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Pentru producții mari 
și timpurii de legume

---------- cultivării legume- 
.------------------------------- _ .. lor în bazinele cu
însemnări pe marginea Consfătuirii tradiție, să se eșa-

_ . . ■ .1 loneze producția
pe țara a legumicultorilor astfel ca gospodă

riile să poată livra 
aceste produse în 
tot cursul anului.

Stan Constantin, președintele 
Dudești-Cioplea—București, a 
pe larg despre felul cum gos-

în zilele de 17 
și 18 decembrie ; 
a avut loc la Arad 
o consfătuire pe 
țară în probleme
le legumiculturii 
organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii și Con
siliul agricol regional Banat. Tov. Con
stantin Anderca. președintele Consi
liului agricol regional Banat, a pre
zentat un referat cu privire la rezul
tatele obținute în dezvoltarea bazi
nului legumicol Arad. Participanții la 
Consfătuire, președinți și ingineri 
agronomi din gospodăriile colective, 
cadre din aparatul consiliilor agri
cole regionale, raionale și orășenești 
au discutat pe larg numeroasele pro
bleme legate de dezvoltarea legu
miculturii și de obținerea unor 
producții cît mai timpurii de legu
me. Faptul că această consfătuire 
s-a ținut la Arad nu este deloc în- 
tîmplător. Aci s-a creat o zonă le
gumicolă puternică și experiența 
cîștigată merită să fie extinsă.

La indicația conducerii partidului 
și guvernului, comitetul regional de 
partid și Comitetul executiv al Sfa
tului popular regional Banat au 
stabilit o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea în jurul orașului Arad 
a unei zone legumicole puternice, 
astfel ca în 1965 să se obțină de 
aci o producție de 70 000 tone legu
me, din care 40-50 000 tone de le- lective și de stat din jurul Aradu

lui au înlocuit semințele din soiuri 
și populații locale folosite în anii 
precedenți cu semințe din soit;ri 
productive. Astfel, s-a generalizat în 
producție combinația hibridă de roșii 
nr. 10 X Bizon care s-a dovedit a fi 
productivă și mai timpurie. Acest 
hibrid a fost cultivat pe 975 ha, ce 
reprezintă peste 98 la sută din su
prafața cultivată cu roșii timpurii. 
De asemenea s-a introdus noul soi 
de gogoșari „Colectivist 1962“ reali
zat de Institutul de cercetări horti- 
viticole, precum și alte soiuri valo
roase.

Pentru anul viitor, în consfătuire 
s-a arătat că s-au asigurat în 
întregime semințe de roșii hibride, 
conopidă etc. necesare pentru în
treaga țară. Dar, așa cum a reieșit 
din lucrările consfătuirii, mai sînt 
deficiențe serioase în ce privește a- 
sigurarea unităților agricole cu se
mințe de calitate. Au fost cazuri 
cînd semințele livrate de către „A- 
grosem" erau amestecate sau nu a- 
veau germinația înscrisă pe fișă. A- 
ceasta s-a datorat sistemului defec
tuos de recunoaștere a semințelor în 
cîmp și de preluare a lor de la uni
tățile producătoare. Specialiști din 
cadrul „Agrosem" au arătat partici- 
panților la consfătuire că începînd 
de acum, livrarea semințelor către 
gospodării se va face în cutii speciale 
avînd o fișă de control unde va fi 
înscrisă unitatea producătoare. Par
ticipanții la consfătuire au subliniat 
că este necesar să se continue efor
turile pentru asigurarea întregii can
tități de semințe din soiuri valo-

I. HERȚEG

Tov. 
G.A.C. 
vorbit 
podăria reușește să producă legume 
în tot cursul anului folosind inten
siv răsadnițele prin culturi duble și 
intercalate. în ianuarie, la G.A.C. 
Dudești-Cioplea se plantează inter
calat salată și conopidă. La 15—20 
februarie s-a recoltat salata obținîn. 
du-se cîte 24—25 bucăți ia mp. Co
nopida rămasă este îngrășată supli
mentar și la începutul lunii aprilie 
începe recoltatul. După ce se împros
pătează îngrășămintele naturale, pe 
același loc se cultivă vinete, iar în
spre toamnă pătrunjel pentru frun
ze. în felul acesta s-a realizat un ve
nit de 129 lei la metrul pătrat de 
răsadniță. Tot așa se procedează și 
cu alte culturi.

Sămînța — factor de mare 
însemnătate pentru producție
Participanții la discuții au subli

niat rolul mare pe'care îl are să
mînța pentru producerea unor legu
me timpurii și de cea mai bună ca
litate. în acest an, gospodăriile co-

în case noi
Tabla care indică intrarea în co

muna Hărman, din apropierea Bra
șovului, a trebuit să fie mutată cu 
peste un kilometru, pentru a cuprinde 
și casele noi înălțate de o parte și de 
alta a șoselei. Și în alte comune ale 
regiunii ca Axente Sever, Homorod, 
Bod au luat ființă străzi noi de-a 
lungul cărora colectiviștii și-au ri
dicat locuințe cu cîte 2—3 camere, 
bucătărie și alte dependințe.

De cînd au luat tiință primele gos
podării colective din regiune și pînă 
astăzi, în satele tegiunii s-au con
struit aproape 20 000 de case noi.

ÎNDEPLINIT

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — La Comitetul 
regional de partid Brașov continuă să sosească 
telegrame și scrisori prin care colectivele între
prinderilor industriale și ale organizațiilor eco
nomice din regiune raportează îndeplinirea pla
nului anual de producție. Se înregistrează 130

cultural-artistice

gume timpurii. în luna februarie a 
acestui an a avut loc o consfătuire 
în care ș-a discutat pe larg proble
ma dezvoltării culturii legumelor 
în gospodăriile colective și de stat 
din această zonă. Acum, după. în
cheierea unui an de producție, s-a 
făcut un bilanț rodnic. Producția 
totală de legume livrată de gospo
dăriile colective și de stat însumea
ză cantitatea de 47 000 tone, în va
loare de 60 milioane lei.

Participanții la consfătuirea ți
nută zilele trecute s-au interesat 
îndeaproape de felul cum au dobîn- 
dit aceste rezultate unitățile agrico
le din bazinul legumicol Arad, au 
împărtășit din experiența lor, au fă
cut numeroase propuneri.

După cum se știe, aprovizionarea 
cu cantități sporite de legume a 
orașelor și centrelor muncitorești 
depinde de crearea în jurul acestora 
a unor zone legumicole puternice^. 
Cum s-a rezolvat această problemă 
în cazul Aradului ?

La indicația comitetului regional 
de partid s-au organizat comisii de 
specialiști care au studiat posibili
tățile de extindere a suprafețelor cul
tivate cu legume și de obținere a u- 
nor producții mari și cît mai timpurii. 
De asemenea, ei au avut sarcina 
de a îndruma permanent grupe de 
unități. Organele și organizațiile de 
partid au desfășurat o muncă politi
că permanentă pentru atragerea co
lectiviștilor și lucrătorilor din G.A.S. 
la executarea la timp a tuturor lu
crărilor din legumicultură. în urma 
nasurilor întreprinse într-un însem
nat număr de gospodării colective și 
de stat, cultura legumelor a devenit o 
ramură principală de producție. Uni
tățile agricole au fost îndrumate să 
cultive acele specii de legume pen
tru care aveau condiții naturale 
mai bune. Astfel, gospodăriile colec
tive din comunele Curtici, Macea și 
în mai mică măsură Dorobanți și 
Sîntmartin, care dispun de terenuri 
mai ușoare, suficient de fertile și 
adăpostite au cultivat suprafețe mari 
cu roșii timpurii. La Nădlac, Șeitin și 
Semlac, care au terenuri ușoare în 
lunca Mureșului și posibilități de iri
gare, pe lîngă roșiile timpurii a fost 
extinsă cultura cartofilor timpurii. 
La Vinga și Zădăreni se cultivă în
deosebi ceapă de arpagic. Gospodă
riile situate în zona preorășenească 
a orașului Arad au cultivat un sor
timent variat de legume necesar sa
tisfacerii nevoilor de aprovizionare 
a populației.

Participanții la discuțiile din ca
drul consfătuirii au arătat că s-au 
obținut realizări însemnate și în 
dezvoltarea zonelor legumicole din 
jurul orașelor Galați și Constanța 
precum și a unor zone mai noi cum 
este cea din raionul Zimnicea. spe
cializată în cultura roșiilor timpurii. 
Pentru înlăturarea unor deficiențe 
care există în producerea legume
lor, în consfătuire s-a propus să se 
facă concentrarea și specializarea

Se extinde electrificarea 
gospodăriilor colective

Brigăzile de electricieni ai între
prinderii regionale de exploatări și 
construcții rurale-Argeș lucrează in
tens la introducerea luminii electrice 
în sediile și construcțiile agrozooteh
nice ale gospodăriilor colective din 
comunele Șutești. Mozăceni, Rîșlețu. 
Vieroși și Merișani. Anul acesta, a- 
semenea lucrări au fost terminate în 
35 gospodării agricole colective, nu
mărul unităților electrificate ridicîn- 
du-se le 80.

L’-am poftit în Jh
mașină. A rîs scurt, țj
mi-a prins cotul, < < ® 
politicos, l-a aștep
tat pe interpret și apoi mi-a spus :

— Prefer pe jos...
— Cum doriți... Am ridicat din umeri.
Voisem să-i spun că orașul are cinci

sprezece km în lungime, vreo patru, 
cinci în lățime și că o „plimbare" pe jos 
înseamnă... Dar dacă vrea pe jos, fie !...

Am pornit deci, de la hotel, el să 
vadă, eu să-l arăt Cluiul.

— Știi, începu să-mi spună el, la noi 
în Occident se scrie despre voi. Dar 
nu mă inleresează ce se scrie. Vreau 
să văd cu ochii mei, să mă conving 
personal, să trag eu concluziile... Din 
acest motiv prefer să mergem pe jos... 
Aveți un oraș frumos, vechi.

— Da și nu I Centrul a rămas ace
lași... Mai bine zis a devenit. Cu zece, 
cincisprezece ani în urmă, centrul 
ăsta... Și am încercat să-i explic, rea- 
mintindu-mi cum arăta centrul Clujului. 
Un scriitor, un gazetar, are imaginație, 
vă rog să vă imaginați acest centru 
cum arăta în patruzeci și cinci, patru
zeci și șase. Prăvălie lîngă prăvălie, cu 
portaluri de lemn vopsite țipător, după 
gustul fiecărui patron, firme de tini
chea, panouri pictate de zugravi fără 
har. Piața era ca tăiată în două... Ve
deți clădirea aceea ? Și-i arăt Muzeul 
de artă. E un baroc autentic. Puține 
clădiri asemănătoare există în țară, 
da' nu numa; în (ară. Știți cum arăta ? 
La Darter erau prăvălii. Cu rulouri de 
fier ruginite. Vedeți șirul de coloane 
de la intra'e ? In stînga era prăvălia 
unu! ceasornicar, în dreapta, o du
gheană. Coloanele nici nu se bănuiau 
că există. Clădi'ea ? Aproape o ruină.

(A ținut cu 'ot dinadinsul să viziteze 
muzeul. Grigoreștii, Luchianii, apoi mo
dernii. l-au reținut aproape două ore, 
deși, cînd am ieșit s-a mirat : crezuse 
că a zăbovit vreo douăzeci de minute).

La drum I Pe strada Doja, spre Piața 
Mihai Viteazu. L-am zorit. Aveam a- 
tîtea de văzut !

Aici, în Piața Mihal Viteazu, to- 
nou I
clădire cu nouă nivele închide 
triunghiului. Ocolim acest uriaș

de întreprinderi care și-au îndeplinit planul anual.
Printre acestea se numără uzine și fabrici cu pondere mare în eco

nomia regiunii, cum ar fi Uzinele „Rulmentul" din Brașov, Uzinele tex
tile din Cisnădie, Fabrica „Partizanul roșu" și altele.

Pe lista întreprinderilor care au îndeplinit sar
cinile planului anual s-au mai adăugat întreprin
derea mecanică Roman, fabricile „Reconstrucția" 
și „Comuna din Paris" din Piatra Neamț, între
prinderea de prefabricato din beton, fabrica de 
zahăr Roman și altele. Numărul întreprinderilor

industriale și unităților economice din regiunea Bacău care și-au 
realizat pînă acum sarcinile de plan pe acest an a trecut de 50.

■ --------- TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Pînă acum.
Și din^ regiunea pe lista întreprinderilor și unităților economice 

din regiunea Banat, care au raportat îndeplini
rea planului anual și-au înscris numelo mai bine 

de 50 de întreprinderi industriale. Numai în ultimele 4—5 zile aproape 
20 de întreprinderi au raportat îndeplinirea planului anual. Printre co
lectivele acestea se află și muncitorii, inginerii și tehnicienii din ca
drul Direcției regionale C.F.R. Din calculele efectuate aici reiese că 
prin folosirea rațională a parcului de transport și 
reducerea consumurilor specifice de materii prime 
și materiale, economiile la prețul de cost realizate 
de ceferiști, peste sarcina planificată, se vor ridica 
în acest an Ia aproape 7 000 000 lei.

Au raportat în ultimele vzilc realizarea planului pe 
acest an și colectivele de la întreprinderea „Teba" 
și Fabrica de mobilă din Arad, industria romînă de 
piele. Fabrica de tricotaje pentru copii, întreprin
derea „Arta textilă",întreprinderea chimică „Timiș" 
din Timișoara și altele.

In sprijinul ocrotirii sănătății
ORADEA (coresp. „Scîn

teii”). — In regiunea Cri- 
șana au fost construite ri
nul acesta policlinici noi la 
Șimleu și Salonta. Cu a- 
acestea, numărul policlini
cilor din regiune a crescut 
la 11. De asemenea, au fost 
terminate lucrările de con
strucții a dispensarelor 
medicale din satele Bîrsa, 
Husasău, Batăr, Buntești, 
Cenaloș. Sînt pe termina
te lucrările de construcții 
ale altor unități sanitare

la Sig, Vîrșolț, Curtuișeni 
și Budoi.

In regiunea Crișana 
funcționează în prezent 22 
spitale cu 4 680 paturi, 83 
case de nașteri, 12 stații 
de salvare, 54 puncte sani
tare, 22 cabinete stomato
logice rurale și alte uni
tăți. De relevat că numă
rul medicilor a crescut în 
ultimii 15 ani de la 271 la 
825, iar al personalului 
mediu sanitar de la 
la 2 454.

ÎN SATELE Șl ORAȘELE 

REGIUNII PLOIEȘTI
despre a XV-a aniversare a Repu
blicii. La.Palatul Culturii din Ploiești 
a fost prezentată conferința : ,,Bună
starea poporului — țelul suprem 
politicii P.M.R.".

întrecerea artiștilor
AMATORI

alPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
în satele și orașele regiunii Ploiești 
au avut loc ieri numeroase manifes
tări închinate sărbătoririi a 15 ani 
de la proclamarea R. P. Romîne. în ' In' regiunea Dobrogea au loc nu- 
sala de festivități a rafinăriei Plo- meroase manifestări cultural-artis- 
iești, de pildă, s-a desfășurat faza fi
nală, pe regiune, a concursului re
gional al formațiilor artistice de a- 
matori „Te cîntăm, Republică", con
curs organizat în cinstea aniversării 
Republicii. Au participat formații ar
tistice de amatori din orașul și ra
ionul Ploiești. La căminele culturale 
din Amaru, Baba Ana, Ciorani, raio
nul Mizil, Ziduri și Mihălceni, raio
nul Rm. Sărat, și din alte sate ale re
giunii au fost organizate conferințe zate-gale ale. filmului romînesc.

tice închinate celei de-a 15-a ani- 
'versări a proclamării R. P. Romîne. 
Casa raională de cultură din Hîrșo- 
va, de exemplu, a inițiat un concurs 

; ‘pe tema „Cîntăm Republica”. în 
' raionul Măcin se desfășoară o ștafe- 
’ tă culturală, cu care prilej formații 
• artistice ale căminelor culturale din 
: Pecineaga, Luncavița și din alte co

mune prezintă spectacole în satele 
vecine. La Constanța, Medgidia, 
Cernavodă și Tulcea, la numeroase 

' cinematografe sătești au fost.organi-

Duminică s-a încheiat întrecerea 
formațiilor artistice de amatori din 
Capitală, organizată de către con
siliul pentru cultură și artă al ora
șului București, Consiliul local al 
sindicatelor și Comitetul orășenesc 
București al U.T.M. în cinstea aniver
sării Republicii.

Timp de 12'zile, aproape 10 mii 
de spectatori au urmărit pe scenele 
Casei de cultură a raionului 1 Mai 
și Casei de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu întrece
rea echipelor de teatru, formațiilor 
corale și de dansuri populare, co
lectivelor de operetă,' brigăzilor ar
tistice de agitație, orchestrelor de 
muzică populară; ușoară și simfoni
că, a numeroși soliștii vocali/ instru
mentali și recitatori artistici.

(ÂgerpresJ

— Cum cît ? Ni
mic, i se repartizea
ză apartamentul și 
se mută... Dimpotri

vă, dacă viitorul locatar observă vreo
defecțiune de construcție, pretinde să 
fie reparată imediat !

Mă privi lung. — Să mergem mal 
departe.

Am trecui podul peste Someș. (Eu 
însumi am uitat că și podu-i nou, că a 
fost construit prin patruzeci și opt, pa
truzeci și nouă și că, de cîteva ori, 
înfr-o brigadă de muncă patriotică, ca 
student, am dat o mînă de ajutor con
structorilor).

Dincolo de pod ne-am oprit.
— De aici, pînă la gară, fot cartie

rul a fost bombardat în timpul răz
boiului. In 1944, iunie, printre morma
nele de moloz, abia dacă se putea 
circula pe o cărăruie I Acum pînă la 
gară s-au înălțat noi blocuri. Cu cît îna
intăm spre gară, blocurile sînt mai ae
rate, mai elegante. Noua piață a gării 
ce-și profilează conturul va fi ca un 
colț al litoralului adaptat Clujului vechi, 
împrumufîndu-i tinerețe și eleganță.

Scriitorul și gazetarul pe care-l în
soțeam, un bărbat înalt, blond roșcat, 
cu o înfățișare tipică de anglo-saxon, 
către patruzeci și trei de ani, dădea 
semne de oboseală. Ceasul se apropia 
de două. L-am poftit înfr-un taxi. La ho
tel, masa ne aștepta îmbietoare. La 
trei și cinci am dat semnalul de ple
care. De data aceasta ne-am continuat 
plimbarea cu mașina.

L-am condus sub Cefățuie, pe strada 
Dragalina.

— Vedeți, aici, acest loc, era ruși
nea Clujului. Moștenirea urîtă a trecu
tului. în costișa acestui deal, locuiau 
peste două sute de familii, în condiții 
de cumplită mizerie. Constructorii au 
găsit o „locuință" scobită în siîncă. Se 
mai văd urmele varului pe pereții de 
piatră. Și Cefățuia se află în inima 
Clujului, la patru-cinci minute de cen
tru I Blocurile noi vor lăsa să se vadă 
printre ele peisajul unic al Clujului, 
sfîncile Cefăfuii, cu aleile tăiate în pia
tră, viitor loc de promenadă.

TEOFIL BUȘECAN

Prima zî a vacanței de lamă a ve
nit plină de lumină, cu fulgi de nea 
care se adăugau celor așternuți cu o 
zi înainte, cu brazii împodobiți pen- 

,1ru excursii și cu oglinzi pe care lune
că patinele.

.„Programul cuHural-e’ducativ a| va-, 
canței elevilor din Capitală este deo
sebit de bogat, lafă-ne la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 30 
Decembrie. Aici un mare număr de 
pionieri și școlari participă la o con
ferință interesantă, urmată de specta
colul dat în cinstea celei de-a 15-a a- 
niversări a Republicii de către forma
țiile artistice de amatori din școlile 
raionului. Tot ieri, colectivul Teatrului 
pentru tineret și copii a | 
nerilor spectatori, în 
tafea, piesele ■ „Emil 
vii", „Foștii copii" ș. t 
dărică", bunul prieten 
mici, a fost prezent 
zi de vacanță. Micii spectatori și tele
spectatori s-au întîlnit încă o dată cu 
„Harap alb", iar ansamblul de păpuși 
a prezentat piesa „Rochița cu figuri”.

. ...Peronul Gării de Nord. Grupuri 
compacte de elevi, veniți din tot 
Bucureștiul, discută cu aprindere, 
lafă-i aici pe cei aproape 500 de 
elevi din cadrul Școlii sportive nr. 1

din Capitală, care merg-în tabără la 
Bușteni pentru 12 zile. Programul ta
berei cuprinde: vizitarea unor între
prinderi industriale de pe Valea Pra
hovei, întreceri cu elevii școlilor spor
tive din Brașov și Ploiești, seri dis
tractive și revelionul, pe care-l vor. 
petrece, ca în cîntecul pe care-l fre
donau — sus la munte, la cabană.

...In primele ore ale după-amiezii 
aproape 700 de pionieri și școlari 
s-au îndreptat spre Palatul pionierilor, 
pentru a participa la ' 
difionalului carnaval al pionierilor. 
Cîntecele populare interpretate de 
artiști ai ansamblului 
tului popular al Capitalei, momentele 
vesele, alături de concursurile „Ce 
știți despre R.P. Romînă — patria 
noastră scumpă l", „Ce știți despre 
Cosmos l" sînt doar cîteva din mo
mentele bogatului program oferit ce
lor prezenți.

Și 
peie

Finisaje speciale în sectorul 
industriei bumbacului

în ultimii doi ani secțiile de finisaj 
ale fabricilor „Țesătura" Iași. „30 
Decembrie“-Arad și „întreprinderi
le pentru industria de bumbac" din 
Capitală etc. au fost dotate cu di
verse utilaje de finisaj. Imprimeriile 
secțiilor de finisaj ale țesătoriilor au 
fost dotate cu calandra de satinat, 
iar fabricile „Industria textilă"-Pi- 
tești, „Industria textilă"-Lugoj și al
tele cu jighere, mașini de uscat cu 
cilindri, mașini de spălat etc.

Înzestrarea fabricilor cu aceste uti
laje a permis aplicarea unor proce
dee tehnologice speciale de finisare, 
ceea ce contribuie la îmbogățirea ga
mei de sortimente și îmbunătățirea

calității țesăturilor din bumbac. 'Ast
fel, intrarea în funcțiune, la fabrica 
„Dacia". a mașinii automate de. im
primat cu șabloane. a permis reali
zarea de imprimeuri cu pînă la 10. 
culori.

S-a extins satinarea — operație 
prin care țesăturile capătă luciu și 
un aspect mătăsos. Extinzînd această 
operație la țesături din celofibră, a- 
cestea capătă un aspect asemănător, 
bumbacului.

Țesăturile din bumbac pentru ba- 
lonzaide vor fi de asemenea fabrica
te din fire pieptănate și vor fi im
primate cu desene multicolore.
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Iii de idilizate 
lemnoase

Răsfoind poșta 
săptăniânia

în

Dezbaterea căfrelor 
de plan pe 1963

Pădurea *—1 „aurul verde” cum 1 se 
spune pe bună dreptate — este o 
mare bogăție a Maramureșului. în 
trecut ea a fost o pradă pentru tot 
soiul de societăți capitaliste străine 
și autohtone care ne jefuiau. în a- 
nii regimului democrat-popular, 
gospodărirea fondului forestier a 
devenit o importantă problemă de 
stat. Vestiții codri maramureșeni își 
capătă în zilele noastre valoarea 
lor adevărată.

Ca și în alte ■ întreprinderi,
toate sectoarele și parchetele fores
tiere din regiunea 
Maramureș a în
ceput în aceste zi
le prelucrarea ci
frelor de plan 
pe 1963. întreprin
derea forestieră din Baia Mare de
ține o pondere însemnată în econo
mia forestieră a regiunii. Muncitorii 
forestieri din întreprinderea noastră 
au obținut realizări însemnate în 
acest an. Planul anual de producție 
a fost îndeplinit cu 40 de zile mai 
devreme. Prin sporirea indicelui de 
utilizare cu 3 la sută la fag, cu 2 
la sută la rășinoase și cu 1,5 la sută 
la stejar, s-au obținut în plus, din 
aceeași masă lemnoasă dată în ex
ploatare, 6 385 metri cubi lemn de 
lucru. Realizări de seamă au fost 
obținute și în domeniul reducerii 
prețului de cost.

în cadrul discuțiilor purtate, mun
citorii, . tehnicienii și inginerii au 
subliniat că sarcinile sporite de plan 
pe 1963 vor fi realizate cu succes, ■ 
în primul rînd prin obținerea unor 
indici tot mai înalți de utilizare a 
masei lemnoase, prin valorificarea 
produselor secundare ale pădurilor 
și prin ridicarea continuă a gradu
lui de mecanizare a lucrărilor fores
tiere.

Mai mulți vorbitori au subliniat 
că forestierii din parchetul Fran- 
țușca, din munții Gutinului, au dat 
de curînd în exploatare un parchet 
care necesită îmbunătățiri continue 
la operațiile dé sortare. Dîntr-un 
fag cu o vîrstă centenară, a spus 
printre altele maistrul Vasile Lupșa, 
putem obține în parchet diferite sor
timente de bușteni cu o valoare mai 
mare. Din același arbore însă, dacă 
sortarea nu se face rațional, va
loarea produselor este mai mică. El

a subliniat necesitatea ridicării ca
lificării tuturor sortatorilor. Este pe 
deplin posibil — au arătat mai mulți 
vorbitori — ca în 1963 să ridicăm 
indicii de utilizare a masei lemnoa
se la 63 la sută la fag, 99 la sută 
la rășinoase și 73 la sută la stejar.

O sursă însemnată dé sporire a 
volumului de masă lemnoasă, a spus 
maistrul Vasile Peșteanu de la par
chetul , Ulmoasa, esté valorificarea 
cît mai'bună a produselor secunda
re ale pădurii. Scoaterea la timp a 
doborîturilor de vînt aduce un spor 

însemnat de masă 
lemnoasă. De a- 
ceea, muncitorii și 
tehnicienii fores
tieri din între
prinderea noastră

sînt hotărîți să curețe în anul ce 
urmează, peste prevederile planu
lui, 120 de hectare de pădure.

Mulți participanți la discuții s-au 
ocupat de problema folosirii mai 
raționale a mașinilor și instalațiilor 
cu care sînt dotate parchetele fores
tiere. Pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție din 1963, întreprinde
rea noastră a fost dotată cu 13 
tractoare forestiere, 8 funiculare noi 
și alte instalații moderne. Toate a- 
cestea trebuie folosite cît mai din 
plin.

Vorbind despre utilizarea mai 
bună a utilajelor și instalațiilor fo
restiere, mecanicul de funicular Ni
colae Breban, de la sectorul fores
tier din Baia Mare, și-a propus ca 
prin mai buna întreținere a instala
țiilor, funicularul să transporte în 
plus, în fiecare lună, 200 metri 6Ubi 
de bușteni. Propunerea lui a fost 
susținută și de către alți mecanici 
de funicular. Totodată, el s-a an
gajat ca prin introducerea unui tro
liu la un tractor forestier să reali
zeze anul viitor, la lucrările de a- 
propiat, economii de 10 000 lei.

Acestea sînt doar cîteva din pro
punerile făcute de către muncitori 
și tehnicieni în cadrul discuțiilor 
purtate. Aplicarea lor în practică 
va contribui la realizarea cu succes 
a sarcinilor de plan ce revin colec
tivului nostru în anul viitor.

VASILE DRAGOȘ, inginer ; 
GHEORGHE HOBAN, maistru; 
AVRAM CîNȚA, sortator, între
prinderea forestieră Baia Mare.

A intrat în tradiția oamenilor 
muncii din țara noastră să întîm- 
pine ziua de 30 Decembrie — a- 
niversarea proclamării Republi
cii — cu realizări cit mai deo
sebite în muncă. In multe fa
brici și uzine, oamenii mUU- 
cii au îndeplinit și depășii sar
cinile anuale de producție. La re
dacție sosesc scrisori în legătură 
cu realizările obținute în între
cere, cît și cu privire la adună
rile de dezbatere a cifrelcir de 
plan pe 1963. La Uzinele de 
utilaj greu „Progresul" din Brăi
la — ne informează Ionel Aramă, 
responsabilul postului nostru de 
corespondenți voluntari — aduna
rea de dezbatere a cifrelor de 
plan pe 1963 s-a desfășurat într-o 
atmosferă entuziastă. Cu acest 
prilej s-au făcut o serie de propu
neri prețioase cu privire la folo
sirea mai judicioasă a cadrelor de 
ingineri și tehnicieni din uzină, 
modernizarea unor utilaje, intro
ducerea și extinderea de procedee 
tehnologice înaintate. Altă scri
soare trimisă de inginerul Octa
vian Moga, turnătorul Nicolae 
Nistor și maistrul Vasile Dinu, 
care fac parte din postul de cores
pondenți voluntari de la Uzinele 
„Independența“-Sibiu, ne infor
mează despre propunerile făcute 
de muncitori de la turnăto
ria de oțel, în cadrul dezbaterii ci
frelor de plan : între altele, s-a 
propus să. se reorganizeze secția 
pe faze de operații, să Se instaleze 
încă o macara de 5 tone, să se 
confecționeze diferite rame pentru 
format etc.

Cîteva scrisori primite de la 
sate ne vorbesc despre realizările 
unor gospodării colective.

Viața löcUitorilör coniunei Co- 
teana, raionul Slatina, ne scrie 
corespondentul voluntar Vasile 
Tonu, s-a schimbat mult. Prin 
contribuția voluntară a cOlectiviș. 
tilor și cu ajutorul statului s-au 
construit în comtihă un local dé 
școală, cămin cultural/ cinemato
graf, dispensar medical și casă 
de nașteri. Peste 300 de familii 
de colectiviști și-au făcut case 
noi. Comuna este electrificată și 
radioficată.

Specîacolul formațiilor premiate la Festivalul bienal de teatru „I, L. 
Caragiăle" a dat o imagine convingătoare și emoționantă a dezvoltării 
mișcării noastre artistice de amatori. Nivelul artistic ai interpreților — 
actori, recitatori, mînuitori de păpuși — stă mărturie condițiilor create, 
în anii regimului nostru, afirmării talentelor din popor, oglindind munca 
perseverentă depusă de acești pasionați slujitori amatori ai scenei. în 
fotografia de sus :
cadrul
tierele

Expoziție de artă plastică

(Urmare din pag. I-a)

spre

unui maidan. //Unirea" fabrică a- 
moderne mașini textile. „Metalul 
„Libertatea", ,/Terapia"... Fabrici

moment din montajul „Zări albastre" prezentat, în 
spectacolului de vineri seara, de către artiștii amatori de la Șan- 
Năvale din Oltenița.

contemporană din Grecia
★

Capitulă continuă să sa desfășoare cel de-ai IV-’ea concurs re
publica« ai tinerilor artiști din teatrele dramatice. Ieri dimineață s-au 
prezentai, în cadrul concursului, actori ai Teatrului de stat din Piatra 
Neamț, Teatrului Muncitoresc C.F.R, și Teatrului pentru tineret Și copii. 
Seara, a avut loc spectacolul Tealtuiui maghiar de stat din Timișoara cu 
„Idiciî burghezi" de M. Gorki, în fotografia din dreapta : Ö scenă din 
acest spectacol.

!n

locul 
ceste 
roșu”; 
noi, pe locul unor minuscule ateliere...

Oaspetele nosfru n-a mai puful ză
bovi la expozifie. Voia cu orice pref 
să vadă ceva la Teatrul Național. Și-a 
exprimai regretul că timpul nu-i per
mite să vadă ți spectacolele Operei Ro- 
mîne și ale Teatrului Maghiar. — Cum,

Am trecut din nou Someșul, 
parc. Se lucra la îndiguirea rîului. Și 
iată noul stadion cu o capacitate de 
aproape treizeci de mii de spectatori.

în imediata apropiere a stadionului, 
un alt cartier vechi al Clujului, cartie
rul Dintre ape ! Din maghernițele de 
lut, din străduțele de doi metri lățime 
prin mijlocul cărora se scurgea „Cana- : aveji două' opere, două teăW? — Dș, 
Iul" acestui cartier, n-a mai rămas a- 
proape nimic, Un grup de blocuri în 
culori pastel, locuinfe ale cadrelpr 
didactice, i-au luat locul. In fața aces
tor blocuri, dincolo de aleile asfaltate; 
noul lac de canotaj în care se vor pro
iecta culorile blocurilor și vërdéle Par
cului Babeș,

Am ocolit parcul, am alunecat pe as
faltul străzi! Pavlov cu rondöurile de 
flori multicolore pe mărgini, în sfînga 
cu pavilioanele Expozijiei industriale 
regionale. Ne-am oprit;

— Aveți o industrie dezvoltată...
— Vedeji compresoarele acestea î 

Adevărate fabrici de „frig". Sg pro
duc la Gluj, la Tehnofrig, o uzină în 
întregime nouă. Aici expune și Carbo- 
chimul, abrazive; electrozi și alte 
produse. E o uzină nouă, ridicată pe

numai că, de fapt, avem trei teatre 
(linul de păpuși). Avem și o filarmo
nică.

A doua zi, dimineafS, am vizitai 
complexul studențesc. Un minunat an
samblu de cămine ți o cantină modernă.

Soseau primii sfudenfl la masă. (Aici 
iau masa zilnic peste trei mii de stu
denții l-a plăcut sistemul de ati- 
foservire. Studentul alege din cele 
șase meniuri pe cel care-i convine.

Străinului pe care-1 însoțeam i-au 
plăcut clădirea impunătoare, sala de 

■ mese cu pere)! de sticlă prin care se 
vedea orașul, linia elegantă a construc
ției, À ținut cu fot dinadinsul să vadă 
orașhl de sus; de pe terasă.

— E un oraș nou...
Seara, fîrziu, i-am șoptit șoferului să 

urce spre Feleac. Trecuse de unspre-

zece. Cînd am ajuns, i-am arătat ora
șul. Era o mare de lumini. Un cer răs
turnat în vale cu milioane de stele. A 
stat, mult, în tăcere. Era frămînfaf dè 
gînduri, de întrebări poate :

— Voi, romînii; sînfefi ün pöpor har
nic, muncitor. Știți ce vreți ! Aveți un 
temperament de meridionali. Așa-mi 
explic eu...

Domnule, în parte ai dreptate. Avem 
noi temperamentul pë care-l avém. 
L-am avut noi și înainte de eliberare. 
Totuși, de la un capăt la altul al țării, 
poporul de muncitori și țărani, zeci, 
sule dé ahi trăia în beznă și sărăcie. 
Nu temperamentul explică schimba

te vézi 
E ceva

Nu temperamentul explică 
rile pe care ai avut prilejui să 
(înfr-o fugitivă plimbare), nul 
mai profund; rrjai mare).

Și acolo, în noaptea de pe 
privind splendôâ'réâ mării de

Feleac, 
lumini 

din vale, arh început să-i vorbesc des
pre 23 August, despre instaurarea Re
publicii, despre socialism, despre par
tidul nostru.

Ne-ăm despărțit după miezul nopții; 
Văzuse cu ochii ce dorise $ă vadă I 

Mai rămînea să mediteze la cele vă
zute și, după cum a subliniat din capul 
locului, să fragă concluzii.

Filme noi pe ecrane
Omul de lingă.tine — ptoducție a: Lev .KulidjanöV. în disfributié: Iuri 

studiöülüi cirierrtatögrafic „BuCü- Nikulin și- Inna -Gulaia.' 
rești” (scenariul — Paul Èveràc; ré- ‘ Pedro"pleacă în Sierra — primul 
gia — Horea Popescu; imaginea — 
Lupu Gutman). în distribuție: Silvia 
Popovici, ilariort Ciöb'afiü. George 
Măruță, George Calboreanu, Ștefan 
Ciubotărașu. Grațiela Albini. Victor 
Rebengiuc ș.a.

Cînd copacii erau iriari — produc
ție a studioului „Maxim Gofk'î" din 
Moscova. Film realizat de regizorul

film artistic realizat de studiourile 
din Cuba care rulează pe ecranele 
noastre. Scenariul: Cesare Zavattini, 
regia: Julio Garcia Espinoza. Filmul 
a fost distins cu Premiul tinerilor 
creatori la Festivalul de la Karlovy- 
Vaty 1962.

Regăsirea — producție a studiou
lui „Tadjikfiirn,”, Regia : A. Rahi
mov, A. Davidșon.

In sălile de conceit
Miercuri, 26 decembrie, ora-, 20,00, Ion 

Voicu,. artist emerit,, va da la Ateüëul 
R. P. Romine tin recital de vioară : So
nata i og. 78 in Soi major pentru pian 
și vioară de Brahms , Ciaconna pentru 
vioară solo de J. S, Bach , Sonata in Re 
major pentrü vioară și pian de M. Jora 
(primă audiție) , Dansuri romînești de 
B. Bartok -, Introducere și Rondo capri- 
cioso de Saint-Saëns.

Joi, 27 decembrie, ora 19,50, in studioul 
de concerte al Radioteleviziunii va avea 
löc un concert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. în program : „Uvertura 
festivă” de Șostakovici ; Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 5 în Mi bemol 
major de Beethöven — solistă — Silvia 
Șerbescii ; Simfonia i ” .
cor și orchestră de Gheorghe Dumitrescu 
(primă audiție). Dirijor : Iosif Conta. So
liști : Arta Florescu, Zenaida Pally, Cor
nel Sfșvru, Dăii Iordăchescu.

> -. ■ ...V; , . ... .. ■ f n
Vineri, 28 decembrie, ora 20,00, in sala 

mică a Palatului R. P. Rominh, Filarmo
nica de sfat „George Enescu” prezintă up 
concert de muzică de cameră cu lucrări 
de George Enescu, Mihail Jorà, Sigis
mund Toduță, H. jerea, P. Béntoiu, Car
men Petra, Doru 
Emilia Petrescu, Dan Iordăchescu, 
riela Rădulescu, 
rujan Cozighian, 
Cozițfhian și Mariană Kabdebo.

Duminică, 30 decembrie, ora 11,00, la 
Ateneul R. P. Romîne, Filarmonica ' de 
stat ,;GeOTgS Enescu" prezintă un concert 
simfonic. în program : Dansuri simfonice 

_____  ____  de Anatol Vieru (primă audiție) ; Concert 
a H-ă pentru soliști pentru vioară și orchestră de P. Bentoiu 

(primă audiție) i Simfonia a V-a de Dvo
rak; Dirijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Stefan Gheorghiu. Concertul va avea loc 
și la ora -20,00, in aceeași sală.

Popovici. Interpretează :
Ma-

Alexandru Nicolae, Va- 
Hilda Jerea, Florina

Prin cămine culturale din

Pentrü a doiia oară într-un răs
timp relativ scurt; -Bucureștiul 9 
găzdă a solilor artei grecești, Cu 
cîtéva săptămîni în urmă,- actorii 
teatrului din Pireu au àdüs, mesa
jul de profundă umanitate al. trage
diei arifioé, ■ căruia Qu știut să-i re
liefeze tulburător semnificațiile. A- 
cum, în sala Dalles, aproape 50 de 
pictori, sctilptori și graficieni au re- 
consfffüif ô sdhiță îndeajuns da cu
prinzătoare a mișcării artei plastice 
contemporane' din Grecia. Apar.ți-• 
nînd unor școli și ' curente • diverse, 
sesizînd aspecte diferite ale lurnii/ 
mâjorifate'ă artiștilor‘ elini suit uniți- 
prin dragostea pentru peisajul țârii ' 
löf, pentru oamenii simpli, peecari; 
țărani său pastori. - --

Cu ihtéjés stăruitor pictorii și gra-, 
vörii sé apropie , d© priveliștile, as
pre/ munții povîrniți, cîmpiile pie
troase, sau . țărmul înalt al mării, 
învăluit în scăpărarea soarelui me
diteranean. Peisajele semnate de 
Réa Leontaritiț, de pildă, în care 
lumina inUridă întreaga pîhză, au o 
mare limpezime, Alt artist, Spiros 
Vassiliu prezintă, printre altele, . un 
peisaj de pe coasta e.geană, plin de 
originalitate, rslevînd, .cu. mijlocie© 
sobre, înfățișări' caracteristice ale 
peisajului grecesc.

Inspirat de aceleași priveliști, un 
grafician ca. George Vgrlqpios des-, 
co-peră ■ unghiuri nöi. dë pérspeçtl-!' 
vă ; fie -bă e vorba, de tragicul 
„Munte neçjrü", fie că înfățișează 
crestele intuneăâte ale Eubeii,' el., 
creează ö cöriStrüctie interesantă. 
Peisajul citadin, al lui Panay'otis 
KatsUlidis; în care casele urcă, se 
îngrămădesc, se reazimă unele de. 
altele, îriff-ufi ritm de suprafețe.albe 
și negre, evocă . dramatic..aceleași 
parité abrupte ,ale munților. Greciei.

Dar . artiștii greci ;nu ? concep, îh 
majoritatea lor, peisajul lipcit de 
prezența omului, .-.Siluetele': dé. ' ță- 
rației sau de oameni din port,, din. 
lucrările; iui Aristotelis Vassilikiotis 
așează pe fundalul albastru al fă- 
blourilor, pete vii de alb- și de roșu, 
sugestive. O făta v.tsînd ■■sub fț.unzi-' 
șurile pictate de Pirielopl Iconomidu, 
o femele împovărată de ani, ■ așa 
cum a văzut-o Stelios Miliadis în ta
bloul intitulat „ta țară"; sau — șl 
mai grăitor țăranii care înfrun
tă viscolul din compoziția „Ianua
rie” a lui Epaminoda8 A. Themopu- 
los (pictată; cu o surprinzătoare ti
nerețe de acest octogenar maestru 
al penelului), aduc în peisajele ar
tiștilor elini o undă vibrantă de li- 
risBl. Öiitär și în lucrări ale pic
torilor care- plătesc tribut'diverselor 
curente moderniste, figura umană a- 
pare üüéori înconjurată de drago
stea artistului. E cazul „Pescarului"

lui Nikos Santorineos. Schițat în to? 
nalităti aalde; chipul personajului 
nu. poaie însă comunica — cu toată 
•îndeminareă, tehnică a pictorului — 
o gamă lar-gă de sentimente. Aceas
tă din pricina deficiențelor metodei 
artistice folosite, .pare sărăcește me
sajul operei. c........ , , ■

Un meșter ăl .portretului e An
dré Georgiadis (Crețănul) în. ciuda, 
insistenței cu care zăbovește asupra 
unor detalii mai puțin ■ semniiicati- 
ve, lucrările sale vorbesc mult mai 
clar despre, viața interioară .a eroi
lor. O. ;-a]tă țigură proeminentă . a 
artei contemperănp grecești, Anton 
Sochos-,- pornește •■de ;, la tradițiile 
sculpturii -, eline, realizînd în-.por.tre- 
tui' lui Rigas Ferteas t-, cioplit. în 
Iernii,. rpăsiv, energic; cu o privire 

. expresivă — o lucrare bine prapor-, 
țiohată,- solidă.-George Zorigolopulos, 
artist cu un registru larg de posibi
lități tehnice, nu perseverează din 
păcate, în direcția pe care o .su
gerează compoziția sa jn marmură. 
Depărtîndu-se de această modalita
te aptă să trărisetie -pe plan artis
tic sentimente măjore, el prezintă 
o sculptură în metal (realizată, e 
drept, cu m©?teȘU9), ol cărei me
saj mi s-a părul obscur, valoarea 
ei, cred, hedepășind cu mult aceea 
a unui deeprativism oarecare. în 
schimb, nortrete ca', acelea serrinate 
dé Vassos Faiireasj Athahase Apar- 

•tis (cu un bust al dirijorului'' 'Mitro
poulos, de o reală .emoție), George 
Gëorgiu, Nikés Peràntiüos șl Theo
dor Vassiliu amintesc măi precis de 
tradițiile artistice ale poporului care 
a dat lumii, sculptura antichității 
clăsice. •

Am apreciat în mod deosebit 
creatiă Unui artist -cum é sculptorul 
D'emetr'U-Ferentinos, autor al unor 

-medalii intitulate „Celui dinții’astro
naut“ și „Să hu se mai repete 

• A-Uschwitzul", dovezi-■'certe' ale unei 
■ conștiințe 'artistice' receptivp.'Jg, rpa? 
iile problème, aie’ cohtemporqneită- 

- ții. De qsem.engg, grăfictenii -Vgșso 
Kcftraki și. A. Tașșos. șe inspiră' din- 
tr-0 tematică, genereusă; pusă ltf în- 
demînă, de • data (aceasta, .de viață 
țăraniloi grée! dă astăzi. Miflciacelé 
originale ale celei dintîi; compo
ziția energică : ă . celui: de-al’ doilea 
realizează opere de valoare, înno
bilate de. un sentimeht adîric,- .

Răspunzînd expoziției de aită ro- 
mînească organizată in Urriiă cu 
doi ani la. Atena-, expoziția adeăsta 
de artă greacă șe înëciie în tiri- 
dul ăceior mărtiiestări, tăi-riiai nu
meroase ■ în ultima- vreirie, care 
creează posibilitatea uiiei - cunoaș
teri reciproce și a întăririi legătu
rilor de prietenia dintre cele două 
popoare. ■

DAN GRIGORESCU

în zilele de iarnă, la căminele culturale din regiunea 
București se organizează diferite manifestări cultural-artistice 
interesante și atrăgătoare, la care participă un mare număr 
de colectiviști. Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă cîteva 
imagini din munca culturală de masă ce se desfășoară in raioa
nele Oltenița și Giurgiu. ,

Chiselet, comună , mare, și frumoasă, din raionul Oltenița. 
Frumoase sint și maHifestările ce au loc la căminul cultural. 
AceSt lucru îl dovedește și interesul cu care este citit pro
gramul săptărhinal afișat (fotografia nr. 1). Ei cuprinde acti
vități variate ca : concurs pentru tineret cu tema : „Vă cu
noașteți gospodăria colectivă călătorii pe hartă, seri distrac-

live, lecturi în grup, conferințe pe teme agrozootehnice, siatul 
medicului, dimineți și seri de basme pentru copii și multe 
altele.

Comuna Putineiu, raionul Giurgiu. Biblioteca de aici este 
fruntașă pe regiune. Cei peste 1 400 de cititori du parcurs pa
ginile a nu mai puțin de 18 8ÖÖ de volume. Aceasta numai in 
1962. Bibliotecarul Drăghici Vicol ii anunță cu regularitate 
pe colectiviști despre sosirea unor noi cărți. De altfel, el a 
amenajat și în sediul bibliotecii un „Colt al noutăților", soli? 
citat cu mult interes de cititori, (fotografia nr. 2).

Gratie, tinerele, îndeminare artistică — acestea sirii cuvin
tele caré-fi vin pe buze privind finalul jocului popular; execti-

tat de două perechi ale formației de dans a căminului cultu
ral clin comuna Vasilati, raionul Oltenița, (fotografia nr. 3),

O tablă, un șir de calcule scrise cu cretă albă și un număr 
mare de colectiviști, card ascultă cu interes date și fapte con
vingătoare despre avantajele creșterii sectorului zootehnic al 
gospodăriei — aceasta este imaginea surprinsă de fotoreporter, 
în comuna Vieru, raionul Giurgiu, se desfășoară o seară de 
calcul. Cel care face socotelile este Tudor Rădân, președintele 
G.A.C. (fotografia nr. 4).

Comuna Malu, raionul Giurgiu. In timp ce cîteva sute de 
colectiviști vizionează un film, alte grupuri de oameni sint 
strinși in fata televizorului (fotografia nr. 5), (Foto : R, Costin)

6iNeMATOGRAFE : Tiiieril — cinema- p'ierul atomic rulează la .cinematograful 
scop : Republteâ ,(bd. Magheru-,2), V; A- Aurel Vlaicu (șos. Cotfoceni 9); Contele 
lêesandri (str. GrlgoresCu 24), București ■ de -Monte Cristo — cinemascop (ambele 
(bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd’. 1 Mal 322), . ?’■’----  '■
Gh. Doja (cal. Gfivițăi 89),’ 23 August-(bd. ' 
Dimitrov 118), G. CoșbUc .(piața G.- Coș- 
buc 1)< Clnd cdpacii erau mări : 1. C. ■ 
Frimu (bd. 6 Martie. 16), Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Valurile Dunării : Central (bd. 6 Martie 
2). Furtuna : Măgheru (bd. Magheru 29). 
Miracolul lupilor — cinemascop : rulea
ză la cinematografele Elena PaVel (bd. 
6 Martie 14), Popular- (str.. Mătăsâri 31). 
Președintele — centru înaintaș : Victoria 
(bd, 6 Martie 7), Alex. Sähia (cal. Vă
cărești ii), Floreasca (str. I. S. Bach 2), ?■........ -.......-, —?..
DfUrflUl Serii (str. Drumul Serii 30). Moa- ’ ușii amatori — transmisiune 
ra diavolului : Lumină (bd.' 6 Martie 12), C.C.S. Ir ’— 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii- de Știri. 
Noi), Luceafărul (cal. RahOvei 118). Pro
gram special pentru copii — dimineața 
lă cinematograful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Magistratul : 13 Septembrie 
(după-amiază) (str. Dààmnei 9), G. Baco- 
via (șos. Giurgiului,3), 30 Decembrie (cal. 
Ferentari 86). Program de. filme docu
mentare rulează la cinematograful Tim
puri Noi (bd. 6 Martie 18). O viață ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Permisie pe 
țărm • Cultural (cai.. Grivlțel. 196). Poves
tiri vesele ruiează la cinematografele 
Alex. Popov (cal. Grlviței 137), 8 Mai 
(Str. Lizeanu 19). Regăsirea : 8 Martie
(str. Buzeștl 9—11), Miorița (cal.. Moșilor 
127). Ultima bătălie : Grivița (piața Ilie 
Pintilie 2). Vară romantică rulează la ci
nematografele C-tin David (șos. ■ Crîngașl 
42), M. EmlneScu (str. jțyi, Eminéscu 127). 
Hamlet rulează la cinematografele V. 
Roaită (bd. 1 . Mai 57),’. Arta (căi. Călă
rași 153). Perle negre : -Unirea • (bd. 1 
Măi 143). Șoferii Iadului ; Flacăra (cal. 
Dudești 22). Celebrul 7Ö2 rulează la ci
nematograful T. VladimireScu (Cal. Du
dești 97). Alarmă pe insulă : Munca (șos. 
Mihai Bravu 221). Profesiunea doamnei 
Warren : Moșilor (cah Moșilor 221). Tin
tin și misterul „linei de aur" : 16 Fe- 
brüarié (bd. 30 Decembrie 89). -Crimă fără 
pedeapsă rulează la cinematografele : 
Donca Simö (str. Avrig 1), Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84), Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei : Ol
ga Bancic (cal, 13 Septembrie 196). Pom-

Aurel Vlàlcu (șos. Cöttoceni 9); Contele 
sérii) : fi; Dêlàvrancea: (bä, 'Libertății 
70—72).

. TELEVIZIUNE i Orele 19,60 •*-’' Jurnalul. . 
televiziunii. 19,15Pentru, școlari i.„Ciné 
știe sä răspundă". 19,30 — Claude De
bussy : 100 de ânl de la nașterea cotnpözi- - 
torului. Iși dau concursul : lolanda .Mär- 
culescu, Irinel Liciu, artiste emerite. Sil
via Șerbescu,- Gheorghe -Cötövelea, -Igor 
Turjanski, Nicoletp’ Mastero și un grup 
din Ansamblul de balet ăl Teatrului de' 
Operă și Balet äl R.p-,-Romine. 39.00 — 
R.P. Romînâ—1962 în „imagini, 29,30 — Ar- 11X.U ' J. ■ . x • ... calo
C.C.S. în încheiere : Teléspôrt și buletin rT o c- + î

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea a.fost rece, cu 

cerul schimbător în Ardeal. In celelalte 
regiuni cerul s-a menținut acoperit și a 
nins intermitent, vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, din sectorul nord-estic, 
exceptînd Bărăganul,. Dobrogea și Mol
dova, unde a suflat tare și în rafale, 
viscolind zăpada. Temperatura aerului, 
la ora 14, înregistra valori cuprinse între 
minus 2 grade la Deva și minus 13 gradé 
la Cîmpulung Moldovenesc șl Tg. Neamț. 
In București : vremea a fost rece, cu 
cerul acoperit. A nins slab.-Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit, la început din 
nord-vest, apoi din sud-vest.

Timpul probabil pentru zilele de 25 26 
și 27 decembrie. In țară : vremeă'Se men
ține rece, cu nopți geroase. Cerul va fi 
variabil în nordul țării și mai mult aco
perit în rest, unde temporar Va continua 
să ningă. Vînt slab, pînă la potrivit, din 
nord-est. In Dobrogea, sudul Moldovei 
șl Bărăgan, vîntUl vă prezenta intensif!-, 
cari temporare. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 12 
șl minus 22 de grade, (local mai coborîte) . 
iar maximele între minus 5 și miiiUs 15 
grade. In București : Vreme rece cu 
nopți geroase. Celui Va fi mai tnUlt aco
perit. Temporar ninsoare, vînt, potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. Tempi» 
ratura în scădere.



1

ÎNCHISORILE

... DE PROTEST

UNEI MARI STATUI EGIPTENE

din Budapesta

TUTO 0

sale largi, stră. 
înalte, capitala

ale trecutului 
de muzeu".
se va termina

Scafandrii egipteni au scos din 
fundul Mării. Mediterane o statuie din

Iubii decembrie au fost arestafe și în
carcerate pesfe 4 000 de . persoane. În
chisorile au devenit neîntăpăfoare. Sa» 
lozariștii au evacuat în grabă pe' toți
cerșetorii din azilurile de noapte din • QENEVA.23 (Agerpres). — în-în- 
Oralul Porto pentru a le trarisforrn-a în -
închisori. - •

O FORMĂ ORIGiNALĂ

Cupa „k 15-a aniversare a fa P.R. ieri la fotbal Maroc-R* B\ Romină 3-.Ï

I

I

închiderea ediției, nu

BOX

»te:.

fața

Note

Finală doar cu numele

căt pentru turul următor, In care va In-

locul
alea

© ©

(Urmare din pag. l-a) de

pre-

folosit folii

w
Blocuri noi in cartierul Jăzsef Attila din Budapesta.

bazat 
puțin

formația
1 pe Știin-

din 
de

rămas nefolo-

spanlolul Zariugu. 
noastră joacă la Ma-

București—Progresul
(l oto M. Cioc)

nu 
de ÎS 

mas- 
8 fe-
adus în

*
în fotografie : fază din meciul de 

baschet Știința 
București.

Pînă la 
ne-a parvenit rezultatul meciului 
de fotbal Etiopia—R. P. Romînă 
(tineret), care à avut loc la Addis 
Abeba.

spectalo» 
valoroase 
din cam* 
din cam-

M à'
engleză de fotbal va 

centénarul înființării 
ioc

PRONOSPORT
Concursul din 23 decerhbrie a.c. a fost învins de ita- 

într»un meci desfă- 
în realitate, Fragoro 
Lisabona fri Ultimele 

s-a 
in- 

lon-

Z f H ...r----- —-
mare „rază de acțitine”; El își dato
rează această apreciere excepționalei 
condiții fizice cîștigate printr-d serioa
să pregătite atletică. în fiecare di
mineață MaSopoust face un Cros de 
B—12 km, iar în timpul iernii schiază 
30 de km pè zL

Nöul președinte al federației norve
giene de haridbal este o femëiè i Leila 
Nielsen, fösiä campioană moridiâlă 
dé... patinai Viteză și participantă Ia 
raliul automobilistic Monte Carlo,

Campionul olimpic ț. ___
mondial Evgheni Grișin a ocupat 
trei, cu timpul de 42" 2/10.

* . .
Desfășurat la Budapesta, meciiil r’étUT 

pentru Cupa campionilor europeni la

bun rezultat în prima 21 de cohcurs i-a cîsti(lase primu] )oc cu 8^_52, s-a'califi- 
realizat Eduard Matușevici, căre aparcurs distanța de 500 m în 41” 8/10. u lPȚul următor, In care va în.

Campionul olimpic și recordmanul 11 ni echipa Steaua București.

Duminică Ta Karlsruhe, Intr-Un meci in- ■ 
tătnațional-de fotbal», echipa ,R. F. Germa
ne a învins cti 5— 1 (2^-4) selecționataT 
Elveției.

există însă ô série de 
sportivi ■ au un stil rudi- 

inai mult pé forță 
pe tehnică. La clubul

u r i
. HonVed și Darusafaka-

.... —.-. - ......... ._ ----- nu-• Istanbul's-a terminat cu surprinzătoarea
meroși campioni din Moscova. Lénirtgrâd, Victorie a oaspeților la scorill de 80—73 

Irkutk și . Gorîti. Cel mai . (37—32). Cu toate acestea, Honved, care

I à s 21 e v a
Meciul orașelor, traditional concurs de 

patinai viteză, a reunit la Kirov

Sverdlovsk. Irkutk și Gorki. Cel

In întreaga țară continuă întrecerile organizate în întâmpinarea 
celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare Române. La diferite 
competiții, printre concurenți se află maeștri și maestre ale sportului 
Șț alți sportivi fruntași — componență ai loturilor republicane. între
cerile se bucură de o numeroasă participare, prilejuind dispute pa
sionante, atractive.

Iată mai jos relatări de la cîteva competiții dotate cu Cupa „A 15-a 
aniversare a R. P. Romine".

BASCHET
Cela măi buhe echipe de baschet 

din București șl-au început întrece
rea în saia Dinamo. Caracterul eli
minatoriu. ăl întîlnirilor din prima e- 
tapă a făcut-ca meciurile să fie viu 
disputate, în ciuda 
unor diferențe de 
valoare între for
mații.

Joc- rile desfă- 
șu' e 1er! diml- 
ne^.ă s-au înche
iat cu victoria e- 
chipelor favorite. 
Formația mascu
lină Știința a în
trecut cu 69—45 e- 
chipa Progresul, 
iar echipa femini
nă Unirea a depă
șit pe Progresul cu 
65—46, la capătul 
unui meci atractiv, 
cu multe faze in
teresante.

Consiliul raional U.C.F.S.-Dorohoi a 
organizat întreceri la schi, tenis de' 
masă și șah, la care au participat' 
sute de tineri și tinere. La Cîmpulung 
Moldovenesc a avut loc un turneu; 
de șah. Cupa pusă în joc a fost cu
cerită de tînărul A. Furtună din

Șființa-Dtâgoș!

CASABLANCA (prin telefon). între 
minutele 31 și 44, echipa reprezenta
tivă de fotbal a țării noastre a pierdut 
meciul pe care l-a susținut duminică 
după-amiază la Casăblanca cu e- 
chipa națională a Marocului. După 
cp a condus cu 1—0, a fost învinsă 
cu 3—1. Jucătorii romîni aû dvut ini
țiativa în primele minute, apărătorii 
adverși fiind hevoiți să tacă eforturi 
pentru a stăvili atacurile noastre. în 
minutul 24, gazdele n-au putui eă-l 
împiedice pe Ghergheli, în drum 
spre poartă, decît faultîndu-1 în careu. 
Arbitrul a acordat lovitură de 11 m 
pe care Constantin a transformat-o. 

!în schimb, la contraatacurile fotba
liștilor marocani, apărătorii noștri au 
fost depășiți ușor. In minutul 31, e- 
chipa marocană a înscris prin Mus
tafa. Apărătorii romîni, și mai ales 
Voinescu și Nunweiller III, au făcut 
greșeli, care s-au terminat prin două 
goluri înscrise dé Mahomet (min. 34) 
și Baba (min. 44).

După pauză, jucătorii romîni au 
dominat, însă au fost exasperant de 
impreclși. în apropierea porții ad
verse s-au încurcat în numeroase

driblinguri și nu au mai reușit să 
echimbe rezultatul.

Echipa Romîniei a jucat la .Casa
blanca mai slab decît cu echipa 
Spaniei la București. A practicat un 
fotbal lent, fiind depășiți deseori dé 
acțiunile rapide ale adversarilor —' 
foarte iuți și obișnuiți să joace pe un 
teren uscat. Echipa noastră a jucăt 
în formația : Voinescu, Popa, Nun
weiller III, Ivan, Petru Emil, Koszka, 
Pîrcălab, Constantin, Manolache, 
Ghergheli, Tătaru. în' repriza Il-a, în 
poartă a apărat Sfefcu. Au fost în- 
iocuiți, spre sfîrșitul jocului, Manola
che cu Ionescu și Tătaru cu Sely- 
meesi.

A arbitrat 
Marți, echipa 
raketch.

Arestarea unor mcmDri 
ai „Comitetului celor 100"
LONDRA. Poliția din orașul Man

chester a arestat la 22 decembrie 10 
membri ai organizației „Comitetul 
celor 100“, care este prezidată de cu
noscutul filozof Bertrand Russell, în 
timp ce participau la o demonstra
ție împotriva politicii de înarmare a 
Marii Britanii. Arestații vor apare 
luni în fața unui tribunal sub acu
zația de a fi „împiedicat circulația".

înapoierea în Capitală 
a delegației R. P. Romîne 

Ja O. N, U.
Duminică seara s-a întors în 

Capitală, venind de la Nëw York, 
tov. Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și mem-, 
bri ai delegației R. P. Romîne care 
a participat la lucrările celei de-a. 
17-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. ’

La aeroport au fost de față tov. 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi-, 
nistrului afacerilor externe și func
ționari superiori din minister.

(Agerpres) :

Contradicții între S. U. A. și Piața comună 
în comerțul cu produse agricole

NEW YORK.. 23 (Agerpres). — 
Contradicțiile economice. dintre Sta
tele Unite și țările Pieței comune se 
■adîncesc/. 'Agenția .Associated Press 
anunță că Charles Murphy, ministru 
adjunct’ al agriculturii' al S.U.A., 'a' 
declarat că ■ ..lumea libetă" — înțe- 
legînd prin aceasta țările capitaliste 
din afara Pieței comune și în pri
mul rîndi Statele Unite — „nu va ac
cepta niciodată măsurile discrimina
torii împușc de Piața comună euro
peană în comerțul cu produse agri
cole".
, Murphy a declarat ziariștilor că 
Statele Unite se așteaptă ca expor
turile de produse agricole ale S.ILA.
— mai ales de cereale, păsări și ouă
— în țările Pieței comune să scadă. 
Aceste exporturi reprezintă pentru 
Statele Unite o valoare de aproxima
tiv 500 000 000 dolari anual. Associa-

ted Press menționează că S.U.A. au 
încercat „fără succes" să obțină a- 
sigurări din partea țărilor Pieței ci 
noile măsuri nu vor afecta aceste 
exporturi.

SHuația dificilă a șantierelor 
navale din Anglia

LONDRA 23 (Agerpres). — Ziarul 
„TIMES" publică declarațiile făcute da 
ministrul transporturilor, Hughes-Halleft, 
care a declarat că „șantierele navale 
din Anglia sînt amenințate de criza cea 
mai gravă pe care a cunoscut-o această 
ramură a industriei din 1930—1940 
încoace". Comenzile înregistrate anul 
acesta au fost mai mici cu 200 000 de 
tone față de cele din 1961.

VOLEI
întrecerile 

cadrul turneului 
de volei, la care 
s-au înscris 
măi puțin 
echipe (8 
culine și 
minine), au 
rilor bucureșteni celé mai 
formații din Cdpitală, atît 
pionatul republican, Cît și 
pionatul de calificare.

în competiția feminină, 
Progresul a întrecut cu 3— 
ța ; Dinamo a cîștigat cu 3—0 în fața 
echipei Combinatului Poligrafic 
București, iar Voința a depășit cu 
același scor echipa Confecția.

întrecerile echipelor masculine ău 
revenit formațiilor favorite. învinșii 
au luptat totuși cu multă Voință,- E- 
chipele Progresul, Dinamo. Rapid au 
cîștigat cu aceiași scor (3--0) parti
dele jucate în compania formațiilor 
Voință, Oțelul și, respectiv, Ssm.ătiă- 
toarea.

SCHI, TENIS DE MASA
Asociațiile sportive din tëqiunea 

Suceava organizează în aceste zile 
numeroase concursuri pentru Cupa 
„A 15-a aniversare à R.- P. Romîne".

Maroc—R. P. Romînă (3-1) 1
Atal anta—Palermo (1-0) 1
Catania—Mantova (1-1) k
Fiorentina—Bologna (3-1) 1
Genoa—Milan (0-1) 2
Modena—Napoli (4-0) 1
Roma—Sampdoria (2-0) 1
Torino—Lanerössi (1-2) 2
Venezia—Spal (0-1) 2
Messina—I.azlö (4-1) 1
Cagliari—Bari (1-1) x
Alessandria—Udiriésé (0—0) x
Internazionale—Juventus (1—0) 1

asociația sportivă
Vodă.

Asemenea concursuri au loc și în 
’ orașele Rădăuți, Suceava, Botoșani 

și altele.

Federația 
sërbà în <963 ________ ___
sale. Cu acest prile) vor avea 
numeroase coihpeliiii și metiuri Ihter- 
nnlionale. Prima dintre acestea va fi 
turneul U.E.F.A. (îl—23 aprilie). Là 
R mai se vg disputa meciul Anglia— 
Brazilia, Iar la 2.3 octombrie Intîlnireâ' 
cu séléctidnâfà F.I.F,A., selecționată 
pe care ziănll ,Lés Spörts”-Brujtelies 
ô vede astfel : SChroiff, D. Sânfos, 
Jiisufi, Szimanyak, Netto, Masopoüst, 
Garrlncha, White, Cutinho, Pele,- 
Gento.

Campionul portughez de box Ba- 
lbrnico Fragbro a aflat cu surprinde
re din ziare că...
Hanul Andreoftl 
șura! la Londra, 
nici nu părăsise 
luni. Un boxer încă necunoscut 
dat drept campion al Portugaliei, 
ducînd în eroare pe organizatorii 
donezi,

Cehoslovacul Josef Masopoust, 
recent fotbalistul nr. 1 al Europei; 
este considerat mijlocașul cu cea mâi

Știința Cluj^Novisad 
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CLUJ (coresp. „Scînfeii"). — Pesfe 
7 000 de spectatori au asistat duminică 
pe stadionul din Cluj la meciul de 
fotbal dintre echipa Știinfa—Cluj și 
formajia iugoslavă Novisad. Partida a 
fost frumoasă, remareîndu-se sîrguinfa 
oaspejilor pentru execuțiile tehnice și 
jocul avîntaf și spectaculos al studen
ților.

în minutul 22 înaintașii clujeni creează 
o fază periculoasă și Ivansuc însirie. 
Oaspefii contraatacă, dâr nu reușesc sa 
treacă de apărarea Științei.

începutul reprizei a doua aparjine 
oaspéjilor. Ei egalează în iri'nüfül 64, 
prin Marcoivif. După egâlare,.studenții 
pun sfăpînire pe joc. și în .minutul65 t 
Suciu zguduie bara cu un șut de la 
disfanfă. în minutul 80 Popescu exe
cută un 11 mefri, dictat la un fault 
comis în careu de un apărător advers. 
Mingea lovește însă bara, astfel că 
clujenii ratează victoria.

Atenție la tehnica
Sîmbâtă a luat șfîrșit ultima conipeti- Steaua, unul din cluburile noastre frun- 

tié interna de box : campionatele repu
blicane pe echipe. Din cei' péstè 250 spor
tivi participând Ta această mare-întrece
re s-au evidențiat, în mod deosebit, FI. 
Pătrașcu, C. Dumitru (C.S.O.-Craiova), C. . 
Ciucă, I. Dinu (Steaua). Mitrea Taché, Șt. 
Cojan (C.S.O.-Galati) etc. Merită subli
niată buna comportare a pugiliștilor de 
Ia C.S.O.-Craiova, antrenați de D. Ciobö- 
tarü, care în semifinală au învins pu
ternica echipă a clubului Dinamo-Bucu- 
rești, de mai multe ori campioană a ță
rii, iar în -finală- a dat -o replică dîrză 
boxerilor de la Steaua. Victoria echipei 
Steaua este justă.. Ea a fost însă obținu
tă cu destule, emoții.

■ în ceea. , ce privește activitatea-, iptgr- 
națională pe 1962',- ea s-a încheiat cu un - 
bilanț satisfăcător. în cele 15 întîlniri 
internaționale și fn cadrul „Cupei o- 
rașelor balcanice” — cîștigătă pen
tru a treia oară consecutiv de tara noas
tră^— boxerii romîni au susținut irr 
total 167 de meciuri, cîștigînd’ 107.'Printre 
rezultatele obțiriute de reprezentanții 
noștri sè rêinarcâ victoriile asupra echi
pelor Varșovia și Berlin, iar în deplasare 
— asupra Scoției și Iugoslaviei (aceasta 
din urmă echipă nu a fost învinsă acasă în 
tilfimii 14 ani). La aceste rezultate ono
rabile, o contribuție mai mare decît în 
alți ani au adus tehnicienii și antrenorii. 
Ei au acordat mai mult interes selecțio
nării și pregătirii echipelor -reprezentative, 
prêcum șî îhsiișiriî de către boxeri a u- 
niil stil dé luptă clar, tehnic,’ spectaculos.

Un merit revine antrenorilor și tehni
cienilor noștri, printre care Tön Chiriac, 
antrenorul lotului republican, precum și 
antrenorilor de cluburi Lucian Popescu, 
Const. Nour, Nicolae Buză, C. Panaitescii, 
Petre Pop, Paul Mentzel.

în muncă de pregătire a pugiliștilor, la 
tlnele cluburi 
lipsuri. Mulți 
mentar, 
și mai

£* î n d
baschet între

tașe, calitatea muncii dé instruire" nu este 
satisfăcătoare. O .vină are antrenorul ' 
Gh. Fiat, care se ocupă prea puțin- de 
pregătirea tehnică și. tactică a tinerilor 
boxeri din acest club. Antrenorul Eusta- 
țiti Mărgărit (Clubul-sportiv școlar), bate 
de ani de- zile'pasul pe Toc, nereușihd să 
pregătească măcar un singur boxer de 
valoare.

Doar cîteva luni né mai despart 
campionatele europene de box de

de 
la 

MoscoVa. Tehnicienii, antrenorii și boxe
rii noștri fruntași au și început pregăti
rile. Ei trebuie să înțeleagă însă că nu 
pot obține rezultate de valoare decît acei 
sportivi care practică un box clar, tehnic, 
dublat dé o prègatiré fizică constantă 
'șî de dorința' fieïbintë' dé' a învinge.

A. VLADAR, 
antrenor federal 
I. PETRESCU

Ca și, ceilalfi pasionați ai boxului, am 
așteptat cu interes desfășurarea finalei 
campionatului republican dintre echipele 
Steaua și C.S.O. Craiova. Trebuie să 
spun de la bun început că așteptam, de 
la cele două echipe să se comporté la 
nivelul unei adevărate finale. Cu excep
ția primului meci, în care Ciucă s-a do
vedit net superior lui VintilS, și a două 
reprize excelente oferite de craioveanul 
M. Goanță in lața „bătrînului" Cismaș, 
in rest întîlnirea a cuprins partide anoste, 
O mare decepție a consfifuif-o evolujia 
fostului campion european Gh, Negrea.

Steaua a cîștigat pent.ry-.f prima, oară 
campionatul. Antrenorul'4,'nu '•' ttebdie 
însă să uite că are în echipă mulți. boxeri 
al căror randament este scăzut- (M’indtea- 
nu, Cismaș, Negrea), iar tinerii Gh. An- 
ghel, C. Anton, I, Ivan J frèbuiè - învăfâfi 
box, nu „bătaie" rudimentără.

Consider că boierul cf’âi'ôileàh-'Vintila 
a avut o atitudine nesporflvă: In fhömen- 

■ tul pronunțării deciziei meciului său Cu 
Ciucă. Auzind că adversarul său a cîști
gat, Vinfilă a gesticulat, făcînd o figură 
de.,, nedreptățit, Despre arbitraje pot să 
spun că ele au fost bune. Un singur ar
bitru— I. Mitică (Brăila) — s-a compor- 

' tat-sub așteptări, nejustificînd prezența sa.

O. PÄUNESCU 
coresp. voluntar

Pentru producții mari 
și timpurii de legume

roase și îndeosebi cartofi de sămîn- 
ță, arpagic și sămînță de ceapă.

Răsaduri de calitate 
produse cu grijă

Producerea unor răsaduri de cali
tate 'constituie o măsuță dintre cele 
mai importante pentru asigurarea u- 
hôr producții timpurii de légume,. 
Gospodăriile colective din jurul Ara
dului atribuie succesele lor tocmai 
producerii unor răsaduri de calitate. 
Luînd cuvîntul în cadrul consfătui
rii, tov. Pantéa Floréa, președintele 
gospodăriei colective din CUrtlci, a 
arătat că pentru cele 40 ha cultiva
te Cu roșii timpurii s-au însămînțat 
1 600 mp răsadnițe. Semănatul a 
încépüt pe data de 3 februarie, iar 
repicatul s-â făcut cînd plantele a- 
veau trei frunze. Repicatul s-a făcut 
în ghivece nutritive la care s-a fo
losit următoarea compoziție : 70 la 
sută mraniță, 20 la sută pămînt de 
țelină, și 10 la sută nisip. După 
plantarea în. cîmp a roșiilor, ele au 
fos*-apărate împotriva frigului și 
brumelor tîrzii.

Prin valorificarea producției to
tale s-â obținut un venit de 2 354 846 
lei. De la roșiile timpurii s-a realizat 
un venit de 58 871 lei la hâ.

Succesele obținute în producerea 
unor cantități mari de legume tim
purii se datoresc și folosirii la repi
catul răsadurilor a ghiveceîor nutri
tive. Experiența gospodăriei colecti
ve diri Macea în această direcție a 
fost expusă la consfătuire de către 
tov. Traian Andea. președintele a- 
cestei gospodării. Pentru produ- : 
cerea ghiveceîor nutritive s-a folo
sit presa.de tip Macea, cu un.ran
dament de 4 000 de ghivece într-un 
schimb. La consfătuire s-a arătat că 
se confecționează prese cu un randa- ; 
mepit mai mare care vor fi puse la i 
îndemîna unităților agricole. i

Producerea unor răsaduri de caii- i 
täte ridică o seamă de probleme care i 
au fost dezbătute pe larg în cadrul i 
consfătuirii. în primul rînâ este vor- i

ba de economisirea materialului 
lemnos necesar confecționării de 
tocuri și rame. Vizitînd complexul de 
sere de lîngă Arad, participanților la 
consfătuire le-au fost prezentate mai 
multe tipuri de răsadnițe din prefa
bricate de beton. Acestea, pe lîngă 
faptul că durează un mare număr de 
ani, fac să se economisească însem
nate cantități de cherestea. Gospodă
riile colective din jurul" Capitalei 
amenajează 70 000 mp răsadnițe 
din prefabricate, dé beton. îrr 
consfătuire s-a discutat mult .despre te aCGastă metodă. partic}panții la 
necesitatea folosirii; serelor. înmulți- - - - - -
tor pentru obținerea unor produse 
extratimpurii. Specialiștii din cadrul 

. Institutului de cercetări hortiviticole 
au prezentat proiectul unui iarovl- 
zator pentru cartofi, care costă

. foarte puțin.
Cum se pot obține legume 

cît mai timpurii
Pentru buna aprovizionare a popu

lației este necesar' ca legumele să 
fie obținute primăvara cît mai tim
puriu. Esté un lucru știut că legu
mele cu cît sînt plantate în cîmp 
primăvara mai devreme, cu atît se 
obține o producție mai timpurie. Dar 
primăvara pot surveni brume tîrzii, 
care distrug plantele. Legumele pot 
fi apărate de frig prin protejarea 
răsadurilor pentru a avea siguranța 
unei creșteri și dezvoltări normale, 
în ultimul timp a început să se ex
tindă folosirea foliilor de phlietilenă 
pentru acoperirea plantelor și prote
jarea lor împotriva frigului. Despre 
această metodă ă vorbit pe larg la 
consfătuire tov. Szanda Anton, 
ședințele G.A.C. Dorobanți.

în acest 
Dorobanți 
polietilenă 
turilor de 
prefață de 4 000 mp. Iată cum 
s-a lucrat. Plantarea răsadurilor 
s-a făcut la 16 aprilie în rînduri 
duble la distanță de 50 cm între rîn
duri și de 30 cm între plante pe 
rînd. Pe deasupra plantelor a fost 
întinsă polietilena care a format un

an în gospodăria
s-au
pentru protejarea CU1- 

roșii timpurii pe o su-
4 000 mp.
Plantarea

LUI SALAZAR NU-I AJUNG granit descoperită nu departe 'de 
portul Kait-Bey, construit pe ampla- 

“ samentul Vechiului .far. din- A'lexan- 
ț ». D . _ .. .... dria, cunoscut în antichitate drept
n ie ar i, in or uga ia po fia minunile lumii, Statuia are o'

secreta aresfaaza pes e 30 de pafnoj,. d 8 meM și ^.întărește
După cum ser,© z,arul „Liberation , de -g cfede ,câ ea..da.
a 1 ianuane 1962 șr p,na la- începu tul djn . <oca .pMemeicăi reprezetl.

tind pe^zeița egipteană- Isis.
IARNĂ GREA ÎN EUROPA

. treaga' Europă iarna 's-a instalat din 
plin aducând mari, căderi de-zăpadă 
și geruri. îh Elveția, traficul feroviar 
a fost întrerupt, Circulația pe linia 

■internațională de cale ferată dintre ■ 
Elveția , și Italia a fost suspendată 
din cauza avalanșelor. îh Franța, nu
meroase . avalahșe s-au semnalat în ■ 
special în regiunea- munților Alpi și ' ’ 
Pirinei. Marile căderi de zăpadă din 
Germania occidentală au întrerupt 
traficul feroviar în .Bavaria de sud ■ 
și .în alte regiuni. în Austria termo-

.. .La Port Elisabeth și în. alte orașe 
riih Republica Sud-Africqnă, popu
lația de culoare a orgatiizaf vînza- 
iea a mii de cărți de vizită, tipărite 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
avînd portretul lui Albert Luthuli, 
președintele partidului . Congresul 
național african...partid interzis de 
autoritățile sud-alricane, și al altor metrul a înregistrat temperaturi de 
cinci lideri. ăi acestui partid.

DESCOPERIREA
minus 20 de grade, iar în nordul Fin
landei. la Lapland, mercurul termo
metrelor a coborît la minus 40 de 
grade. Temperaturi de minus 20 de 
grade și zăpezi abundente s-au sem
nalat, de asemenea, în Polonia.

ftwte coiïslruetorii de locuințe

2 560 de aparta-

tunel sprijinit pe nuiele lungi 
150—180 cm.

în condițiile anului 1962, cultura 
a fost protejată pînă la 20 mai. Re
coltarea a început cu circa 10—15 
zile mai devreme decît là culturile 
neprotejate. Din cultura de roșii pro
tejată sub folii de polietilenă s-a 
obținut, în total, o producție medie 
de 51 200 kg la hectar.
. Și alte gospodării colective din ju
riul Aradului, ca și dih alte, părți 
din țară, au folosit cu bune rezultâ-

Cu bulevardele 
juite de blocuri 
R. P. Ungare întinerește mereu 1 
în anii puterii populare. Dacă 
intri în oraș dinspre Szôlnolz, îți 

"apar noile construcții, de o parte 
și de alta a străzii tjllöi,- .Aici, 
înainte de' eliberare, erau zeci și 
zeci de cocioabe și barăci. De a- 
çeea cartierul, acesta, in- care pes
te 20 000 de oameni locuiau în 
condiții de nedescris, fusese denu
mit „orașul barăcilor". Astăzi ora
șul barăcilor a dispărut. In locul 
lui a răsărit un. cartier nou, care 
poartă numele ■
marelui poet re-.. r\i « < <
voluționar ungar UC la Corespondentul 
Jözsef Attila. Din : nostril
vechile ' barăci 
au rămas numai 
două — mărturii 
amar, două „piese

în 1965t cînd
construcția- noului cartier, ■ aici 
vor locui peste 30 000 de oameni. 
Lucrările se desfășoară îp trei 
etape. în prima etapă au fost date 

' în folosință 1 400 de apartamente;
în cea de-a doua, care s-a înche. 
iat recent, .au fost construite alte 
2 300 apartamente.

Am vizitat noul cartier în a- 
ceste zile de decembrie. Tinărul 
inginer Sandy Péter mă însoțește 
pe șantier. Deși timpul esțe rece 
(mercurul . dih termometru a 
coborît sub zero grade, iar fulgii 
de nea .au format un strat apre-. 
ciabil), pe'șantier se muncește. în 
ritm susținut-. Constructorii, care 
în cinstea Congresului al VlII-lea Budapestei. Aici, pe un teren vi
al P.M.S.U. au pornit o insufle- ran, se va ridică un nou cartier 
ți'tă întrecere, .și-au îndeplinit pla- de locuințe. Constructorii vor fo
nul anual,. dînd în folosință peste l°si metoda cofrujelor glisante, 
prevederile planului mai bine de care le va permite, să. ridice zilnic 
o sută,.de apartamente.

— Primele construcții le-am. ri
dicat după metoda clasică, zidind 
cărămidă cu cărămidă — începu 
să povestească inginerul. Dar în 
felul acesta nu prea aveam, spor ; 
de aceea am început să lucrăm 
cu prefabricate. Aceasta ne-a per

mis ca în loc de 
mente să construim 3 014.

Ne oprim în fața unui bloc în 
construcție. O macara ridică cu 
ușurință panoul care va forma 
peretele unei camere.

Mă interesez de întreprinderea 
care produce acești pereți și aflu 
că ei sînt fabricați chiar aici pe 
șantier, folosindu-se betonul și 
zgura ce rezultă din cuptoarele 
de la Dunaujvăroș. Panourile din 
beton spongios cu zgură au mai 
multe avantaje : sînt mai ieftine 

. iecît zidăria nor
mală, mai ușoa
re, . constituind 
totodată un bun 
izolator termic — 
îmi spune ingi

nerul. De altfel, prefabricatele de 
beton au fost introduse și pe alte 
șantiere de construcții, cum sînt 
Martinovics tér, Ldndzsa utca, 
Baross utca și altele, unde s-au 
construit pînă în prezent circa 
2 000 de apartamente.

Am cunoscut apoi pe Lăzslo 
Kaba și pe membrii brigăzii sale, 
care montau o cameră la eta
jul doi. Am aflat că sînt în între
cere cu brigăzile lui Lâszlô Bodi 
și Gusztăv Vereș.

— Pînă acum, avem 2 etaje a- 
vans față de celelalte brigăzi — 
îmi spune Kaba. In cinstea Con
gresului brigada noastră a ridicat 
un bloc peste prevederile planu
lui. Acesta a fost darul pe care 
l-am oferit Congresului.

Mă îndrept apoi spre Pestlörinc, 
unul din cartierele mărginașe ale

de bună câlitate. Din discuțiile care Ceala și Fîntînele. Cu ocazia schim- 
sm'u purtat pe această temă a reieșit burilor de experiență s-au dat în
că îndeosebi^ în condițiile din acest drumări referitoare la construcția- 

çît mai economică a ramelor și 
tocurilor de răsadnițe, confecționa
rea ghiveceîor nutritive, producerea 
și plantarea răsadurilor, protejarea 
culturilor cu polietilenă, îngrășarea 
culturilor de legume în timpul pe
rioadei de Vegetație, lucrări de între
ținerea culturilor potrivit condițiilor 
climaterice din anul. 1962. .

Consiliile agricole raional și orășe
nesc Arad, . cu sprijinul cerce
tătorilor de la I.C.H.V. au efec
tuat un control permanent în uni
tățile producătoare. Ca urmare, s-a 
putut interveni la timp cu diferite 
măsuri. Astfel, s-a indicat să se facă 
irigarea cartofilor timpurii la G.A.C, 
„7 Noiembrie” din Semlac, irigarea 
șî îngrășarea culturilor de roșii 
timpurii la gospodăriile colective 
Curtici, Macea, Dorobanți, Șeitin, co
pilitul roșiilor timpurii, prevenirea 
brumelor tîrzii de primăvară prin 
folosirea luminărilor fumigene etc.

Tov. Nicolae Ștefan, vicepreșe
dinte- al Consiliului Superior al A-, 
griculturii, a subliniat că datoria 
colectiviștilor,. lucrătorilor din gos
podăriile. de stat și a specialiștilor 
din sectorul legumicol este de a 
munci pentru aplicarea tuturor mă
surilor care duc la obținerea de pro
ducții mari la hectar. Experiența 
G.A.C. Dudești-Cioplea de lîngă Ca
pitală, care prin culturile succesive 
și intercalate de legume a obținut 
producții în tot timpul anului, 
trebuie larg răspîndită. Trebuie ge
neralizate în producție folosirea se
mințelor de calitate și îndeosebi a 
seminței hibride de roșii, folosi
rea ghiveceîor nutritive și a maselor 
plastice, iarovizarea cartofilor, iriga
rea culturilor și altele.

Consfătuirea legumicultorilor de 
la Arad a constituit nu numai un 
prețios schimb de experiență, ci șî 
o ședință de lucru în care au fost 
puse la punct multe 

. cultivării’ lejgumelor. 
lej, Consiliul agricol 
a prezentat un plan 
vind dezvoltarea în 
legumelor’ în regiune, 
poate constitui un exemplu bun pen
tru consiliile agricole din celelalte 
regiuni. 0

Aplicînd în practică învățămintele 
consfătuirii de la Arad, gospodăriile 
colective și de stat vor putea pro
duce cantități mai mari și mai tim
purii de legume necesare pentru 
buna aprovizionare a populației.

an, cu secetă prelungita, irigarea a 
fost deosebit de eficace, în zona A- 
radului, sporurile de recoltă obți
nute au fost cu 30—40 la sută mai 
mari decît pe terenurile neirigate. 
G.A.C. Nădlac a obținut la roșiile iri
gate prin aspersiune o recoltă de 
33 510 kg la ha, G.A.C. Zimandu- 
Nou a obținut la hectar : 31 526 kg 
ardei gras, 28 000 kg gogoșari, 30000 
kg vinete și 45 000 kg varză,

Gospodăriile colective din această 
zonă au făcut irigarea cu apă din 
două surse : Mureșul și pînza frea- 
tecă. G.A.C. Tomnatec, așa cum s-a 
arătat la consfătuire, a pus la punct 
o pompă ușor de construit și care a- 
sigură un debit suficient de apa din 
pînza freatecă. Colectiviștii din Ma
cea au perfecționat această pompă 
obțlnînd bune rezultate în irigarea 
roșiilor. De asemenea, la G.A.C. Ghi- 
roda, puțurile s-au executat într-un 
timp foarte scurt și au costat puțin, 
permițînd .astfel să se facă irigarea 
culturilor cu cheltuieli mici.

La consfătuire s-a subliniat nece
sitatea de a se extinde irigarea cul
turilor, folosindu-se în acest scop 
mijloacele simple și care se găsesc 
la îndemîha gospodăriilor.-
Cuceririle științei șl experiența 

înaintată cît mai larg 
răspîndite

Răspîndirea experienței unități
lor fruntașe este de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea legumi
cultura. în regiunea Banat, s-au fă
cut multe .lucruri bune în această 
direcție. încă din iarna trecută, s-au

consfătuire au cerut să fie pusă la 
îndemîna unităților cantități mai 
mari cie polietilenă necesară prote
jării legumelor în cîmp și pentru 
amenajarea de răsadnițe și sere în- 
mulțitor.

Obținerea unor producții timpurii 
de legume se poate realiza și prin 
cultivarea acestora în răsadnițele ră
mase goale în urma scoaterii răsadu
lui și plantării lui în cîmp. Așa au 
procedat în acest an colectiviștii din 
Satu-Mare, raionul Arad. Aici s-au 
cultivat 1 428 mp de răsadnițe cu 
roșii — a arătat tov. Savici Milivoi, 
agronom la această gospodărie. 
După ce răsadul a fost Scos, s-a pus 
pămînt și mraniță și apoi au fost 
plantate roșiile.

Recoltatul roșiilor cultivate în ră
sadnițe a^ început la 16 iunie, cu 12 organizat colective de tehnicieni care 

s-au deplasat în permanență la gos
podăriile agricole de stat și colective, 
cu specific legumicol. La producerea 
răsadurilor, la plantarea lor în cîmp 
și în timpul lucrărilor de îngrijire ei 
au dat indicații prețioase. în perioa
dele critice pentru cultura legumelor 
(îngheț, brume tîrzii de primăvară, 
secetă excesivă), pentru mai multă 
operativitate în difuzarea îndrumă
rilor tehnice, s-a folosit adesea presa 
locală în care s-au publicat mai 
multe articole de îndrumare scrise 
de specialiști. De asemenea, s-au or
ganizat schimburi de experiență, vi
zite la gospodăriile colective din Do
robanți. Curtici, Macea. Vinga. Fel- 
nac, Aradu-Nou, Șeitin, Semlac și 
în gospodăriile de stat Aradul Nou,

zile mai devreme decît al celor culti
vate în cîmp. Din cultura roșiilor 
cultivate în răsadnițe care anterior 
au fost folosite la producerea răsa
durilor s-a obținut o producție în va
loare de 25 577 lei.

Participants la consfătuire au ară
tat că este necesar să se extindă a- 
ceastă metodă. în raionul A- 
rad, dacă s-ar fi cultivat cu roșii 
întreaga suprafață de 282 800 mp 
răsadnițe care a 
sită, Ia o producție de numai 4 kg. 
roșii la m p s-ar fi cîștigat peste 
1 100 000 kg roșii timpurii.

Irigațiile sporesc recolta
Irigarea culturilor este Un mijloc 

important de sporire a producției la 
hectar, de obținere a unor produse

din problemele 
Cu acest pri- 

regional Banat 
de măsuri prî- 
1963 a culturii 

Acest plan

un etaj. Pînă la sfârșitul celui 
de-al doilea plan cincinal. în a- 
cest cartier Se vor construi 2 700 
de apartamente.

Constructorii de locuințe din 
Budapesta își încheie anul cu.Un 
bilanț de muncă rodnică.
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Ziua victoriei in R.A.U

Comitetului oră- 
Dubna.
a luat cuvîntul 
consilier al Amba-

Inaugurarea Institutului 
tehnologic din Bombay

Adunare la Dubna consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a R. P. Romîne

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Co
respondență de la Al. Stark :

Sîmbătă seara la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare de la Dub
na a avut loc o adunare consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romine. 
In sală se aflau cunoscuți savanți 
din U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste care lucrează la Institut, prin
tre care acad. V. Veksler, savantul 
german F. Barwich — director ad
junct al Institutului, savanții sovie
tici Lev Labidus — director adjunct 
al laboratorului de probleme nuclea
re, Bruno Pontecorvo — membru co
respondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., cercetători științifici din 
Romînia care lucrează la laboratoa
rele Institutului unificat de cerce
tări nucleare.

Despre viața nouă a țării noastre, 
despre marele interes al oamenilor 
sovietici pentru realizările obținute 
în industria, agricultura, știința și 
cultura romînească au vorbit I. Ma
karenko, secretarul organizației de 
partid a Institutului, și V. Balașov, 
prim-secretar al 
șenesc de partid

După aceea 
Gheorghe Stoian,
sadei R.P. Romîne la Moscova.

Cei prezenți au vizionat apoi fil
mul documentar „Pe drumurile Ro- 
mîniei”.

La Institut s-a organizat o expo
ziție de fotografii cu aspecte din 
țara noastră și o expoziție de repro
duceri de artă romînească.

CAIRO. Ziua de 23 decembrie con
stituie pentru Republica Arabă Uni
tă o mare sărbătoare națională. 
Este vorba de aniverearea victoriei 
repurtate asupra forțelor triplei a- 
gresiuni anglo-franco-izraeliene. A- 
cum șase ani, de pe pămîntul egip
tean a fost alungat ultimul soldat 
al trupelor străine agresive. De Ziua 
victoriei la Port Said și în alte mari 
orașe din R.A.U. au avut loc parăzi 
militare, manifestări sportive, mari 
serbări.

politici întemnițați în închisorile din 
Grecia. Ministerul Justiției a respins 
cererea de eliberare a deținuților 
politici grav bolnavi, invalizi, bătrîni 
și femei. La 23 decembrie la Atena 
a avut loc o adunare a reprezentan
ților vieții publice din oraș pentru 
apărarea drepturilor deținuților po
litici. La adunare a luat cuvîntul 
Manolis Glezos, eroul național al 
Greciei. El a cerut cu hotărîre pu
nerea în libertate a tuturor democra
ților care sînt deținuți pînă astăzi în 
închisorile grecești.

KUALA LUMPUR. 14 000 de fe
roviari malayezi au declarat o gre
vă generală cerînd sporirea salarii
lor. Greva a început după eșecul 
tratativelor dintre reprezentanții fe
roviarilor și ministrul muncii, care 
a refuzat să satisfacă revendicările 
muncitorilor. (REUTER).

Lecție brutală pentru Anglia“
Presa britanică despre întîlnirea dintre Kennedy și Macmillan
LONDRA 23 (Agerpres). — Presa 

engleză de duminică comentează pe 
larg rezultatul tratativelor purtate 
la Nassau între premierul britanic, 
Macmillan, și președintele S.U.A., 
Kennedy.

Sub titlul „Sfîrșitul unei iluzii”, 
săptămînalul „Observer” scrie în- 
tr-un editorial că „înlocuirea rache
tei „Skybolt” cu „Polaris” reprezin
tă o profundă umilire pentru pri
mul ministru Macmillan și gu
vernul conservator îneît ar putea 
să pună în pericol planurile guver
nului pentru a alătura Anglia 
Europei” (ziarul se referă la’ tratati-

Atmosfera politică din Londra
LONDRA 23 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Mac
millan, s-a înapoiat duminică dimi
neața la Londra.

într-o declarație făcută pe aero
port, Macmillan a recunoscut că în 
urma acordului de la Nassau 
puțin pentru o anumită perioadă de

VARȘOVIA. După cum anunță A- 
genția PAP, la 22 decembrie, Sei
mul R.P. Polone a aprobat proiec
tele de lege cu privire la planul e- 
conomiei naționale și la bugetul de 
stat pe anul 1963, precum și darea 
de seamă a Consiliului de Miniștri 
cu privire la îndeplinirea planului 
și bugetului pe anul 1961. Sesiunea 
Seimului și-a încheiat lucrările.

■ 99 Adunare la Atena
pentru apărarea drepturilor

MOSCOVA. Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. l-a numit pe Nikolai Fe
dorenko în funcția de reprezentant 
permanent al U.R.S.S. pe lîngă 
O.N.U. și reprezentant al U.R.S.S. în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. N. 
Fedorenko a fost pînă de curînd 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Japonia. Valerian Zorin, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care a deținut aceste func
ții, a fost eliberat de aceste înda
toriri.

BOMBAY. Sîmbăfă a avut loc la 
Bombay ceremonia deschiderii festive a 
Institutului tehnologic din Bombay, creat 
cu participarea activă a Uniunii Sovieti
ce. Președintele Republicii India, Radha- 
krishnan, a rostit up discurs în care a
subliniat că Uniunea Sovietică este sin
cer interesată în progresul economic 
și științific al Indiei.

MADRID. 2 500 de muncitori spa
nioli de la șantierele navale din 
Matagorda (provincia Cadix) au 
impus patronilor iscălirea unui con
tract colectiv potrivit căruia salarii
le lor vor fi majorate cu 50 la sută.

vele pentru intrarea Angliei în Piața 
comună — N.R.).

„Umilire” — sub acest titlu zia
rul „Sunday Express” scrie : „Nu 
numai că noi am fost împroșcați cu 
noroi, dar sîntem obligați să plătim 
pentru acest noroi”.

în sfîrșit, ziarul „Sunday Citizen” 
subliniază sub titlul „Lecție bruta
lă” : „Totul demonstrează că după 
zece ani de servilism, influența Ma
rii Britanii se află în urma aceleia 
a Germaniei occidentale și cu mult 
în urma aceleia a Franței. Aceasta 
nu poate să mai continue”.

deținuților politici

ATENA. După cum anunță ziarul 
„Avghi“, ca răspuns la cererile opi
niei publice, printr-o hotărîre a Mi
nisterului Justiției vor fi puși în li
bertate numai 20 de deținuți politici 
din cei aproximativ 1 200 de deținuți

NEW YORK. Sîmbătă, încă 
ofițer american 
în Vietnamul de 
întîmplat atunci 
„N-21”, trimis în
mentelor de pedepsire, a fost 
borît de artileria antiaeriană a parti
zanilor.

un 
și-a găsit moartea 
sud. Aceasta s-a 
cînd un elicopter 
ajutorul detașa- 

do-

LONDRA. După cum transmite a- 
genția Reuter, în prezent numărul 
emigranților englezi se ridică anual 
la 100 000. Dintre aceștia, 75 la sută 
se îndreaptă spre Australia, iar res- 

■ tul spre Canada și Noua Zeelandă. 
Potrivit agenției, pînă la 30 iunie, 
se așteaptă ca aproximativ 125 000 de 
englezi să plece în alte țări.

N. S. Hrușciov va vizita R. P. F. Iugoslavia
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
I. B. Tito l-a invitat pe N. S. 
Hrușciov să-și petreacă concediul de

odihnă în Iugoslavia împreună cu 
soția. N. S. Hrușciov a acceptat in
vitația. Data călătoriei va fi stabili
tă ulterior de comun acord.

„cel

După tratativele 
anglo-canadiene

NASSAU 23 (Agerpres). — După 
încheierea tratativelor dintre Mac
millan, primul ministru al Marii 
Britanii, și Diefenbaker, primul mi
nistru al Canadei, a fost dat publi
cității un comunicat în care se spu
ne că primii miniștri au discutat un 
cerc larg de probleme, inclusiv rela
țiile dintre Vest și Est, problemele 
dezarmării și experiențelor cu arma 
nucleară.

Macmillan și Diefenbaker și-au 
exprimat speranța că „actuala si
tuație poate oferi posibilități favora
bile pentru măsuri constructive în 
problemele care au rămas nerezol
vate în aceste domenii“.

în cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la Nassau, Die
fenbaker a declarat că acordul in
tervenit între S.U.A. și Anglia în ce 
privește crearea „forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.”, „nu obli
gă cu nimic pe ceilalți membri ai 
N.A.T.O.".

timp, Anglia va fi privată de auto
nomia forței sale nucleare“.

Referindu-se la atmosfera care 
domnește la Londra, agenția Reuter 
transmite că. potrivit surselor politi
ce, „premierul britanic trebuie să 
facă față acum unei furtuni din 
partea opoziției parlamentare și a 
propriilor săi colegi de partid. Unii 
politicieni — adaugă agenția — consi
deră că Macmillan ar putea fi con
fruntat cu cea mai gravă criză de 
cînd conduce guvernul“.

Corespondentul din Londra al a- 
genției Associated Press transmite la 
rîndul său că „Macmillan va trebui 
acum să lupte pentru supraviețuirea 
Iui politică în fața unei națiuni 
nemulțumite".

Sosirea lui I. B. Tito la Belgrad
BELGRAD 23 (Agerpres). — La 22 

decembrie s-a înapoiat la Belgrad 
cu un tren special, I. B. Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, care 
s-a aflat la odihnă în Uniunea So
vietică la invitația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. La gara din Belgrad. în 
fața a numeroși oameni ai muncii, 
președintele Tito a rostit o cuvîntare.

Arătînd că a folosit odihna în 
Uniunea Sovietică și pentru convor
biri, I. B. Tito a spus : în cursul 
acestor convorbiri au fost examinate 
probleme variate. Ne-am înțeles cu 
multă ușurință asupra tuturor pro-

Saicadente violente autre greviști 
și HHS Peru

LIMA 23 (Agerpres). — Aproape 100 
de persoane au fost arestate la 22 de
cembrie în Peru, în virtutea legii care 
instaurează „starea de urgentă” în pro
vinciile Junin Și Pasco — transmite a- 
genția U.P.I. Dintre acestea, 56 de per
soane au fost arestate în centrul minier 
Oroya și 22 la Huancayo, unde, în ul
timele zile, s-au produs incidente vio
lente.

Potrivit agenției, în prezenf în acea
stă regiune sînt în grevă peste 13 000 
de mineri. Ciocniri violente s-au pro-

dus la Huancayo, unde muncitorii agri
coli au organizat demonstrații de spri
jinire a minerilor greviști. Agenția U.P.I. 
relatează că la 22 decembrie poliția 
peruviană a invadat Universitatea din 
Huancayo arestînd un mare număr de 
persoane.

Greviștii din Oroya, care luptă pen
tru mărirea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, au incendiat șl 
au distrus parțial instalațiile companiei 
„Cerro de Pasco".

blemelor principale privind politica 
internațională și menținerea'păcii.

Noi, care am văzut uriașul 
avînt și entuziasm al oamenilor 
sovietici, nu sîntem cîtuși de puțin 
surprinși că ei doresc atît de arzător 
menținerea păcii și că pe plan in
ternațional guvernul sovietic, condu
cătorii sovietici, se situează atît de 
hotărît pe pozițiile consolidării păcii, 
în cuvîntarea mea la Sovietul Su
prem am spus deschis cît de mult 
am apreciat curajul guvernului so
vietic, în frunte cu Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, cînd a fost vorba 
de criza din regiunea Mării Caraibi
lor. Acest curaj a adus o ușurare în 
toate țările lumii, tuturor oamenilor 
iubitori de pace. Poporul nostru este 
deosebit de recunoscător Uniunii 
Sovietice pentru această politică.

Președintele Tito s-a referit în 
continuare la cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov, care a arătat că în toate 
problemele internaționale de cea 
mai mare importanță Iugoslavia se 
situează pe aceleași poziții ca și 
Uniunea Sovietică, sau pe poziții 
similare.

Ce-i drept, există încă — noi re
cunoaștem aceasta — unele chestiuni 
asupra cărora noi avem păreri dife
rite, dar practica le va înlătura fără 
să se forțeze lucrurile în mod deo
sebit — a spus I. B. Tito.

PARIS. De la începutul anului 
1962, peste 25 000 de oameni și-au 
pierdut viața în întreaga lume din 
cauza unor calamități ale naturii, a 
unor catastrofe aeriene și de cale fe
rată, din cauza unor accidente în 
mine, transmite agenția France 
Presse. Cel mai mare număr de vic
time a fost înregistrat în timpul pu
ternicului cutremur de pămînt din 
Iran, care a avut loc în septembrie 
și în cursul căruia și-au găsit moar
tea circa 20 000 de persoane.

Cu prilejul proclamării Republicii Tanganica, Julius Nyerere, primul 
președinte al statului, este aclamat de populația din Dar es Salaam.
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Noi trupo coloniale engleze sînt trimise să înăbușe răscoala din 
Brunei,

La sfîrșitul celei de-a 17-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.

trei luni de laborioasă ac
eea de-a 17-a sesiune a A- 
Generale a O.N.U. și-a în-

După 
tivitate, 
dunării 
cheiat lucrările, epuizînd o agendă 
pe care au fost înscrise aproape o 
sută de puncte. în Adunarea Gene
rală. în cele șapte comitete de lu
cru ale ei, în Consiliul de Securitate 
și în alte organisme ale O.N.U., re
prezentanții a 110 state au dezbătut 
o serie de probleme internaționale 
de cea mai mare însemnătate pen
tru menținerea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale — țeluri 
fundamentale pentru care a fost 
creată și există Organizația Națiu
nilor Unite.

’ în timpul desfășurării lucrărilor 
sesiunii, în viața internațională au 
avut loc importante evenimente, 
în zilele cele mai încordate ale 
crizei provocate de acțiunile S.U.A. 
împotriva Cubei, atenția generală a 
cercurilor O.N.U. a fost reținută de 
desfășurarea evenimentelor din Ma
rea Caraibilor. Faptul că, în urma 
înțelegerii între U.R.S.S. și S.U.A., s-a 
reușit să se înlăture primejdia unui 
război termonuclear general, că ra
țiunea a învins, a fost primit cu o 
vie satisfacție și aprobare de majo
ritatea covîrșitoare a delegaților la 
O.N.U. Mulți dintre aceștia au subli
niat însemnătatea eforturilor depuse 
de țările socialiste, în primul rînd de 
Uniunea Sovietică. însuși Stevenson, 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U., făcînd zilele acestea bilan
țul sesiunii, și-a exprimat aprecierea 
pentru inițiativa luată de N. S. Hruș
ciov în vederea soluționării crizei. 
Efortul pe care l-a depus în aceste 
împrejurări U Thant — secretar ge
neral provizoriu și apoi desemnat în 
unanimitate ca secretar general al 
O.N.U. — a subliniat rolul pozitiv 
pe care îl poate avea O.N.U. în re
glementarea pașnică a celor mai 
spinoase probleme internaționale.

Modul cum a fost rezolvată „criza 
din Marea Caraibilor" a întărit con
vingerea generală a membrilor 
O.N.U. în eficacitatea căii tratative
lor, a exercitat o însemnată influen
ță pozitivă asupra desfășurării ulte
rioare a sesiunii.

desi-Generale. Aceste poziții sînt, 
gur, în directă legătură cu acțiunile 
concrete ale principalelor țări din 
N.A.T.O., îndreptate spre intensifi
carea cursei înarmărilor, care atra
ge după sine sporirea încordării in
ternaționale — orientare respinsă 
cu hotărîre de popoare.

O dezbatere încurajatoare a avut 
loc în cadrul sesiunii cu privire la 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Rezoluția respectivă, ai că
rei coautori au fost U.R.S.S. și S.U.A. 
și care a fost adoptată în unanimi
tate, trasează sarcinile și direcția 
colaborării internaționale viitoare în 
acest domeniu. Este semnificativ de 
asemenea că — drept urmare a ini
țiativei sovietice de a se elabora un 
program, economic al dezarmării — 
Adunarea Generală a adoptat în 
unanimitate proiectul comun al de
clarației sovieto-americane cu pri
vire la repartizarea pentru nevoi 
pașnice a fondurilor și resurselor e- 
liberate în urma dezarmării. Exem
plele citate arată din nou marea în
semnătate a acordurilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru activitatea 
pozitivă a O.N.U. „Ceea ce a devenit 
nota dominantă a ultimei părți a se
siunii O.N.U. — a scris revista „Sa
turday Evening Review — este toc
mai exprimarea unui spirit de con
ciliere a celor două mari puteri“. 
Este limpede că dacă S.U.A. și aliații 
lor ar păși în practică pe dru
mul colaborării cu țările socialiste, 
multe puncte dificile ar fi radiate de 
pe agenda O.N.U., iar viața interna
țională ar avea numai de cîștigat.

Din păcate, în multe probleme de
legațiile Statelor Unite și altor țări 
aliate cu S.U.A. au continuat să aibă 
o poziție neconstructivă, ceea ce a in.

. fluențat negativ activitatea O.N.U. O 
serie de probleme care au figurat pe 
agenda sesiunii au rămas încă nere
zolvate. Printre acestea se numără și 
importanta chestiune a restabilirii

Țările socialiste, însuflețite de 
ideile coexistenței pașnice — linia 
lor fundamentală în politica externă 
— au depus eforturi neslăbite, au 
manifestat spirit de inițiativă și au 
adus o contribuție activă în tot 
timpul sesiunii pentru ca lucrările ei 
să corespundă intereselor păcii, 
securității, intereselor tuturor po
poarelor. Acesie eforturi s-au bucu
rat într-o măsură mai mare decît altă 
dată de sprijinul larg al multor de
legații, o caracteristică principală a 
sesiunii fiind aceea că în cele mai 
importante probleme — anume cele 
legate de lupta împotriva primejdiei 
de război, împotriva colonialismu
lui și pentru dezvoltarea colaboră
rii economice internaționale — s-a 
realizat o largă unitate a forțelor 
iubitoare de pace.

Astfel, majoritatea delegaților au 
recunoscut că ultimele evenimente 
au subliniat și mai mult necesitatea 
înfăptuirii dezarmării generale și to
tale și adopiarea cu precădere a 
unor măsuri menite s-o favorizeze, 
cum sînt încetarea experiențelor nu
cleare, lichidarea bazelor militare pe 
teritorii străine, crearea de zone de- 
nuclearizate în diferite părți ale lu
mii. în toate aceste probleme, țările 
socialiste au manifestat spirit con
structiv, dorința de a se ajunge la 
soluții reciproc acceptabile. După 
cum s-a remarcat în cercurile O.N.U., 
numeroase delegații, în special din 
rîndul țărilor din Asia, Africa, Ame
rica Latină, au exprimat în Comite
tul Politic păreri apropiate de pozi
ția țărilor socialiste ; așa, de pildă, 
ideea zonelor denuclearizate a cîști
gat în mod vizibil teren, revenind în 
cuvîntările unor delegați din țările 
Africii, Americii Latine. Este pozitiv 
că Adunarea Generală a adoptat o 
rezoluție prevăzînd încetarea expe
riențelor nucleare de la 1 iănuarie 
1963. După cum se știe, însă, pu-. 
terile occidentale n-au formulat în ___ _ _____ ~ ____
cursul sesiunii nici un fel de propu- drêpturilor'legitime ale R. P. Chineze 
neri noi, acceptabile, în problemele 
legate de dezarmare, iai reprezen
tanții lor la negocierile de la Ge
neva au împiedicat traducerea în 
viață a amintitei rezoluții a Adunării

la O.N.U. N-au lipsit, de asemenea, 
nici vechile încercări ale unor dele
gații occidentale de a vîntura în A- 
dunarea Generală probleme care

n-au nimic comun cu interesele păcii 
și care nu fac decît să introducă 
în incinta O.N.U. miasmele „războiu
lui rece" și să abată astfel atenția 
de la problemele majore.

Ca și sesiunile precedente, a 17-a 
sesiune a Adunării Generale a re
flectat cu putere mărețul proces is
toric al prăbușirii rușinosului sistem 
colonial. N-a fost comitet în care, 
sub o formă sau alta, să nu se ma
nifeste puternica înrîurire a istoricei 
Declarații cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată în 1960. în Adu
narea Generală, în urma dezbaterii 
raportului Comitetului special al ce
lor 17 state cu privire la aplicarea 
Declarației, a fost adoptată cu 101 
voturi o rezoluție care condamnă re
presiunile dezlănțuite de autorități în 
colonii și cere categoric ca puterile 
coloniale să întreprindă acțiuni neîn- 
tîrziate în vederea acordării inde
pendenței țărilor și popoarelor sub
jugate. în Comitetul nr. 4, sediul 
principal al discuțiilor în aceste pro
bleme, s-au auzit din partea țărilor 
afro-asiatice, a numeroși petiționari 
din teritoriile încă subjugate, adevă
rate rechizitorii împotriva politicii 
colonialiste și néocolonialiste a unor 
țări occidentale și a coaliției N.A.T.O. 
în ansamblu, ca bloc agresiv care 
sprijină menținerea rînduieliior co
lonialiste.

în mod deosebit au fosț con
damnate represiunile colonialiste 
din Angola și din celelalte colonii 
portugheze, a fost susținută cauza 
mișcării de eliberare din Rhodesia, 
Kenya etc. Este semnificativ și faptul 
că din cele peste 15 rezoluții adop
tate în problemele coloniale, unele 
din ele — privind Africa de Sud 
— prevăd sancțiuni concrete de 
ordin economic și diplomatic și chiar 
recomandarea adresată Consiliului 
de Securitate de a examina exclu
derea din O.N.U. a acestei țări, 
dacă nu-și va revizui politica 
colonialistă. încercările puterilor oc
cidentale de a apăra interesele co- 

. lonialiste, pe de o parte, și de a poza 
în prieteni și susținători ai mișcării 
de eliberare, pe de altă parte, n-au 
dat roade. „Ne-am săturat de ipo
crizia unor delegați care se erijea
ză în promotori ai democrației, 
dar care în fapt îi sprijină pe 
colonialiști' — a declarat în co
mitetul nr. 4 reprezentantul Ghanei.

■ Chiar și în presa americană s-a sub
liniat eșecul poziției delegației ame
ricane în unele probleme așa-zise

a avut un 
țărilor în 
ce s-a vă- 
la O.N.U.,

„coloniale“. „Inițiativele S.U.A. de a 
îndulci unele texte (cu caracter antl- 
colonial — n. i.), de a dilua unele 
prevederi prea explicite — scria 
„Washington Post“ — au reușit să 
îndepărteze în mare măsură pe afri
cani și să le arate că au aliați în 
altă parte decît în Occident“. într-a- 
devăr, întreaga dezbatere a proble
melor coloniale a arătat încă 
odată că adevărații prieteni și spri
jinitori ai luptei popoarelor coloniale 
sînt țările socialiste.

Un important loc în dezbaterile 
acestei sesiuni l-au ocupat o serie 
de probleme cu caracter economic, 
care preocupă o mare parte a ome
nirii. Cu cel mai mare interes a fost 
primită inițiativa țărilor socialiste 
privind convocarea unei conferințe 
internaționale în domeniul comerțu
lui. Această propunere 
ecou puternic în rîndul 
curs de dezvoltare, ceea 
dit în cursul dezbaterii
în cadrul căreia îndeosebi delega
țiile unor state africane — adînc 
interesate în dezvoltarea unor rela
ții economice pe bază de egalitate 
și avantaje reciproce — au avut un 
rol activ. Față de aceasta, chiar și 
țări N. A. T. O., în frunte cu
S. U. A., care la început au în
cercat să lipsească propunerea de 
caracterul ei concret și au acționat 
pentru amînarea conferinței, iar în 
comitetul nr. 2 au votat împotriva 
rezoluției celor 35 de țări neutre, 
și-au reconsiderat ulterior poziția. 
Faptul că s-a hotărît, cu 91 de vo
turi „pentru“, convocarea conferinței 
cel mai tîrziu la începutul anului 
1964, este considerat în cercurile 
O.N.U. drept unul din rezultatele cele 
mai concrete și mai pozitive ale se
siunii, o expresie a adeziunii popoa
relor la ideea unei vaste acțiuni, pe 
plan mondial, în domeniul normali
zării și dezvoltării relațiilor comer
ciale între toate statele, fără restricții 
și bariere discriminatorii, pe bază 
de avantaje reciproce.

Printre cele 19 rezoluții, recoman
date de comitetul nr. 2 și adoptate 
de Adunarea Generală, multe se re
feră la măsuri îndreptate spre con
solidarea economică a țărilor în 
curs de dezvoltare. Una din acestea 
este rezoluția cu privire la apărarea 
suveranității țărilor asupra resurse
lor lor naturale și la sprijinirea pro
cesului de industrializare a țărilor 
în curs de dezvoltare — rezoluție 
care are drept coautor și delegația 
R. P. Romîne.

împreună cu delegațiile celorlalte 
țări socialiste, delegația noastră, ex- 
primînd politica de pace și colabo
rare internațională a guvernului R. P. 
Romîne, a desfășurat o susținută ac
tivitate multilaterală, îndreptată în 
mod consecvent spre soluționarea 
problemelor internaționale arzătoa
re, sprijinirea luptei de eliberare a 
popoarelor, demascarea uneltirilor 
cercurilor agresive și unirea tuturor 
eforturilor în scopul promovării co
existenței pașnice, al realizării țelu
rilor O.N.U. Membră îii acest an a 
Consiliului de Securitate, dețînînd 
funcții de vicepreședinte al sesiunii, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
spațiul cosmic, membră a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare, 
aleasă acum membră a Comi
tetului pentru locuințe, construcții 
și planificare al Consiliului Economic 
și Social, țara noastră a adus în toa
te aceste organisme spiritul con
structiv ce caracterizează politica 
externă a țării noastre. Pe aceas
tă linieafost.de pildă, apreciat pro
iectul de declarație depus de dele
gația romînă în problema promovă
rii idealurilor de pace în rîndul ti
neretului, inițiativă care aparține 
R. P. Romîne. Se știe că în această 
problemă și la 
UNESCO a fost 
zoluție între ai 
numără și țara
siunea O.N.U., delegația R. P. 
mine a participat, în calitate de 
coautoare, la rezoluția privind ale- 

secretar

NEW YORK. Corespondentul 
din Tokio al ziarului „New York 
„Times“ scrie că „săptămîna a- 
ceasia 10 000 de mineri de la 
minele de cărbune din Japonia... 
au demonstrat zilnic po străzile 
orașului Tokio“ (Vezi fotografia 
de sus). „Guvernul — scrie zia
rul — intenționează să plătească 
proprietarilor de mine despăgu
biri pentru a închide minele 
neproductive. Aceasta ar însem
na că alți aproximativ 70 000 de 
mineri ar rămîne fără lucru — în- 
groșînd rîndurile celor aproxima
tiv 150 000 de mineri șomeri“.

Un avion „U-2" a încălcat 
spațiul aerian al R. P. 0. Cor/eene

Ro-

recenta sesiune
adoptată o re-
cărei autori se
noastră. La se-

PHENIAN. — Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană transmite : La 
6 decembrie un avion american de 
recunoaștere „U-2” a încălcat spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene în regiunea 
Haedzu. La ședința din 22 decem
brie a Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea, general-maior Cian 
Den Hvan, reprezentantul R.P.D. 
Coreene, a adresat părții americane 
un protest hotărît împotriva acestei 
acțiuni provocatoare a S.U.A.

gerea lui U Thant ca 
general al O. N. U., la rezolu
ția în problema folosirii 
lui cosmic în scopuri pașnice, la 
cea privind problemele de drept 
internațional în domeniul relațiilor 
prietenești și al colaborării între 
state. Pentru toți observatorii care 
au participat la desfășurarea lucră
rilor acestei sesiuni a fost cît se poa
te de clar că politica de pace a țării 
noastre a făcut să crească conside
rabil prestigiul ei pe arena interna
țională.

Acum, la sfîrșitul celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Generale, care a 
avut unele rezultate pozitive, opinia 
publică mondială își exprimă cerin
ța ca pe viitor O.N.U. să acționeze 
cu și mai multă hotărîre și fermitate 
pentru abordarea în spirit realist și 
constructiv a problemelor și sarci
nilor ce îi stau în față, pentru în
făptuirea înaltelor principii înscrise 
în Cartă.

spațiu-

L. RODESCU

ofertă 
primită cu rezervă la Paris

PARIS 23 (Agerpres). — „Este 
clar că propunerea americană de a 
furniza Franței rachete „Polaris“ în 
aceleași condiții ca și cele oferite 
Marii Britanii a fost primită la Pa
ris cu o rezervă împinsă la extrem. 
Aceasta este reacția cercurilor com
petente din capitală“, relatează a- 
genția France Presse.

Sîmbătă dimineața, președintele 
de Gaulle a discutat această propu
nere, cuprinsă într-o scrisoare a pre
ședintelui Kennedy, cu primul mi
nistru Pompidou, cu ministrul afa
cerilor externe, Couve de Murville, 
și cu ministrul de război, Messmer. 
Totuși, corespondentul din Paris al 
agenției Reuter, Harold King, a aflat 
din surse apropiate guvernului fran
cez că președintele de 
va grăbi probabil să 
această propunere.

//
Polaris77 ~ o

Gaullé nu se 
răspundă la
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