare, a muncii laboratorului de carantină fito-sanitară, asigurării la timp a substanțelor și a fondurilor bănești pentru acțiunile de combatere a dăunătorilor.

tinde suprafețele cultivate cu legume în gospodăriile colective din regiunile deficitare, cum sînt: Brașov, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, Hunedoara, Maramureș, Argeș, îndeosebi Cu ceapă, roșii timpurii, ră- dăcinoase, mazăre și fasole păstăi.Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării culturii legumelor forțate și timpurii la gospodăriile colective și de stat situate în apropierea orașelor și centrelor muncitorești.Pentru realizarea unor producții mari de struguri, fructe și legume, secția de horti-viticultură, în colaborare cu I.C.C.A., și cu secția de în- vățămînt și propagandă* va urmări introducerea și generalizarea în producție a metodelor agrotehnice noi rezultate din cercetările științifice și din experiența înaintată a unităților fruntașe în producție și va continua acțiunea de pregătire a colectiviștilor în stațiunile experimentale și gospodăriile de stat.In sectorul protecției plantelor ss va organiza controlul periodic al culturilor în cîmp pentru depistarea atacurilor și aplicarea la timp a tratamentelor. In acest scop, prin consiliile regionale se va organiza instruirea periodică a inginerilor a- gronomi din gospodăriile colective, privind prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor la culturi. Se va organiza rețeaua de prognoză și avertizare a bolilor și dăunătorilor în conformitate cu noile condiții create de colectivizarea agriculturii.In colaborare cu Secția de mecanizare a agriculturii se vor extinde brigăzile permanente de protecția plantelor în S.M.T. prin înființarea a încă 86 de brigăzi.

Ținînd seama de sarcinile stabilite de partid și guvern, participanții la dezbaterile din cadrul secției fondului funciar și a organizării teritoriului din Consiliul Superior al Agriculturii au arătat că această secție și secțiile respective din consiliile agricole regionale și raionale și-au pus în centrul preocupărilor lor probleme privind creșterea suprafeței cultivate, introducerea unei evidențe funciare unice, organizarea intergos- podărească a teritoriului, cartarea și bonitatea solurilor, extinderea lucrărilor de combatere a eroziunii.Vorbind despre acțiunea de creștere a suprafeței arabile, numeroși participant au expus experiența bună acumulată în această privință. Tov. Gh. Stoica, inginer agronom la gospodăria colectivă din Rasova, raionul Medgidia, a arătat că prin munca unită a colectiviștilor, anul acesta a fost îndiguită o suprafață de 300 de ha care era amenințată de inundații de către apele Dunării. Tot în acest an, colectiviștii din Rasova au construit un alt dig, intr-o parte a bălții Baciu, recuperînd încă 40 ha de teren. Suprafața arabilă a gospodăriei a crescut și prin defrișarea a 60 ha ocupate cu vii hibride.Referindu-se la aceeași problemă, tov. ing. Teodor Nitu, directorul Oficiului regional de proiectare și organizare a teritoriului-Suceava, a arătat că în acest an s-au identificat pentru a fi redate agriculturii 7 414 ha față de 5 500 ha cît prevede planul. Astfel, pînă la 10 noiembrie, suprafața arabilă a regiunii Suceava a crescut cu 5 918 ha și lucrările continuă.Cu interes a fost ascultată expunerea tov. ing. N. Pătroiu, șeful Secției fondului funciar și a organizării teritoriului din Consiliul a- gricol regional Argeș. în regiunea noastră — a spus vorbitorul — au fost trecute la suprafața arabilă 5 684 ha. Fină la șfîrșitul anului se vor mai reda agriculturii circa 500 de ha iar în primăvară, pentru a fi cultivate în 1963, alte 2 000 de ha. De asemenea, au mai fost identificate mari suprafețe de teren din zona de deal și de munte, de pe văile rîurilor, care sînt ocupate cu tufărișuri și mărăcinișuri ; avînd pante mecanizabile, ele vor fi defrișate și luate în cultură.Vorbitorii au arătat că pentru a putea exploata rațional pămîntul trebuie să se cunoască, în primul rînd* modul de folosință a suprafețelor, sectoarele de proprietate și gradul de fertilitate a solului. Dar acest lucru nu este posibil fără o evidență clară a fondului funciar.în regiunea Oltenia — a spus tov. Ing. Vasile Cristea, șeful Secției fondului funciar și a organizării teritoriului din consiliul agricol regional — au fost începute în acest an lucrările de evidentă funciară la o suprafață de 210 500 ha

Secția de invățămînt și propagandăîn cadrul discuțiilor purtate ' în . legătură cu problemele învățăihin- tului și propagandei s-a analizat îndeosebi munca desfășurată pentru traducerea în viață a I-Iotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la îmbunătățirea în- vățămîntului agricol.Numeroși vorbitori s-au referit la măsurile luate pînă acum și la cele care trebuie întreprinse în continuare pentru buna desfășurare a în- vățămîntului agrozootehnic de masă.La noi funcționează pentru prima dată cursurile agrozootehnice, căci gospodăria este tînără a spus ing. 
Emil Lemnarii, președintele G.A.C. Domnești, raionul Curtea de Argeș. Dar colectiviștii dovedesc o mate dragoste de învățătură, depun mult interes și stăruință în însușirea cunoștințelor agrozootehnice. Cele două ziie din săptămînă fixate pentru invățămînt sînt riguros respectate iar colectiviștii înscriși în cele două cercuri vin la cursuri cu regularitate. Pînă acum s-au predat cîte 8 lecții la fiecare cerc.Vorbind despre munca sa ca lector, el a arătat că la fiecare lecție a folosit exemple din gospodăria colectivă respectivă și din alte gospodării — diafilme, planșe și alte materiale didactice. In încheiere, el a cerut să se repartizeze mai multe diafilme și a propus secției de învățămînt și propagandă să tipărească seturi de planșe didactice pentru profilul fiecărui cerc.Inginerul Vasile Temișan, de la Institutul agronomic „Nicolae Băl- cescu" București, a subliniat că succesul în munca lectorului depinde de pregătirea temeinică a lecțiilor pentru ca elé să fie interesante, a- tractive spre a înlesni cursanților însușirea cunoștințelor predate și a le aplica în practica muncii de zi cu zi.Vorbitorii au arătat că consiliile agricole au datoria să urmărească permanent și cu toată grija felul cum se desfășoară cursurile învă-

Cuvintul tov. prof. David Davidescu, 
membru în comitelui execuiiv al Consiliului 

Superior al AgriculturiiReferindu-se la activitatea desfășurată pentru realizarea . sarcinilor trasate de Hotărîrea partidului și guvernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol, vorbitorul a arătat că s-au luat o serie de măsuri pentru organizarea rețelei școlare, îmbunătățirea conținutului învățămîntului agricol de toate gradele, legarea lui mai strînsă cu practica unităților socialiste și asigurarea bazei materiale a acestor școli.Anul acesta, în școlile din rețeaua Consiliului Superior âl Agriculturii se află 69 000 elevi, din care 41 000 

din gospodăriile colective din raioanele Tg. Jiu, Oltețu, Gilort, Baia de Aramă și' Tr. Severin. La executarea acestor lucrări, pe lingă cadrele tehnice de specialitate, au fost antrenați și inginerii agronomi din gospodăriile colective. Ei au ajutat cadrele noastre prin propunerile făcute în schimbarea modului de folosință a terenurilor și în ceea ce privește creșterea suprafeței arabile. Ca urmare a acestor măsuri și a altora luate pe plan regional, pînă în prezent evidența funciară s-a executat lâ 196 567 ha.Despre necesitatea urgentării întocmirii evidenței fondului funciar și despre încadrarea pe această bază a unor suprafețe de teren în categoriile de folosință, au vorbit și tov. Gheorghe Crișan, șeful Secției fondului funciar și a organizării teritoriului din Consilitd agricol regional Cluj, ing. Vasile Apetrei, președintele Consiliului agricol al orașului Reșița și mulți alții.în ședința secției s-a subliniat că o altă lucrare care, de asemenea, trebuie grăbită pentru reglementarea folosirii terenului, o constituie organizarea teritoriului între gospodării odată cu terminarea comasărilor. Pentru a se scoate în evidență importanța acestei lucrări, s-a arătat că în cele 30 de raioane unde s-au executat în acest an asemenea lucrări s-au realizat economii la transporturi, prin reducerea trupurilor in G.A.S., de peste 7 000 000 de lei. In raionul Lugoj, în urma organizării intergospodărești, se reduc cheltuielile de transport ale gospodăriilor de stat cu 423 000 de lei anual, iar la gospodăriile de stat din raionul Sînnicolau Mare — cu 340 000 de lei. Dacă se iau în considerare și gospodăriile colective din aceste raioane, economiile realizate la transporturi în aceste unități se ridică la 600 000—1 500 000 de lei anual.Cei care au luat cuvîntul și s-au referit la această problemă au arătat că organizarea teritoriului între gospodării nu trebuie să se limiteze numai la comasare ; acțiunea de organizare întergospodărească a teritoriului poate și trebuie să sprijine studiul întreprins de consiliile agricole raionale pentru unificarea gospodăriilor colective mici și apoi la amplasarea centrelor de producție în gospodăria unificată.Lucrînd dé mai mulți ani în gospodăriile colective — a spus tov. 
Nicolae Tomici, inginer agronom la gospodăria colectivă din Denta, regiunea Banat — mi-am dat seama că fără o evidență funciară bazată pe cunoașterea deplină a solului nu poate fi concepută folosirea rațională a pămîntului. Numai prin cunoașterea științifică a solului se pot stabili și aplica cele mai adecvate măsuri de ameliorare și de ridicare a fertilității lui.în sprijinul celor afirmate, vorbi
țămîntului agrozootehnic în 'fiecare unitate agricolă,, lp.înd măsuri, .pentru înlăturarea lipsurilor ce se'Tvesc și pentru răspîndirea experienței celor mai buni lectori.Mai mulți vorbitori s-au referit la activitatea școlilor agricole. Tov. 
Vasile Oprescu, adjunct al secției de învățămînt și propagandă, a prezentat măsurile luate de secție în vederea deschiderii anului școlar 1962/ 1963. El a arătat că s-a întocmit un studiu privind amplasarea și dezvoltarea școlilor în perspectivă astfel ca acestea să fie apropiate de baza de producție. Tov. Avram Popa, directorul Centrului școlar agricol Turda, a arătat că prin unificarea celor două școli agricole din Turda și trecerea lor pe lîngă Stațiunea experimentală agricolă s-a creat o bază puternică pentru practica elevilor.Referindu-se la metodele de pregătire prin cursuri de scurtă durată a unor cadre din gospodăriile colective, tov. inginer Cornel Pînzaru, directorul Centrului școlar agricol nr. 
2 din Iași, a propus ca brigadierii, îngrijitorii de animale din G.A.C. să fie pregătiți în unități agricole de stat fruntașe și în stațiuni experimentale, pe un întreg ciclu de producție.In cadrul discuțiilor, mai mulți vorbitori. între care ing. Petre Mun- teanu, directorul Centrului școlar a- gricol Sibiu, Ion Bologh, directorul Centrului școlar agricol Salonta, Varga Dionisie, director adjunct la Centrul școlar agricol Tg. Mureș, Sabin Dragomirescu, dir. Centrului școlar Slatina, ing. Ion Puia, prorectorul Institutului agronomic „Dr. Petru Groza» Cluj, au făcut propuneri privind recrutarea candidaților din rîndu) colectiviștilor și lucrătorilor din G.A.S. (care după terminarea școlii vor lucra în unitățile care i-au trimis să învețe), amplasarea școlilor profesionale de mecanici agricoli pe lîngă S.M.T.-urile fruntașe, organizarea îndrumării și controlului învățămîntului agricol etc.

în școlile profesionale de mecanici agricoli.Datorită măsurilor luate, atît pè plan central, cît și de consiliile a- gricole régionale, cifrele de școlarizare prevăzute pentru anul I și III au fost realizate printr-o singură sesiune a concursului de admitere.Rezultatele concursului de admitere mai Scot în evidență faptul că nu întotdeauna s-a realizat o repartizare teritorială justă a celor admiși, astfel că din unele gospodarii colective s-au admis Cîte 10—15 e- levi, în timp ce altele au 'ost descoperite. 

torul a prezentat o analiză comparativă între două gospodării colective.' Din ăCeastă analiză ä reieșit limpede necesitatea trecerii lâ acțiunea de cartare și bonitare a solului în toate gospodăriile agricole socialiste. Despre rolul bonitării solului în aplicarea unei fertilizări raționale au vorbit și tov. ing. Ion Kiss, președintele consiliului agricol raional Zalău, tov. Victor Trandafir, inginer agronom la gospodăria colectivă din Strehaia, regiunea Oltenia, și alții.în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori — printre care și ing. Ion 
Bughariu, șeful Secției fondului funciar și a organizării teritoriului din Consiliul agricol regional Hunedoara — s-au referit la o seamă de măsuri ce trebuie luate în vederea înlăturării risipei de terenuri cultivate prin scoaterea lor din circuitul agricol, precum și pentru refâcerea bazei topografice.

Plan de măsuri privind organizarea 
teritoriului și folosirea rațională 

a fondului funciar pe 1963 
prezentat de tov. Gheorghe Timariu, 

membru in comitetul executiv al Consiliului 
Superior al AgriculturiiPlanul de măsuri pe 1963 al Secției fondului funciar și a organizării teritoriului prevede continuarea identificărilor unor terenuri în vederea creșterii suprafeței arabile cu peste 100 000 ha. Creșterea suprafeței arabile se va face pe baza următoarelor surse : stufărișuri, mărăcinișuri, pășuni și finețe slab productive din zona de șes, vii hibride, bătrîne și cu goluri, situate pe terenuri bune pentru cultura cerealelor, livezi părăginite, îngustări de drumuri prin lucrări de îmbunătățiri funciare etc.în acest scop, Secția fondului funciar și a organizării teritoriului și consiliile agricole regionale și raionale vor urmări, pe bază de grafic, acțiunea de transformare în arabil a terenurilor identificate pînă la nivelul fiecărei unități agricole și trecerea acestora în planul anual de producție al gospodăriilor respective. Consiliile agricole regionale șl raionale, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să-și întocmească imediat planuri precise pentru realizarea sarcinii de creștere a suprafeței arabile, pentru folosirea cu chibzuință a fiecărei parcele de teren.Unitățile agricole socialiste vor fi sprijinite să identifice suprafețele înmlăștinite, să pună în valoare posibilitățile de îndiguire și de desecare a acestor terenuri. Consiliile agricole regionale și raionale să a-

Pentru îmbunătățirea tnvățămîn- tului agricol o atenție deosebită s-a acordat conținutului, întocmindu-se noi planuri și programe de învățămînt. De asemenea, s-au luat măsuri de elaborare a unor manuale corespunzătoare noilor profile.Unul din principiile esențiale care stau la baza noii concepții de organizare și îmbunătățire a învățămîn- tului agricol îl constituie pregătirea temeinică nu numai a cadrelor de ingineri și tehnicieni, ci și a tuturor muncitorilor din gospodăriile a- gricole de stat și S.M.T.-uri, a tuturor colectiviștilor.In raportul prezentat Ia Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale cu privire la încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej sublinia că în noile condiții ale agriculturii socialiste, trebuie muncit într-un mod nou, mai productiv, corespunzător cu îndrumările științei agricole. Fiecare țăran colectivist, întreaga masă a țărănimii colectiviste, trebuie să fie pe deplin pregătită pentru a munci în felul acesta nou, să-și însușească temeinic cunoștințele agrotehnice privind diferite ramuri ale producției agricole. Această cerință obiectivă, dictată de schimbările structurale petrecute în viața satelor, explică importanța covîrșitoare pe care partidul o acordă organizării învățămîntului agrozootehnic pentru masele largi de țărani colectiviști.Pe baza prevederilor hotărîrii partidului și guvernului, Consiliul Superior al Agriculturii a luat din
Plan de măsuri privind realizarea 

sarcinilor pe 1963 in domeniul
învățămîntuluiIn planul de măsuri prezentat de tov. ing. Petre Martin, adjunct al Secției de învățămînt și propagandă a Consiliului Superior al Agriculturii, sînt prevăzute o serie de acțiuni pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol și a propagandei agricole.Planul prevede, între altele, definitivarea studiului privind dezvoltarea în perspectivă a rețelei învățămîntului agricol, în funcție de numărul de cadre necesare și specificul de producție din fiecare regiune și reanalizarea actualei programe de învățămînt, dîndu-se mai multă a- tenție cunoștințelor legate de problemele planului economic. De a- semenea se va organiza elaborarea manualelor școlare prin concurs.Se prevăd o serie de măsuri pentru completarea bazei materiale a unităților școlare.Cu sprijinul consiliilor agricole regionale și raionale se va urmări, controla și îndruma desfășurarea cursurilor agrozootehnice de masă.

Tn discuțiile purtate, tovarășii 
Constantin Impăratu, șeful secției fondului funciar și a organizăr i teritoriului din Consiliul agricol Ÿ gional Galați și Constantin Iuraș- directorul Oficiului regional de pi iectare și organizare a teritoriul«* Iași, au vorbit despre recuperarea în producția agricolă à versanților neproductivi prin organizarea teritoriului, prin executarea de terase și a unor lucrări pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului. In legătură cu aceste probleme, ei au făcut unele propuneri.Din dezbateri a rezultat că o bogată experiență în această privință a fost dobîndită și în regiunile Argeș și Suceava. In regiunea Argeș, de pildă, s-au amenajat și terațșat pentru plantații de vii și pomi circ 47 000 ha și s-au executat lucrăr' antierözionale pe circa 10 la s'ptă din suprafața totală.

nalizeze aceste posibilități și să îndrume conducerile gospodăriilor colective să-și unească eforturile pentru executarea unor asemenea lucrări de interes local, care să le asigure sporirea producției agricole.In 40 de raioane se vor termina lucrările de organizare intergospo- dărească, iar evidența funciară se va introduce și reactualiza pe aproape 5,5 milioane de hectare. La sfîr- șitul fiecărui an se va încheia balanța terenurilor pe unități economice și teritorii administrative.Prin oficiile regionale de proiectare și organizare a teritoriului și în colaborare cu Secția de pedologie a Institutului Central de Cercetări Agricole se va trece la bonitarea soiurilor în mod experimental în 10 raioane din diferite regiuni ale țării. Pentru reușita acestei acțiuni se va elabora metodica de întocmire a lucrărilor de bonitare a solurilor.în privința organizării teritoriului și a prevenirii și combaterii eroziunii solului se vor exécuta proiecte și se va dă asistență tehnică pentru executarea amenajărilor antierozio- nale, în vederea înființării de noi plantații de vii și pomi, în toamna anului 1963 și în primăvara anului 1964, pe 51 000 de ha, pentru ameliorarea pășunilor erodate pe 44 000 de ha și pentru aplicarea de măsuri complexe antierozionale pe terenurile arabile pe o suprafață de 225 000 de hectare.
timp o serie de măsuri pentru pregătirea deschiderii cursurilor în în- vățămîntul agrozootehnic. Prin aplicarea acestor măsuri de către consiliile agricole regionale și raionale, cu sprijinul permanent al organelor de partid, s-au organizat 17 700 de cercuri agrozootehnice în care învață peste 820 000 de cursanți.De asemenea, s-au elaborat $i editat manualele necesare pentru anul I într-un tiraj de 650 000 exemplare.Invățămîntul agrozootehnic de masă a pornit în general bine. Dar pentru a asigura succesul deplin al acestei forme, de îmbogățire a cunoștințelor agricole ale colectiviștilor, este necesar ca lecțiile să se țină cu regularitate, să fie interesante, atractive, pentru a fi urmărite cu atenție de toți cursanții. Ca atare, trebuie sprijinită și îndrumată în continuare munca lectorilor ; de felul cum aceștia se pregătesc și expun lecțiile, de activitatea lor în cadrul cercurilor, depinde în mare măsură însușirea temeinică a cunoștințelor predate.O grijă deosebită trebuie să ac de lectorii materialelor intui. care însoțesc lecțiile. Este nece:*ri de asemenea, ca la nivelul raioan» ] lor să se facă lunar cu lectorii analiza desfășurării învățămîntului agrozootehnic.Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe al țăranilor colectiviști, trebuie să se dea mai multă atenție organizării și funcționării case- lor-laborator în cadrul cărora se pot organiza cîmpuri demonstrative.
și propagandeiIn scopul ridicării nivelului de cunoștințe al țăranilor colectiviști ne- cuprinși în cursurile agrozootehnice sè vor elabora 25—30 de teme de conferințe.Pe baza propunerilor secțiilor Consiliului Superior al Agriculturii, ale consiliilor agricole régionale, se va asigura ca în planul Editurii agrosilvice să fie cuprinse lucrările cerute de producția agricolă. Vor fi tipărite cel puțin 50 de planșe, pliante și afișe și vor fi produse, împreună cu studioul „Alexandru Sa- hia“, 13 filme și 25 diafilme.Tot în vederea generalizării și introducerii în producție a realizărilor din unitățile fruntașe și din cercetarea științifică se vor organiza consfătuiri republicane și interregionale. Se vor organiza expoziții raionale și regionale și vor fi înființate noi case- laborator în G.A.C. Pentru stimularea fruntașilor în producție, a lectorilor, sè vor lua măsuri pentru a- cordarea de diplome și alte distincții.



Formația do teatru a Casei raionale de cultură din Turnu Severin a prezentat la faza finală a Festi
valului „L L. Caragiale" piesa „Dacă vel fi întrebat“ de Dorel Dorian. In fotografie : scenă din spectacol. 
Interpretată de artiștii amatori : (de la stingă la dreapta) Gigi Bulza, Anton Popescu, Doru Ionescu, 
’Alexandru Tambu.

„Cu ce va contribui colectivul dumneavoastră Ia desfășurarea, în 
această iarnă, a unei intense activități cultural-educative Ia sate?”

Corespondenții noștri au adresat această întrebare unor direc
tori ai cîtorva instituții artistice din diferite regiuni ale țării. Iată 
răspunsurile primite :

Pentru sprijinirea muncii culturale la sate în timpul lunilor de iarnă, teatrul nostru se îngrijește în primul rînd de asigurarea unui repertoriu adecvat, care să răspundă preocupărilor actuale ale colectiviștilor.în cadrul teatrului s-a lucrat cu autorii Ștefan Haralamb și Stela Neagu piesa originală „Mirele furat" și se mai lucrează la o piesă consacrată vieții satului de azi, muncii pentru întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective.în afară de o echipă formată din tineri actori, care va prezenta un spectacol-model de brigadă artistică de agitație, vor lua parte la turneele organizate în satele regiunii actori de frunte ai teatrului nostru ca artiștii emeriți Manu Ne- deianu, Ovidiu Rocoș, Margot Bo- teanu-Păcuraru și alții.Actorii teatrului vor asigura, totodată, instruirea a circa 25 de formații de amatori de la sate, pregătind cu echipele căminelor culturale noi piese legate de realitățile satului contemporan. Actorii teatrului vor participa la pregătirea pe raioane și grupe de comune a instructorilor formațiilor artistice ale amatorilor.
ALEXANDRU DINCÄ 

director-adjunct 
al Teatrului Național 

din Craiova

Opera de stat din Cluj a prezentat în cursul acestui an peste 100 de spectacole și concerte în lo

BORIS CARAGEA 
artist al poporului, pre
ședintele Consiliului Artelor 
Plastice din Comitetul de 
Stal pentru Cultură și ArtăAmploarea construcțiilor ce se desfășoară în țara noastră, impune sarcini de răspundere arhitecților și artiștilor plastici. Problema sintezei a arhitectură și diversele ge- i ale artei plastice — sculptura, pictură, artă decorativă — ne preocupă pe drept cuvînt. Dar tot atît de important, ba chiar și mai important, este să milităm pentru o artă monumentală cu un conținut bogat de idei. Arhitectura noastră nu are nevoie numai de simple pete colorate, sau de „abstracțiuni plastice“ — cum susțin cîteodată unii artiști sau arhitecti. Desigur că nu sintern nici pentru un stil pompos, ci pentru o frumusețe adevărată, pentru un bogat conținut uman.Este necesar să milităm împotriva convenționalismului și schematismului formelor, să lămurim r .-incipiile a ceea ce se numește „stil decorativ”, să combatem stilul „festiv", schematic. Și să promovăm lucrările în care artiștii văd viața în ceea ce are ea esențial, în care apare armoniosul, forța plastică de sintetizare.Experiența de pînă acum a evidențiat și necesitatea unei mai bune organizări a concursurilor de artă monumentală — în ce privește fixarea temelor, sistemul de selecționare și de acordare a comenzilor.Consiliul Artelor Plastice, împreu

nă cu Uniunea Arhitecților și Uniunea Artiștilor Plastici, va organiza 
o consfătuire asupra artei monumentale — care, alături de analiza realizărilor de pînă acum, va prilejui o aprofundată dezbatere a problemelor actuale ale conlucrării între artiști și arhitecți și. ale perspectivei dezvoltării acestui sector.

Arh. MARCEL LOCAR 
membru al Comitetului 

de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și SistematizareCu ocazia studierii amplasamentelor unor lucrări de artă monumentală în orașe s-a vădit lipsa unei 

calități rurale cum sînt Mihalț, regiunea Hunedoara, Ocna Dejului, Mintiul Gherlii, Reteag, Florești, Re- brișoara, Telciu și altele.Pentru perioada care urmează vom organiza mai des turnee la sate, programînd spectacole și concerte și în localitățile pe care nu le-am mai vizitat. Pregătim un spectacol special pentru sate, alcătuit din o- pera populară „La șezătoare" de Tiberiu Brediceanu, însoțită de o completare legată de problemele de actualitate ale satului.
MIRCEA BREAZU 

directorul Operei de stat 
din Cluj

Colectivul Filarmonicii noastre și-a întocmit planul de deplasări în turneu în așa fel încît să putem cuprinde un număr mai mare de sate și în special pe acelea în care am fost mai puțin în anii trecuți. în total se vor deplasa la sate, în mod organizat, circa 150 de artiști instrumentiști, coriști și soliști vocali.Repertoriul pe care-1 vom prezenta la sate în perioada de iarnă se îmbogățește mereu. Corul de stat „Gavril Muzicescu" a pregătit și pregătește în continuare o serie de noi cîntece de masă. Printre ele se află cîntece de masă, cîntece inspirate din viața satului colectivizat •— creații ale compozitorilor ieșeni Achim Stoia, Vasile Popovici și ale altora. Orchestra simfonică va prezenta în cadrul unor concerte popu

prevederi care să țină seama de necesitățile concrete ale ansamblurilor. De multe ori, cînd face planul unui oraș, arhitectul urbanist este stînjenit din pricina inexistenței unui program al monumentelor cu care ar trebui să fie îmbogățite ansamblurile urbanistice. Evident, aci este și o lipsă a arhitecților, care nu gîn- desc de la început ansamblul urbanistic cu posibilitățile de amplasare a diferitelor lucrări de artă monumentală — o statuie, un grup statuar, o fîntînă etc. Cred că la elaborarea planurilor de sistematizare este necesar să se stabilească un plan tematic pentru astfel de lucrări și chiar să fie antrenați și artiștii plastici, care, pe baza experienței lor, pot contribui cu idei prețioase la fixarea temelor, a amplasamentelor.în ce privește operele de artă monumentală integrate în ansamblul arhitectural, aș vrea să arăt că în activitatea noastră au fost cazuri cînd artiștii plastici n-au participat la proiectarea unor ansambluri despre care se știa în mod ferm că vor fi completate cu asemenea lucrări. Mi se pare edificator exemplul unui concurs făcut de Comitetul d'e Stat pentru Cultură și Artă, pentru opere plastice destinate litoralului. Tn loc ca tema concursului să privească litoralul sau localitățile de pe litoral în ansamblu, să presupună studierea modului în care — în suita a- ceasta de clădiri — se pot integra niște opere semnificative de artă monumentală, organizatorii au dat pur și simplu o temă intitulată cam așa : „Ce cred artiștii plastici că s-ar putea plasa pe litoral“. Rezultatul ? Pe lîngă lucrări izbutite, a- decvate cadrului, multe piese lipsite de interes. E o metodă complet ineficientă. Consider că dotarea litoralului cu monumente de artă plastică trebuie gîndită împreună cu arhitecții, într-o colaborare strînsă, plasticianul gîndind opera sa, nu izolat, ci într-un complex arhitectural-artistic.Există însă și unele exemple în care dorința noastră de a colabora cu creatorii de artă monumentală a dus la bune rezultate. Bunăoară la Iași — cu ocazia finisării Pieței Unirii. Acolo se face un paviment. Noi am cerut proiectan

lare piese de largă accesibilitate, iar orchestra de muzică populară „Doina Moldovei" și-a lărgit repertoriul cu cîntece din noul folclor legate de înflorirea satelor colectivizate, cum sînt: „Satul nostru-i sat de frunte“, „La gospodăria noastră", „Scumpă ești prietenie", „Soare nou a răsărit", „Măi Șiret, luncile tale" și alte creații folclorice noi din Moldova și din celelalte regiuni ale țării.
GEORGE VINTILÄ 

directorul Filarmonicii de Stat 
„Moldova“ din Iași

Teatrul din Bacău a izbutit să-și cîștige un număr mare de spectatori în rîndurile țăranilor colectiviști din regiune.în decursul a cinci ani, teatrul a dat la sate 800 de spectacole, la care au participat circa 240 000 de spectatori. Numeroși colectiviști din comunele apropiate sînt aduși, cu autobuzele teatrului, la spectacolele prezentate la sediu, în Bacău.în 1961 s-a înființat pe lîngă teatru o secție sătească cu scopul de a obține o continuitate a deplasărilor. Decorurile au fost adaptate la condițiile existente în căminele culturale.Au fost constituite, de asemenea, brigăzi de cîte 7—8 actori și un instrumentist, în repertoriul cărora figurează texte scurte : cuplete, scenete și piese într-un act.în cursul acestei .ierni, Teatrul de stat din Bacău va da la sate peste 40 de spectgcole cu piesa „îndrăzneala". Vom, monta pentru deplasările la sate și. un spectacol scurt alcătuit din două piese în- tr-un act.
CONSTANTIN GHICA 

directorul Teatrului de stat 
din Bacău

tului să colaboreze cu artiștii plastici și credem că această conlucrare va da roade interesante. C.S.C.A.S. va căuta pe viitor să sprijine orice inițiativă care poate aduce o colaborare mai strînsă între arhitecți și artiștii plastici, în scopul exprimării unui bogat conținut de idei prin mijloacele artei monumentale.
JULES PERAHIM 

maestru emerit al arteiApa nu se poate bea cînd e desfăcută în hidrogen și oxigen ; tot astfel arta monumentală nu ne poate servi mulțumitor, dacă în cuprinsul ei pictura ori sculptura nu-s unite printr-o legătură de nedespărțit cu arhitectura. S-a întîmplat la început — în sălile de spectacol de la casele de cultură ale tineretului — să pictăm (deseori cu talent) pe zidurile opuse scenei, la care spectatorul stă cu spatele ! Bineînțeles, e o etapă pe care am depășit-o, acum ne alegem pereții de pictat, consul- tîndu-i pe arhitecți. Dar mai ales se întrezărește astăzi o nouă fază, superioară, în legăturile dintre pictori și arhitecți. în ansamblurile care se creează la Galați, Brăila sau Onești, pictura nu va mai trebui să-și for- mulezé tardiv pretențiile, după ce clădirea e încheiată, ci ea este prevăzută chiar în proiectul arhitectului. Tot astfel, mozaicul pe care-1 pregătesc acum, pentru fabrica de la Militari, își are spațiul gîndit de arhitect odată cu clădirea.Arta monumentală e incompatibilă cu experimentele capricioase, printre rigorile ei este și aceea a unui ton major, plin de gravitate. Nu se pot picta pere sau nu știu ce naturi moarte într-un spațiu de peste 30 de metri — cum e acela care mi s-a rezervat mie — deasupra unei intrări prin care trec zilnic 1000 de muncitori. Dar nici nu cred că trebuie să le povestim acestor muncitori ce fac ei în fabrica lor: asta o știu mai bine decît noi. Cum nu vom înfățișa pe pereții unui restaurant oameni care mănîncă. Arta monumentală are o mare capacitate educativă și aceasta este, după părerea mea, una din cele mai valoroase trăsături ale sale. Dar e- ducație artistică nu înseamnă didacticism. Un monument care e făcut să dureze, să înfrunte timpul, nu poate înfățișa imagini de abecedar, preo-

Pe scena Festivalului
„l. L. Caragiale“

A șasea zi a Festivalului bie
nal „I. L. Caragiale" a adus pe 
scenă formațiile artiștilor ama
tori din regiunile Mureș-Auto
nomă Maghiară și Banat.

Colectivul căminului cultural 
din comuna Tulgheș a prezentat 
comedia într-un act „Dragoste, 
nu te pripi” de Sütö Andraș, 
muncitorii Combinatului chimic 
din Tîrnăveni piesa „Oameni 
care tac" de Al. Voitin, iar mon
tajul literar-muzical „Mulțumim 
partidului" a fost interpretat de 
artiștii amatori de la Fabrica de 
confecții din Oradea.

Tot în cursul dimineții, recita
torii de la Întreprinderea „Ca
blul" și Filiala B.R.P.R. din Tg. 
Mureș, de la Casele raionale de 
cultură din Tîrnăveni și Luduș 
s-au prezentat în concurs cu poe
zii de Eugen Jebeleanu, Marki 
Zoltan, Pablo Neruda și cu 
schița lui I. L. Caragiale „Dom
nul Goe".

După-amiază, colectiviștii din 
comuna Grabăț, regiunea Banat, 
au interpretat piesa „Greva fe
meilor” de Maria Haydl, colec
tivul casei de cultură din Lugoj 
piesa lui Gheorghe Vlad „În
drăzneala", iar metalurgiștii din 
Reșița au prezentat „Celebrul 
702" de Al. Mirodan. Montajul 
literar „In lupta pentru bunăsta
rea și fericirea poporului“ a fost 
interpretat de ceferiști din Arad.

Au mai fost citite versuri de 
Eugen Jebeleanu și Marcel Bres- 
lașu, fragmente din schița „Un 
pedagog de școală nouă” de I. L. 
Caragiale, de către artiști ama
tori de la Sfatul popular regional 
Timișoara, casa raională de cul
tură Lugoj și sindicatul comple
xului C.F.R, Timișoara.

Pe scena casei de cultură a 
raionului „16 Februarie” forma
ția de teatru de păpuși a sindi
catului lucrătorilor din învăță- 
mînt din Reșița a prezentat spec
tacolul „Maricica-Murdărica”, iar 
colectivul căminului cultural din 
Jimbolia — piesa în trei tablouri 
de Valentin Silvestru „Mîniosul”.

Juriul festivalului a mai ur
mărit în cursul zilei de miercuri 
spectacolul brigăzii artistice de 
agitație a casei raionale de cul
tură din Reghin „In ajun de săr
bătoare”.

Reproducem a- 
lăturat două din
tre creațiile monu
mental-decorative 
ale artiștilor noș
tri.

Printre sculpturi
le menite să înfru
musețeze litoralul 
romînesc se află 
„Arcașul“ de ION 
JALEA (fotografia din stînga).

In foaierul Tea
trului Maghiar de 
Stat din Cluj spec
tatorii pot vedea o 
decorație murală 
semnată de AN- 
DRÄSSY ZOLTAN 
și ERDÖS TIBOR. 
Iată un fragment 
din această lucra
re, terminată re
cent (fotografia din dreapta).

Publicînd articolul de mai sus, redac
ția invită scriitorii, criticii șl cititorii 
să-și spună părerea cu privire la punctele 
de vedere și problemele puse în discuție.

cuparea didacticistă nu are ce căuta în arta monumentală. Abecedarul nu-i bun decît o scurtă perioadă de timp, copilul crește, devine gîn- ditor și filozof. Trebuie să ne adresăm cu încredere oamenilor, să-i îndemnăm să gîndească privind o operă monumentală; să ne pricepem a sugera, de pildă, grandoarea construcției industriale dar să nu descriem plat, ca într-un prospect, mașinile unei hale de fabrică. Oamenii vor ști să desprindă simbolurile și metaforele plastice pe care le vom folosi, dacă acestea vor fi legitime, bine fundate. Dealtminteri simbolurile nici nu sînt propriu zis in
ventate de artiști, ei le creează în colaborare cu spectatorii, le extrag oarecum din memoria și sufletul acestora. Obiecte ca secera și ciocanul au fost desemnate de întreaga lor istorie, de întreaga istorie a oamenilor muncii, să devină simbolul pe care-1 cunoaștem și iubim. Consider că arta monumentală este categoric caracteristică lumii socialiste; că această lume o va conduce la treptele cele mai înalte.

VIDA GEZA 
maestru emerit al arteiVreau să povestesc următoarea în- tîmplare. Mă aflam nu de mult la căminul cultural din comuna Bîrsana, raionul Sighet. O clădire nouă și frumoasă. Tocmai se terminase o adunare populară și discutam cu cîțiva săteni. Unul dintre ei îmi a- rată pereții albi ai sălii de spectacole și adaugă : „Ce frumoasă ar fi această sală, dacă pereții ei ar fi împodobiți cu cîteva tablouri 1“— Și ce ați vrea să reprezinte a- ceste tablouri ?Omul s-a codit puțin, apoi a răspuns :— Știu eu, poate chiar pe noi, țăranii din Bîrsana, să se vadă cum trăiam în trecut și cum trăim azi.Am socotit discuția cu acești săteni o invitație autentică făcută nouă, artiștilor plastici, și am adus-o la cunoștința membrilor filialei noa

Mărturiile multor 3criitori care au străbătut orașe și sate întîlnindu-se cu cititorii în recenta „săptămînă a poeziei“ au conturat o imagine edificatoare, cu profunde semnificații : zeci de mii de oameni simt astăzi poezia ca pe una din necesitățile esențiale ale vieții de fiecare zi. Sau, așa cum spunea cu atîta îndreptățire Tudor Arghezi : „Poezia e neîntreruptă și cotidiană". Aceste înțelesuri noi ale noțiunii de poezie au dat naștere unor cerințe formulate nu o dată de cititori cu prietenească încredere în cei deprinși a mînui stihul. S-a vorbit, de pildă, în ultima vreme cu insistență despre necesitatea unei cuprinderi mai largi, mai nuanțate în poezie a bogatului univers sufletesc al omului de astăzi. Exigențele cititorului sînt astăzi mult sporite și presupun un permanent efort de autodepășire din partea poeților. De aici și răspunderile deosebite ale criticii poeziei, care trebuie să aibă din ce în ce un rol mai activ în dezvoltarea liricii noastre. Ni se pare semnificativă atenția de care s-au bucurat în ultima vreme problemele legate de critica poeziei. Au apărut pe această temă cîteva articole, printre care cele semnate de Al. A. Philippide, M. Petroveanu, P. Mareea, Savin Brătu și alții. Discuția merită a fi continuată și lărgită, deoarece printr-un schimb de păreri fructuos s-ar preciza și mai bine care sînt obiectivele criticii noastre în actuala etapă de dezvoltare a liricii romînești. O discuție despre critica poeziei trebuie să pornească de la răspunderea cronicarului față de creatorul pe care trebuie să-l însoțească pe drumurile cele mai fertile ale dezvoltării talentului și personalității lui, pe drumurile spre inima omului.Am cita, de exemplu, articolele consacrate de Al. Philippide volumelor de versuri semnate de Ion Horea, Tiberiu Utan, sau Mihai Ne- gulescu. Aici, criticul cercetează e- voluția acestor poeți, modul în care tinerii scriitori reflectă în chip personal realitatea socialistă. El arată de pildă, analizînd volumele amintite, cum concizia în poezie, e- vitarea procedeelor retorice oferă maxime posibilități de realizare a emoției artistice.

stre. Sugestia a fost bine primită și mulți artiști plastici din Baia Mare au găsit că este întru totul posibil ca în timpul documentării pe teren, pentru diferite lucrări, să se ocupe de decorarea unui cămin cultural nou. Sursele de inspirație sînt multiple. In Maramureș există puternice zone folclorice. Tradiția artei populare este ridicată astăzi de miile de artiști anonimi pe o treaptă nouă, pe măsura vremurilor noastre. S-ar cuveni să preluăm din acest tezaur, în lucrările de artă monumentală pe care le vom realiza.
ION BIȚAN 

pictorE o mare bucurie pentru noi, pictorii, să lucrăm în ambianța zidurilor proaspete ale noilor construcții, care ne îndeamnă spre o desfășurare curajoasă a forțelor.
NOTA REDACȚIEI. Materialele pu

blicate în cadrul discuției despre arta 
monumentală au atras atenția asupra 
unor probleme importante ale aces
tui domeniu al creației plastice, a- 
flaf în plină dezvoltare. Actualitatea 
acestor probleme este legată de a- 
vîntul construcțiilor din țara noastră, 
de rolul arfei monumentale în edu
carea artistică și cetățenească a ma
selor.

în Capitală, ca și în alte localități, 
pe litoral, există lucrări valoroase, 
mărturie a talentului unor sculptori 
și pictori din toate generațiile ; sînt 
lucrări diferite din punctul de ve
dere al facturii, ca și al tehnicii fo
losite, demonsfrînd orizontul larg pe 
care realismul socialist îl deschide 
afirmării personalităților creatoare.

Subliniind că arta monumental-de- 
corativă a epocii noastre este menită 
să exprime cu măreție idealurile 
contemporaneității, parficipanții 'a 
discuție au insistat asupra necesității 
unei coordonări între activita
tea arhitecților și a artiștilor plas
tici, încă din faza de proiectare a 
ansamblurilor arhitectonice. Acolo

Răspunderea criticului de poezie are înțelesuri largi. Ea impune în primul rînd principialitate, o poziție partinică, militantă, obiectivă, a- bordarea creației poetice cu căldură și dragoste. Și totodată, ea presupune eliminarea descripției vagi, a simplei constatări sau a preocupărilor pur formale, impune analiza a- tentă a conținutului, a factorilor 'deologico-artiistici care au generat realizările eau nereușitele poetice, cercetarea acestora în contextul general al creației poetului și în lumina cerințelor care stau astăzi în fața artei realist-so- cialiste. I. D Bălan, în cronica sa la culegerea „Distanțe" de Aurora Cornu, reconstituie drumul poetei de la primul său volum, apărut în urmă cu cîțiva ani, pînă la actuala plachetă. Subliniind calitățile poeziilor semnate de Aurora Cornu, criticul constată totuși o evoluție „greoaie spre definirea propriei modalități poetice". De la această constatare, el trece la examinarea cauzelor, remareînd că acest fapt își află explicația în „necunoașterea vieții contemporane, a sensibilității omului nou“, într-un „contact insuficient cu problemele majore ale epocii*. Și cronicarul demonstrează cum aceste neajunsuri se reflectă în creația tinerei poete. Astfel, cronica unui volum dezbate în mod convingător, concret, cîteva din aspectele care stau astăzi în fața poeziei noastre, necesitatea ca tinerii poeți talentați să-și reîmprospăteze mereu creația, universul de idei și imagini, prin cunoașterea realității socialiste. Scriind despre „Poezia în publicațiile literare". Paul Georgescu relevă cîteva din lucrările reușite aparținînd unor tineri scriitori. Plecînd de la ideea justă că realizările de pînă acum ale noii generații ne obligă la un înalt nivel de exigență, criticul semnalează alături de versuri străbătute de patosul vremurilor noastre, realizate artistic, unele neîmpliniri cum ar fi, de pildă — existența unor „versuri care nu spun nimic deosebit“ sau a celor care „avînd totuși ceva de comunicat, pot avea o expresie artistică încîlcită, care împiedică emoția, uneori autentică, să ajungă la cititor". Analiza contribuie deci la semnalarea unor aspecte asupra cărora tinerii poeți trebuie să mediteze. Cînd discută volumul lui Darie Novăceanu „Autobiografie", Ion Oarcășu analizează calitățile acestui volum de debut,

Cred că trebuie să evităm concepția greoaie după care a împodobi o fabrică ar însemna numaidecît a plasa monoton un grup statuar în dreptul intrării. E nevoie de imaginație creatoare. La Combinatul chimic de la Onești directorul ne-a spus cu inteligență : „Vrem ceva viu, care să nu semene a muzeu, cum faceți adesea dv.“.Se întîmplă uneori ca temele, cînd nu sînt gîndite la fața locului, să nu se împace cu spațiul pe care îl are artistul Ia îndemînă. Pe un perete restrîns nu se poate desfășura mulțumitor „Istoria navigației“, cum prevedea tematica la unul din restaurantele de pe litoral. In general, temele mari cred că nu trebuie compromise așezîndu- le în locuri nepotrivite ■ pereții unui restaurant nu sînt indicați pentru tratarea temelor grave.
unde a existat această colaborare, 
artiștii au putui realiza lucrări 
care se armonizează, se integrează 
organic în ansamblul respectiv. Dar 
nu totdeauna se ține seama de am
bianța unde asemenea luc ăfi urmea
ză a fi amolasate ; se face simțită și 
o anumită monotonie tematică. Or, 
bogăția și frumusețea vieții de azi o- 
feră nenumărate teme și subiecte 
semnificative, care se cer tratate cu 
prospețime și originalitate artistică.

Din părerile publicate s-a desprins, 
oportunitatea unor dezbateri pe 
marginea operelor de artă monumen- 
fal-decorativă, dezbateri în care să 
fie abordate, de pe poziții principiale, 
problemele raportului dintre con
ținut și formă în creația artistică. A- 
ceasta ar fi deosebit de util pentru 
combaterea tendințelor simplificatoare, 
a schematismului, a primitivismului, a 
unor influențe străine artei realist-so- 
cialisfe ce se manifestă în unele lu
crări de artă monumentală ducînd la 
sărăcirea și alterarea mesajului de 
idei, pentru înlăturarea și preîntîm- 
pinarea cazurilor de înțelegere greși
tă și de rezolvare formală a proble-

dar trece și la o discuție cu caracter. mai general privitoare la lirica tinerilor constatînd că : ?,Numeroșiscriitori tineri confundă poezia cu un fel de abstractism versificat, la baza căruia stau nu o dată idei filozofice neasimilate artistic“. Acesto idei, subliniază criticul, iau aspectul unor locuri comune, al unor a- devăruri îndeobște cunoscute, care apar nefiresc în versuri, dovedind mai degrabă o inerție a gîndirii, o lipsă de preocupare pentru a exprima artistic reflecții originale. Un efort de generalizare intîlnim și în ciclul de articole „Biografie și individualitate poetică* de Eugen Si- mion, în care sînt observate cîteva din tendințele existente în creația tinerilor poeți, și anume limitarea la sfera de imagini legate de copilărie și adolescență, lipsa unei experiențe bogate de viață, ceea ce duce la apariția clișeelor.Totuși critica poeziei manifestă încă rămîneri în urmă atît față de nivelul general al liricii noastre actuale, cît și față de exigențele cititorilor. Și aceasta pentru că discuția se reetrînge adeseori la simpla descriere a volumului recenzat, pe care cronicarul nu-1 privește din- tr-un unghi de vedere mai cuprinzător, ci se mulțumește să înfățișeze temele și preocupările poetului, să redea citate abundente, să rezume poezia. In momentul de față cred că nivelul poeziei noastre ne cere să luptăm împotriva criticii constatative, contabilicești, a criticii care, în loc să orienteze creația, narează conștiincios conținutul volumelor recenzate. Ceea ce ni se pare a constitui defectul capital al unor asemenea cronici șl recenzii este lipsa de profunzime, insuficienta atenție față de problemele de conținut și măiestrie artistică, faptul că ele nu analizează creația autorului în lumina cerințelor de astăzi ale poeziei realist- socialiste, ci în mod abstract, uneori chiar atemporal. Mai apar articole care nu exprimă un punct de vedere limpede și ferm, ocolind obligația criticului de a avea o poziție precisă și de a și-o argumenta. Asemenea articole nu îi ajută efectiv pe poeții care continuă încă să publice lucrări desprinse de viața nouă, lipsite de contingență cu problemele sufletești ale omului de
VALERIU RÎPEANU

(Continuare în pag. IV-a)

Discutarea largă, atentă a realizărilor în domeniul monumen- talisticii ar crea un- climat toarte prielnic acestei ramuri de artă. Astfel cuvîntul competent al oamenilor de meserie ca și aprecierile oamenilor muncii ar izbuti să elimine atitudinile unor beneficiari, care resping fără temei lucrări reușite. La Petroșeni, de exemplu. Ia Institutul de mine un proiect pe care-1 socotesc izbutit, al tînărului Silviu Băieșu. a fost respins de conducerea acestui institut, pe motiv că tema, cu caracter generalizator (de altfel acceptată anterior), n-ar fi corespunzătoare, dorindu-se un alt proiect în care să fie oglindită strict activitatea institutului. Eu cred că socialismul deschide amplu sufletele spre frumos și spre visare și că, în consecință, o temă de largă sinteză ar fi fost nimerită și pentru decorarea acestui institut.
melor de conținui ale arfei menu- 
mental-decoraf’ve.

Intensa activitate de construcții din 
tara noastră, desfășurată pe baza 
principiilor urbanisticii socialiste, 
presupune prevederea în perspecti
vă și a operelor de arfă monumen- 
fal-decorativă corespunzătoare, pu
nerea în valoare a unor lucrări exis
tente, utilizarea îndrăzneală a unor 
materiale noi, economice, folosirea 
posibilităților, a resurselor locale. Un 
rol imoor’ant îl poate avea aici ini
țiativa Comitetului de Stat pentru 
construcfi1, arhitectură și sistema
tizare, a secțiilor de arhitectură și 
sistematizare ale sfaturilor populare. 
Este firesc ca în abordarea acestor 
probleme să se pornească de la 
preocuparea permanentă ca acțiunea 
de înfrumusețare a orașelor să fie 
făcută în spirit de economie, 
evifîndu-se soluțiile costisitoare, a- 
preciindu-se just ponderea înzestră
rilor de această natură în ansamblul 
cheltuielilor pe care le necesită ce
rințele majore, sarcinile principale 
ale consbucfiei de obiective indus
triale și de locuințe.
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — Recent activul comisiei economice a Comitetului regional de partid Brașov a analizat cum se realizează sarcinile din planul tehnic al întreprinderilor din regiune.Pe baza unui referat documentat, prezentat de ing. Marin Decu, adjunct al comisiei economice, s-au purtat discuții rodnice, care au evidențiat experiența acumulată de organizațiile de partid din întreprinderile regiunii în lupta pentru aplicarea în producție a celor mai înaintate tehnologii de fabricație. In încheiere, tovarășul Andrei Feher, secretar al Comitetului regional de partid Brașov, a subliniat sarcinile ce stau în fața comisiei pe anul 1963.
BUCUREȘTI. Zilele trecute, Co

mitetul orășenesc de partid Bucu
rești a organizat un schimb de ex
periență privind activitatea cercuri
lor de economie concretă, la care au 
participat propagandiști, și cursanți 
ai acestor cercuri din întreprinde
rile Capitalei, secretari ai comitete
lor raionale de partid, directorii ca
binetelor de partid și alți activiști 
care lucrează în domeniul propa
gandei.

Din referatele prezentate și din 
discuțiile care au avut loc, a reieșit 
că anul acesta studiază în învăță
mântul economic peste 40 000 de oa
meni ai muncii din Capitală — in
gineri, tehnicieni, maiștri, muncitori 
fruntași.

In mod deosebit s-a insistat asu
pra necesității de a se asigura o 
strînsă îmbinare a studiului teoriei 
economice cu problemele activității 
practice a întreprinderilor, aceasta 
fiind chezășia creșterii continue a 
eficacității învățământului. A fost 
relevată experiența bună de la Uzi
nele „Grivița Roșie”. „23 August”, 
„Republica” și altele, unde sub în
drumarea și cu sprijinul comitetelor 
de partid, propagandiștii — în ma
rea lor majoritate specialiști, cadre 
cu o bună pregătire politică și pro
fesională — dau sistematic cursan- 
ților consultații pe teme dintre cele 
mai importante, cum ar fi căile de 
sporire a productivității muncii și 
de reducere a prețului de cost, in
troducerea tehnologiei înaintate etc.

Schimbul de experiență s-a dove
dit de un real folos pentru îmbună
tățirea activității în cercurile de 
studiu.

BRĂILA (coresp. „Scînteii”). — Preocupat de continua îmbunătățire a muncii de conducere a economiei, biroul Comitetului orășenesc de partid Brăila a luat unele măsuri privind activitatea comisiei economice în anul 1963. Astfel, din activul comisiei economice au fost formate 24 colective care cuprind activiști, ingineri, tehnicieni, economiști. Ele se vor ocupa permanent de controlul și îndrumarea activității economice a unor anumite întreprinderi din oraș, începînd de la data prelucrării cifrelor de plan pe 1963 și pînă la sfîrșitul anului viitor. Această măsură va ajuta comitetului orășenesc de partid să cunoască mai bine cum se desfășoară munca în fabricile și uzinele orașului, să ia măsuri operative pentru remedierea lipsurilor ce se ivesc, sprijinind astfel în mod cît mai concret organizațiile de partid în lupta pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan.
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Organizația de partid din gospodăria 
agricolă de stat Făget, regiunea Ba
nat, a primit, în acest an, în rîndurile 
sale, muncitori destoinici ca tractoristul 
Pavel Craici, maistrul de cultură Va

sile lanoț, losif Micloț ți alfi 
fruntași în producție. Pentru munca de
pusă în amplasarea cît mai judicioasă 
a culturilor, în ridicarea fertilității solu
lui și obținerea unor producții agricole 
tot mai mari, adunarea generală a co
muniștilor a hofărîf să-l primească pe 
tovarășul Cornel Sterianu, inginer șef 
al gospodăriei, direct în rîndurile 
membrilor de partid.

LUDUȘ (coresp. „Scînteii”). — Organizația de partid din comuna Chetani, raionul Luduș, a primit în rîndul membrilor și candidaților de partid colectiviști dintre cei mai harnici, din care 20 de femei. Pentru ridicarea nivelului lor politic și ideologic, candidații și noii membri de partid au fost încadrați în învă- țămîntul de partid. Numai în ultimul timp, în fața candidaților de partid au fost prezentate 11 expuneri pe terne ale politicii partidului și ale situației internaționale. Membrii de partid cu experiență se ocupă în mod nemijlocit de educarea a 1—2 candidați de partid.
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 

în regiunea Dobrogea au începu* să 
funcționeze în acest an semmarii de 
economie agrară pentru cadre din uni
tățile agricole socialiste.

în raionul Tulcea, de pildă, au fost- 
înființate 5 asemenea seminarii, care 
funcționează o dată pe lună la comi
tetul raional de partid. Cei 134 de 
cursanji sin* directori și ingineri-șefi 
ai gospodăriilor de stat și S.M.T., pre
ședinți, ingineri și brigadieri din gos
podăriile colective etc. Pînă în pre
zent, au fost studiate două teme : 
„Victoria socialismului în agricultură" 
și „Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii". Tema următoare, 
care va fi studiată în aceasfă lună, 
este consacrată problemei productivi
tății muncii în agricultură.

Bine și la timp
Echipei de electri

cieni conduse de co
munistul Gheorghe 
Brătoiu — una dintre 
cele mai bune și în
cercate echipe din ca
drul întreprinderii re
gionale de electrici
tate Cîmpina — i s-a 
încredințat de curînd 
o lucrare importantă :

schimbarea traseului 
unei linii electrice de 
înaltă tensiune pe al
bia rîulul Prahova. 
Condițiile de lucru e- 
rau grele. Electri
cienii din această e- 
chipă au lucrat cu 
schimbul zi și noapte, 
înfruntând vîntul tăios 
și ploile reci și au ter

minat la timp și în 
bune condiții lucrările . 
încredințate. S-au e- 
vidențiat, pe lingă șe
ful echipei, electricie
nii Gheorghe Duțoiu, 
Stelian Hor ja, Gheor
ghe Oproiu și alții.

NICOLAE ANDRONIC 
electrician

La adăpostul proceselor verbale
La Craiova pe str. 

I. P. Pavlov, se află 
un depozit de mobilă. 
Garniturile sosite de 
la întreprinderile pro
ducătoare își așteaptă 
rîndul să fie trimise 
spre magazine. Mobila 
intrată în depozit ar 
trebui păstrată cu 
toată grija. Dar aici 
nu se întâmplă așa. O 
parte este depozitată 
sub două șoproane al

căror acoperiș de mult 
nu mai constituie un 
obstacol împotriva 
ploilor. Cînd mai bate și vîntul, rafalele de 
ploaie se plimbă pe 
sub șoproane ca și pe 
afară.

Nu se poate spune 
că tovarășii din con
ducerea. O.C.L. Pro
duse Industriale Cra
iova au privit pa
siv această situație. 
S-au întocmit chiar

mai multe procese 
verbale despre... e- 
fectul intemperiilor. 
Dar pînă astăzi, din 
toate aceste procese 
verbale nu s-a ales 
nimic. Mobila se de
gradează în continua
re. După cum se vede, 
este necesară inter
venția Sfatului popu
lar al orașului Cra
iova.

C. NICOLAE 
muncitor

D M p à doi aniAm trecut de curînd 
prin Dozești, o comună 
îndepărtată din raio
nul Gltețu. Acum doi 
ani a luat ființă aici 
gospodăria colectivă 
„Timpuri Noi”. In a- 
ceastă scurtă perioa
dă, prin munca har
nică a colectiviștilor, 
a crescut averea ob
ștească a gospodăriei. 
Numai în acest an au 
fost construite două 
grajduri pentru 100

capete bovine fiecare, 
o maternitate, un pa
tul de 16 vagoane, o 
magazie de 40 vagoa
ne cereale, un saivan 
de oi ș.a. Folosind ma
teriale ieftine existen
te în comună, la lu
crările de construcții 
s-au economisit 90 000 
de lei.

In toamna aceasta, 
se plantează cu pomi 
50 ha.

Au crescut mult și 
veniturile colectiviști

lor. Numai în ultimii 
doi ani, în comună 
s-au construit 95 de 
case noi, 140 de familii 
și-au cumpărat mobi
lă. Colectiviștii parti
cipă cu drag la ac
țiunile pentru înfru
musețarea comunei. 
Anul acesta au fost 
reparate drumurile, 
s-a construit o școală 
nouă.

MARIN GH. MARIN 
funcționar

Lucrări de reparații șl amenajare a drumului Sighet-Baia Mare In dreptul comunei Berbeștl, raionul
SIghet. (Foto : Agerpres)NOUTĂȚI PE ȘANTIERS

Elementele spațiale la exeofla cBstajiihrVolumul sporit de investiții, precum și necesitatea scurtării termenelor de realizare a acestora determină orientarea tuturor factorilor care activează în ramura construcțiilor către asigurarea unui grad de industrializare ridicat a proceselor de execuție.Pe această linie, un colectiv din cadrul întreprinderii Șantier Construcții Montaje Onești a luat inițiativa introducerii — începînd de la proiectare pînă la execuție — a elementelor spațiale la execuția construcțiilor provizorii și de locuințe. (*)Această inițiativă a apărut Ia O- nești ca urmare a experienței acumulate în urma aplicării pe scară largă a unor metode moderne de execuție a construcțiilor. Tehnica nouă pătrunde tot mai larg în construcțiile de aici. Ea dă roade îmbucurătoare. Pe șantierele din O- nești au fost executate mai multe blocuri din panouri mari. în prezent mai multe blocuri cu 10 nivele se realizează cu ajutorul cofrajului 'glisant. De asemenea, a fost executat un siloz demontabil de ciment din beton armat posteomprimat în două direcții, iar la o hală s-au folosit acoperișuri ușoare cu pane din corzi S.P.B. tensionate.Una din cele mai recente realizări ale constructorilor din Onești constă în execuția construcțiilor din elemente spațiale. Este
* Amănunte despre folosirea elemen

telor spatiale au apărut în lucrarea edi
tata de Institutul de Documentare Teh
nică, București, „Cercetări privind exe
cutarea construcțiilor de locuințe din e- 
lemente prefabricate spațiale' scrisă de 
Inițiatorii introducerii metodei sus-amm- 
tlte - Inginerii Gheorghe Neculau, An
drei Erdeiy, Gheorghe Asandei șl Dan 
Zăicescu.

vorba de realizarea în șantier a unor ansamble prefabricate din beton armat de mărimea unei încăperi complet finisate și echipate cu instalațiile tehnico-sanitare respective, urmînd ca pe șantier să se execute doar montajul lor în complexe constructive. Studiile și experimentările efectuate la I.S.C.M. Onești s-au bazat pe experiența și rezultatele deosebit de valoroase obținute de constructorii sovietici în aplicarea pe scară industrială a a- cestei metode.Lucrările de proiectare și experimentare necesare introducerii în practică a acestui nou procedeu au început la Onești în urmă cu a- proape 2 ani. Au trebuit învinse multe greutăți. Nu ne erau cunoscute metodele de calcul ale elementelor spațiale și tehnologia lor de execuție și de montaj.In acest proces complex de cercetare s-a urmărit permanent găsirea unor soluții simple, ușor executabile, care să poată fi asimilate în- tr-un timp scurt de practica construcțiilor. De aceea, la elaborarea prototipului de element spațial s-a adoptat principiul alcătuirii lui sub forma unei unități independente. Atît sub aspect funcțional cît și tehnologic caracterul monolit al elementului spațial asigură acestuia o rezistență mare cu consumuri de materiale reduse, îmbunătățește calitatea construcțiilor și mai ales o- feră posibilitatea elaborării unei tehnologii unitare de fabricație.Inițial, s-a căutat transpunerea în practică a acestei idei prin realizarea unui element spațial tip „cutie", cu toate șase fețele monolite turnate înt.r-o singură etapă. Rezultatele nu ne-au mulțumit întrucît execuția acestor elemente era difi

cilă. Soluția preconizată crea greutăți la executarea industrială a elementelor spațiale. în cele din urmă, am ajuns la concluzia că tavanul e- lementului spațial nu constituie o piedică care nu poate fi înlăturată. A fost creat astfel elementul spațial tip „Onești“ — cu 5 fețe realizate dintr-o bucată. A cincea față a e- lementului spațial, adică baza lui are un dublu rol. Ea constituie tavanul camerei interioare și în același timp pardoseala pentru elementul superior. Elementele spațiale se întrepătrund unele în altele, asigu- rîndu-se încăperii un tavan neted.Pereții elementului spațial sînt numai de 4 cm grosime. Realizarea lor a fost una din problemele cele mai grele ce ni s-au pus. Ea a fost rezolvată prin crearea unui agregat de formare special și prin găsirea unei rețete de beton și a unui regim de vibrare corespunzător.Agregatul de formare a elementului spațial constituie unitatea de bază a liniei tehnologice experimentale. El a intrat în funcție la Onești încă în cursul anului trecut. Cu a- jutorul agregatului se pot turna două elemente spațiale (două camere) în 24 de ore. Acest ritm a fost obținut în urma adoptării unui principiu nou de fabricație. A fost conceput un agregat mobil care după fiecare turnare eliberează piesa și se mută alături, peste carcasa de armătură deja confecționată în vederea unui nou ciclu de fabricație. Sporește astfel capacitatea de lucru a agregatului, se elimină în bună parte timpii lui neproductivi.S-a realizat în felul acesta o instalație transportabilă, independentă de pista de turnare, ce permite organizarea în bune condiții a unor ateliere mobile de fabricat elemente spațiale. Simultan a trebuit rezolva

tă problema vibrării și a tratamentului termic care au necesitat, de asemenea, îndelungate experimentări. Tot timpul atenția a fost îndreptată spre obținerea unor instalații simple, ușpr de realizat și de folosit în exploatare, care să corespundă actualelor posibilități tehnice ale trusturilor noastre de construcții, nivelului lor de dotare cu utilaje. După turnare elementul spațial nefinisat nu părăsește atelierul. El trece prin operațiunile de finisare: realizarea izolației termice, montarea tîmplăriei, a pardoselilor, a instalațiilor tehnico-sanitare și în sfîrșit vopsitoriile.Definitivarea tehnologiei de finisare a cerut un șir întreg de încercări. Pentru izolația termică soluția optimă constă în placarea interioară a peretelui respectiv cu plăci de beton spumos. Trebuie spus cu această ocazie că procedeul de execuție cu elemente spațiale oferă largi posibilități pentru folosirea materialelor noi de construcție și pentru îmbunătățirea calității execuției.Elementul spațial părăsește atelierul complet' echipat. El se încarcă pe remorci speciale și se transportă la locul de montaj. Montajul se realizează direct de „pe roți" printr-o simplă rezemare pe colțuri. Rigidizarea constă în prinderi sudate simple și numai la clăo'iri cu peste 4 nivele intervin și monoliti- zări betonate.Trebuie subliniat și un alt avantaj al sistemului elementelor spațiale. Este vorba de o cît mai bună izolare fonică între camere la propagarea zgomotelor. Sistemul preconizat' dă posibilitatea de a se lăsa inter-spații de cca 4 cm între pereții despărțitori ai camerelor. Aceste locuri goale sînt bune izolatoare fonice.Rezultatele de pînă acum arată economicitatea acestui procedeu. Comparativ cu structura din panouri mari consumul de oțel beton se reduce cu circa 20 la sută — iar cel de beton cu circa 60 la sută. Manopera se

13 Decembrie 1918 — desen în cărbune de Aurel Jiquidi.

Se împlinesc astăzi 44 do ani 
de la luptele muncitorești din 
13 decembrie ISIS. Grevei mun
citorilor tipograli, caro se ridica
seră la luptă împotriva exploa
tării și mizerioi, pentru mărirea 
salariilor, pentru ziua de muncă 
de 8 ore, ridicarea stării de ase
diu, înlăturarea cenzurii, 1 s-au 
alăturat atunci muncitorii celor
lalte întreprinderi din Capitală, 
luptele căpătînd un puternic ca
racter politic — de protest îm
potriva terorii prin care gu
vernul burghezo-moșieresc în
cerca să înăbușe avîntul re
voluționar al maselor însuile- 
țrie de exemplul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Coloa
nele masive de muncitori care 
demonstrau pașnic po străzile 
Capitalei sub lozincile „Jos sta
rea do asediu 1“, „Vrem pîizie l", 
„Trăiască revoluția rusă 1” au 
tost întîmpînato în Piața Teatru
lui Național de gloanțele arma
tei și poliției, sute de oameni 
Hind uciși sau răniți.

Luptele muncitorești de la 13 
decembrio 1918 au însemnat un 
moment important în șirul marilor 
bătălii de clasă desîășurato în 
țara noastră în perioada 1918— 
1920, în locul cărora s-a plămă
dit avangarda leninistă a clase!
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Extrase din presa vremii, în care au apărut articole demasca

toare, chemări la greva generală în sprijinul revendicărilor econo
mice și politice ale muncitorimii.

noastre muncitoare—Partidul Co
munist din Romînîa.

Poporul nostru cinstește tradi
țiile eroicelor lupte purtate în 
trocul pentru eliberarea din jugul 
burghezo-moșieresc, pentru fău
rirea unei vieți libere, fericite a 
tuturor celor ce muncesc. Năzuin

țele scumpe pentru care și-au 
dat viața mulți dintre cei mai 
buni fii al poporului au devenit 
realitate în zilele noastre, cînd 
prin munca și lupta maselor 
muncitoare, conduse de partid, 
socialismul a învins definitiv în 
orașele și satele patriei.

în EDITURA POLITICĂ a apărut :K. MARX—F. ENGELS Opere, voi. 13
880 pag. 15 lei

Volumul al 13-lea al Operelor 
cuprinde lucrările scrise de K. 
Marx și F. Engels în perioada ia
nuarie 1859 — februarie 1860. El 
începe cu lucrarea lui Marx 
„Contribuții la critica economiei 
politice" — una dintre cele mai 
de seamă opere economice ale 
marxismului. Volumul cuprinde 
lucrări în legătură cu mișcarea 
de eliberare națională a poporu
lui italian împotriva jugului 
austriac ; analiza situației econo
mice și politice a Angliei, de
mascarea tendințelor ei colonia
liste.

reduce, de asemenea, cu peste 40 la sută din care aproape 80 la sută se consumă în fabrică și numai 20 la sută pe șantier, ceea ce demonstrează gradul înalt de industrializare pe care îl poate avea noul procedeu. Aceste avantaje se resimt cu efecte bune și în organizarea activității șantierelor pe timpul | iernii.Folosirea elementelor spațiale o- feră și alte foloase. Se realizează o reducere importantă a greutății proprii. Greutatea clădirii experimentale proiectată la I.S.C.M. Onești reprezintă doar 45 la sută din greutatea unei clădiri similare executate din panouri mari.O extindere largă a cunoscut Ia Onești folosirea elementelor spațiale la executarea construcțiilor provizorii necesare organizării șantierelor. Ele îndeplinesc integral cele două condiții ce se cer în momentul de față : sînt perfect demonta- bile și elimină complet consumul de cherestea. S-au executat și sînt ■în curs de execuție diferite lucrări de organizare ca : birouri, magazii de obiecte, cantoane de pază etc.La aplicarea noului procedeu am avut un sprijin larg din partea organizației de partid din cadrul complexului de șantiere Borzești-Onești, precum și din partea tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de pe șantier. Cei mai ridicați și cei mai conștiincioși muncitori, pasionați iubitori ai noului, au adus un aport important la realizarea practică a acestui procedeu. E cazul de amintit aici numele șefului de echipă Alexandru Fodor, al maiștrilor Pavel Mureșan, Alexandru Purceilă și alții.în prezent rezultatele obținute ne permit să tragem concluzii și să ne formăm părerea că acest nou procedeu va putea fi larg extins în viitor.
Ing. GHEORGHE NECULAU 
director general în Ministerul 

Industriei Petrolului si Chimiei 
Ing. ANDREI ERDELY 

director general al I.S.C.M. — 
Onești

CRITICA I
(Urmare din pag. III-a)astăzi. Un atare mod de a face critică îmbracă forme diferite : comentarii impresioniste și caracterizări- etichetă, epitetele grațioase, lipsa unei concluzii dare sau exprimarea unor păreri ambigue. O critică principială nu poate fi expresia unei atitudini unduioase, care evită cu prudență formularea deschisă a unor judecăți clare. De pildă, recenzia lui George Muntean la volumul „Arcul crurorii“ al lui Vlaicu Bîrna sau a lui Mihail Pe- troveanu la „Visele de dimineață" de Florin Mugur mi s-au părut caracteristice pentru tentativa çle <4 ocoli exprimarea unui punct do vedere limpede.Din lipsa de claritate și temeinicie a judecăților de valoare, decurge și absența spiritului combativ. Căci între nivelul teoretic al criticii literare și combativitatea ei există un raport direct proporțional. Nu violențele de limbaj sau tonul pamfletar vor da eficacitate cronicii literare, ci analiza multilaterală, dreaptă, obiectivă, pătrunsă de spirit tovărășesc, a creației poetului.Un articol care escamotează deficiențele reale, învăluindu-le în expresii incerte, nu poate fi util nici poetului și nici cititorului. în cronica semnată de Mircea Tomuș la volumul „Unde apele vorbesc cu pămîntul" de Aurel Rău, autorul evidențiază poezii emoționante, aflate în această culegere. Dar atunci cînd trece la semnalarea unor neimpliniri, cum ar fi predilecția pentru aspectele încremenite ale naturii, pentru epocile îndepărtate, autorul cronicii nu merge în adîncul procesului de creație ci încearcă să le găsească justificări.Citind cronicile despre poezie poți observa tendința unor critici literari de a izola volumul recenzat, de a nu-1 privi din perspectiva sarcinilor generale ale literaturii noastre de astăzi. Critica literară are, de nildă, un rol însemnat în orientarea fermă, sănătoasă, a creației tinerilor spre temele majore ale actualității, spre tot ceea ce este nou, înaintat, în realitatea noastră. Discutînd volumul „Autoportret în August" de Grigors Hagiu, pe care-1 caracterizează ca anunțînd un talent, Paul Georgescu semnalează totodată că poezia tînărului autor este „amenințată de uscare prin abstractizare“, ară- tînd : „Cît timp simbolul, mitul, ideea pornesc de la realități, se creează un echilibru folositor poeziei". Dar, în același timp, criticul amintește doar în treacăt că în versurile tînărului poet realitatea socialistă, viața nouă a poporului nostru nu pulsează în imagini poetice vii și emoționante. Or, faptul că nu este subliniată și analizată temeinic o asemenea deficiență din prima culegere a lui Gr. Hagiu nu poate constitui un ajutor pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Există în critica poeziei șl tentația falsei generalizări, a falsului nivel teoretic, ascunsă adeseori sub mantia unor titluri bombastice, pretențioase. Exemplu în acest sens pot fi articolele lui Eugen Simion „Imagine și convenție în poezie“ și „Viziune și- imagine în poezie". Aici criticul nu realizează o sinteză ci înșiruie de fapt cîteva simple recenzii în care volumele respective sînt comentate rezumativ fără să se aducă idei în dezbatere. Stîrnește nemulțumire comoditatea intelectuală a unor critici care preferă înlocuirea discuției de idei, a analizei multilaterale, profunde, singura ce permite evidențierea succeselor înregistrate de lirica noastră prin simple afirmații și adjective, așa cum a procedat, de pildă. Al. Că- prariu în cronica sa la volumul „Mă uit în ochii copiilor“ de Ion Braci. în articolul „Clișee și mănuși în critica poeziei", Savin Bratu semnalează unele aspecte ale acestui mod de a face critică.Firește, dacă nu putem considera ca o dovadă a combativității duritatea expresiei, nu credem nici că spiritul critic se manifestă prin adăugarea uhor obiecții de circumstanță, pe aspecte laterale, înecate și ele în elogii superlative, c*» ’n cronica la volumul „Culorile t nei" de Mihai Boniuc, semnați Eugen Luca.Rareori critica își spune cuvr în legătură cu poeziile publicate^**' revistele literare. Și e păcat, căci dezbaterea critică a acestor lucrări ar fi deosebit de utilă. Evidențiind realizările și nefăcînd rabat versurilor slabe, neinspirate, s-ar stăvili pătrunderea acestora din urmă în volume. Cred că o atenție mai susținută s-ar cuveni să acorde discutării creației tinerilor poeți revista „Luceafărul". în afara unor cronici și „jurnale de lectură" revista nu a publicat în ultima vreme artic. temeinice în care să se dezbate, amplu aspecte ale dezvoltării celor aflați la începutul activității lor pe tărîmul liricii.Cred că este necesară studierea în adîncime a modalităților specifice ale liricii noastre, a izbînzilor artistice datorate poeților din toate generațiile, ca și evidențierea ele-1 mentelor pozitive, înnoitoare, rod al unor căutări fertile (în acest sens s-au dovedit utile articolele despre procedeele stilistice în versurile u- nor poeți cum ar fi Marçel Breslașu, Ion Brad, Al. Andrițoiu, semnate de Zoe Dumitrescu).Se așteaptă din partea criticii literare să-și ridice necontenit nive* Iul teoretic, să treacă la generalizarea experienței bogate acumulate de poezia noastră în anii din urmă. Articole, cronici și studii de sinteză, care să dezbată aprofundat, multilateral, cu exigență și dragoste problemele actuale ale liricii noastre, discuții creatoare despre poezia realist socialistă, iată ce doresc cititorii să întîlnească tot mai d©3 în paginile publicațiilor literare.
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Raportul prezentat de N. S. Hrușciov la Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 

marele Palat al Kremlinului a 
avut loc la 12 decembrie ședința 
comună a celor două Camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— Sovietul Naționalităților și 
Sovietul Uniunii —anunță TASS.

Deputății au întîmpinat cu 
aplauze prelungite apariția în 
sală a conducătorilor P.C.U.S. și ai statului sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C. C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La ședință au participat losip 
Broz Tito, președintele R. P. F. 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, și persoanele care îl înso
țesc. De asemenea, la ședință 
participă delegația guvernamen
tală din Cuba, în frunte cu Car
los Rafael. Rodriguez, președin
tele Institutului național pentru 
reforma agrară, membru al con
ducerii naționale a Organizații
lor Revoluționare Integrate din 
Cuba.

Cuvîntul de închidere la dez
baterile cu privire la proiectul 
planului de stat pe 1963 a fost 
rostit de Veniamin Dîmșlț, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Consiliului 
Economiei Naționale al U.R.S.S.MOSCOVA 12 (Agerpres). TASS transmite rezumatul raportului „Situația internațională actuală și politica externă a Uniunii Sovietice“ prezentat de N. S. Hrușciov la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.în raport se arată că în această perioadă rezultatul principal al activității guvernului sovietic .șl guvernelor celorlalte țări socialiste în domeniul politicii externe. rezultatul luptei tuturor forțelor iubitoare de pace constă în aceea

Țelul nostru este pacea, creația,
comunismulToate gîndurile noastre — a spus N. S. Hrușciov — sînt îndreptate spre creație și numai spre creație, spre construirea comunismului. A- ceste țeluri nobile ale partidului și poporului sovietic au fost demonstrate încă o dată de Plenara din noiembrie a C.C. al P.C.U.S.N. S. Hrușciov a arătat' că industria Uniunii Sovietice a îndeplinit planul pe primii patru ani ai septenalului la producția globală în proporție de 104,5 la sută, iar creșterea totală a producției ei globale în această perioadă va fi de 45 la sută. Cu toate că într-o serie de regiuni au fost condiții climaterice nefavorabile, producția de cereale a fost în 1962 de 9 miliarde de puduri față de 5 miliarde de puduri în anul 1953.Țara noastră pășește cu încredere pe calea progresului economic și cultural. Dar noi, a spus N. S. Hrușciov, nu putem să nu ținem seama de faptul că forțele agresive imperialiste intensifică tot mai mult cursa înarmărilor, că ele au înconjurat țara noastră cu un inel de baze militare și se laudă cu planurile lor militare de a ataca Uniunea Sovietică, țările socialiste.Oamenii sovietici au muncit bine pentru a crea cele mai perfecționate și cele mai puternice mijloace de apărare — bombele atomică și cu hidrogen, precum și arma rachetă, inclusiv rachete balistice intercontinentale și rachete globale. Am creat aceste mijloace care sînt cele mai bune din lume și deținem o cantitate suficientă de asemenea mijloace pentru a răspunde la lovitura dușmanilor noștri printr-o lovitură distrugătoare fulgerătoare care ar transforma în praf și pulbere și bazele îndreptate împotriva noastră, oriunde s-ar afla ele, și u- zinele care fabrică arme pentru forțele armate ale agresorului.

Lichidarea prizei din regiunea Mării 
Caraibilor — o mare victorie 

a politicii de paceOaracterlzînd lichidarea crizei în regiunea Mării Caraibilor ca o victorie importantă a politicii păcii, N. S. Hrușciov a reamintit cum s-a dezvoltat revoluția cubană și în ce mod s-au statornicit relațiile Uniunii Sovietice cu Cuba. Revoluția din Cuba a fost o revoluție a oamenilor muncii și pentru oamenii muncii.N. S. Hrușciov a caracterizat politica S.U.A. față de Cuba drept o politică deșănțată, reacționară. Asu- mîndu-și funcții jandarmerești, forțele reacționare din S.U.A. au hotă-ît să pășească pe calea înăbu- ș' ' ptin forța armelor a revoluției ..cubane; „Cu alte cuvinte, au 'vrut să-și aroge dreptul de a exporta contrarevoluția.încercînd să-și justifice acțiunile agresive, reacțiunea americană susține că criza din regiunea Mării Caraibilor ar fi izbucnit din cauza Cubei, adăugind că este vinovată și Uniunea Sovietică care a transportat acolo rachete și avioane de bombardament de tip „IL-28“. Dar Uniunea Sovietică a transportat în Cuba arme la cererea guvernului cuban pentru ca ele să fie folosite ca mijloc de înfrînare a agresorilor și nu ca un mijloc de atac. Obiectivul nostru era numai apărarea Cubei.N. S. Hrușciov a ironizat afirmațiile că U.R.S.S. ar fi pus ochii pe Cuba ca bază de atac pentru o invazie pe continentul american — în S.U.A. sau în. țările Americii Latine. Dacă am fi vrut să începem un război împotriva S.U.A., nu am fi acceDtat să demontăm rachetele instalate în Cuba, care erau pregătite de lansare, de luptă, ci am fi făcut uz de ele. Dar noi n-am făcut acest lucru pentru că nu urmăream aceste scopuri.

Deputății au trecut apoi la a- 
doptarea legii, cu privire la pla
nul de stat pentru dezvoltarea c- 
conomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1963. Legea a fost votată de 
către cele două Camere, în una
nimitate.

A luat cuvîntul în continuarp 
Vasili Garbuzov, ministrul de 
finanțe al U.R.S.S., care a tras 
concluziile la dezbaterile cu pri
vire la bugetul de stat pe anul 
1963. Deputății au trecut, la vota
rea pe articole a legii cu privire 
la bugetul, de stat al U.R.S.S. pe 
exercițiul financiar 1963. Legea a 
fost votată în unanimitate. A fost 
aprobată, de asemenea, darea, de 
seamă asupra executării bugetu
lui de stat al U.R.S.S. pe anul 
1961.

In ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționali
tăților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S,, care a avut loc după 
amiază, N. S. Hrușciov a prezen
tat raportul „Situația internațio
nală actuală și politica externă a 
Uniunii Sovietice".

Următoarea ședință comună a 
celor două Camere ale Sovietului 
Suprem va avea loc joi, la orelé 
10 dimineața (ora Moscovei).că agresiunea împotriva Cubei, pregătită de cercurile imperialiste agresive din S.U.A., a fost preîntîmpi- nată. Primejdia directă a unui război termonuclear mondial, ivită în legătură cu criza din regiunea Mării Caraibilor, a fost înlăturată. Evenimentele au confirmat că forțele care luptă pentru pace sînt în stare să înlăture cele mai periculoase crize internaționale, să-i frî- neze pe agresorii imperialiști.

Militariștilor N.A.T.O. le place să flecărească despre „echilibrul fricii“, despre „echilibrai forțelor de represiune” și chiar despre „echilibrul forțelor terorii" ca despre un factor în stare să garanteze pacea pe pă- mînt. Dar este oare rezonabil să nă- dăjduiești într-o pace stabilită pe o asemenea bază ? Dacă stai să te gîn- dești, în momentul de față lumea trăiește, exprimîndu-ne plastic, pe un depozit de armăment minat, plin de arme termonucleare.în Zilele noastre omenirea are o singură alternativă : coexistența pașnică sau un război distrugător. Dar catastrofa militară nu este necesară nici Unui popor. Rămîne o singură cale: coexistența pașnică. Iar aceasta înseamnă renunțarea la războaie între state ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale litigioase, soluționarea lor pe calea tratativelor.Orientării Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste spre coexistența pașnică și soluționarea pe cale pașnică a problemelor internaționale i se opune o altă orientare — orientarea spre menținerea „războiului rece” și intensificarea încordării internaționale promovată de cercurile agresive ale imperialismului. Tocmai din vina acestora iau naștere crizele care agravează situația internațională și împing omenirea spre prăpastia războiului mondial.Devine tot mai evident că focarele de agresiune create de imperialiști conțin seîntei care pot aprinde flacăra unui război racheto- nuclear general.Forțele agresive ale imperialismului creează centre de încordare internațională care pot avea consecințe periculoase pentru omenire. Punctul cel mai înalt al acestei încordări a fost criza din regiunea Mării Caraibilor.

'Așadar, toate afirmațiile potrivit cărora Cuba ar fi fost transformată într-o bază pentru o ofensivă împotriva Statelor Unite constituie o născocire dușmănoasă. Scopul acestor scorniri este de a camufla planurile de agresiune împotriva Cubei.în continuare N. S. Hrușciov a a- mintit cum au evoluat evenimentele în regiunea Mării Caraibilor, e- venimente care au confirmat existența unei amenințări W adresa Cubei. în aceste condiții, dacă una sau alta din părți nu ar fi manifestat reținere, nu ar fi făcut tot ce era necesar pentru preîntâmpinarea evoluției spre război, ar fi urmat o explozie cu consecințe ireparabile.Referindu-se la corespondența sa cu președintele Kennedy în zilele crizei din zona Mării Caraibilor, N. S. Hrușciov a constatat că a fost realizată o înțelegere reciproc acceptabilă care à însemnat victoria rațiunii, succesul cauzei păcii. Președintele a declarat cît se poate de precis, — și acest lucru este cunoscut întregii lumi, — că S.U.A. nu vor săvîrși un atac împotriva Cubei și vor reține și pe aliații lor de la asémeneâ acțiuni. Dar tocmai pentru aceasta trimisesem arme în Cuba, pentru a preîntîmpina o agresiune împotriva ei ! De aceea, guvernul sovietic și-a reafirmat con- simțămîntul ■ de a evacua rachetele balistice din Cuba.în același timp — a adăugat N. S. Hrușciov — căutînd să accelerăm reglementarea crizei din Marea Caraibilor, am fost de acord să retragem din Cuba, în decurs de o lună, avioanele sovietice de tip „IL-28", deși ele sînt învechite ca bombar-

< diere. Pînă la 7 decembrie, aceste avioane au și fost retrase din Cuba.N. S. Hrușciov a declarat : în prezent există premise favorabile pentru lichidarea crizei periculoase care s-a creat in regiunea Mării Caraibilor. Acum este necesar să se ducă la bun sfîrșit tratativele, să se consfințească înțelegerea realizată în urma schimbului de mesaje între guvernul U.R.S.S. și guvernul S.U.A. și să se întărească această înțelegere prin autoritatea O.N.U. Guvernul sovietic este încredințat că nu este în interesul păcii să se în- tîrz'ie cu încheierea reglementării crizei în regiunea Mării Caraibilor, și noi sperăm că și guvernul S.U.A. înțelege acest lucru.'N. S. Hrușciov a expus unele rezultate ale normalizării în curs a situației legate de Cuba. In primul rînd s-a reușit să se preîritîmpine invazia care amenința de la o zi la alta Republica Cuba și. prin urmare, să se împiedice o ciocnire armată. S-a reușit să se înlăture criza care amenința cu un război termonuclear general. în al doilea rînd, S.U.A, și-au asumat în fața întregii lumi obligația publică de a nu ataca Republica Cuba și de a retine și pe aliații lor de la aceasta, în al treilea rînd, cei mai înrăiți imperialiști, care urmăreau să înceapă, pornind de la Cuba, un război mondial termonuclear, nu au putut face acest lucru. Uniunea Sovietică, forțele păcii și socialismului au demonstrat că ele sînt în stare să impună pacea adepților războiului.Răspunzînd la întrebarea care parte a învins, cine a cîștigat, N. S. Hrușciov a spus că a cîștigat rațiunea, a Cîștigat cauza păcii și securității popoarelor. în urma concesiilor reciproce și compromisului s-a obținut o înțelegere care a permis să se lichideze încordarea primejdioasă, să se normalizeze situația.Unii afirmă — a spus N. S. Hrușciov — că S.U.A. ne-ar fi constrîns să cedăm în unele privințe. Dacă se pornește de la acest criteriu, acești oameni ar fi trebuit să spună că și S.U.A. au fost nevoite să cédeze. Rezolvarea problemelor- litigioase dintre state fără război, pe cale pașnică, reprezintă tocmai politica coexistenței pașnice- în acțiune. Dacă Uniunea Sovietică s-ar fi situat pe o poziție rigidă, nu am fi făcut decît să ajutăm tabăra „turbaților” să profite de situație pentru a da o lovitură împotriva Cubei și a dez- lănțui războiul mondial.N. S. Hrușciov a relevat că în rîn- dul cercurilor conducătoare din S.U.A. există și oameni care apreciază mai lucid situația și. pornind de la actualul raport de forțe pe arena internațională, își dau seama că, dacă ar dezlănțui un război, S.U.A. nu l-ar cîștiga și nu și-ar atinge obiectivele.Șeful guvernului sovietic a subliniat marea contribuție pe care au adus-o la cauza menținerii păcii în regiunea Mării Caraibilor eroica Republică Cuba, curajosul ei popor, glorioșii ei conducători în frunte cu marele nostru prieten Fidel Castro. Cuba revoluționară, a trecut prin- tr-un examen important și greu, a rezistat cu cinste în lupta pentru libertatea și independenta ei. întregul popor cuban s-a ridicat în apărarea patriei, gata să lupte pe viață și pe moarte împotriva intervenționiștilor. Oamenii sovietici admiră curajul lui.N. S. Hrușciov a caracterizat cele cinci puncte formulate în cuvîntarea lui Fidel Castro la 28 octombrie drept cereri juste, care corespund drepturilor elementare ale oricărui stat suveran, fiind dictate de grija pentru menținerea păcii și securității Cubei și corespunzînd principiilor Cartei O.N.U. U.R.S.S. sprijină întru totul acesté cinci puncte.Reamintind că conducătorii Cubei revoluționare au subliniat în repetate rînduri dorința lor de a reglementa pe cale pașnică, prin tratative, toate litigiile cu S.U.A., N. S. Hrușciov a pus întrebarea : Cine este vinovat că relațiile dintre Cuba și S.U.A. nu au fost normalizate pînă în prezent ? Răspunsul este clar : numai cercurile conducătoare din S.U.A.. care nu vor să ia loc la masa tratativelor împreună cu vecinul lor. Sperăm totuși că rațiunea va triumfa. Mai devreme sau mai tîrziu, S.U.A. vor trebui să-și normalizeze relațiile cu Cuba.Declarăm solemn că Uniunea Sovietică a fost și rămîne alături de Cuba revoluționară. Și pe viitor vom ajuta poporul Cubei să-și construiască un viitor luminos. Lichidarea crizei îi dă posibilitatea să se întoarcă la munca pașnică. Dar forțele păcii trebuie să fie în continuare vigilente.Guvernul sovietic speră că angajamentele asumate de S.U.A. față de Cuba vor fi respectate riguros, adăpgîhd că în ceéa ce ne privește vom respecta ferm înțelegerea realizată în mina schimbului de mesaje cu președintele S.U.A. Am dori să avertizăm în mod clar că angajamentele noastre rămîn în vigoare atîta timp cît și cealaltă parte respectă înțelegerea realizată. Dar dacă angajamentele asumate nu vor fi îndeplinite de partea cealaltă, vom fi siliți să întreprindem acțiunile pe care ni le va impune situația creată.Tuturor trebuie să le fie limpede că țața noastră nu va părăsi niciodată Cuba revoluționară în cline de restriște. Uniunea Sovietică își va îndeplini promisiunea de a ajuta Cuba revoluționară. Cuba revoluționară nu va fi lipsită de apărare.N. S. Hrușciov a declarat că în prezent, în corul nearmonios al propovăduitorilor „politicii ferme", tonul este dat de Adenauer și de cei la fel cu el. Revanșarzii vest- germani slujesc de ani de zile cauza murdară a atîțării conflictelor militare și se grăbesc întotdeauna să îngrămădească material inflamabil acolo unde se creează o situație de criză.Aș vrea însă să-î spun domnului

cancelar al „războiului rece“ că și-a exprimat degeaba bucuria în legătură cu „fermitatea" Occidentului, care ne-ar fi determinat să ne retragem rachetele din Cuba. îmi permit să vă asigur, domnule cancelar, că atunci cînd am luat ho- tărîrea de a trimite vreo 40 de rachete în Cuba am păstrat, ca să spun așa, intactă „rația" pentru cazul în care ați fi pus la cale O agresiune în Europa. Acum cînd spre „satisfacția" dv. rachetele noastre au fost readuse din Cuba, le-am a- dăugat la mijloacele de apărare care stau de pază hotarelor noastre vestice.N. S. Hrușciov a constatat că acum, cînd în lume atmosfera a devenit ceva mai calmă, încep să militeze în favoarea politicii „ferme“ în afară de Adenauer și alți lideri. Domnul Home, ministrul afacerilor externe al Angliei, a declarat, de pildă, zilele acestea că „există unele indicii care atestă că după istoria cu Cuba, care a trezit la realitate, s-ar putea ca rușii să-și revizuiască rolul în societatea internațională“. Cu alte cuvinte vor începe să facă concesii în toate privințele blocului N.A.T.O. El a spus că acum, pasămite. Uniunea Sovietică trebuie „să țină seama“ în acest mod de învățămintele Cubei.Ministrul britanic al afacerilor externe ar trebui să știe că Uniunea Sovietică ține seama întotdeauna în modul cuvenit de învățămintele evenimentelor internaționale. Dar cei care promovează „politica fermă“ față de Uniunea Sovietică ar trebui să țină seama că dacă o asemenea criză se va repeta și dacă de data aceasta nu se va reuși să se oprească evoluția primejdioasă a evenimentelor, Marea Britanie împreună cu a- liații ei va fi atrasă în mod direct în vîrtejul catastrofei.Este oare posibilă o nouă invazie împotriva Cubei ? Firește, nu poți să te pui chezaș pentru faptele unor mi- litariști smintiți, dai- se poate afirma cu deplină certitudine că pe toți smintiții care s-ar încumeta să dezlănțuie un război îi așteaptă același sfîrșit lipsit de .glorie ca și pe alde Hitler. Mussolini și ceilalți barbari care au împins lumea în abisul războiului.N. S Hrușciov a spus în continuare : Și totuși se ivește o întrebare legitimă : am reușit șă preîntîmpinăm declanșarea războiului în cazul Cubei printr-un compromis rezonabil — lumea se afla literalmente chiar în pragul acestui război — dar va fi oare posibil, dacă imperialiștii vor strînge din nou nodul, să fie slăbit măcar ? Pentru aceasta nu se poate garanta.Acelor domni care se mențin pe pozițiile „fermității“ și sînt gata să se situeze pe o poziție șf-mai rigidă le putem spune: Credeți oare că sub presiunea dv. ne vom lua obligația să scoatem rachetele din Uniunea Sovietică său ne vom speria de a- menințările că ne veți bombarda ? Vă spun sincer, domnilor, că, dacă politica dv. se va baza pe asemenea calcule, vă veți înșela amarnic !N. S. Hrușciov n constatat că în perioada reglementării pașnice à conflictului din regiunea Mării Caraibilor au răsunat și din altă parte voci stridente, nemulțumite, ale u- nor oameni care se intitulează chiar marxLști-leniniști, deși acțiunile lor nu au nimic comun cu marxism-le- ninismul. Referindu-se în special la conducătorii albanezi, el a spus că criticile lor la adresa Uniunii Sovietice s-au îmbinat de fapt cu criticile pornite din cercurile cele mai reacționare, cele mai belicoase ale Occidentului.Conducătorii albanezi, dacă ar fi să judecăm după declarațiile lor. sînt vădit nemulțumiți de lichidarea crizei în legătură cu Cuba. Ei spun că soluția la care s-a ajuns înseamnă o dare înapoi, iar unii ajung pînă într-acolo incit susțin că Uniunea Sovietică ar fi capitulat în fața imperialismului.Se pùne întrebarea : Prin ce a- nume am dat înapoi ? Cuba socialistă există, Cuba continuă să fié un far al ideilor marxist-leniniste în e- misfera occidentală. Forța exemplului ei revoluționar va crește. Guvernul S.U.A. și-a luat în numele țării sale angajamentul de a nu săvîrși o invazie împotriva Cubei, pericolul unui război termonuclear a fost preîntîmpinat. Oare noi am fost a- cèia care am dat înapoi ?N. S. Hrușciov a subliniat că a pleda pentru soluționarea problemelor litigioase între state prin război este o nebunie care nu poate aduce popoarelor decît suferințe și nenorociri. Ea nu are nimic comun cu învățătura lui Marx și Lenin. Ea înseamnă negarea importanței tratatelor și acordurilor internaționale, negarea principiului coexistenței pașnice.N. S. Hrușciov a spus că trebuie să fii foarte prudent și să nu te lansezi în acuzații lipsite de răspundere de felul aceleia că unii înfăptuiesc o politică ortodoxă, iar alții duc o politică greșită, că unii duc ofensiva împotriva imperialismului și nu-1 tolerează, iar alții, chipurile, dau dovadă de liberalism. Aceste proble
Să căutăm cu perseverență căile 

reglementării pașnice a problemelor 
nerezolvateGuvernul sovietic consideră, a spus raportorul, că toate guvernele și popoarele lumii, toți oamenii de stat și oamenii politici cu răspundere trebuie să tragă concluziile corespunzătoare din criza din regiunea Mării Caraibilor. Este necesar să se dea dovadă mai mult de o judecată sănătoasă, să se manifeste mai mult năzuința de a lichida barierele care generează fricțiuni și creează încordare în relațiile dintre state.N. S. Hrușciov a calificat problema dezarmării generale și totale drept o problemă primordială pentru a cărei rezolvare vremea nu aș

me pot fi just înțelese, unele acțiuni său altele pot fi just apreciate numai în cazul cînd se ține seama de timpul, locul și împrejurarea în care trebuie să acționezi. In această ordine de idei N. S. Hrușciov a spus: Va condamna oare cineva Republica Populară Chineză pentru că rămășițe ale colonialismului rămîn neatinse? Ar fi injust ca China să fie îm. pinsă la anumite acțiuni pe care ea le consideră inoportune. Dacă guvernul R. P. Chineze tolerează Makao și Hongkong, are probabil motive temeinice s-o facă. De aceea ar fi absurd ca ea să fie acuzată că aceasta ar fi o concesie făcută colonialiștilor englezi și portughezi, că ar fi o atitudine împăciuitoristă.N. S. Hrușciov a subliniat că nu era în interesul socialismului să se admită transformarea crizei cubane într-un război termonuclear mondial. Pe de o parte — a spus raportorul — spre dezlănțuirea unui război tind din răsputeri forțele a- gresive aventuriste ale imperialismului, așa-numiții turbați care și-au pierdut speranța că sistemul capitalist va ține piept întrecerii pașnice cu socialismul. Pe de altă parte, încearcă să împingă evenimentele în aceeași direcție oameni care își zic marxiști-leniniști, dar care în fond sînt dogmatici, nu cred în posibilitatea victoriei socialismului, comunismului în condițiile coexistenței pașnice cu capitalismul. S-ar părea că acești oameni au o orientare a gîndirii diametral opusă, de fapt însă ei se potrivesc perfect. La ei se constată o unitate de concepții și acțiune în această problemă de importanță Vitală.Șeful guvernului sovietic a spus: Nu ne trebuie război ! Poporul sovietic care a ridicat steagul luptei pentru socialism și căruia i-a revenit cinstea de a lupta pentru construirea comunismului dorește pace. Sîntem convinși de justețea și de forța noastră. Noi avem perspective, a- vem încredere în victoria finală a oamenilor noștri. Noi căutăm aceste victorii nu pe căile războiului, ci pe căile construcției pașnice, ale întrecerii eu capitalismul. Noi negăm nu numai războiul mondial termonuclear, ci în genere toate războaiele între state, cu excepția războiului just de eliberare și a războiului de apărare pe care poporal atacat este nevoit să-l ducă.Desigur dacă ni s-ar impune un război, indiferent de unde ar veni el, noi ne vom apăra pe noi înșine și pe aliații noștri și vom folosi toate mijloacele de care dispunem. Dar vom face tot posibilul, pentru a evita o ciocnire armată, pentru a exclude în genere războiul din viața societății.în, interesele apărării păcii, ale menținerii mărețelor cuceriri ale socialismului sîntem gata să acceptăm și acceptăm compromisuri politice rezonabile, respectînd totodată; cu fermitate principiile învățăturii marxist-leniniste. Noi urmăm indicațiile lui V. I. Lenin care a subliniat în repetate rînduri posibilitatea și necesitatea compromisurilor în politică.N. S. Hrușciov a subliniat cu satisfacție că în aceste zile. încordate s-a manifestat cu o deosebită tărie solidaritatea de nezdruncinat și colaborarea eficientă a forțelor păcii și socialismului. Ei a anunțat că pe adresa guvernului sovietic și a C.C. al P.C.U.S. au sosit numeroase apeluri, scrisori și telegrame din partea șefilor de state, șefilor de guverne, liderilor partidelor din diferite țări, din'partea organizațiilor obștești, a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor din U.R.S.S. și din alte țări ale lumii, în care se exprima a- probarea și sprijinul hotărît față de acțiunile Uniunii Sovietice de apărare a Cubei și de menținere a păcii. Au fost de asemenea primite multe telegrame și scrisori din partea unor cetățeni ai S.U.A. Ei își manifestau îngrijorarea pentru soarta păcii, își exprimau recunoștința față de guvernul sovietic, aprobau măsurile luate de noi pentru lichidarea încordării în regiunea Mării Caraibilor și ca atare pentru preîn- tîmpinarea războiului termonuclear.Este neîndoielnic că lupta încununată cu succes pentru menținerea independenței Cubei, cîștigul indiscutabil pe care l-au obținut forțele păcii din această bătălie îi va determina pe mulți oameni să-și schimbe părerile asupra evoluției situației internaționale și modul de apreciere a raportului de forțe de pe arena internațională.Ei își vor da ăcum seama mai bine de pericolul unei catastrofe nucleare. In zilele crizei poporul a- merican a simțit suflul arzător al războiului termonuclear în pragul casei sale.Politica păcii a repurtat o mare victorie morăl-politica. în același timp noi sîntem datori să depunem eforturi neobosite și pe viitor pentru menținerea și întărirea păcii. Situația ne impune să fim vigilenți în permanență și să ducem neobosit lupta pentru o pace trainică pe pă- mînt. 

teaptă. Declarăm încă ö dată, în mod solemn, — a spus el — că întreaga noastră activitate pé tărîmul politicii externe va ținti spre realizarea unui acord referitor la dezarmarea generală și totală. Noi facem apel la puterile occidentale ca ele să înlăture ultimele obstacole în călea spre un acord referitor la încetarea pentru totdeauna a tuturor experiențelor nucleare. Facem apel la ele să semneze tratatul privitor la dezarmarea generală si totală în condițiile unui strict control international.Referindu-se la o altă problemă

primordială — urgența încheierii tratatului de pace cu Germania și normalizarea pe baza lui a situației din Berlinul occidental — șeful guvernului sovietic a subliniat: dacă in Occident există cineva care speră că Uniunea Sovietică va renunța la hotărîrea de à încheia tratatul de pace german și de a normaliza pe baza sa situația din Berlinul occidental, acești oameni se înșeală. Noi sîntem pentru tratative cu puterile occidentale, dar și răbdarea are un sfîrșit. Chiar dacă puterile occidentale nu vor consimți să semneze un astfel de tratat, el va fi semnat.Șeful guvernului sovietic a relevat că ajutorarea pe toate căile a popoarelor care desfășoară lupta sfîntă pentru libertate, pentru întărirea independenței naționale a fost și continuă să fie una din orientările fundamentale ale activității depuse de guvernul sovietic pe tărîmul politicii externe.Referindu-se la situația din Yemen, N. S. Hrușciov a spus că Anglia și S.U.A., care se autointitulează „țări libere“, sînt acelea care pun arma în mîna saudiților și iordanienilor, pentru ca arabul să tragă în arab. Guvernul sovietic condamnă uneltirile imperialiste împotriva Republicii Arabe Yemen și declară că manifestă un respect profund și 
Să trăim în pace și prietenie 

cu vecinii noștriN. S. Hrușciov a raportat députa- lea al P.C.U.S. conducătorii albaneziților despre relațiile cu țările vecine, subliniind că relațiile cu Finlanda sînt bune. Guvernul sovietic a- preciază mult politica de prietenie a guvernului afgan.S-a conturat o oarecare schimbare în direcția îmbunătățirii relațiilor cu Iranul. Este adevărat că n-au fost lichidate toate obstacolele din calea apropierii între țările noastre, dar sperăm că începutul bun va cunoaște o continuă dezvoltare.Vrem să trăim în prietenie cu poporul turc și să facem totul ca Marea Neagră să nu ne despartă, ci să ne unească. Noi sperăm că declarațiile guvernului turc cu privire la dorința de a îmbunătăți relațiile vor fi întărite prin măsuri reale și că relațiile dintre U.R.S.S. și Turcia vor deveni prietenești.Relațiile noastre comerciale cu Japonia se dezvoltă destul de bine, dar nu a fost rezolvată o problemă fundamentală — încheierea tratatului de pace. După toate aparențele, guvernul japonez nu este încă destul de independent pentru a . rezolva a- ceastă problemă, N. S. Hrușciov a spus că liderii N.A.T.O. fac totul pentru a împiedica Norvegia să se o- rienteze spre îmbunătățirea relațiilor sovieto-norvegiene.In prezent relațiile noastre cu Iugoslavia sînt bune — a spus N. S. Hrușciov. .Conducătorii iugoslavi și noi sîntem profund convinși că dezvoltarea continuă a legăturilor între U.R.S.S. și Iugoslavia Corespunde nu numai Intereselor celor două țări ale noastre, dar și intereselor întăririi tuturor forțelor care luptă pentru pace, democrație, socialism și comunism.In ce privește poziția noastră în problema dezvoltării relațiilor cu Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, èa decurge întru totul din linia stabilită la Congresele al XX-lea și al XXII-lea ale P.C.U.S. Această linie este îndreptată spre întărirea u- nității dintre P.C.U.S. și toate partidele frățești, spre unirea tuturor forțelor frontului 'antiimperialist — a spus N. S. Hrușciov. Nu se poate spune că au fost lichidate toate asperitățile și greutățile care au existat în relațiile dintre P.C.U.S. și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Intr-o serie de probleme ideologice au fost și mai există încă divergente serioase care și-au găsit oglindire în programul U.C.I. după cum s-a menționat în declarația Consfătuirii partidelor frățești. In ceea ce ne privește, însă, noi sîntem gata să facem totul pentru a lichida divergențele.Aceasta depinde nu numai de noi, ci și de poziția Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a conducerii ei.Subliniind în continuare că multe țări din Europa și Asia au pășit deja pe calea socialismului, N. S. Hrușciov a spus : Firește, fiecare partid comunist din aceste țări se străduiește să aplice în mod creator principiile marxism-leninismului la condițiile concrete, istorice, geografice și de altă natură din țara sa, și pe această bază conduce poporul în construirea socialismului și comunismului. Se înțelege că între noi nu poate fi O identitate deplină în înțelegerea tuturor problemelor care apar în fața unui partid comunist sau muncitoresc în lupta pentru construirea societății noi. Nu este exclusă interpretarea diferită a unor probleme concrete ale construcției socialiste, abordarea diferită a unor probleme sau altora.Trebuie spus că măsurile luate în ultimul timp de comuniștii iugoslavi. de conducătorii lor, atît în politica internă, cît și în cea externă, au eliminat foarte multe elemente pe care le-am considerat greșite și dăunătoare cauzei construirii socialismului în Iugoslavia.Uniunea Sovietică, credincioasă politicii prieteniei cu toate popoarele, face și va face totul pentru a întări unitatea forțelor care luptă pentru pace și progres social. Si dacă această politică a noastră este ținta atacurilor din partea unor oameni. aceasta nu demonstrează decît că acești oameni nu sînt într- adevăr interesați în întărirea rîn- durilor mișcării comuniste, în um- rea tuturor forțelor noastre.N. S. Hrușciov a spus în continuare că încercînd să calomnieze linia leninistă a Congresului al XX-

sprijină năzuințele naționale juste ale poporului Yemenului.N. s. Hrușciov a calificat drept regretabile evenimentele care s-au desfășurat în zona frontierei india- no-chineze. El a arătat că cercurile imperialiste internaționale își fac, în legătură cu ascuțirea acestui conflict, planuri provocatoare care țintesc departe.Considerăm rațional pasul pe care l-a făcut guvernul R. P. Chineze cînd a declarat că încetează unilateral focul și începe de la 1 decembrie retragerea trupelor — a spus N. S. Hrușciov, Sîntem foarte bucuroși de aceasta și salutăm acțiunile tovarășilor chinezi.Noi, a spus N. S. Hrușciov, avem încredere în înțelepciunea conducătorilor Chinei și Indiei și sperăm că ei nu se vor lăsa antrenați de provocări șl vor asigura o rezolvare rezonabilă a conflictului. Noi dorim fierbinte ca aceste mari puteri. China populară și India, să restabilească pe deplin și să întărească străvechea lor prietenie tradițională.Trebuie în sfîrșit să fie restabilite drepturile legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. Este timpul să se înapoieze R. P. Chineze teritoriul ei străvechi — Taivanul.

depun din nou eforturi zadarnice de a ridica în slavă cultul personalității lui Stalin. Ei se cramponează tocmai de ceea ce a fost cel mai negativ în activitatea lui Stalin, ceea ce a caracterizat abaterea lui de la marxism-leninism. Ideologia antîleninistă a cultului personalității stă la baza întregii linii actuale dăunătoare a conducătorilor albanezi.Conducătorii albanezi, a spus N. S. Hrușciov. au rupt cu marxism- leninismul, se împotmolesc tot mai mult în mlaștina oportunismului stîngist, scizionismului și sectarismului. Conducătorii Partidului Muncii din Albania au ridicat concepțiile lor antileniniste la rangul de politică de stat a tării lor. Ei promovează o politică externă aventuristă de izolare, renunță la colaborarea pe arena internațională cu celelalte țări socialiste, împiedică în fel și chip eforturile acestora îndreptate spre consolidarea păcii, spre slăbirea încordării internaționale.N. S. Hrușciov a subliniat din nou justețea tezei Declarației reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 1960 că în mișcarea comunistă mondială principalul pericol îl constituie revizionismul. Totodată, el a arătat că într-o etapă sau alta a dezvoltării unor partide pericolul principal poate deveni sectarismul și dogmatismul dacă împotriva lor nu se duce o luptă consecventă. Unii oameni, a spus el, repetînd tezele juste ale Declarației Consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești, pun în mod unilateral accentul numai pe pericolul pe care îl prezintă revizionismul și citează cînd este cazul și cînd nu este cazul revizionismul- iugoslav.N. S. Hrușciov a spus : In criza prin care am trecut în legătură cu Cuba, comuniștii iugoslavi s-au situat pe o poziție justă, iar dogmaticii, care se dau drept mar- xist-leniniști adevărați, au a- doptat 0 poziție provocatoare. Criza legată de Cuba a arătat tocmai că pericolul principal l-au prezentat cei care s-au situat ș’ ■ se situează pe pozițiile dogmatismului.Oportuniștii de stînga și sectariș- tii contemporani, ai căror exponenți cei mai fățiși sînt conducătorii albanezi, își camuflează printr-o frazeologie bombastică pseudorevoluționa- ră lupta împotriva politicii leniniste de pace și de coexistență pașnică.Dacă i-am scutura. binișor pe flecarii stîngiști, pe dogmatici, s-ar putea descoperi cu ușurință că Ia baza curajului lor de fațadă nu se află nimic altceva decît teama față de imperialism, neîncrederea în posibilitatea ca orînduirea capitalistă să fie învinsă în cadrul întrecerii economice pașnice. Oportunismul de. stingă^, dogmatismul șî sectarismul se afirmă tot mai mult ca un pericol serios în mișcarea comunistă mondială.Comuniștii sovietici, pentru care unitatea rîndurilor mișcării comuniste mondiale este mai presus de orice, vor lupta cu hotarîre atît împotriva oportunismului de dreapta, cît și a Celui de stînga. care astăzi nu este mai puțin periculos decît revizionismul.Principiul leninist al coexistenței pașnice constituie linia generală a politicii noastre externe, stindardul tuturor statelor socialiste, țelul dorit al tuturor popoarelor.In același timp el a subliniat : A- tît timp cît cercurile războinice din Occident ridică cu îndărătnicie obstacole în calea realizării unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală, cît timp acolo se aude zăngă- nitul armelor și continuă cursa înarmărilor. noi. oamenii sovietici, sintern datori să ținem uscat praful de pușcă, _ sîntem datori să ne îngrijim de întărirea capacității noastrç de a- părare șî să fim gata să dăm o ripostă zdrobitoare oricărui agresor care s-ar încumeta să tulbure munca noastră pașnică. Dispunem din belșug de toate ceie necesare pentru a ne pune la adăpost pe noi și pe prietenii noștri de atentatele agresive ale imperialiștilor.In plină înflorire a forțelor sale, stîrnind respectul oamenilor muncii din toate țările, țara noastră pășește cu pași siguri spre viitorul său, care aparține comunismului. Să nu precupețim munca și energia pentru atingerea acestui țel luminos !



Lucrările Comitetului celor 18 state de la Geneva • c

Propuneri raționale în vederea unui acord
în problema dezarmarăGENEVA 12 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în ședința plenară din 12 decembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, s-a referit la început la propunerea U.R.S.S. de a se folosi stațiile seismice automate („cutiile negre“), care, a- dăugate la mijloacele naționale de detectare, să rezolve problema controlului asupra exploziilor nucleare subterane. Această propunere, precum și declarația Uniunii Sovietice că este gata să accepte două sau trei stații de acest fel pe teritoriul său, ceea ce implică un anumit element de control internațional, introduce un nou și important element în tratativele noastre, a spus delegatul R. P. Romîne.Această inițiativă a Uniunii Sovietice face să se contureze posibilitatea ca pînă la sfîrșitul acestui an să putem raporta Adunării Generale, popoarelor întregii lumi, înregistrarea unui succes important — încetarea pentru totdeauna a tuturor experiențelor cu arma nucleară.Trecînd la examinarea problemei care a format conținutul principal al discuțiilor din 12 decembrie, problema elaborării tratatului de dezarmare generală și totală sub un strict control internațional, George Macovescu a scos în evidență importanța deosebită a propunerii inițiale a țărilor socialiste de a se proceda încă din cursul primei etape la lichidarea tuturor armelor nucleare.Preocupat de a găsi o soluție care să țină seama de pozițiile tuturor părților, guvernul sovietic, venind cu

adus o anumită
Generale a. afacerilor Gromîko, și State- teritoriile

După părerea noastră o asemenea abordare este normală și prin urmare poate duce la rezultate pozitive, a arătat în continuare reprezentantul R. P. Romîne, propunînd ca problema să fie discutată nu numai în cadrul ședințelor oficiale și neoficiale ale conferinței de la Geneva, ci și în cursul întîlnirilor dintre copreședinți.

NEW YORK 12 (Agerpres). — TASS : La 11 decembrie a avut loc la Washington prima ședință a Tribunalului federal care judecă procesul intentat Partidului Comunist din Statele Unite. Partidul comunist este acuzat de încălcarea legii McCarran. La prima ședință s-a procedat la alegerea juraților. Avo- cații partidului comunist au avertizat că vor obiecta împotriva alegerii fie chiar și a unui funcționar guvernamental ca jurat. Ei au declarat că orice funcționar guvernamental poate fi destituit dacă va vota împotriva condamnării partidului comunist.După alegerea juraților, președintele completului de judecată, jude-

cătorul Alexander Holtzoff, a amî- nat judecarea procesului la ora 13,45 (ora New Yorkului).Acuzatorii publici au anunțat că ei vor propune să fie audiați doar doi martori și că ei cred că aceștia vor face depoziții la 12 decembrie. Acești martori sînt Josef Zoltman, contrarevoluționar ungar, care a e- migrat în Statele Unite acum cinci ani și este în prezent informator de profesie al Biroului federal de investigații, precum și Leessner, corespondent Times”.Avocații declarat că pe ilegalitatea legii McCarran.
al ziarului „New Yorkpartidului comunist au pledoaria lor se va baza

Nr. 5741

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 

pe anul 1963 intre R.P. Pomină și R.P.F. IugoslaviaLa 12 decembrie s-a semnat la București protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1963 între Republica Populară Romînă și Republica Populară Federativă IugoslaviaTratativele au fost purtate într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Contingentele de mărfuri te pe anul 1963 prezintă o de circa 10 la sută față de contingentelor prevăzute în Iul comercial încheiat pentru anul 1962.R. P. Romînă va livra în R.P.F. Iugoslavia : mașini, instalații și piese, rulmenți, produse ale industriei chimice, produse petroliera, produse ale industriei textile, sare și alte mărfuri.R.P.F. Iugoslavia va livra în R. P.

stabili- creștere volumul protoco-

Romînă : mașini, instalații și piese, izolatori electrici, materiale refractare, oțeluri speciale, feroaliaje, produse ale industriei textile, pește și conserve de pește și alte mărfuri.Protocolul a fost semnat din partea romînă de Victor Ionescu, adjunct al ministrului comerțului terior, iar din partea iugoslavă Vujica Gajinovici, secretar de adjunct în Secretariatul de pentru comerțul exterior. iLa semnare au participat nr I bri ai celor două delegații și fu.A- ționari superiori din Ministerul A- f a cerilor Externe.Au fost prezenți Arso Milatovici, ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în R. P. Romînă și membri ai ambasadei. (Agerpres)

ro-propunere so-

o nouă inițiativă, a modificare acestei propuneri.Noua propunere sovietică adusă la cunoștința Adunării O.N.U. de către ministrulexterne al U.R.S.S., Andrei permite Uniunii Sovietice lor Unite să păstreze pe lor pe o perioadă de timp determinată un număr limitat de rachete intercontinentale, rachete antirache- tă și rachete antiaeriene.Delegația romînă este convinsă că soluția cea mai bună ar fi eliminarea în prima etapă a tuturor mijloacelor de transportare la țintă a armei nucleare. Dată fiind opunerea puterilor occidentale, delegația mînă sprijină nouavietică care deschide perspectiva u- nei ieșiri din impas, menținînd totodată principiul înlăturării pericolului războiului nuclear încă din prima etapă.Delegatul Republicii Populare Romîne a salutat interesul pe care l-au manifestat reprezentanții puterilor occidentale față de noua propunere a Uniunii Sovietice, interes reflectat printr-o serie de întrebări în care se cereau explicații și clarificări cu privire la propunere.Nu este însă oare normal ca în timp ce se pun asemenea întrebări, să se dea un răspuns clar in privința esenței însăși a noii și importantei propuneri sovietice ? Și nu este oare normal ca unele, dacă nu toate clarificările să poată fi date în cursul tratativelor concrete pe baza acestei propuneri ? a întrebat George Macovescu.

întîlnirea Iui N. S. Hrușciov

Ședința C. A. E. R. pentru problemele de transporturi pe apă
■’ i

cu S. A. Dange

Rezoluții adoptate la O. N. U.
In problema folosirii spațiului cosmic în scopuri pașniceNEW YORK 12. — Trimisul special Agerpres, C. Răducanu, transmite :La 11 decembrie Comitetul Politic a votat în unanimitate (cu 110 voturi) o rezoluție cu privire la colaborarea în domeniul folosirii în scopuri pașnice a spațiului cosmic. După cum se știe, această rezoluție a fost prezentată în comun de 24 de țări pe baza unui acord intervenit între Uniunea Sovietică și Statele Unite. în grupul celor 24 de țări, între care se află U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, sînt reprezentate aproape toate regiunile lumii.în rezoluție se subliniază că Comitetul Națiunilor Unite pentru folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic trebuie să-și continue activitatea îndeosebi pentru stabilirea fără întîrziere a unor principii de jurisdicție pentru spațiul cosmic care să călăuzească activitatea statelor în folosirea și explorarea a- cestui spațiu.Alte capitole ale acestei rezoluții

cer membrilor Națiunilor Unite și tuturor organismelor specializate să acorde un sprijin cît mai concret cercetărilor științifice în anii următori, îndeosebi în legătură cu folosirea sateliților meteorologici.
ÎN PROBLEMA TERITORIILOR 
PORTUGHEZE DIN AFRICANEW YORK 12 (Agerpres). — La 11 decembrie Comitetul de Tutelă al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o rezoluție care condamnă Portugalia pentru politica de represiuni exercitată împotriva populației din teritoriile portugheze din Africa. în rezoluție se cere ca Portugalia să recunoască și să pună imediat în practică dreptul la autodeterminare față de aceste teritorii. Rezoluția îndeamnă, de asemenea, toate statele să nu permită vinderea și livrarea de echipament militar Portugaliei. Pentru această rezoluție au votat 78 de delegați, împotrivă — 7, s-au abținut 12 delegați.

MOSCOVA. S. A. Dange, președintele Consiliului Național al Partidului Comunist din India s-a întîlnit cu N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej a a- vut loc un schimb de păreri cu privire la inclusiv U.R.S.S.N. S.porul sovietic nutrește sentimente de profundă prietenie față de poporul indian și că oamenii sovietici apreciază mult relațiile economice și culturale care s-au stabilit între India și U.R.S.S. El și-a exprimat convingerea că acordurile economice și culturale încheiate între cele doită țări vor contribui la dezvoltarea continuă a acestor relații.N. S. Hrușciov si-a exprimat de asemenea speranța că conflictul de frontieră dintre India și China va fi reglementat prin tratative pașnice.
LONDRA. La 11 decembrie, prof. 

John Bernal, președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii, a 
dat publicității o declarație în care cere 
să se întreprindă măsuri pentru a fi a- 
fenuată încordarea internațională, să se 
preîntimpine un război nuclear. J. Bernal 
scoate in evidență necesitatea pentru 
torțele păcii de a acționa mai energic 
ca oricînd pe plan mondial, pentru a ob
ține dezarmarea generală și totală. Aceste 
acțiuni in folosul dezarmării trebuie să 
fie indisolubil legate de eforturile pentru 
a se convinge popoarele din întreaga 
lume că coexistența pașnică este unica 
politică cu putință în secolul atomic, că 
această politică prevede suveranitatea și 
independența deplină a tuturor țărilor 
— în egală măsură, mari și mici.

a minerilor și criza din industria carboniferă, tratativele japono-sud- coreene și linia generală de politică externă a guvernului japonez.
Rezultatele alegerilo- 
din Rhodesia de Nordun larg relațiileHrușciov

cerc de probleme, dintre India șia declarat că po-

TOKIO. Din prima zi a lucrărilor sale, parlamentul japonez a devenit locul unor atacuri îndîrjite între reprezentanții opoziției și guvernului. în centrul dezbaterilor s-au a- flat problema concedierii în masă

Amintiri

LUSAKA. La 12 decembrie au lost făcute cunoscute rezultatele alegerilor generale care au avut loc în Rhodesia de Nord. Partidul unit al independenței nationale, condus de Kenneth Kaunda a obținut 14 locuri în parlament, partidul Congresul național african, condus de Harry Nkum- bula — 7 locuri, iar partidul federal unit al rasistului Roy Welensky — 16 locuri. Celelalte 8 locuri au rămas vacante pînă la alegerile viitoare.
NEW YORK. După cum transmite agenția U.P.I. la 11 decembrie sute de femei indignate, dintre care multe erau cu copii, au umplut sala unde își ține ședințele Comisia Camerei Reprezentanților pentru cercetarea activităților antiamericane. Acolo a început „anchetarea“ activității organizației „Femei, luptați pentru pace !”.
MOSCOVA. Organele sovietice ale securității de stat l-au arestat pe spionul O. V. Penkovski, lucrător al Comitetului de stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru coordonarea lucrărilor de cercetări științifice. El avea legături cu serviciile de spionaj englez și american și din însărcinarea acestora în perioada 1961—1962 culegea informații secrete cu privire la U.R.S.S. în problemele tehnico-științifice, politice și militare, pe care le transmitea serviciilor de spionaj menționate. Penkovski întreținea legături cu serviciile de spionaj prin englezul Veen, care venea în U.R.S.S. în mod periodic, în calitate de comerciant, prin Carlsson, al doilea secretar al ambasadei americane și prin alți cîțiva colaboratori ai reprezentanțelor diplomatice ale S.U.A. și Angliei. Supusul britanic Veen a fost arestat și tras la răspundere penală.
KAMPALA. Un grup de tineri din Uganda au înființat recent la Kampala Asociația artiștilor africani care își propune să creeze în capitala U- gandei un centru cinematografic național. Ea întocmește, de asemenea, emisiuni pentru radio.

Lupta studenților greci pentru

FRAGA. Organizația Internațională a Ziariștilor a adresat guvernului Coreei de sud un protest în legătură cu teroarea continuă desfășurată împotriva ziariștilor. După cum anunță agenția CETERA, O.I.Z. cere punerea imediată în libertate a tuturor ziariștilor arestați și reapariția ziarelor și revistelor interzise în Coreea de sud.NEW YORK. Comisia S.U.A. pentru energia atomică a anunțat că marți la poligonul de la Las Vegas, din statul Nevada, a avut loc cea de-a treia explozie dintr-o nouă serie de experiențe cu explozibile chimice cu mare capacitate de detonare. Noua serie a început săptămîna trecută, iar cea de-a doua explozie a avut, loc la 10 decembrie.
Declarația Iui Jules Noch

între 4—11 decembrie 1962 a a- vut loc la București prima ședință a secției a IlI-a pentru probleme de transporturi pe apă a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi.La ședință a participat reprezentantul sectorului de transport al Secretariatului C.A.E.R.

Secția a analizat o serie de probleme importante privind dezvoltarea transporturilor maritime și fluviale, precum și a porturilor maritime în perspectiva apropiată.Discuțiile s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă. (Agerpres)
Constituirea Comitetului de organizare 

a celui de-al UL-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu“

îmbunătățirea condițiilor
de învățătură

ATENA. Potrivit știrilor apărute în presa greacă, continuă lupta studenților care cer sporirea cu 15 la sută a fondului din buget pentru îmbunătățirea condițiilor în învăță- mînt. în urma acțiunilor studenților, cheltuielile bugetare pentru în- vățămînt vor fi sporite în anul viitor doar cu 10 la sută. Studenții sînt hotărîți să continue lupta pentru 15 la sută, deoarece majorarea de 10 la sută este insuficientă, mai ales că numărul studenților a crescut. Studenții din Atena și Pireu continuă să nu se prezinte la cursuri în semn de protest, în timp ce Asociația studenților a hotărît să organizeze la 17 decembrie un mare miting la Atena la care a cerut și participarea populației.

PARIS. Unul din liderii partidului socialist, Jules Moch, a făcut următoarea declarație : „Viitorul este dificil și în virtutea acestui fapt este necesară alianța republicanilor și mai ales a comuniștilor și socialiștilor“. Adresîndu-se celor care simpatizează cu partidele comunist și socialist, Moch a adăugat : „Vă chem să mențineți și să extindeți contactele, să vă înțelegeți sincer unul pe celălalt, călăuziți de dorința de a activa în comun în apărarea republicii“.
BELGRAD. La Belgrad a fost dată publicității nota pe care guvernul R.P.F. Iugoslavia a adresat-o guvernului R.F. Germane în legătură cu recentul atac săvîrșit de o bandă a ustașilor asupra sediului și funcționarilor reprezentanței iugoslave la Bad-Godesberg. Guvernul iugoslav declară că pentru a preîntîmpina provocările cu caracter anfiiugoslav în R.F. Germană, este necesar să se interzică activitatea tuturor organizațiilor de emigranți și a anumitor persoane.
BONN. Fostul judecător nazist Rudolf Schiedermair, care în anii celui de-al doilea război mondial a pronunțat numeroase . sentințe de condamnare la moarte împotriva patrioților norvegieni a hotărît, la 11 decembrie, în urma campaniei de demascare, „să se retragă“ din funcția de președinte al Tribunalului administrativ din Würzburg. Autoritățile de la Bonn nu au găsit cu cale să deschidă o anchetă privind crimele de care s-a făcut vinovat Schiedermair.
RABAT. La 12 decembrie președintele Curții supreme a Marocului, Ahmed Hamiani, a comunicat rezultatele definitive ale referendumului asupra proiectului de constituție. Pe listele electorale au fost înscriși 4 654 955 alegători, la vot au participat 3 919 737 persoane. Pentru constituție au votat 3 733 816 persoane, iar împotrivă 113 199 persoane. Un număr de 72 722 buletine de vot au fost anulate.
CAIRO. Al Baidani, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. A. Yemen, a declarat că a fost analizată problema oficiilor diplomatice de la Sanaa ale statelor care nu au recunoscut încă R. A. Yemen, dar care își continuă activitatea și beneficiază de privilegiile diplomatice acordate de guvernul republican. El a spus că statele în cauză sînt Etiopia, Anglia, Italia și S.U.A.

Miercuri a avut loc ședința de constituire a Comitetului de organizare a celui de-al III-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu“.Din comitet fac parte: Ion Pas — președinte, George Georgescu și Mihail Jora — vicepreședinți, Radu Al- dulescu, Garabet Avachian, Mircea Basarab, Jean Bobescu, Mihai Bredi- ceanu, Dagobert Buchholz, Constantin Bugeanu, Antonin Ciolan, Paul Constantinescu, Iosif Conta, Dimitrie Dinicu, Romeo Drăghici, Gheorghe Dumitrescu, Ion Dumitrescu, Arta Florescu, Valentin Gheorghiu, Victor Giulianu, Nicolae Herlea, Ist- Marin, Pally, Profe- Teodo- Zeno

Vancea, Ovidiu Varga, Ion Voicu —• membri, Dan Negreanu — secretar și Petre Crăciun — secretar adjunct.Comitetul a aprobat regulamentul de organizare a celei de-a treia e- diții a Concursului „George Enescu".Concursul, care va5 și 20 septembriesecțiile : vioară, pian și canto. La concurs pot participa tineri inter- preți din țară și de peste Laureații concursului vor premii și mențiuni.La manifestările artisticedrul Festivalului, organizat între 10 și 20 septembrie 1964, își vor da concursul interpreți și formații artistice de valoare, romînești și străine. (Agerpres)

și Festivaluluiavea loc între1964, cuprinde
hotare, primi

Muncă entuziastă pe insula Libertății

vân Lakatos, Constantin Florica Muzicescu, Zenaida Dumitru Popescu, Laurențiu ta, Achim Stoia, Alexandru rescu, Sigismund Tocluță,
INFORMAȚII
• Ministerul Invățămîntului face cu

noscut că sesiunea de examene pentru 
studenții din anul I — cursuri fără frec
vență (care au dat concurs de admitere 
în martie 1962) de la universități, insti
tute pedagogice și conservatoare, progra
mată pentru perioada 19 decembrie 1962— 
5 ianuarie 1963, se amină, urmînd a se 
ține între 24 decembrie 1962—10 ianuarie 
1963 inclusiv.

• Casa de Economii și Consemnafiuni 
face cunoscut că termenul de procurare 
a obligațiunilor CEC fără diferență de 
preț s-a prelungit pînă la 20 decembrie 
inclusiv, pentru a se da astfel posibilita
tea unui număr cît mai mare de cetățeni 
de a participa Ia tragerea la sorti din 31 
decembrie a.c. cînd în afara cîștigurilor 
obișnuite în valoare de 2 000 000 lei se 
vor acorda in plus cîștiguri de cîte 25 000 
și 10 000 lei.

din ca-

SPORT
LUPTE. Astăzi încep Ia Belgrad între

cerile din cadrul „Criteriului internatio
nal de lupte libere și clasice”. La această 
competiție participă unii dintre cei mai 
buni sportivi din R. P. Romînă, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, Italia și Iugoslavia. 
In zilele de 13 și 14 decembrie vor avea 
loc întrecerile de lupte clasice, urmînd ca 
la 15 și 16 să se dispute cele de lupte libe
re. La această competiție R. P. Romînă va fi 
reprezentată de un lot de 7 luptători, în 
frunte cu I. Cernea, M. Cristea și 
Ballo.

Fr.

★
Ferencvăros Budapesta a surclasat 

teren propriu cu scorul de 6-0 (2-0) 
Sampdoria Genova în meciul retur pen
tru optimile de finală ale „Cupei orașelor- 
tîrguri” la fotbal. Primul meci fusese cîș- 
tigat de echipa italiană doar cu 1-0, ast
fel că Ferencvâros se califică in sfertu
rile de finală, urmînd să intîlnească 
echipa Petrolul Ploiești.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. I’. Romîne : Cavaleria Rusticană și 
Paiațe — (orele 19.30). Teatrul de stat de 

— (orele 15); Ly- 
Teatrul Național 
Comedia) ; Febre 
Studio) : Mașina

pe 
Pe

Sute de muncitori spanioli șl Iran- 
cezi au organizat o demonstrație în 
fața ambasadei Spaniei din Paris în 
semn de protest împotriva persecu
țiilor la care sînt supuși patrioțil 
spanioli de către autoritățile fran- 
chiste. Poliția a încercat să împrăș
tie pe demonstranți. în fotografie : 
manifestanții în lața ambasadei.

în înîîmpinarca celei de-a 4-a aniversări a victoriei revoluției cuôanc

operetă : Don Pasquale 
sistrata — (orele 19,30). 
„I. L. Caragiale“ (Sala 
— (orele 19,30); (Sala 
de scris- — (orele 19,30). Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1) : O singură viață — (orele 19,30); 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr 76) : 
Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Ziua de naștere a Tereziei — (orele 
19,30); (Sala Studio) : Patru sub un a- 
coperiș — (orele 20). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile) ; De Pre- 
tore Vincenzo — (orele 20); (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Micuța Dorrit — (o- 
rele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Fata cu pistrui — (orele 19,30). 
Teatrul Evreiesc de Stat : O seară de 
folclor muzical evreiesc — ,
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sa
la Savoy) : Vorba revistei — (orele 20); 
(Sala Victoriei) ; Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20); (Sala Dalles): 
Muzica bat-o vina — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — (orele 16). .

(orele 20).

Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Misterul 
celor doi domni ,N" : înfrățirea între 
popoare (16; 18,15; 20,30), Cultural (16: 
18,15; 20,30). Tintin și misterul „Linei 
de aur“ : Grivița (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). 
Cerul balticii — ambele serii : rulează 
la cinematogr-'ul C-tin David (16; 19,30). 
Fantomele di Spessart : Unirea (11; 15; 
17; 19; 21). N vreau să mă însor rulea
ză la cinematograful T. Vladimirescu (15; 
17; 19; 20,45). Petre cel isteț: Munc- 
18,15; 20,30). Oameni și fiare — a. 
serii : rulează la cinematografele J 
minescu (16; 19.45), Iile Pintilie (15 
Fata cu care am fost prieten — i 
mascop : Popular (16; 18,15; 20,30), 16 
bruarie (16; 18; 20). învierea — am' 
serii : Moșilor (15,30; 19,15). Alibiul 
ajunge rulează la cinematograful Don- 
ca Simo (16; 18,15; 20,30), Vîrsta de aur 
a comediei — Cînd comedia era rege : 
8 Mai (15; 18: 20,45). Rătăcirile dragos
tei : Volga (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14). Vîrsta dra
gostei : Luceafărul (15: 17; 19; 21). Cele
brul 702 : rulează la cinematograful G. 
Bacovia <15,30; 18; 20,15). Vară roman
tică : Olga Bancic (16: 18,15; 20,30).

— De ce au atacat 
tocmai filmul meu ? 
Poate, pentru că „Pa
tru zile 
pole" a 
picătură care a fă
cut să 
paharul nemulțumirii 
unor revanșarzi vest- 
germani — a de
clarat regizorul ita
lian Nanni Loy unui 
redactor al revistei 
„Vie Nuove". 
într-adevăr, după 
filme cunoscute 
lumea întreagă 
„Roma — oraș 
chis”, „Generalul de la 
Rover e", „Ahtung,
banditti" au „incomo
dat” cercurile de la. 
Bonn, ultima ecrani
zare a tînărului regi
zor Nanni Loy, inspi-

Nea-ia
fost ultima

se reverse

Și 
ce 
în 
ca 

des-

rezistență a 
italian, a 

și mai vie 
în aceste

aceasta? Pen- 
filmul „Pa
la Neapole"

rată de asemenea din 
lupta de 
poporului 
produs o 
iritare 
cercuri.

De ce 
tru că 
tru zile
constituie o amintire 
extrem de neplăcută 
pentru urmașii de azi 
ai Werhmachtului. în 
film se arată cum în 
septembrie 1943, în 
urma unei insurecții 
populare, populația o- 
rașului Neapole a reu
șit să pună pe fugă 
pe ocupanții hitle- 
riști.

Pentru că valoarea 
artistică a filmului nu 
putea fi contestată,

„criticii vest-
germani căutat
alte pretexte. „Ar tre
bui verificată auten
ticitatea episoadelor 
redate de film“ — 
susțin ei.

— N-au decît să 
verifice metru cu me
tru pelicula, răspunde 
însă regizorul Nanni 
Log, arătînd că sce
nariul se bazează nu 
numai pe amintirile 
personajelor din cele 
„Patru zile", ci și pe 
un autentic material 
documentar. Și toc
mai de aceea, tabloul 
vechilor înfrîngeri ale 
hitleriștilor nu este pe 
placul urmașilor lor.

HAVANA 12 (Agerpres). Oamenii 
muncii de pe insula Libertăjii se pre
gătesc cu entuziasm să aniverseze îm
plinirea a patru ani de la victoria re

Dificultăți crescînde în tratativele de la Bruxelles

V. P.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Tratativele de la Bruxelles în ce privește eventuala aderare a Angliei la Piața comună continuă să. se afle în impas — relatează agențiile de presă occidentale. După două zile de discuții, marți seara s-a anunțat că miniștrii celor 6 țări membre și reprezentanții britanici au ajuns la hotărîrea de constituire a unei „comisii de anchetă”, care să cerceteze consecințele pe care aderarea Marii Britanii le-ar avea asupra agriculturii engleze. însă, chiar după sfîrși- tul ședinței în care s-a ajuns la a- ceastă Reuter, întrucît cord cu siei. Purtătorul de cuvînt al Pieței comune și cel britanic au comunicat ziariștilor păreri contradictorii în ce
hotărîre, notează agenția au izbucnit noi divergențe, părțile nu se pot pune de a- privire la atribuțiile comi-

comi-ajuns de a-
care

privește viitoarea activitate a sieiUn participant la discuții a de aceea la concluzia reluată genția Associated Press — că „Comisia nou creată nu va avea nici un fel de atribuții, ceea ce e destul de neplăcut”.Exprimînd neliniștea cu cercurile economice vest-europeneiau act de „dificultățile crescînde“ în problema aderării Angliei la Piața comună, ministrul de externe belgian, Spaak, a făcut marți seară o declarație la Bruxelles în cursul căreia a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite ar putea „interveni” pentru a grăbi rezolvarea problemei. „Dacă nu se va ajunge în cele din urmă la unitate în această chestiune — a spus Spaak — se va ajunge la un conflict serios cu America...”

volujiei cubane. In uzine și fabrici, în 
cooperativele agricole și gospodăriile 
de staf din Cuba domnește în aceste 
zile un mare avînt în muncă. în toate 
întreprinderile fării se desfășoară în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
cu succes a planurilor. în cadrul unei 
conferințe muncitorii de la întreprin
derile industriei de încălțăminte au 
hotărît să producă în cinstea acestei 
date memorabile 300 000 de perechi 
de încălțăminte pentru copii.

In cel de-al patrulea an al revoluției 
cubane oamenii muncii din agricultură 
au obținui o recoltă bogată de bumbac 
și orez, 
colfa la 
a sporit 
bală — 
cu anul 
recolta de bumbac. In momentul de 
față a începui recoltarea bumbacului 
și a orezului. Pentru a sfrînge la timp 
recolta acestor culturi valoroase, mun
citorii și funcționarii de la întreprinde
rile industriale, studenții de la institu
țiile de învățămînl mediu și superior 
au hotărît să acorde ajutor oamenilor 
muncii de la sate.

Potrivit dalelor existente, re- 
hectar a orezului de primăvară 
cu 35 la sută, iar recolta glo- 
cu 56 la sută, în comparajie 
trecut. A sporit considerabil

CINEMATOGRAFE : Miracolul lupilor 
cinemascop : Sala Palatului R.P. Romî
ne (orele 16,15 — seria de bilete 622, Æ- 
rele 19,30 — seria de bilete 598), Repu
blica (8,30; 10,45; 13: 15,15; 17,30; 20; ------
Elena Pavel (8,15; 10,30; 12,50; 15,15 
20,15; 22,30), Alex. Sahia (8; 10,15; 
14,15; ’ 17; 19,15; " . ................ '
9,40; 12; 14,30; 17; 
(10,40; 13; 15,30; 18 
11,15; 13,30; 15,45; 
ședințele 
cinematografele Magheru (10; 12; 
16,30; 18,45; 21), București (9,15; 
13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mai (10; 12,15; 
18; 20,30), Libertății (10; 12; 14;
18,30; 20,30). Magistratul rulează la

22,15). 
17,45; 
12,30;

21,30), 23 Àugust (7,20; 
‘ 19,30; 22), Floreasca

; 20,30), G. Coșbuc (9; 
18; 20,15; 22,30). Pre- 

centru înaintaș rulează la 
' .......... 14,15;

11,30; 
15,30; 
16,30; 
cine

matografele V. Alecsandri (11; 15; 17; 19; 
21), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla
căra (15; 17; 19; 21), Tineretului (19; 21). 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18; 20,15).
Hamlet : I. C. Frimu (9; 12; 15; 18; 21). 
Volga (16,45; 19,45), 8 Martie (11; 15; 18; 
21). Golful urșilor albi : Tineretului (14,30; 
16,30), Alex. Popov (rulează în continua
re de la 
tele de 
Victoria 
scrisori : ______
tea în insula de zahăr 
Lumina _____
orele 10 pînă la orele 14. după-amiază -- ----- ------ _. _ . ... 12; 1415i

20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru tineretul 
școlar : Pagini ilustrate din opera lui 
Maxim Gorki — emisiune realizată cu 
concursul Arhivei Naționale de Fi,'me. 
20,15 — Actualitatea cultural-arț>‘ 
21,35 — Muzică ușoară instrumental7/ 
tă formația condusă de Sile Vișan. 
încheiere : Buletin de știri.

V

CUM E VREMEA

orele 10 pînă la orele 21), Con- 
Monte Cristo — cinemascop : 
(9; 12,30; 16; 19,30). 10 000 de
Tineretului (10,30; 12,30). Moar- 

cinemascop : 
(rulează în continuare de la

16; 18,15; 20.30). Gh. Doja (10; 
16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15;
Chermesa : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). Program special pentru copii: 
13 Septembrie (10; 11,30). Lupii la stînă: 
13 Septembrie (15; 17; 19; 21). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă Ia orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Duelul 
n-a avut loc rulează la cinematograful

Icri în țară : Vremea s-a încălzit ușor 
în Banat, rămînînd rece șl cețoasă în 
celelalte regiuni. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în sudul țării. Cu to
tul Izolat a fulguit, iar în răsăritul și 
sudul țării, local s-a produs chiciură. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sudic Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între minus 8 grade la 
Gheorghieni șl Miercurea-Ciuc și plus 6 
grade la Berzeasca. Curtea de Argeș si 
Tg. Neamț In București : Vremea s-a 
menținut rece, cețoasă, cu cerul acope
rit. Temporar s-a produs chiciură. Vîn
tul a suflat slab din sud-vest. Tempe
ratura maximă a fost de minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 1G decembrie. In țară : Vreme u- 
medă, cu cerul variabil, mai mult aco
perit. Precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare vor cădea în cea 
mai mare parte a țării. Vînt potrivit din 
se'ctorul vestic. Temperatura va crește 
ușor. Minimele vor fi cuprinse intre mi
nus 8 și plus 2 grade, iar maximele în
tre minus 2 și plus 8 grade. Pe alocuri 
ceață. In București : "
cerul variabil, mai mult 
porar precipitații. Vint 
ratura va crește ușor.

Vreme umedă cu 
acoperit. Tem- 

Tempa-
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