
Răspunde tov. DUMITRU DI- 
NIȘOR, președintele G.A.C. Gol- 
cea Mare, regiunea Oltenia :
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în aceste zile, în gospodăriile colective se întocmesc planurile de 
producție pe anul 1963. Fiind programul de activitate al gospodăriei 
colective pe un an întreg, planul de producție trebuie să prevadă fo
losirea tuturor resurselor și posibilităților de sporire a producției 
agricole, de întărire economico-organizatorică a gospodăriei.

Corespondenții noștri din regiunile Oltenia, Dobrogea, Iași și 
Maramureș au adresat cîteva întrebări unor președinți și ingineri 

ronomi din gospodăriile colective în legătură cu obiectivele spre 
-are își îndreaptă atenția la întocmirea planurilor de producție cu i realizarea lor.

Ce prevedeți 
pentru sporirea producției 

de cereale ?

La întocmirea planului de. producție noi ținem seama de marile posibilități ce le avem pentru sporirea producției de cereale, îndeosebi de grîu și porumb. Ne-am propus să obținem în medie la hectar 1 900 kg grîu și 3 200 kg porumb. Sînt cifre destul de mari. Dar gospodăria noastră are deja 0 bună experiență în sporirea producției la hectar. Anul a- cesta am obținut în medie cîțe 3 184 kg porumb la hectar pe o suprafață o'e 700 ha.Pentru anul viitor am ales terenul cel mai bun și l-am arat din toamnă, iar pe 200 de hectare am dat îngrășăminte organice. In planul de producție prevedem să folosim numai sămînță dublu hibridă care dă cele mai mari producții în condițiile noastre. De asemenea, luăm măsuri pentru executarea tuturor lucrărilor; în mod exemplar. Experiența echipelor fruntașe va fi aplicată pe întreaga suprafață. La cursurile învă- țămîntului agrozootehnic colectiviștii noștri învață cum să lucreze mai bine ca să obțină recolte bogate.La grîu, anul acesta recolta a fost mai mică. Dar nu putem da vina numai pe secetă. Am greșit și noi, pentru că nu am folosit decît în mică măsură soiuri productive. Pe parcelele cultivate cu grîu din soiuri productive s-au obținut pînă la 3 000 kg la hectar. Iată de ce cifra pe care am trecut-o în planul de producție consider că o vom putea realiza și chiar depăși. Avem o bază bună pentru aceasta. Grîul de pe cele 1 062 ha a fost semănat în condiții foarte bune. Am folosit numai soiuri productive.Sporind producția la aceste culturi, am prevăzut să vindem statului cantități mult mai mari : 420tone grîu și 380 tone porumb.Gospodăria noastră dezvoltă și alte ramuri de producție. în anul viitor vom cultiva 100 ha cu legume șî îndeosebi cu roșii timpurii. In sectorul zootehnic vom ajunge la 400 vaci și juninci montate. De asemenea, vom îngrășa 700 porci, iar numărul scroafelor va crește la 264. Toate acestea vor face să crească veniturile gospodăriei și ale colectiviștilor.
Ce ramuri de producție 

dezvoltați ?
Răspunde tov. ANTON TINCU, 

președintele G.A.C. Palazu-Mare, 
regiunea Dobrogea :Ca la oricare sfîrșit de an, și acum facem bilanțul realizărilor obținute. Anul acesta a fost rodnic. Realizarea de recolte mari și a unui yenlt

Este cunoscută situația 
grea în care trăia în trecut 
majoritatea populației oră
șenești din țara noastră, 
starea de mizerie a perife
riilor, totala lipsă de grijă 
a vechilor edili pentru în
zestrarea orașelor cu mini
mul de servicii comu
nale necesar. Peste 80 la 
sută din locuitorii orașelor 
trăiau în localități fără apă și lumină, fără canalizare 
și fără trotuare. Cine își. a- 
mintește de înfățișarea o- 
rașelor Iași, Ploiești, Cra
iova, Bacău, Constanța, 
Galați șl le vizitează as
tăzi, își poate da mai bine 
seama de marile înnoiri și 
prefaceri prin care au tre
cut orașele din țara noas
tră. In mod deosebit s-au 
dezvoltat construcțiile de 
locuințe.

Dezvoltarea continuă a 
orașelor a impus construi
rea de noi obiective edili
tare și în special de gos
podărie comunală, reface
rea, modernizarea și extin
derea celor existente.

In anii regimului nostru 
a fost introdusă alinzenta- 
rea cu apă în aproape 40 
de orașe. Printre acestea 
sînt Mediaș, Tîrnăveni, 
Gheorghieni, Hîrșova. în 
alte numeroase orașe, ca 
de exemplu la Iași, Ora
dea, Bacău, Constanța, 
inclusiv stațiunile de pe li
toralul Mării' Negre, s-au 
refăcut și îmbunătățit sub
stanțial instalațiile de ali
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de peste 5 milioane lei se datoresc și faptului că planul de producție a fost judicios întocmit.în prezent lucrăm la întocmirea planului de producție pe 1963. Consiliul de conducere, împreună cu inginerul agronom, brigadierii și colectiviștii fruntași stabilesc acum direcțiile de dezvoltare a producției din anul viitor. La stabilirea obiectivelor din plan, noi ținem seama atît de interesele gospodăriei și ale colectiviștilor cît și de interesele statului, deoarece știm că numai cu ajutorul statului putem spori producția agricolă.Gospodăria noastră este așezată la cîțiva kilometri de orașul Constanța. Cea mai mare parte a produselor sînt destinate consumului populației orașului. De aceea am căutat ca, paralel cu preocuparea pentru sporirea producției de cereale, să dezvoltăm sectoarele zootehnic și legumicol. Anul acesta de la fiecare vacă furajată am obținut cîte 3 000 litri lapte. în anul viitor, vom mări numărul vacilor și vom lua măsuri pentru sporirea producției de lapte. Aceasta ne va permite să livrăm statului 561200 litri lapte. De asemenea, am prevăzut că numărul păsărilor va crește de la 9 500 la 16 000 capete. în plan arh prevăzut ca sectorul zootehnic să ne aducă în anul .viitor un venit de 3 milioane lei.în gospodărie s-a dezvoltat mult în ultimii ani și cultura legumelor. Anul acesta cele 110 hectare de grădină ne-au.adus un venit de 2 140 000 lei. Pentru a putea da o contribuție sporită la aprovizionarea stațiunilor de pe litoral, vom mări suprafața de legume la 152 hectare.Vom spori și recolta de cereale. Pentru aceasta, pe întreaga suprafață destinată porumbului s-au făcut arături adinei, iar pe o mare parte din teren s-au dat sub brazdă cîte 20 tone gunoi de grajd la hectar.Colectiviștii noștri sînt hotărîți să muncească mai bine pentru realizarea și depășirea cifrelor prevăzute în planul de producție.
Cum veți organiza munca 

pentru înfăptuirea 
obiectivelor prevăzute 

în plan ?
Răspund tov. MIRON TOADER, 

președinte, și VETA TOMESCU, 
ing. agronom, G.A.C. Cosmești, 
raionul Pașcani :Gospodăria noastră colectivă este tînără. Deși nu avem încă prea multă experiență în organizarea producției, ne-am dat seama că gospodăria are mari posibilități de sporire a recoltelor la grîu, porumb, sfeclă de zahăr și cartofi. Anul acesta pe anumite tarlale am avut producții mult mai mari decît media pe gospodărie. De pildă, pe 21 ha în tarlaua „Sîngii”, am avut o producție de 2 200 kg grîu la ha, pe 20 ha în tarlaua „După grădini“ o producție

(Continuare în pag. in-a)

și satele. Intre anii 1948— 
1962 s-au construit din 
fondurile statului și prin 
contribuția cetățenilor a- 
proape 17 000 săli de clasă, 

o Circa 1 OOO km de rețea de canalizare • Alimentarea cu apă în din care numai în ultimii 
aproape 40 de orașe - - - — «- j > *- n nnn
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Fata nouă a orașelor și satelor
mentare cu apă. In total, 
lungimea rețelelor de dis
tribuire a apei a atins pes
te 5 500 km, depășind cu a. 
proape 2 000 km lungimea 
rețelelor existente în 1947.

o Peste 5 milioane mp de străzi modernizate 
529 Ia 4 542 de sate electrificate

s-a asigurat alimentarea 
cu apă a zonei Ținea—Ol- 
cea din regiunea Crișana și 
sînt în curs lucrările de 
extindere a alimentării cu 
apă a comunelor din regiu. 
nea Dobrogea și a altor 
zone rurale. în același 
timp, în peste 30 de orașe 
s-au introdus instalații noi 
de canalizare, iar lungimea 
rețelelor de canalizare a 
crescut cu circa 1 000 km.

Paralel cu definitivarea 
rețelelor edilitare subtera
ne, s-a trecut la lucrări im
portante de modernizare a 
străzilor. în orașe ca Ro
man, Sulina, Caracal, Paș
cani, care în trecut nu 
aveau nici măcar trotuare, 
șl în multe alte orașe s-au 
executat lucrări de moder
nizare, numai în ultimii doi 
ani, pe o suprafață de peste 
5 000 000 mp de stradă.

Transportul în comun s-a 
introdus în alte 99 de ora
șe. S-au înființat noi linii 
de transport, au fost siste
matizate traseele existente. 

Acțiunea de ridicare a 
nivelului edilitar și gos
podăresc nu s-a limitat nu
mai la orașe, ci a cuprins

Statul democrat-popular a 
acordat o atenție deosebită 
și asigurării cu apă pota
bilă a unor zone rurale lip
site de posibilități locale 
de aprovizionare. Astfel,

Peisaj nou In orașul Bala Sprle

Se dezvoltă sectorul 
industriei sticlei 

și ceramicei fine
în ultimii ani, sectorul industriei 

sticlei și ceramicei fine, din cadrul 
industriei ușoare, s-a dezvoltat în- 
tr-un ritm susținut. In 1962, de pil
dă, producția în sectorul industriei 
sticlei a sporit față de 1959 cu circa 
30 la sută. în același timp s-a îmbo
gățit continuu gama sortimentelor, 
iar calitatea produselor s-a îmbună
tățit simțitor. Astfel, a început pro
ducția unor servicii din sticlă colo
rată, a semicristalului, a faianței cu 
glazură albă, a unor lustre pendu
lare din sticlă și a numeroase mo
dele noi de servicii de ceai, cafea, 
servicii de masă, bibelouri etc., din 
porțelan.

La aceste realizări, o contribuție 
importantă au adus noua fabrică de 
sticlă și faianță de la Sighișoara, 
secțiile noi intrate în funcțiune etc.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în 85 
comune și sate din raioanele Paș
cani, Hîrlău și Iași se desfășoară cu 
succes prima etapă a festivalului fil
mului la sate. Cu mult interes sînt 
primite de colectiviști și în special 
de cursanții cercurilor agrozootehni
ce de 3 ani filmele documentare a- 
gricole.

Acum, în preajma celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
spectacolele cinematografice sînt 
deseori precedate de conferințe con
sacrate acestei mărețe sărbători și 
de programe artistice date cu con
cursul formațiilor de amatori ale 
căminelor culturale. De la începutul 
lunii decembrie și pînă în prezent 
au luat parte la reprezentațiile cine
matografice din cele trei raioane 
peste HO 000 țărani colectiviști.

Dcrbrogea...

Pe șantierul naval do la Galați.

Cu planul anual îndeplinit
Sectorul industriei chimice
anorganice și a metalelor

neferoase

51
La 23 decembrie, muncitorii, inginerii 
tehnicienii din unitățile industriei chi

mice anorganice și a metalelor neferoa
se, din cadrul Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, au îndeplinit planul la 
producția globală pe anul în curs.

La sortimentele existente, în acest an 
s-au adăugat noi produse ale industriei 
chimice anorganice pentru sectoarele e- 
lectrotehnic, farmaceutic și pentru agri
cultură. A fost îmbunătățită simțitor ca
litatea la sodă calcinată, sodă caustică, 
bicromat de sodiu etc.

și 30 000 de 
cu caracter

satelor este

trei ani peste 9 000. Au fost 
clădite ' numeroase așe
zăminte social-culturale; în 
perioada 194S—1962 au fost 
ridicate peste 3 000 de că
mine culturale 
alte obiective 
social.

Electrificarea 
o preocupare deosebită. La 
finele acestui an, numărul 
satelor electrificate va fi de 
4 542, față de 529 sate elec
trificate existente pînă în 
anul 1945, Avem raioane 
complet electrificate: Sibiu, 
Orșova, Reșița etc.

Stimulată și organizată 
de către sfaturile populare, 
sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
inițiativa creatoare a ma
selor s-a dezvoltat continuu 
în anii puterii populare. 
Participarea nemijlocită și 
conștientă a maselor de 
oameni ai muncii, activita
tea celor peste 140 000 de 
deputați ai sfaturilor popu
lare a constituit unul din 
factorii hotărîtori în reali
zarea obiectivelor arătate.

Construcțiile de locuințe, 
largile acțiuni gospodărești 
edilitare înnoiesc continuu 
fața orașelor și satelor pa
triei noastre.

Colectivul laminorului
de 650 mm

Angajamentul minerilor 
din Valea Jiului

de la Hunedoara
Colectivul laminorului de profiie de 650 

mm de la Combinatul siderurgic Hune
doara a îndeplinit mărfi planul anual da 
producție. Ridicarea continuă a califică
rii muncitorilor mai tineri, folosirea din 
plin a capacității de laminare, îmbunătă
țirea regimului termic al cuptoarelor au 
permis colectivului de aici să înregistreze 
cea mai mare productivitate cunoscută de 
la darea în exploatare a laminorului.

Cu 6 zile înainte de termen au înde
plinit planul anual șl topitorii de la oțe- 
lăria electrică a combinatului. La cuptoa
rele electrice ale combinatului, construite 
în anii Republicii, se elaborează în pre
zent aproape 50 sortimente de oțeluri spe
ciale necesare industriei constructoare de 
mașini din țară.

întreprinderile din regiunea

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — 
In ultimele zile, tot mai multe întreprin
deri din regiunea—Dobrogea au raportat 
că în cinstea aniversării Republicii au în
deplinit planul anual de producție. La co
mitetul regional de partid a sosit ieri o 
telegramă prin care se anunță că între
prinderile regiunii și-au îndeplinit planul 
anual de producție cu 10 zile înainte de 
termen.

Printre primele unități care au îndepli
nit planul se numără Fabrica de ciment 
Medgidia, I.P.M.C. și Energia din Con
stanța, întreprinderile piscicole, întreprin
derile de industrie locală etc.

...Și cele din regiunea Suceava
SUCEAVA (coresp. „Scînteii'’). — Pla

nul anual Ia producția globală industria
lă a regiunii a fost îndeplinit pînă la 
24 decembrie. Printre întreprinderile In
dustriale și economice din regiunea Su
ceava caro au raportat zilele acestea în
deplinirea planului anual de producție, se 
află și Uzinele textile „Moldova”, Fabrica 
de confecții din Botoșani, Topitoria Ițcani 
și altele. Rezultate frumoase au obținut 
muncitorii din cadrul economici fores
tiere.

REPUBLICA

ta 21 august 1944, cu două zile înainte de evenimentul care avea să ne tragă la vreme de pe marginea cataractei, am scris într-un mare ziar : „Trebuințele noastre materiale sînt mici (o pîine și cîteva legume pentru hrană, un așternut într-un colț pentru odihnă) însă nevoile spirituale sînt imense“. Articolul se intitula Bunuri comunale șl ecoul oricît de înăbușit al silabelor co-mun înfiora pe mulți dintre acei care n-aveau nimic de-a face cu ceea ce numim comerț sau schimb de idei, însă erau foarte pricepuți în schimbul de valute. S-au alarmat de articolul meu speculanții, nu mințile speculative, acelea care meditează oricît de confuz însă cinstit la binele obștesc.Este de la sine înțeles că nu invitam pe contemporanii mei la asceză. Știam că revoluția culturală trebuia să fie precedată de revoluția socială, că înfometatul nu se poate sătura privind un prînz pictat de Jordaens și că șomerul fără adăpost pierde gustul artei chiar de-ar dormi cu capul pe piciorul de marmură al lui Apollo din Belvedere. Totuși numai clasa muncitoare, pusă în demnitatea ei umană, era în stare să năzuiască la cele mai înalte valori ale culturii.Acest lucru nu-1 digerau oamenii vechiului și doi ani mai tîrziu, cînd încă mai sperau în avortarea noului, se scandalizară la ideea unei conferințe a uniunilor sindicatelor de artiști, scriitori și ziariști sub cu- vînt că era o manifestare „politică", deși de fapt cultura interesînd cetatea (polis) trebuia să reprezinte o preocupare a poporului întreg. Artistul, căruia vechiul regim îi acorda în mod excepțional cheltuieli de înmormîntare, era îmbiat să stea de o parte, adică departe de aceia pe care urmărea să-i facă fericiți, și asta în mare, care telor sale lnițiați.„îmi plac, scriam eu, tablouri!»
numele Artei cu literă ar îngădui urcarea înal- trepte numai marilor

. Muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatului carbonifer Valea Jiului au trimis Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă prin care raportează că la 21 decembrie au îndeplinit planul anual la extracția de cărbune cocsi- ficabll și energetic.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid — se spune în telegramă — muncitorii mineri din Valea Jiului, în frunte cu comuniștii, punînd ca obiective centrale în întrecerea socialistă criteriile stabilite de Directivele C.C. al P.M.R., au luptat cu abnegație pentru a aduce o contribuție cit mai mare la înfăptuirea • sarcinilor mărețe trasate ■ poporului nostru de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. Astfel ei au extras peste plan pînă la 20 decembrie 131 111 tone de cărbune cocsificabil și energetic, au ridicat productivitatea muncii la 1,159 tone pe post în medie pe bazin (cu 0,6 la sută peste sarcina planificată) și au realizat 15 100 000 lei economii suplimentare la prețul de cost.Dezbătînd sarcinile de plan pe a- nul 1963, muncitorii mineri și-au luat angajamente mobilizatoare de a dezvolta în continuare producția de cărbune, potrivit cerințelor economiei naționale. La baza acestor angajamente stau rezultatele obținute de colectivele majorității exploatărilor și sectoarelor miniere în ce privește 

G. CÄLINESCUmarilor maeștri și nu mă satisfac reproducerile. Le vreau autentice, mirosind a pînză veche pe pereți somptuoși îmbrăcați în brocart. Fără Botticelli, Signorelli, Michelangelo, Velasguez, Murillo, Breughel, Rembrandt, Hogarth, Watteau, Delacroix etc. sînt un om sfîrșit".La cincisprezece ani după întemeierea Republicii avem peste 200 de muzee pe toată întinderea tării, cîteva capitale pentru omul de cultură de oriunde de pe glob, care vrea să aibă o informație rotundă asupra istoriei artelor, și de altfel de renume internațional, ca Muzeul de Artă al R.P. Romîne, muzeul și șantierele arheologice de pe litoral și din Ardeal, Muzeul Brukenthal din Sibiu, Muzeul Satului. In toate muzeele din orașe și chiar din sate se află piese remarcabile din punct de vedere etnografic și cultural. Capodoperele de artă arhitectonică, religioasă și profană au fost și sînt restaurate după un plan inerent concepției noastre despre supremul umanism, vizitatorii privesc cu uimire monumente de valoare universală precum mînăstirea Voroneț, pe care eu unul nu l-aș da pe imensul dar teatralul Sf. Petru de la Roma.Toate acestea nu existau înainte sau cîteva se aflau în chip de depozit ascunse vederii. In fiece an sute de mii de școlari, de muncitori și de țărani trec prin fața pînzelor ilustre și un fiu al clasei muncitoare știe azi cum arată un Breughel, un Tițian ori un Luchian.Celor care persiflau capacitatea masei de a pricepe marea muzică și marea literatură le dădeam atunci această replică : „Nu numai că lucrătorii nu ocolesc concertele, dar cînd unii dintre ei se entuziasmează pentru muzică, mergerea lor este către programul sever... Nu am nici cea mai mică îndoială că dacă Hamlet s-ar reprezenta față de toată

Noi construcții 
de locuințe

PETROȘENI. — Zilele acestea la 
Petrila a fost dat în folosință un bloc 
cu 30 de apartamente. Anul acesta, 
680 familii de mineri din Valea Jiului 
s-au mutat in noile locuin/e.

In localitățile din acest bazin car
bonifer s-au construit în ultimii 15 ani 
peste 1 000 de apartamente in blocuri. 
In același timp, mai mult de 1 200 de 
familii de mineri și-au ridicat case 
proprji. Pentru tinerii necăsătorifi au 
fost construite 21 de cămine cu peste 
5 000 de locuri.

BAIA MARE. — Muncitorii Trustu
lui regional de construcții Maramureș 
au dat în folosință în acest an peste 
900 de apartamente. In același timp 
ei au terminat, la Borșa și Băiuț, două 
cămine-hotel cu cîfe 188 de locuri 
fiecare.

BACĂU. — Alte 80 familii ale 
miștilor și petroliștilor din Onești 
primit zilele acestea locuințe noi. 
la începutul anului, constructorii 
Onești au ridicat aproape 900 de
parlamente, mai multe magazine, școli 
etc. Pînă la încheierea anului urmează 
a li dat în folosință un restaurant mo
dern, prevăzut cu 1 200 locuri, unde o 
parte din oneșteni își vor petrece re
velionul.
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(Agerpres)

atingerea în trimestrul IV din acest an a unor indici planificați pentru trimestrul I al anului viitor, rezervele interne existente de mărire a vitezelor de avansare în abataje, la pregătiri șl deschideri și sporirea productivității muncii la aceste lucrări.Combinatul carbonifer Valea Jiului asigură Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn că în a- nul în care vor păși în curînd, muncitorii din Valea Jiului vor da patriei peste plan 67 650 tone de cărbune cocsificabil și energetic, vor mări productivitatea muncii la 1,217 tone pe post față de 1,214 tone pe post .cît. este, ^planificată și vor obține pe baza sporirii productivității muncii și îmbunătățirii calității cărbunelui, a economisirii materialelor și a folosirii mai raționale a utilajelor 5 200 000 lei economii suplimentare la prețul de cost.Raportînd realizările obținute și angajamentele pentru anul 1963, muncitorii, inginerii și tehnicienii din cadrul Combinatului carbonifer Valea Jiului mulțumesc din adîncul inimii lor Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru grija permanentă pe care partidul și guvernul o acordă dezvoltării industriei carbonifere, ușurării muncii minerilor și ridicării nivelului lor de trai material și cultural.

Ia piesele lor cîți au avut 15 ani. în 1961 erau 42 dramatice (fată de 16 în numărul spectatorilor in- acela de 5 milioane. Dar

populația muncitorească a Capitalei, ar găsi o înțelegere deplină... Ce nu pricepe lucrătorul, nu merită adesea nici atenția estetului".Avem azi cinci teatre de operă, șaptesprezece orchestre simfonice, un solist de faimă mondială poate să concerteze în multe orașe ale țării, dirijorii iluștri știu că vor sta între orchestre de înaltă clasă și un public cu educație muzicală, entuziast de eufonie și simfonie. înainte muzica și arta erau la noi, pot să zic, ilegale, astăzi ele aparțin dreptului la existență al cetățeanului, și fenomenul cel mai pilduitor este îngrămădirea tineretului la ușile sălilor de concert și spectacol cu mii de locuri în speranța de a căpăta un bilet.Alecsandri, Hașdeu, Caragiale, Delavrancea, Davila n-au visat toată viața lor nici pe departe atîția spectatori în acești de teatre 1938), iar trecea pe asta e numai statistică, prin radio, televiziune, teatru de amatori, cunoașterea patrimoniului dramatic universal și național a sporit dincolo de orice așteptări. Regimul nostru i-a scos pe clasici din zona arheologică în care zăceau expuși numai cu un umăr aerului și i-a pus pe piedestal în toată măreția bronzului lor.Pooții și scriitori romîni de seamă n-au cunoscut în trecut mulțumirea' de a se ști citiți de marile mase. Unii, descurajați, au scris puțin, alții mult, ca să trăiască. Cititorii în limbi străine fiind numerabili pe degete și încă și aceia amatori de lecturi ușuratice, literatura universală a rămas un condiment pentru erudiți. Tirajul cărților trece azi de cincizeci ■de milioane de exemplare anual. în care atîrnă greu clasicii. Serioasă, clasa muncitoare merge la grîul
(Continuare In pag. IlI-a)



Pag. S C t NT E 1 A Nr. 5754Proble e actuale I ale tipizăriiConstrucțiilorActivitatea de proiectare tip a cîștigat în ultimii ani tot mai mult teren. După proiecte de elemente sau obiecte tip s-au executat, în anii din urmă, sute de mii de metri pă- trați hale industriale, numeroase locuințe, școli, magazine etc.Realizarea volumului de investiții, în creștere de la an la an, este strîns legată de industrializarea construcțiilor. Or, rezultatele practice obținute pînă acum dovedesc că în sectorul construcțiilor se poate trece în mod rapid la industrializarea largă a lucrărilor, asigurîndu-se, în primul rînd prin concepția de proiectare, acea unificare de tipuri care să dea posibilitate fabricilor și poligoanelor de prefabricate să producă elemente și părți de construcții în mare serie.Cine vizitează fabricile și poligoanele de prefabricate de la Brașov, București, Reșița, cine a văzut mon- tîndu-se hale industriale sau locuințe din panouri mari — în termene de execuție reduse la jumătate față de metodele tradiționale — își dă seama și mai bine de progresele realizate în țara noastră pe linia industrializării construcțiilor. Anul a- cesta peste 75 la sută din producția fabricilor și poligoanelor Ministerului Industriei Construcțiilor se bazează pe folosirea proiectelor tip.După cum se știe, volumul de investiții care trebuie realizat în planul șesenal crește de la un an la altul. Nu în aceeași măsură însă este necesar să crească numărul proiec- tanților. Proiectarea tip reprezintă 
un mijloc de cea mai mare impor
tanță pentru punerea de acord a ca
pacității de proiectare cu volumul 
mereu sporit de investiții. Fie că a fost vorba de hale industriale sau castele de apă, de locuințe sau școli, de cinematografe sau cămine culturale, proiectele tip au dat posibilitate să se economisească sute de mii de ore de proiectare.Punîndu-se la dispoziția proiec- tanților de investiții proiecte tip, în general bine studiate, s-a asigurat în multe cazuri fie decalajul necesar între proiectare și execuție, fie posibilitatea de a ataca o serie de investiții în termene mult mai scurte. Multe investiții ale Ministerului Economiei Forestiere privind noile complexe de industrializare a lemnului. ale Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei și ale altor ministere, au fost realizate prin folosirea pe scară largă a -elementelor și secțiunilor elaborate de Institutul central de studii, cercetări științifice și proiectare în construcții, arhitectură și sistematizare (I.S.C.A.S.). Faptul că D.S.A.P.C. Banat a putut realiza din timp planul de proiectare pe 1963 se datorește și utilizării proiectelor tip și refolosibile.Cu toate rezultatele bune care s-au obținut, proiectarea tip este însă rămasă în urma sarcinilor. Cînd spunem aceasta nu ne referim la asigurarea necesităților pentru următorii 2—3 ani. care în general sînt acoperite prin actualul sortiment de proiecte tip și refolosibile, ci la rezolvarea corespunzătoare a cerințelor viitorului apropiatCare va fi noua concepție de proiectare pentru sutele de mii de m p hale industriale ce se vor executa în fiecare an, în etapa 1966—1970 de exemplu ? Cum vor arăta locuințele, școlile sau alte construcții de mare frecvență, în aceeași etapă ? Ce soluții funcționale vom adopta ?

Vom dezvolta de exemplu soluții spațiale pentru locuințe, vom extinde ponderea construcțiilor din panouri mari, în raport cu alte sisteme constructive ? Ce fel de materiale și utilaje vom folosi ?Trecîndu-se printr-o serie întreagă de studii, anchete, verificări experimentale, este necesar ca institutele de cercetări în construcții, sectorul de proiectare tip, Ministerul Industriei Construcțiilor, C.S.P. și C.S.C.A.S. să dea răspuns la toate aceste probleme și altele asemănătoare, asigurîndu-se în cele din urmă proiectele tip necesare perioadei respective. Lucrurile se cer minuțios pregătite, în așa fel încît prevederile ce se fac să fie pe deplin confirmate în momentul aplicării proiectelor tip.Această muncă de pregătire temeinică a proiectelor tip pentru e- tapa următoare, strînsa lor corelare cu problemele de materiale și utilaje, cu dezvoltarea fabricilor producătoare de materiale și prefabricate care să asigure executarea proiectelor, are o mare importanță pentru realizarea în bune condiții a investițiilor din etapa următoare. Este vorba deci de o schimbare calitativă în abordarea problemelor de proiectare, diferită de practica curentă de pînă acum, cînd din cauza unor împrejurări complexe (lipsa decalajului între proiectare și execuție, instabilitatea unor proiecte tip etc.), proiectele Se întocmeau în general ținînd seama numai de unele posibilități imediate.Pregătirile făcute în această direcție sînt încă insuficiente. Anali- zîndu-se cu exigență activitatea de proiectare tip din institutul nostru s.a constatat că aici au existat și mai există o serie de lipsuri în ceea ce privește justa folosire a cadrelor, calitatea, nivelul unor proiecte tip întocmite, greșeli și omisiuni în întocmirea unor documentații etc. La aceste lipsuri s-au adăugat însă și o serie de greutăți, la care merită să reflecte organele care se ocupă de problemele de proiectare.Planurile actuale de proiectare tip se alcătuiesc pe un an de zile, dar este tot mai mult nevoie de a se asigura o corelare strînsă cu un plan de perspectivă. Nesoluționarea la timp a unor probleme importante legate de realizarea anumitor poziții de plan nu este judecată în raport cu consecințele pe care le are pentru executarea unor obiective la termenele stabilite. In acest scop ar fi bine să se elaboreze, cel puțin în problemele centrale (hale industriale, locuințe urbane și rurale, dotări social-culturale). programe de lucru pe cîțiva ani care să cuprindă în mod complex toate aspectele legate de studii, cercetare, proiectare, a- vizare și experimentare. Respectarea unor asemenea programe de lucru, ar asigura și predarea proiectelor tip în termenele prevăzute.Amploarea problemelor ce trebuie rezolvate, caracterul lor republican, face necesară înființarea unul institut central de tipizare. Crearea unul asemenea Institut, format în cea mai mare parte din cadrele I.S.C.A.S.- ului, este în curs de examinare. De asemenea, urmează să fie soluționată o problemă deosebit de importantă și anume, întărirea unui asemenea institut cu cadre de înaltă calificare, cu experiență în proiectare și execuție.

în ultimii ani s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea muncii de avizare a proiectelor. Totuși metodologia actuală de avizare a proiectelor tip la C.S.C.A.S. se cere a fi reexaminată. Avizarea de către acest comitet a tuturor fazelor în care se elaborează proiectele tip, pe baza unei metodologii complicate, cu o pondere deseori importantă a elementelor subiective inerente în aprecierea soluțiilor, duce uneori la situații în care perioada de avizare este mai lungă decît cea de elaborare a proiectelor. Ținînd seama și de faptul că, cu cît durata de la începerea unui proiect și pînă la terminarea lui este mai mare, cu atît soluțiile găsite, chiar ca foarte bune inițial, sînt depășite de progresul tehnic realizat între timp, este necesar să se simplifice actualul sistem de avizare, în așa fel ca proiectele tip să poată fi date în timp util celor ce au nevoie de ele. Ar fi de examinat, printre altele, dacă nu este cazul ca C.S.C.A.S. să avizeze numai acele faze la care se stabilește concepția proiectului, pentru a se da îndrumările corespunzătoare proiectării, urmînd ca detalierea proiectului pentru execuție să fie făcută de către institut pe proprie răspundere. O asemenea rezolvare ar duce la scurtarea cu mult a procesului de avizare, la mărirea simțului de răspundere al proiectantului, la stimularea inițiativei.Ridicăm și o altă problemă. Ponderea construcțiilor experimentale, în raport cu volumul sporit de construcții ce trebuie realizat în viitor este mică. Ar fi indicat să se mărească numărul unor astfel de construcții experimentale, avînd în vedere că ele dau posibilitatea verificării „pe viu" a unor concepții de proiectare. Bineînțeles, că, de la caz la caz, trebuie examinat unde este necesar să se facă asemenea construcții.Sigur că mai sînt și alte probleme ce-și așteaptă rezolvarea corespunzătoare, ca, de pildă, unele de principiu, cum ar fi perioada de valabilitate a unor proiecte tip, stabilitatea lor în legătură cu desele modificări ce intervin în normative, indici etc.Arătînd cele de mai sus, vrem să subliniem necesitatea creșterii preocupării tuturor factorilor chemați să pregătească în cele mai bune condiții construcțiile viitorului apropiat. Semnificativă pentru faptul că această preocupate nu este totdeauna cel puțin la nivelul rezolvării problemelor imediate, este următoarea situație. Institutul a predat C.S.C.A.S. de 6 luni de zile un studiu de noi tipuri de apartamente pentru 2—4 camere și de peste 4 luni o tematică pentru un studiu de noi tipuri de locuințe din panouri mari, dar nu a primit pînă a- cum indicațiile și deslegările necesare. în acest fel nu se poate asigura o ritmicitate rațională în elaborarea proiectelor.Proiectarea tip și-a dovedit în mod practic eficacitatea. Dezvoltarea activității de tipizare, privită în toată complexitatea ei, legată nemijlocit de munca de studii, cercetare și execuție, va crea condiții și mal favorabile pentru transformarea sectorului de construcții într-un sector cu un pronunțat caracter industrial.
arh. GH. PAVLU, director, 

M. LEIBOVICI, inginer șef- 
I.S.C.A.S.

Școala profesională de mecanici agricoli Huși pregătește mecanici agricoli 
pentru S.M.T.-url. in fotografie : un grup de fruntași la învățătură din anul II. 

(Foto : Gh. Vințilă)

Pe scurt 1TAIBA
FLORI DIN „SERA” FABRICII. 

Intr-una din secțiile fabricii „Flamu
ra roșie” din Sibiu întâlnești nume
roase fire de flori, deși nu este seră. 
Ele sînt confecționate din mase plas
tice de mîinile îndeminatice ale unor 
muncitoare. Pînă acum, această sec
ție a fabricii a executat peste 5 000 
de fire de trandafiri și garoafe, care 
vor fi puse în vînzare zilele acestea 
prin magazinele comerțului de stat.

PENTRU „LUNA CADOURILOR". 
Cele 6 magazine de artizanat din Ca
pitală ..ale Cooperajiei meșteșugărești 
au fost aprovizionate, în vederea „lu
nii cadourilor” cu numeroase articole 
de arfă populară, în modele noi și va
riate. S-au adus mii de articole de po
doabă, bibelouri din lemn pictat, bibe
louri din ceramică, os, articole din 
piele, diferite “cüiäfuri romîneșfi etc. 
De multă apreciere se bucură ul
timele noufăfi : lămpi de masă mo
derne cu suport din ceramică și cu a- 
bajur pictat, cupe de lemn pictat, far
furii artistice cu motive nationale și al
tele.AUTOFINANȚAREA COOPERATIVELOR SĂTEȘTI. Unitățile cooperației de consum din regiunea Suceava au dobîndit anul acesta succese însemnate. Planul de desfacere a fost realizat și depășit, s-au obținut economii de peste 1 000 000 lei, iar cifra de beneficii planificată a fost depășită cu aproape 2 000 000 lei. Cooperativele se gospodăresc acum mal bine, mijloacele financiare sînt folosite mal chibzuit. Au crescut fondurile sociale. De curînd au trecut la sistemul de autofinanțare toate cele 143 de cooperative sătești existente în regiune. (De la Ștefan 
Coșovan, coresp. voluntar).

15 ANI DE ACTIVITATE. Orches
tra de muzică populară „Flacăra 
Prahovei" din Ploiești a sărbătorit 
recent 15 ani de activitate. In acest 
tâmp, colectivul artistic a prezentat 
peste 3 000 de spectacole, care au 
fost urmărite de aproape 1 000 000 
de spectatori.IN VACANȚĂ, PE MUNTE. Cabanele Peștera, Babele, Vîriu cu Dor, Padina, Cota 1 500 din munții Bu- cegi răsună în aceste zile de cîntoce pline de veselie ale celor peste 500 de elevi de la școlile medii din București, Constanța, Craiova și alte orașe ale țării. In cele 10 zile de vacanță petrecute pe munte, elevii se vor întrece în concursuri de schi și săniuțe, vor face excursii în munți și pe Valea Prahovei, vor lua parte la difetite acțiuni culturale.60 000 DE SPECTATORI. în cadrul festivalului filmului pentru sate, în raioanele A.damclisi, Medgidia, Măcin, Tulcea au fost prezentate pînă acum 156 filme artistice și tot atîtea filme documentare agricole. Filmele au fost vizionate de peste 60 000 de spectatori.ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER. La Hunedoara, Călan, în localitățile miniere de pe Valea Jiului și în alte centre muncitorești din regiunea Hunedoara se organizează cu regularitate ziua fruntașilor în producție, joi ale tineretului,, seri de odihnă, în cadrul cărora muncitorii își petrec în mod instructiv o parte din timpul liber. Clubul „Siderur- gistul“ din Hunedoara a găzduit recent o serbare comună a slderur- giștilor și constructorilor din localitate. A fost prezentat un bogat program artistic cu concursul artiștilor amatori din localitate.

Irina Arhipova pe scena Operei

Din experiența unităților comerciale brașovene

Komerț modern, deservire civilizată
În orașul Brașov, important centru industrial și turistic, s-a dez

voltat în anii puterii populare b puternică rețea de unități comerciale. 
In prezent, aprovizionarea populației orașului și a aceleia din locali
tățile subordonate — Săcele, Rîșnov, Codlea, Zărnești — este asigu
rată de multe sute de magazine .și unități de alimentație publică. 
Btașbvul de azi s-a înfrumusețat din centru și pînă în cele mai înde
părtate cartiere cu numeroase unități și vitrine moderne, utilate C0‘ 
respunzător și aranjate cu gust.

Lucrătorii comerțului de stat din Brașov au primitjin cîteva rîn- 
duri premii și mențiuni anuale la concursurile pe țară pentru ame
najarea celor mai bune unități, introducerea unor forme avansate și 
rapide de comerț, cit și pentru atenția acordată bunei deserviri.

Redactorul nostru Maria Călin s-a adresat tovarășului Gheorghe 
Dumitrescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular oră
șenesc Brașov, cu rugămintea de a ne relata cîteva aspecte mai im
portante din experiența cîștigată in organizarea, conducerea și des

Timpul consu
matorului tre
buie prețuit !

fășurarea activității comerciale.

Legătură strîn
să între depo
zite și maga

zine

Marele volum de mărfuri necesare orașului nostru și localităților dependente estedesfăcut tot mai mult pe baza sistemelor moderne de vînzare. întreaga rețea de desfacere a orașului, cu unele excepții, este alimentată cu mărfuri pe baza sistemului de aprovizionare directă. în cadrul acestui sistem, este necesară o legătură strînsă între rețeaua cu amănuntul și veriga cu ridicata, o colaborare permanentă între merceologii organizațiilor comerciale și întreprinderile cu ridicata și o cunoaștere cît mai completă din partea gestionarilor și a șefilor de unități a întregului sortiment de mărfuri existent. In acest scop au fost luate măsuri organizatorice care permit fiecărui gestionar sau șef de imitate să viziteze de două-trei ori pe săptămînă depozitele.Foarte util s-a dovedit a fi aportul merceologilor voiajori ai întreprinderilor comerțului cu ridicata. Aceștia vin din depozite bine documentați asupra sortimentelor existente și, în funcție de necesarul de aprovizionare al fiecărei unități vi

zitate, întocmesc pe loc comenzile. Atît comenzile șefilor de unități, cît și ale merceologilor voiajori sê predau depozitelor, care se îngrijesc să le onoreze de urgență, livrînd mărfurile în cel mult 72 de ore. Aplicarea acestei forme de organizare contribuie la aprovizionarea rapidă a magazinelor.Fără îndoială, cel mai important lucru este ca unitățile comerciale să fie în permanență bine aprovizionate, ca munca să fie în așa fel organizată încît cumpărătorii să nu fie prin nimic stînjeniți. De aceea, s-au luat măsuri ca întreprinderea de transporturi Brașov să reasortëze u- nitățile în orele cele mai potrivite, a- dică în primele ceasuri ale dimineții, înainte de începerea vînzării. Nu de mult, în orașul nostru s-a introdus, la centrele de pîine cu desfacere mare, aprovizionarèa de noapte.O mare atenție se acordă recepției calitative a mărfurilor nu numai în depozite, ci chiar în magazine, unde se formează, pe loc, dintre membrii colectivului, o comisie de recepție deseori mult mai exigentă chiar decît comisia de la depozit. Aceasta recepționează marfa bucată cu bucată, pretinzînd, pe

baza unor pontaje, sortimentele, culorile, mărimile etc. pe calități și cantități. Comerțul nostru socialist se dezvoltă pe linia unei asemenea organizări care să permită economisirea într-o măsură tot mai mare a timpului consumatorilor. Potrivit acestui principiu, și în orașul nostru se extind unitățile cu deservire rapidă, atît în sectorul alimentar, cît și în acela de produse industriale : pălării, pantofi etc.Comitetul executiv al sfatului popular orășenesc a îndrumat organizațiile comerciale să treacă și la introducerea altor forme rapide și economicoase de prezentare și vînzare a mărfurilor. Astfel, 65 la sută din rețeaua comercială a orașului aplică sistemul de vînzare cu plata la vînzător, un .mare număr de unități practică expunerea deschisă a mărfurilor, iar în sectorul alimentar sînt folosite cu succes primele forme de aprovizionare la domiciliu pe bază de comandă telefonică. Această formă s-a extins parțial și la aprovizionarea cu lapte. In sectorul de legume, ea s-a experimentat în cadrul aprovizionării de iarnă, prin întreprinderi sau pe baza înscrierilor la unitățile de desfacere. Grupînd comenzile pe străzi și cartiere, am reușit să organizăm această acțiune cu bune rezultate economice.In ultimii ani, am pus un accent deosebit pe specializarea magazinelor. în prezent s-a ajuns ca peste 70 la sută din rețeaua de produse industriale să fie specializată .urmînd imediat la rînd sectorul alimentar și cel de alimentație publică. In ramura alimentației publice s-a dezvoltat, de asemenea, o rețea cu unități variate, punîndu-se accentul pe organizarea de bufete laçto-vegetariene, restaurante dietetice, unități „gospodina“ etc, căre

Studierea cere
rii de consum 
— organizată 

sistematic

prepară zilnic un mare sortiment de produse, multe cu caracter specific.Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea rețelei de desfacere, comitetul .executiv, sub îndrumarea comitetului orășenesc de partid și cu sprijinul consiliului local al sindicatelor, s-a îngrijit în permanență de școlarizarea și de ridicarea calificării lucrătorilor din magazine și unități de deservire. Așa se explică, între altele, rezultatele bune obținute de noi în aplicarea și extinderea formelor noi de deservire și de studiere a cererii de consum.Studierea cererii de consum a luat în acest an un caracter mai organizat, mai sistematic. în magazine, cererile nesatisfăcute se notează și apoi, periodic, se trec în notele de comandă care se trimit depozitelor. Merceologii organizațiilor comerciale urmăresc în permanență ca aceste cereri să fie onorate, ajungîndu-șe la nevoie pînă la unitatea producătoare.Cunoașterea cererii de consum se mai realizează și pe calea consfătuirilor periodice dintre consumatori și lucrătorii din comerț, organizate pe cartiere, cu ajutorul deputaților, al comitetelor de cetățeni. La aceste consfătuiri prezintă scurte referate organele comerciale ç cu ponderea cea mai mare în cartierul respectiv sau care au primit, în perioada respectivă cèle mai multe sesizări. Asemenea consfătuiri au loc periodic în principalele cartiere ale orașltlui. Propunerile - cetățenilor sînt notate pe loc de delegații secțiunii comerciale și ai organizațiilor comerciale, sînt aduse la cunoștința comitetului executiv al sfatului populai' și se trece la rezolvarea lor în ordinea urgenței. în general, măsurile sînt luate operativ, aplicarea lor fiind controlată de secția comercială a sfatului popular orășenesc. De mare folos pentru cunoașterea cererii cetățenilor s-a dovedit a fi deplasarea merceologilor și economiștilor de la întreprinderile cu ' ridicata la fabricile și întreprinderile producătoare.O formă bună de legătură a comerțului cu industria a constituit-o,

Urmărirea a- 
tentă a înde
plinirii hotărî- 

rilor

și în acest an, consfătuirea de la Brașov a tuturor fabricilor de textile din cuprinsul regiunii, la care au participat delegați ai comerțului cu ridicata, cu amănuntul, ai secțiunii comerciale și ai Ministerului Comerțului și Ministerului Industriei Ușoare. Cu acest prilej, reprezentanții industriei au luat cunoștință nemijlocit de cererile comerțului, s-a discutat despre sortiment și calitate. Asemenea consfătuiri ar fi foarte necesare și fructuoase și în cadrul altor ramuri de comerț, cum este cel cu produse alimentare.îndrumat de comitetul orășenesc de partid, comitetul executiv al sfatului popular se ocupă îndeaproape de comerț, analizează sistematic activitatea din diferite sectoare. O sesiune din septembrie a fost consacrată, de pildă, numai aprovizionării de iarnă a populației și dezvoltării rețelei comerciale pe 1962—1963, luîndu-se hotărîri importante privitoare la îmbunătățirea continuă a muncii în comerț.Pentru extinderea experienței bune și pentru combaterea unor deficiențe ce se mai ivesc în rețeaua comercială, cu sprijinul organelor de partid și al consiliului local al sindicatelor, au loc consfătuiri de producție trimestriale cu toți șefii de u- nități, gestionarii,, șefii de raioane, fruntașii în comerț, cu participarea Direcției comerciale regionale și a secțiunii comerciale. De asemenea, lunar- s-au organizat ședințe de producție cu fiecare magazin mai mare sau pe grupe de magazine cu obiecte comune de comerț. Merită menționat aportul pe care l-au adus echipele de control obștesc, care au ajutat la semnalarea manifestărilor de delăsare ce se mai fac uneori simțite în unități, la încetățenirea unei atitudini pline de solicitudine față de cumpărători.Prin îmbinarea măsurilor organizatorice cu o temeinică și susținută muncă educativă în rîndul tuturor lucrătorilor, ne vom strădui să ridicăm tot mai mult nivelul activității comerciale, potrivit condițiilor create și exigențelor oamenilor | muncii, i

Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Romrne a găzduit săptămînă aceasta 
în două spectacole — „Aida“ și 
„Carmen" — pe una din reprezen
tantele de frunte ale școlii interpre
tative muzicale sovietice : Irina Ar
hipova, artistă a poporului a 
R.S.F.S.R., prim-solistă a Teatrului 
Mare al U.R.S.S.

Publicul nostru a avut ocazia de 
a o cunoaște și aplauda pe cîn- 
tăreafa sovietică cu doi ani în urmă.

Reîntîlnirea de acum a prilejuit o 
reafirmare a calităților multiple ale 
Arhipovei, care în acești doi ani și-a 
desăvîrșit în mod remarcabil arfa, 
înzestrată cu o voce de mezzoso- 
prană cu un timbru deosebit de fru
mos, egală în toate registrele, du
blată de o desăvîrșită muzicalitate, 
Irina Arhipova realizează o tălmă
cire perfectă a partiturii rolurilor in
terpretate.

în rolul Amneris din opera „Aida” 
trăsăturile de caracter ale persona
jului, dragostea plină de infatuare, 
mîndria și apoi trufia jignită au fost 
redate în mod convingător prin 
cînt, printr-o profundă înfelegere 
muzicală.

Cu totul diferită decît prinfesa 
egipteană ne-a apărut întruchiparea 
personajului colorat și contradicto
riu al lu> Carmen. întreaga gamă a 
sentimentelor și temperamentul fier
binte al eroinei lui Bizet au căpătat 
prin intermediul admirabilelor resur
se vocale și al inteligentei muzicale 
a Arhipovei viață scenică și preg
nantă.

Modul în care solista sovietică 
s-a integrat în stilurile atît de dife
rite ale celor două opere, una ita

liană, cealaltă franceză, este o măr
turie a înaltei sale culturi muzicale.

Alături de Arhipova, în „Aida“ a 
mai cînfat un oaspete — tînărul te
nor bulgar, Ivan Dimov (interpretul 
lui Radames) care, posedînd un ma
terial vocal de calitate, a sus(inut 
rolul cu dezinvoltură, dar fără do
zajul necesar. Spectacolul acesta a 
prilejuit totodată apariția pe scena 
Teatrului de Operă și Balet în rolul 
titular (Aida) al artistei emerite Arta 
Florescu. Și în acest rol, interpretat 
pentru prima oară de ea, Arfa Flo
rescu a demonstrat înalta ei școală 
de cînt, grafie căreia a putut depăși 
dificultățile rolului, nu înfrufotul po
trivit pentru vocea sa. D. Ohanezian, 
artist emerit, în Amonasro a dove
dit din nou remarcabilele sale cali- 
făfi de cînfăref și actor. Conduce-, 
rea muzicală a spectacolului a fost ȘL 
asigurată de maestrul emerit al ar- 
tei Jean Bobescu.

în spectacolul cu opera „Car
men“, alături de Arhipova, sub con
ducerea experimentată a dirijorului 
Mihai Brediceanu, soliștii Teatrului 
de Operă și Balet, în frunte cu Cor
nel Stavru (Don José), Mihail Ar- 
năutu (Escamillo) și Maria Șindilaru 
(Michaela) au adus un aport prețios 
la calitatea deosebită a spectaco
lului.

încheindu-și turneul în fara noa
stră cu spectacolele cînfate la Tea
tru! de Operă și Balet al R.P. Ro- 
mîne, Pina Arhipova a dăruit pu
blicului bucureșfoan două seri mu
zicale de înaltă ținută artistică. Spe
răm să o revedem curînd la noi.

MARIN CONSTANTIN 
artist emerit

Concertul Filarmonicii „George Enescu“
Dirijorul elvețian Richard Schu

macher este pentru a doua oară 
oaspete al Filarmonicii „George 
Enescu”. In programul său de fac
tura clasică au figurat cele „cinci 
piese pentru copii” „Ma Mere 
L'Oye’’ de Ravel, care nu s-au mai 
cîntat de mult în București. Scrii
tura lor transparentă, atmosfera 
de poveste, sugerarea coloristic- 
abilă în cîteva pagini a irumoasei 
adormite sau a unei păduri feerice 
fac din aceste miniaturi o lucrare 
agreabilă. Muzician sensibil, fami
liarizat cu formațiile de cameră, 
Richard Schumacher a interpretat 
cu finețe această piesă, reușind să 
învie cu plasticitate chipurile u- 
neia din cărțile copilăriei.

Muzică de o mare frumusețe, a 
cărei scriitură concertistică rămî- 
ne în felul ei neegalată, Simfonia 
concertantă în Mi bemol major de 
Mozart a fost interpretată de patru 
dintre cei mai buni soliști ai noș
tri : Ion Danie — oboi, Constantin 
Ungureanu — clarinet, Ion Bădă- 
noiu — corn și D. Alexandrescu 
— fagot. Artiști stăpîni pe instru
mentele lor, ei au cîntat muzical 
șl expresiv, iar pasajele de virtuo
zitate au sunat cu strălucire. Nu 
pot să nu menționez încă un cuvin! despre marea artă a lui Mo
zart de a conduce vocile și a îm
bina culorile diferite ale acestor 
patru instrumente, obținînd uneori

sonorități nebănuite chiar pentru 
un ascultător de azi.

Concertul a Cuprins de aseme
nea Simfonia a VIII-a de Beetho
ven. Richard Schumacher a inter
pretat această lucrare pe linia ce
lorlalte surori ale ei robuste și pli
ne de încordare. Versiunea este 
posibilă și practicată adeseori, cu 
- ondlția ca pasajele de forte, „ra
mele” acestea tipic beethovenlene 
să încadreze momente de grafie și 
umor — caracteristice simfoniei. 
Acest lucru i-a reușit dirijorului 
Richard Schumacher, care a de

monstrat astfel încă o latură a 
personalității sale muzicale, aceea 
a energiei și a stăpînirii sonorită
ților ample.

Muzician în plină afirmare a ta
lentului său, Richard Schumacher 
este un prieten al țării noastre. A- 
cest lucru s-a văzut încă de data 
trecută, cînd a dirijat cu multă 
dăruire cele „Trei dansuri romî- 
nesti" de Theodor Rogalsky.

împreună cu Valentin Gheor
ghiu, care în stagiunea trecută a 
obținut un mare succes în concer
tele sale din Elveția, Richard 
Schumacher și orchestra sa de ca
meră „Dell’Angelicum" va între
prinde un turneu în Italia, Elveția, 
Belgia și Olanda.

THEODOR GRIGORIU

CffBdw * Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Glzelle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale” (Sala Comedia) : Febre — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru) : Antoniu și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub un 
acoperiș — (orele 20). Teatrul de stat 
Brașov (Sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra — Bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Coana Chirița în Iași — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C. F. R.-Giulești : 
Măria sa., bărbatul — (orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat : Selecțiuni... selec- 
țiuni — (orele 20). Teatrul regional 
București : Mielul turbat (orele 17 și 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Tănase și Revista — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul piimîntului în 30 
de melodii (orele 20). (Sala Dalles) : Mu
zica. bat-o vina — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei) : Harap Alb — 
(orele 16). Circul de stat : Valea tranda
firilor — prezentat de ansamblu! circu
lui din R. P. Bulgaria — (orele 20).

CONCURSUL TINERILOR ARTIȘTI : 
(Sala Teatrului • Tineretului) : (ora 10) 
Teatrul de stat din Brașov : „Chirița în 
Iași” ; Teatrul de stat din Tg. Mureș 
(secția romînă) : „Hei, oameni buni !“ și 
„Micile tragedii" ; Teatrul de stat din 
Constanța ; „Hei, oameni buni 1' și „Fe
bre“ (fragmente) ; (ora 20) Teatrul de 
stat din Galați : „Poveste din Irkutsk“.

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej șl Ion Gheorghe 
Maurer în India și Birmania — Vizita 
solilor poporului roniîn în Indonezia : ru
lează la cinematografele Magheru (10,30: 
12,30; 16,30), Tineretului (18,30; 20,30). Omul 
de lingă tine : Republica (10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19; 21,15). Secretul elfrului : Ma
gheru (18,30; 20,30). Tinerii — cinemascop : 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21). 1 Mai 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gh. Doja 
(8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45; 22), 23 
August (11,30; 14: 16,30; 19; 21,30). G.
Coșbuc (10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45; 22). 
Cînd copacii erau mari : I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30: 21), volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16; 13;
20) . Miracolul lupilor — cinemascop :
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20.30). Președintele — 
centru înaintaș : Victoria (10 ; 12,15;
14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex, Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Drumul Șefii (16; 18; 20). Circul :
Tineretului (10,30; 12,30). Regăsirea : Ti
neretului (14,30; 16,3.0), 8 Martie (11; 15;
17; 19; 21), Miorița (10; 12; 16,30; 18; 20,30). 
Moara diavolului : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
13,45, după amiază 16; 18,30; 20,45), înfră
țirea între popoare (11,30; 16; 18; 20), Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). Mindrie : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Pro
gram pentru copii : 13 Septembrie (10;
11.30) . Magistratul : 13 Septembrie (14,30;
16.30; 18,30: 20,30). G. Bacovia (15; 17: 19;
21) . 30 Decembrie (12; 15; 17; 19; 21). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). O Viață rulează la' 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15

20,30). Permisie pc țărm : Cultural (18; 
18,15; 20,15). Povestiri vesele : Alex, Po
pov (rulează în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 21 — și program de 
filme documentare), 8 Mal (15,30; 18; 20,15). 
Ultima bătălie : Grivlța (16; 18; 20,30). 
Vară romantică rulează la cinematogra
fele C-tln David (15,30; 18; 20,30), M. Emi- 
neseu (16; 1B,15; 20,30). Hamlet rulează la 
cinematografele V. Roaită (9; 12; 15; 18; 
21), Arta (14; 17: 20). Perle negre : Uni
rea (16; 18; 20). Șoferii iadului : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Celebrul 702 rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (15; 17;
19; 20,45). Alarmă pe insulă : Munca (16; 
18,15; 20,30) Profesiunea doamnei War
ren : Moșilor (16 ; 18; 20). Crimă fără pe
deapsă rulează la cinematografele Dorica 
Simo (10; 18,15; 20,30), Ilie Pintilie (16; 18; 
20). Tintin și misterul „Linei de aur"! 
16 Februarie (16; 10; 20). Cînd comedia 
era rege — Vîrsta de aur a comediei : 
Olga Banele (15; 18; 20,45). Pompierul a- 
tomic rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : B. 
Delavrancea (11; 16; 20).

MATINEE SPECIALE PENTRU COPII 
ȘI TINERET. O zi din viața unul tînăr 
rulează la cinematograful înfrățirea în
tre popoare. Băieții noștri — Petrolache 
Fät-Frumos : C-tln David. Secerișul ver
de — Un cros neobișnuit : Volga. Golful 
urșilor albi — Pe drumul focului : 30 De
cembrie. Copilul șl orașul — Homo Sa
piens : 23 August.

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprlnș : Telejurnalul săptămînll. 
Cu planul anual îndeplinit. Cu aparatul 
de filmat prin marile uzine bucureștene. 
Munca de cercetare în sprijinul produc
ției. De o vîrstă cu Republica. „Cronica 
Unei lumi apuse“ — documentar realizat 
de Studioul de televiziune „București". x 
Muzică ușoară pe film. 19,00 — Emisiu
nea pentru sate. In încheiere : buletin de 
știri. CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut rece 
cu cerul variabil în Banat, Oltenia șl 
Dobrogea și mai mult acoperit în rest. 
Ninsori slabe locale au căzut în toate 
regiunile țării. Vîhtul a suflat slab plnă 
la potrivit. Temperatura aerului la orele 
14 înregistra valori cuprinse între — 2 
grade la Gurahonț și — 12 grade la Avră- 
meni. Ieri în București : Vremea s-a 
menținut rece cu cerul mal mult aco
perit. în cursul dimineții a nins trecă
tor. Temperatura maximă a fost de — 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 decembrie. In țară : Vremea se va 
menține rece cu nopți geroase la început. 
Cerul va fi variabil mai mult acoperit, 
pe alocuri va continua să ningă. Vînt 
moderat. Temperatura va crește ușor. 
Minimele vor fi cuprinse între — 3 și 
— 13 grade, mai coborîte la începutul 
intervalului iar maximele între + 2 gra
de și — 8 grade. Local ceață, la sfîrșitul 
intervalului condiții favorabile chiciurei 
și poleiului. In București : Vreme rece 
cu nopți geroase la început. Cerul va fi 
mal mult noros. Temporar ninsoare. 
Temperatura va crește ușor.
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Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomineTovarășe președinte,Am luat cunoștință că mi s-a conferit titlul de „Om de Știință Emerit”, prin Decretul nr. 833 din 5 noiembrie 1962, emis de Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne.Exprim mulțumirile mele pentru ăceastă înalta distincție, atît Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, cit și dv. personal.Mă simt deosebit de recunoscător față de partidul și guvernul care au găsit un impunător mijloc de a răsplăti modesta mea muncă.

Conducerea țării inaugurează astfel o formă cu totul nouă de a răsplăti munca noastră ; ea va servi drept imbold la lucru pentru generațiile tinere ce ne vor urma. Noua eră inaugurată astfel ni se prezintă nouă cu perspective și mai mari ca în trecut, în procesul de consolidare a regimului socialist.
Prof. unîv. dr. VICTOR VILCOVICI 

șeful catedrei de mecanică 
a Facilității de matematică 

a Universității București

A apărut nr. 12 al revistei

Probleme aie păcii și socialismului''
f

A apărut, în limba romînă, în Editura politică, nr. 12 (52) pe anul 1962 al revistei „Probleme ale păcii și socialismului“, revistă teoretică și in- mativà a partidelor comuniste și uncitorești.Acest număr al revistei cuprinde articolele: „Politica de coexistență pașnică rezistă încercărilor“: „Unele probleme ale mișcării revoluționare” de B. N. PONOMAREV: „Lupta pentru formarea uniși guvern popular în Chile“ de L. CORVALAN; „Se întărește unitatea forțelor populare din Argentina” de V. CODO VILLA; „Activitatea comuniștilor finlandezi în parlament“ de E. TÜOMINEN; „Fascismul nu arc ce căuta în Anglia !” de R. PALME DUTT.Rubrica „In partidele comuniste și muncitorești“ conține numeroase materiale informative cu privire la activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri“ sînt publicate în încheiere materiale ale discuției pe tema ..Probleme ale capitalismului contemporan“.Rubrica „Cărți și reviste” cuprinde recenzia lui M FERRARA la culegerea de articole și cuvîntări ale lui P. Togliatti intitulată „Probleme ale mișcării muncitorești internaționale, 1956—1961“ și recenzia lui M. AMIN și G. MIRSKI la cartea lui K. Bru- t.enț, intitulată „împotriva ideologiei colonialismului contemporan“.Rubrica „Scrisori, note” cuprinde notele intitulate: „Răspunderea morală a oamenilor de știință“ de L. INFELD: „O nouă republică în O- ricntul Apropiat” de N. RAȘID ; „Luptătorii pentru dăzarriiarca nucleară în Anglia” de I. MONTAGU.Revista publică noi materiale rubrica „împotriva represiunilor persecutării democraților“. laȘî

Concursul tinerilor artiști
Marți 25 decembrie, in cadrul con

cursului tinerilor artiști din teatrele 
dramatice, au fost prezentate urmă
toarele spectacole: Teatrul de stat 
din Botoșani — „Romeo, Julieta și 
întunericul” de L. Otcenasek (regia 
Mihai Pascal); Teatrul de stat din 
Oradea (Secția maghiară) — „Febre” 
de Horia Lovinescu (regia Szombati 
Gille Otto). Au prezentat, de aseme
nea, fragmente Teatrul de stat din 
Baia Mare și Teatrul Maghiar de 
Stat din Cluj.ÎN EDITURA POLITICĂau apărut :T. POSTOLACHE : Acumularea capitalului și pauperizarea pro- ' letariătului.64 pag. 1,25 leiVL. FEDOROV : Imperiul invizibil.

96 pag. 2,35 lei

Plenara C C. al Crucii Roșii

anul 1962, Anton Moi- al Crucii bugetul și
în ziua de 24 decembrie a avut loc plenara C.C. al Crucii Roșii a R- P. Romîne, în cadrul căreia s-a discutat darea de seamă pe prezentată de tovarășul sescu, președintele C.C. Roșii, și e fost aprobatplănui de muncă pe 1963.La lucrările plenarei au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerului învățămîntului și Consiliului Central al Sindicatelor, președinții și secretarii comitetelor regionale de Cruce Roșie.

TELEGRAME EXTERNE
Să înceteze persecuțiiie împotriva P.C. din S.U.A.

Protestul unui grup de activiști sindicali din irlanda de nordLONDRA 25 (Agerpres). — Un grup de activiști sindicali din Irlanda de nord au adresat președintelui S.U.A., J. Kennedy, o scrisoare în care protestează împotriva prigoanei rușinoase exercitate de autoritățile americane contra Partidului Comunist
din S.U.A. și a mișcării progresiste „Femei, luptați pentru pace". în scrisoare se spune că amenda impusă Partidului Comunist din S.U.A. pentru refuzul de a se înregistra ca „organizație subversivă" constituie o „parodie de justiție".

Campanie pentru eliberarea 
prizonierilor politici din Venezuela
CARACAS 25 (Agerpres). — Parti

dele democratice, organizațiile munci
torești și studențești din Venezuela au 
început să desfășoare o campanie pe 
scară națională în sprijinul eliberării 
miilor de prizonieri politici din închi
sorile venezueliene. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul „Clarin” din Caracas a 
publicat un editorial în care denunță 
ipocrizia dictaturii regimului președin-

Befancourf. După cum scrie ziarul, 
guvernul a anunțai restabilirea 

constituționale,

felui 
deși 
parțială a garanțiilor 
recent a fost emis un decret care lega
lizează perchezițiile, arestările și res- 
trînge libertăjile cetățenești. Ziarul sub
liniază că în ultimul timp peste 5 000 
de vénézuélien! au fost arestați în vir
tutea acestui decret și își vor „petrece" 
sărbătorile de iarnă în închisori.

Represiuni împotriva populației 
pașnice din Vietnamul de SudSAIGON 25 (Agerpres). — Recent 

trupele ngödinhdiemiste au. deschis 
focul asupra a două localități din 
provincia Pleiku, omorînd 52 de-per
soane și rănind alte 40.în legătură cu aceasta, ~ Nguyen Hiju Tho, președintele C.C. al Frontului Național de Eliberare din

Vietnamul de sud, a făcut o declarație în care demască acțiunile criminale ale autorităților împotriva populației pașnice și cere Comisiei internaționale de Supraveghere și control din Vietnam să ia măsuri imediate în vederea încetării lor.
Premierea formațiilor artistice 

de amatori din CapitalaMarți după-amiază, la Casa de cultură a raionului „1 Mai“ a avut loc festivitatea decernării premiilor câștigătorilor întrecerii formațiilor artistice de amatori din Capitală, Organizată de Comitetul pentru Cultură și Artă al orașului București, Consiliul local al sindicatelor, Comitetul orășenesc București al U.T.M. în cinstea celei de-a 15-a ■ aniversări a R. P. Romîne.Premiul I a fost acordat: corurilor Uzinelor „Republica“, clubului Finanțe Bănci, Direcției regionale C.F.R.; orchestrei sernisimfonice de cameră a Sindicatului lucrătorilor sanitari; orchestrei de muzică populară a fabricii de ace de tricotat; or_ chestrei de mandoline a Poștei centrale; orchestrei de fluierași a Sin-

dicatului lucrătorilor P.T.T.R.; fanfarei Uzinelor „Grivița Roșie": grupului vocal-instrumental ăl Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei; formațiilor de dansuri ale Casei de cultură a raionului „Tudor Vladimirescu”, clubului Uzinelor „Grivița Roșie", Fabricii de bere Rahova“;' brigăzilor de agitație ale.Uzinelor „23 August”, Casei. de cultură a raionului „Grivița Roșie“, căminului cultural din comuna Jilava, precum și unui număr de 8 Soliști vocali și instrumentiști.Premiul II a fost atribuit unui număr de 23 formații artistice și 12 soliști, iar premiul III, la 22 de formații artistice și 12 soliști. Au fost acordate de asemenea numeroase mențiuni. (Agerpres)Republica și revoluția culturală tacol și audiții din țară, localurile așezămintelor și căminelor culturale, am aveg înaintea ochilor un oraș măreț, o Acropolis a umaniiăților în Republica Populară Romînă. Am ii nedrepți să nu punem în mijloc, ca oameni respectuoși de moștenirea culturală, și frumosul Ateneu Romîn, cară, de altfel, a foât ridicat prin subscripție publică.Scriu acest articol iarna. Pînă zilele trecute, pe jos încă mai dăinu- iau pe alocuri troienele de frunze ale toamnei în vreme ce cite una întîrziată, bătînd în roșu și auriu, se desprindea din copacul dinaintea ferestrei mele și cobora cu o fîlfîlrs lină la pămînt. Eu nu vedeam decît aurul. Condeiul eete un fler de plug care taie brazda ca și al tractorului chiar prin zăpadă, iar căderea frunzelor și ninsoarea nu sînt trifete în sine. Creatorii lumii vechi au scos cîntece din lacrimi, tinerii scriitori le scot din bucurie. Puterea populară le-a dat demnitatea, a creat pentru ei așezăminte în care operele lor să fie ascultate, văzute și citite de la muncitorul a- gricol pînă la cel științific și toată grija lor rămîne de a se desăvîrși în arta de a evoca faptele eroice ale timpurilor noi.

(Urmare din pag. I-a)bun, la Homer. Shakespeare, Cervantes, Balzac, Pușkin, Eminescu, primind totdeodată cu simpatie tinerele generații de autori, spre a le da încrederea robustă în ecoul artei lor, pe care în societatea moșieresc- burgheză Eminescu n-o avea :De ce nu voi pentru nume, pentru glorie să scriu ?Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu ?N-am pus la socoteală căminele culturale, casele raionale de cultură, cluburile, bibliotecile, universitățile populare, în care toate domeniile culturii sînt împărtășite tuturor. De cincisprezece ani cetățenii acestei țări, tineri și bătrîni, învață.Străbat țara în lung șl în lat în fiece an șl în fiece lună, Uimit nu numai de vertiginoasa transfigurare a peisajului arhitectonic prin răsărirea ca printr-un proces vulcanic a orașe întregi, sclipind asemeni unor aglomerări cristalice, dar mai ales de frumusețea șf uneori somptuozitatea unor așezăminte culturale ridicate spre a se răspunde setei de adevăr și frumos a poporului de pretutindeni. Dacă am aduna ca într-o machetă noile săli de spec-
Planul de producție

Vești din [mie socialiste
Valorificarea unui important zăcămînt 

de cărbuni
acestui zăcămînt, si
tuat în partea de est a 
bazinului, depășesc un 
miliard de tone.

Cele șase mine, care 
vor fi construite, vor 
da 15 milioane tone 
cărbune anual. Con
strucția primelor două

uzînă automatizată
cele mai perfecționate, 
întregul proces de pro
ducție este automati
zat. Presele sînt dirija
te prin celule foloelec- 
trice.

Instalațiile automate 
vor permite introduce-

Comitetul de Stat 
pentru Industria Com
bustibilului al U.R.S.S. 
a aprobat proiectul 
valorificării unui im
portant zăcămînt din 
bazinul carbonifer 
Donbas (Ucraina). Re
zervele geologice ale

O
In districtul Laslc 

(R. P. Polonă) au lost 
terminate lucrările de 
construcție a uzinei 
de silicați „Teodory”. 
Noua întreprindere 
este înzestrată cu ma
șini și instalații dintre

mine este prevăzută sä 
înceapă în anul 1964, 
iar a celorlalte — pînă 
în 1970.

In acest interval ex
tracția de cărbune din 
Donbas va crește cu a- 
proximativ 50 milioa

ne tone. (TASS).

rea unor noi elemente, 
nelolosite pînă acum 
în industria construc
țiilor poloneză, cum 
sini, de pildă, blocuri 
din mai multe cără
mizi,-ceea ce contribuie 
la creșterea productivi
tății muncii.

Dezvoltarea transportului fluvial
Flota fluvială a R. D. 

Germane a transportat 
în acest an 10,7 mi
lioane tone de mărfuri 
— anunță agenția 
A.D.N. Pe cei 2 650 
km căi de navigație

circulă aproximativ 20 
de tipuri de vase 
și șlepuri. In ulti
mii ani numeroase vase 
vechi au fost înlocuite 
sau reconstruite. Peste 
o sută de șlepuri au

fost înzestrate cu mo
toare Diesel de 180 
CP. I au fost puse în 
circulație 52 vase noi 
de 670 tone cu motoa
re Diesel de 420 CP.

Noi instituții de învățământ superior
In timp ce în trecut 

în Bulgaria existau nu
mai opt instituții de 
învățămînt superior, cu 
418 cadre didactice, în 
prezent funcționează 22 
institute de învățămînt 
superior, cu aproape

4 000 de profesori, do
cenți, conferențiari și 
asistenți. In mod cores
punzător a crescut nu
mărul studenților.

In 1963 se vor des
chide alte 3 institute 
de învățămînt superior:

institutul superior de 
mecanică și electrome
canică de la Varna, In
stitutul superior de chi
mie și tehnologie din 
Burgas, Institutul peda
gogic superior din 
Tîrnovo.

O Zilele acestea în orașul Blaj s-a dat 
în folosință un cinematograf cu ecran lat. 
Noul cinematograf este înzestrat cu a- 
parate de proiecție moderne.

• îhcepînd din ziua de 24 decembrie, și 
pe linia de autobuze nr. 46, care circulă 
din București pină în comuna Pantelimon, 
a fost introdus sistemul autoservirii la 
plata biletelor de călătorie. In acest scop 
I.T.B. a adus autobuzelor de pe această 
linie amenajările respective introdueîn- 
du-se mesuțele speciale necesare acestui 
sistem. Linia 46 este cea de-a patra linie 
de autobuze pe care nu sînt taxatori.

(Agerpres)
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DUBLU SUCCES LA HANDBAL

Exploatarea carboniferă „la zi“ do la Slatlnlce — R. S. Ceho
slovacă. Aici a lost Instalat un transportor lung de circa 4 km. In 
folograiie : O parte a instalației de transportare a cărbunelui.

Solidaritate cu lupta patrioților 
sud-vietnameziTOKIO 25 (Agerpres). — „Urmă

rim cu deosebită atenție lupta Fron
tului național de eliberare din Viet
namul de sud împotriva imperialis
mului american și dictaturii lui Ngo 
Dinh Diem pentru independență, 
pace, neutralitate și reunificaréa pa
triei" — se arată într-o scrisoare a- dresată de organizațiile obștești din Japonia patrioților sud-vietnamezi. Această scrisoare a fost adoptată în unanimitate la o ședință comună a Asociației de prietenie japono-viet-

nameză, Comitetului japonez de solidaritate cu țările Asiei și Africii și a Comitetului japonez pentru apărarea păcii, convocată cu prilejul celei de-a doua aniversări a întocmirii Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud. Participanții la ședință au adoptat în unanimitate și o rezoluție în care își afirmă hotărî- rea de a sprijini lupta patriotică dreaptă a Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud.

Selecționatele R. P. Romîne au întrecut 
reprezentativele Iugoslaviei

Ambele selecționate de handbal 
ale țării noastre au trecut cu succes 
examenul susținut aseară în sala 
Floreasca din Capitală: Echipele 
noastre de handbal, care dețin 
titlurile de campioane ale lumii, au 
reușit nu numai să adauge la pal
maresul lor două victorii în fața 
unor formații redutabile (echipele 
Iugoslaviei), ci să și ofere publicului 
un spectacol corespunzător reputației 
ce o au. Meciurile, în special cel 
dintre echipele masculine, au aVut o 
desfășurare pasionantă, cu faze di
namice. de o rară frumusețe (pe care 
le-ar fi „gusta?’ desigur și telespec
tatorii, dacă televiziunea ar fi fost 
prezentă). Pasele rapide și precise, ca 
și șuturile surprinzătoare la poartă, 
au dus la înscrierea a numeroase 
goluri. în cuplaj s-au înscris in to
tal 43 puncte !

Echipa noastră masculină și-a im-

oglinda activității
gospodăriei colective

(Urmare din pag. I-a)dê 4 500 kg porumb boabe la ha, iar pe 40 ha sfeclă de zahăr am avut o producție de 32 000 kg la ha.Aceste rezultate ne îndeamnă ca în 1963 să acordăm o și mai mare atenție pregătirii terenului, folosirii îngrășămintelor și lucrărilor de întreținere. pentru a realiza recolte mai mari.Paralei cu lupta pentru sporirea producției la hectar ne străduim să mărim suprafața arabilă cu încă 14 Ira prin defrișarea unor tufișuri și vii hibride, îmbătrînite, și prin desecarea unor terenuri mlăștinoase.Experiența de pînă acum ne-a a- ratat că în anul 1963 va trebui să punem un accent și mai mare pe întărirea brigăzilor și echipelor care sa lucreze mai bine terenul repartizat, și să putem aplica retribuția și după producțiile realizate. în urma unei analize, am hotărît să organizăm 4 brigăzi în loc de 5 cite am avut în acest an, să cuprindă fiecare cité 7-8 echipe, iar în echipă cite 25-30 colectiviști.Dat fiind faptul că în gospodăria noastră sectorul zootehnic se va dezvolt"? simțitor, noi vom acorda o mare atenție organizării brigăzii zootehnice. Pe lingă cei 15 îngrijitori și mulgători pe care-i avem acum, la cursurile zootehnice de 3 vață încă 10 colectiviști care era în viitor în acest sector.La unele lucrări normele în acest an s-au dovedit necorespunzătoare. De aceea, pe baza experienței cîștigate, pregătim propuneri de noi norme de lucru la o se-»

rie de munci, propuneri pè care. le vom supune aprobării adunării generale.Sintern hotărîți să întocmim un plan de producție la nivelul posibilităților existente, care să . ducă la înflorirea continuă a gospodăriei colective, la creșterea nivelului de trai al colectiviștilor.
Cum folosiți pâmîntullRăspunde tov. VASILE ROMAN, președintele G.A.C. Drăgu- șeni, raionul Oaș :

ani în- vor lu-folosite

Condițiile pedoclimatice din zona unde se află gospodăria noastră nu sînt dintre cele mai favorabile. Solul este de tip podzolic, cu mare aciditate, iar verile sînt de obicei secetoase. Cu toate acestea, prin lucrări făcute la timp și de bună calitate, prin îngrășarea terenului, aplicarea amendamentelor calcaroase și folosirea semințelor de soi, avem putința să ridicăm fertilitatea pămîntu- lui, să-l obligăm să ne dea producții din ce în ce mai mari de cereale, plante tehnice și furaje.în planul de producție pe anul 1963 noi ne- propunem să obținem la toate culturile producții mai mări decît anul acesta.Pe ce căi vom realiza acest lucru ? în primul rînd, se înțelege, prin sporirea producției la hectar. In această direcție cuvîntul hoțărîtor îl are aplicarea agrotehnicii înaintate. Stabilim amănunțit unde va fi amplasată fiecare cultură, unde .vom

da îngrășăminte calcaroase, täte etc.Vreau să arăt și alte măsuri ce se iau pentru folosirea mai rațională a pămîntului. Acum, după terminarea muncilor în cîmp, o parte din colectiviștii noștri lucrează la defrișarea unor pilcuri de copaci și mără- cinișuri. Pe această cale, precum și prin desființarea unor drumuri, vom cîștiga mai bine de 10 ha de teren arabil care, cultivat cu porumb, ne va aducé o. producție suplimentară de circa 3 vagoane și jumătate porumb.Gospodăria noastră are aproape 5Q0 ha de teren pe care în primă- verile ploioase,, cum a fost și în acest ah, băltește apa timp îndeluh- gat. Acéasta ne-a adus pagube, a în- tîrziat executarea lucrărilor. în planul de producție prevedem o serie de lucrări care vor înlesni scurgerea apelor. Astfel încă de pe acum desfundăm unele canale vechi șl săpăm altele noi. Prin aceste lucrări vom cîștiga Vreo 5—6 ha ocupate cu ochiuri de bălți și mocirlă.Pèntru sporirea ■ producției de furaje ne-am propus să desțelenim 40 ha ocupate de pășuni și. finețe slab productive spre a le cultiva cu plante furajere valoroase. Prin aceasta, vom obține, de pe aceeași suprafață, de cîteva ori mai multă masă verde și alte Îuraje.în 1963 vom extinde pe încă 200 ha culturile de fasole și dovleci intercalate prin porumb. După recoltarea cerealelor păioase pe circa 120 hä vom semăna porumb furajer. De asemenea, terenurile cultivate cu cartofi timpurii și secară masă verde, imediat după recoltare, vor fi însămînțate cu plante furajere.

și amendamente ce. lucrări vor fi execu-

pus ritmul și tactica de joc, de multe 
ori fără greșeală. Ivănescu și Hnat au 
jucat cu atîta precizie și forță — 
chiar în momente cînd apărarea oas
peților părea de netrecut — înCît a- 
plauzele publicului au fost driblate 
de aplauzele... adversarilor. Moser, 
Costache I și Covaci (acesta din 
urmă ar trebui să fie însă mal calm 
în timpul jocului!) au adus o mare 
contribuție la crearea unor acțiuni 
spectaculoase și totodată eficace. în
treaga echipă, precum și antrenorul 
merită felicitări pentru jocul prestat, 
Scor final: 18—12 (7—4). De la oas
peți, o impresie bună au lăsat Vt- can și Karadza, principali realizatori 
ai punctelor echipei lor.

Echipa noastră feminină a reali
zat, în sfirșit, o victorie în fața unor 
adversare cu care de trei ani termi
nă mereu la egalitate. Handbalistele 
noastre au cîștigat de această dată, 
cu scorul de 8—5 (6—3). Punctele 
selecționatei romîne le-au înscris 
Maria Constantinescù (3), Ana Bo- 
țan (2), Elena Hedeșiu (2) și Antoa- 
neta Oțetea. Formația iugoslavă nu 
și-a desmințit valoarea. A jucat cu 
multă atenție în apărare, nepierzînd 
ocaziile de a se lansa prin contra
atacuri. Jucătoarele Radunovic și Ja- 
kovleiic s-au remarcat prin precizia 
șuturilor la poartă.

Mai interesant și de un bun nivel 
tehnic în prima repriză, jocul echi
pelor feminine a pierdut din specta
culozitate în repriza secundă cînd, 
din păcate, handbalistele noastre au 
încetinit ritmul, de joc, făcînd chiar 
unele greșeli elementare. De altfel, 
acesta a fost singurul aspect negativ 
în comportarea echipelor noastre de 
handbal.

Reprezentativele Iugoslaviei vor 
susține noi meciuri joi seara, tot în 
sala sporturilor de la Floreasca.

Spartachiada tineretului
GHERLA (prin telefon). — In ra

ionul Gherla se desfășoară cu mult 
entuziasm întrecerile din cadrul 
spartachiadei de iarnă, la care iau 
parte numeroși tineri și tinere.

Asociațiile sportive din orașul 
Gherla au organizat concursuri de 
cros, gimnastică, tenis de masă, tir 
etc. Rezultate frumoase au obținut 
pînă acum și asociațiile sportive din 
comunele Vultureni, Răscruci, Aș- 
chileul Mare și altele. In total, în 
raionul Gherla au participat la 
spartachiadă pînă in prezent 5 849 
de tineri din caré 2 719 fete.

Sala sporturilor Dinamo va găzdui Joi 
semifinalele turneului de volei din ca
drul competiției cupa „A 15-a aniversare 
a Republicii Populare Romine". Progra
mul va începe la ora 16 și va cuprinde 
următoarele întilnirl : Rapid—Voința (f), 
Dinamo—Progresul (f), Rapid—-Steaua (m) 
și Dinamo—Progresul (m).

★
După mechll de la Casablanca, fotba

liștii romini au plecat la Marrakech, unde 
au intilnit marți o selecționată locală. 
Desfășurînd un joc eficace, fotbaliștii ro
mini au terminat învingători cu scorul de 
4—0.

★
Marti s-a reîntors în Capitală echipa 

feminină de baschet a clubului Rapid 
București, care a participat la turneul in- 
ternatioilal de la Növi Sad. Baschetba
listele noastre aii avut o comportare re
marcabilă, clasîndu-se pe primul loc în 
acest turneu.

★
Un record mondial cu totul neobișnuit 

a stabilit parâșutistul sportiv sovietic 
Alexei Belusov, in vîrstă de 70 de ani. 
Parașutistul septuagenar a efectuat récent 
cea de-a 270-a săritură din avion. Deo
camdată nu se cunoaște un alt parașutist 
în lume la O asemenea vîrstă.

★
Formația iugoslavă masculină de hand

bal Rukomet Club Zagreb, aflată in tur
neu în Belgia, a jucat la Liège cu echipa 
O.C. Flemallois, pe care a învins-o cu 
13—10 (5—3). Rukomet Zagreb va fi vii
torul adversar al echipei Dinamo Bucu
rești în „Cupa campionilor europeni”.

★
La campionatele mondiale de tenis de 

masă, care vor avea loc între 5—14 apri
lie 1963 .la Praga, s-au înscris pînă în 
prezent reprezentanți din 41 de țări, ceea 
ce constituie un adevărat record de 
participare.

O NOUĂ IPOTEZĂ
DESPRE FORMAREA MASIVULUI

ultimii opt ani infracțiunile săvîrșit< de minori au crescut de nouă ori.
HIMALAIA POPULAȚIA GHANEI

KATMANDU. Expediția științi
fică neozeelandeză condusă de 
dr, C. G. Egeler, care a întreprins 
o ascensiune pe piscul Niltiri 
(7 031 m) din munții Himalaia, s-a 
înapoiat în capitala Nepalului, 
Katmandu. Expediția, care a reu
șit această performanță în cursul 
lunii octombrie, a fost condusă de 
cunoscutul alpinist francez Lionel 
Terray. După cum relatează A.F.P., 
membrii expediției au determinat că 
„Acoperișul lumii'' a luat naștere în 
urmă cu aproximativ 15 milioane de 
ani. In legătură cu aceasta, dr. Ege
ler și-a exprimat dezacordul cu pă
rerile formulate de alți geologi care 
au plasat originea munților Himalaia 
în pliocen, la fel ca șt a munților 
Alpi.

Potrivit datelor oficiale publicați 
la Accra, populația Ghanei este în prezent de 6 727 000 persoane, dintru 
care 3 400 000 bărbați și 3 327 000 fe* 
mei. Aproximativ 45 la sută din în* 
treaga populație o formează copii! pînă la 15 ani.

In anul 1948 populația Ghanei era 
de 4 118 000 persoane.

DISPOZITIV PENTRU ATERIZARE
AUTOMATĂ

MODELUL LORPresa japoneză scrie zilnic despre delicte săvîrșite de adolescenți. De exemplu ziarul „Sankei Simbun“ relata recent următorul caz : pe una din străzile capitalei Japoniei poliția a reținut doi copii care încercau să jefuiască niște trecători. La întrebarea de ce au făcut aceasta, copiii au răspuns: „Am vrut să avem bani și să semănăm cu aceia pe care i-am văzut la cinema“. Cînd au fost întrebați ce film au vizionat, ei au numit un film american cu gangsteri. Această influență nefastă este completată și de literatura de proastă calitate importată din S.U.A., care invadează librăriile japoneze, Și iată rezultatele : potrivit datelor Ministerului de Justiție, în anul 1962 au fost reținuți pentru diferite in
fracțiuni peste 1700 000 de copii. în

Zilele trecute, pe aeroportul Orly 
din Franța, un avion a aterizat fără 
ca pilotul să atingă nici un aparat 
Este Vorba de experimentarea pen* 
tru prima dată, pe un avion da 
transport, a unui nou dispozitiv de 
aterizare automată în condițiile unei 
vizibilități foarte reduse. Experiența 
a reușit pe deplin. La bordul avio
nului, în afară de cei doi piloți se 
afla întregul echipaj, plus 15 ziariști 
invitați să ia parte la această expe-f 
riență. Timpul era într-adevăr foar* 
te prost ; rafale de ploaie, vînt pu* 
ternie, vizibilitate redusă. In acesțd 
condiții atmosferice avionul a efeC* 
tuat șase aterizări consecutive cil 
ajutorul pilotului automat.

GREVA ARBITRILOR URUGUAYEN!

I. DUMITRIU

Meciurile de fotbal din etapa del 
duminică a campionatului Urugua
yan au trebuit să fie aminate dirt 
cauza... grevei arbitrilor. Arbitrii 
uruguayeni au anunțat că refuză să 
se mai prezinte pe terenuri, întrucîț 
sînt. nemulțumiți de faptul că echi* 
pele favorizează numai pe unii din* 
tre „cavalerii fluierului" în timp ce! 
restul... șomează. Federația urugua* 
yană de fotbal a hotărît să amină, 
etapa pentru joia viitoare, urmând cd 
între timp să aibă loc tratative intra 
conducerile cluburilor și arbitri.

VĂL DE FRIG IN FRANȚA

Faze din meciurile de handbal R. P. Romînă-R. P. F. Iugoslavia. Ana Boțan înscrie primul punct 
pentru echipa noastră feminină. (fotografia din stînga). Costache I execută o lovitură de la 7 m dar... va 
rata (fotografia dln dreapta). (p '

PARIS 25 (Agerpres). — în Franță se înregistrează, în aceste zile, urt timp foarte friguros. Chiar pe litcn ralul Mării Mediterane, temperatură a scăzut pînă la minus 9—15 grade« Pe Coasta de Azur și la Marsilia paL, mierii sînt acoperiți d'e zăpadă. Stra^ tul de zăpadă a stingherit lucrările) din port și circulația mijloacelor de) transport. Trenurile din sud sosesc) la Paris cu o întîrziere de 6—8 ore« Pe străzi au loc numeroase accidentă din cauza poleiului. Crește nu-i mărul morților și răniților în accidente de automobil. în urma furtunilor de zăpadă, numeroase regiuni din sud-estul țării, în special regiu>< nile muntoase Alpi și Jura, sînt îzcm late»
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a proclamării
LENINGRAD 25. — La 24 de

cembrie, filiala din Leningrad a 
Asociației de prietenie sovieto- 
romînă a organizat o reuniune 
festivă a reprezentanților vieții pu
blice din oraș în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne.

Cei care au luat cuvîntul au ară
tat că locuitorii Leningradului sînt 
legați printr-o strînsă prietenie de 
oamenii muncii din Romînia. Ca și ceilalți oameni sovietici, leningrăde- 
nii urmăresc cu caldă simpatie și se 
bucură de succesele poporului romîn

Pentru India ar Ii o greșeală 
să-și schimbe politica 

O declarație a primului ministru NehruDELHI 25 (Agerpres). — TASS transmite :După cum anunță ziarul „Hindus-, tan Times“, luînd cuvîntul la 24 decembrie la Shantiniketan la solemnitățile care au avut loc cu prilejul noii promoții de absolvenți ai universității, înființată de Rabindranath Tagore, primul ministru Nehru a declarat că pentru India ar fi o greșeală să-și schimbe politica neade- rării. Aceasta ar însemna manifestarea unei slăbiciuni din partea Indiei, a spus el. Remarcînd că unele persoane din India se pronunță pentru renunțarea la politica neaderării, în legătură cu situația creată la granița dintre India și China, primul ministru a arătat că orice fel de po-

SPANIA

Scumpete șl Inflație' ZURICH 25 (Agerpres). — icriind situația grea a oamenilor muncii din Spania, ziarul elvețian „Die Tat* informează că „în preajma Anului Nou alimentele s-au scumpit și mai mult ca deobicei... Toată lumea a început să vorbească subit despre inflație. Cel mai mult suferă de pe urma creșterii prețurilor masele largi populare, dat fiind că cea mai mare sporire a prețurilor se înregistrează la ulei, legume, pește și fructe..."

Des-

CANADA

Aproape 350 000 de șomeriOTTAWA 25 (Agerpres). — Ministerul Muncii al Canadei și Oficiul Central de Statistică au dat publicității cifrele cu privire la șomajul în
NEW YORK 25 (Agerpres).— Peste 

120 de nave sînt Imobilizate în portu
rile din S.U.A. situate de-a lungul 
coastei Atlanticului șl Golfului Mexic, re
latează agenția Reuter, ca urmare a 
grevei celor 81 000 de docheri ameri
cani.

După cum anun)ă agenția citată, gre
viștii au organizat pichete caro patru
lează în mai multe porturi.

După cum se știe, docherii de pa 
litoralul Atlanticului au reluat, la 23 
decembrie, o grevă declarată în luna 
octombrie șl întreruptă pe timp de 80 
de zile, prlntr-un ordin al Curții Fede-

Ciocniri mitre țăraniSANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — In regiunea Manzanaco, si
tuată în sudul Republicii Chile, s-au 
produs Incidente între țărani de 
origine indiană șl poliție, în cursul 
cărora șase indieni au fost răniți și 
70 au fost arestați, urmînd să apară în fața unei curți marțiale. Ziarele chiliene relatează că aceste ciocniri sînt un rezultat al încercărilor marilor latifundiari de a alunga pe indieni de pe pămînturile lor.După cum scrie ziarul „El Siglo", în regiunea Manzanaco marii latifundiari au acaparat peste jumătate din supraiața de teren arabil care aparținea familiilor de țărani indieni. Federația națională a țăranilor din Chile, Centrala unică a oa- 

Pe străzii® Parisului, pavoazate în vederea sărbătorilor de lamă, 
100 000 d® muncitori șl funcționari demonstrează cerînd sporirea sala
riilor.

în construirea socialismului. Intre 
poporul romîn și popoarele sovietice 
există strînse legături de colaborare 
economică, culturală, tehnico-științi. 
fică. 46 de întreprinderi din Lenin
grad efectuează comenzi pentru R.P. 
Romînă, în țara frățească sînt tri
mise mașini-unelte, motoare electri
ce, aparate de mecanică și optică, 
mașini poligrafice.

Vorbitorii la reuniune au spus că 
și de acum înainte locuitorii Lenin
gradului vor continua să întărească 
și să lărgească prietenia dintre po
poarele sovietic și romîn.

litică diferită de aceea pe care India o promovează în prezent ar însemna un dezastru pentru țară.
Substratul interesat alRIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). — Primul ministru al Braziliei, Hermes Lima, a declarat la 24 decembrie că în ultimul timp unele organe de presă din Statele Unite promovează o campanie, care urmărește să prezinte într-o lumină denaturată politica internă și externă a Braziliei. 'Referindu-se la campania antibra- ziliană desfășurată de presa americană, ziarul „Ultima Hora” scrie că

Canada. Din aceste date reiese că în cursul lunii dintre 15 octombrie și 15 noiembrie numărul celor fără de lucru în Canada a crescut cu 59 000 de persoane, atingînd un total de 342 000 de oameni, ceea ce reprezintă 5,2 la sută din totalul brațelor muncă. de
R. F- G.

an„Un an prost penîru mineri"BONN 25 (Agerpres). — „Un pios! pentru mineri", este titlul unui articol publicat de săptămînalul vest-german „Die Andere Zeitung“ din care reiese tristul bilanț al politicii guvernului vest-german în domeniul industriei carbonifere, cît și deșănțata goană după profituri a monopolurilor. Iată cîteva date _și cifre relatate în acest articol : la începutul crizei < 1957, în R.F. Germană se — pe lîngă cîteva
„De cărbunelui, în au fost închi- t zeci de aba-

rale în virtutea legii antimuncitoreșfi 
Taff-Harfley.

★
NEW YORK 25 (Agerpres).— Greva 

tipografilor din New York continuă în 
ciuda încercărilor de intimidare la care 
recurg autoritățile și cercurile patro
nale. John Lindsay, membru al Camerei 
Reprezentanților, a cerut ministrului 
muncii al S.U.A., Wirtz, să dea dovadă 
de „fermitate" pentru a pune capăt 
grevei. Pînă acum însă, după cum re
latează agenția Associated Press, nu se 
întrevede o rezolvare a acestei greve 
care amenință sa depășească recordul 
unei greve din 1958 care a împiedicat 
apariția ziarelor timp de 19 zile.

și poiiție in Chiliemenilor muncii și Frontul de acțiune populară din această țară și-au exprimat solidaritatea cu lupta țăranilor.BRASILIA 25 (Agerpres). — Intr-un articol publicat recent în ziarul „GAZETA DE NOTICIAS“, ministrul muncii și asigurărilor sociale al Braziliei, J. P. Neto, arată că 16 la sută din proprietarii de pămînt din Brazilia posedă 80 la sută din suprafața agricolă a țării, în timp ce 1 700 000 de mici proprietari posedă numai 17 la sută. Un asemenea monopol, subliniază Neto, „condamnă pe cei 38 000 000 de oameni ai muncii de la sate la o situație de robi".

Acțiuni pentru dezarmare și pace

LONDRA. La 
luptători pentru 
ai Organizației 
dezarmare nuclea: 
rat greva foamei în orașul Dundee 
(Scoția) în semn de protest împotriva 
cursei înarmărilor 
gerului, ei vor sta 
piața orașului.

24 decembrie, 11 
pace — membri 
„Mișcarea pentru 

ră” — au decla-

nucleare, In ciuda 
o zi și o noapte înTOKIO. Cinci japonezi din prefectura Hyogo au baze.

SINGAPORE. La Singapore a avut loc un miting de solidaritate cu lupta populației din Brunei, organizat de „Frontul socialist” din Singa. pore. Luînd cuvîntul, Lim Chin Siong, secretar general al acestei organizații, a arătat că „răscoala armată a populației din Brunei este o luptă dreaptă împotriva colonialiștilor britanici, pentru dobîndirea independenței”. El și-a exprimat încrederea
unei campanii de presă

această carnpanie a luat proporții 
deosebite, după ce Congresul Națio
nal al Braziliei a adoptat legea cu 
privire la reducerea transferului de 
profituri în străinătate.La Rio de Janeiro — scrie ziarul — se observă că anumite cercuri din 
S.U.A. încearcă să exercite presiuni 
asupra Braziliei pentru a o deter
mina să-și modifice linia politicii in
terne și externe.

ex-taje mici — 22 de mine cu o tracție anuală de 8,4 milioane tone cărbune. începînd din 1957, un număr de 40 de mine au fost concentrate în 20 de mine mari, în urma cărui fapt extracția s-a redus cu peste 2 milioane de tone. Ca rezultat al concedierilor, numărul muncitorilor din industria carboniferă s-a micșorat cu 175 000".Referindu-se la ansamblul industriei carbonifere vest-germane, ziarul arată că, paralel cu intensificarea muncii, numărul accidentelor a crescut cu peste 30 Ia sută. Numai în anul 1961 în industria minieră s-au produs 144 037 accidente dintre care 474 mortale.
498 de vase imobilizate din lipsă 

de comenzi

LONDRA 25 (Agerpres).— „Numărul 
vaselor comerciale imobilizate în por
turi din lipsă de contracte de transport 
crește într-un ritm vertiginos — consta
tă ziarul economic britanic „Financial 
Times“. Analizînd ascuțirea crizei se
rioase, înregistrată de multă vreme în 
activitatea marinei comerciale occiden
tale, ziarul arată că la începutul lunii 
decembrie se aflau în porturile lumii 
occidentale 498 de vase comerciale 
imobilizate din lipsă de comenzi, re- 
prezentînd 4 la sută din totalul marinei 
comerciale occidentale. In ce privește 
tonajul vaselor nefolosite, s-a înregis
trat, numai în cursul lunii noiembrie 
1962, o creștere cu 380 000 tone, ajun- 
gîndu-se astfel la un tonaj total de 
cinci ori mai mare decît în perioada 
corespunzătoare a anului precedent.

■A.

Recent, Biroul bugetului federal a anunțat care se bugetul licit de a se obține un excedent de circa o jumătate de miliard, așa cum s-a prevăzut inițial. In Istoria financiară a Americii aceasta reprezintă un fapt ieșit din comun. Este adevărat că în timp de război noi am avut deficite cu mult mai mari. Ba, a existat chiar și în timp de pace un deficit mal mare decît acesta, și anume în anul fiscal 1959, ca urmare a depresiunii economice din 1957—1958, Dar în acest an fiscal vom înregistra pentru prima oară un deficit atît de mare în bugetul Statelor Unite, după un an în care afacerile au mers relativ normal și, în orice caz, n-au înregistrat un regres.într-un articol intitulat „Dificultăți bugetare la Washington", „U. S. News and World scria zilele trecute : „Este recunoscut oficial: situația lor federale se înrăutățește, tuielile cresc vertiginos, lîncezeoc... După cît se poate prevedea, nu există perspectiva nici a unui buget echilibrat, nici a unei opriri în creșterea datoriei publice“.Potrivit noilor estimări, cheltuielile actualul exercițiu vor ajunge la miliarde de dolari, iar venltu- vor însuma doar 85,9 miliarde dolari. Potrivit statisticilor, în ultimii 6 ani, cheltuielile bugetare au crescut cu 27 500 000 000 de dolari. Această majorare se datorează mal ales sporirii cheltuielilor militare șl a celor legate da aceetea, care au nu se va opri odată cu terminarea crescut de la 42,6 miliarde de dolari pînă la 58 miliarde de dolari. Dobînzile pentru datoriile publice, care cresc odată cu deficitul, au sporit, de asemenea, de la 6,8 miliarde de dolari pînă la 9,8 miliarde de dolari. Ținînd seama și de alo-

că în anul fiscal curent, va încheia la 30 Iunie 1963, S.U.A. va înregistra un de- 7 800 000 000 dolari, în loc de

revista Report" un fapt finanțe- Chel- veniturile

protestat la 24 decembrie în fața consulatului S.U.A. din portul Kobe împotriva prezenței navelor din flota a Vll-a a S.U.A. în acest port.Un alt miting de protest a avut loc în fața bazei aeriene a S.U.A. de la Itatsuke, prefectura Fukuoka. Participant la miting au adoptat o re- mii de muncitori zoluție în care cer lichidarea acestei
în victoria luptei populației din Brunei, „a cărei forță a dovedit că și popoarele din această parte a lumii doresc să fie libere și independente”.

CAPETOWN. Poliția sud-africană a arestat încă 57 de africani în localitatea Langa, în provincia Cap.
LONDRA. în noaptea de 24 spre 25 

decembrie a avut loc în fafa repre
zentantei Republicii Sud-Africane din 
Londra o demonstrație de protest îm
potriva deținerii arbitrare, în închisori 
sau cu domiciliu for)at, a numeroase 
persoane. în ciuda frigului neobișnuit, 
participan(ii au anunjat că vor veghea 
întreaga noapte pentru a-și exprima 
sentimentele de dezaprobare față de 
guvernul rasist al Republicii Sud-Afri
cane. (Reuter).

Peste 130 000 de greci
au emigrat în ultimii trei aniATENA. Potrivit datelor publicate 

de săptămînalul „Ilconomikos Tahi- 
dromos", între anii 1959—1961 au e- 
migrat din Grecia 130 309 persoane, 
ceea ce reprezintă 43 la sută din to
talul sporului normal al populației 
în acești trei ani. Dintre aceștia, 
83 531 sînt bărbați și 46 778 femei.PARIS. Zilele acestea poliția spaniolă a arestat la Barcelona pe Pedro Ardiac, membru al C.C. al P.C. din Spania și al Comitetului executiv ai Partidului socialist unificat din Catalonia.Ziarul ,,L’ Humanité”, scrie că Pedro Ardiac a fost supus unor torturi neomenești. Viața lui se află în primejdie.

Sosirea Sui ]. Jedesibal
la PekinPEKIN 25 (Agerpres).— TASS transmite : La 25 decembrie, la invitația lui Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a sosit la Pekin, J. Țedenbal, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole.J. Țedenbal este însoțit de N. Jag- varal, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, de P. Sagdarsuren, ministru al afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Pe aeroportul din Pekin oaspeții mongoli au fost întîmpinați de He Lun, locțiitor al premierului Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Cen I, locțiitor al premierului Consiliului de Stat, ministru al afacerilor externe al R-P. Chineze, și alte persoane oficiale, precum și de șefi și membri ai reprezentanțelor matice în R.P. Chineză.J. Țedenbal șl Ciu En-lai ză să semneze un tratat cu la frontiera dintre R.P. Mongolă și R.P. Chineză elaborat în urma unor tratative prietenești.

diplo-urmea-privire

de VICTOR PERLO 
economist american

com-cațiils prevăzut» pentru foștii batanți șl de alte cheltuieli cu caracter militar, se poate spune că aceste cheltuieli legate de războaie trecute și de pregătiri militare înghit laolaltă 78 la sută din buget. Cea mai mare parte din restul cheltuielilor bugetare este înghițită de diferite subsidii pentru marele business și pentru sprijinirea exporturilor în străinătate.De fapt, un anumit deficit era inevitabil de la bun început și el era așteptat de toți economiștii care urmăresc situația din S.U.A. In ianuarie, administrația a supraevaluat însă în mod intenționat veniturile, într-un articol publicat în „New York Herald Tribune", comentatorul David Lawrence lasă să se înțeleagă că aceasta se datorește unor motive de ordin electoral.Totodată diferența de apreciere se datorește și faptului că redresarea economică a fost mai puțin viguroasă decît se aștepta * și că s-a de fapt la o stagnare după jumătate a anului.Pe de altă parte, veniturile tare sînt micșorate și cu cele 5 miliarde de dolari — cu cît au plătit impozite mai mici decît cele prevăzute marile monopoluri.In același timp, cheltuielile vor fi cu 1,2 miliarde de dolari mai mari decît suma prevăzută în ianuarie.După toate semnele, acest proces 

ajuns primabuge-

anului fiscal în curs. Pentru anul fiscal viitor se prevede un deficit și mai mare. Potrivit unor prevederi sumare, acesta ar putea ajunge pînă la 15—20 miliarde de dolari.Cum s-a ajuns la aceste mari deficite î

Meredith, pri
de la Univer- 
a declarat că

NEW YORK. James 
mul student de culoare 
sifatea din Mississippi, 
în ciuda atacurilor organizate de huli
ganii rasiști care au deschis focul asu
pra casei tatălui său, el este hotărît să 
frecventeze în continuare cursurile Uni
versității din Mississippi. Meredith a 
relevat că de fapt atacurile nu sînt 
îndreptate numai împotriva Iul, ci și 
împotriva tuturor negrilor din S.U.A.

Descoperirea unui complot 
în TunisiaTUNIS. După cum relatează agenția „Tunisie Afrique Freese“ în Tunisia a fost descoperit un complot împotriva securității statului. Au fost arestate 20 de persoane, Intre care cîțiva reprezentanți al armatei A- genția anunță că unii din cei arestați „primeau directive din străinătate".SANAA'. Consiliul de Miniștri al R. A. Yemen a adoptat hotărîrea de a cere reprezentantului britanic din Yemen să-și precizeze într-un termen definit poziția față de guvernul yemenit. După cum se știe, guvernul Angliei nu a recunoscut pînă acum guvernul R. A. Yemen, deși însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii se bucură de toate prerogativele diplomatice. Dacă pînă la expirarea termenului indicat guvernul britanic nu va recunoaște R. A. Yemen, relațiile diplomatice existente actualmente între cele două țări vor fi întrerupte și reprezentantul diplomatic britanic va fi invitat să părăsească țara. (A.F.P.).TOKIO. Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei a protestat cu hotărîre pe lîngă autoritățile sud- coreene împotriva capturării ilegale a trei nave de pescuit japoneze în Strîmtoarea Coreei la 13 decembrie.

Moartea secretarului general
al P. C. din MartinicaPARIS. In orașul Fort de France (insula Martinica) a încetat din viață, în vîrstă de 47 de ani, după o boală îndelungată, Camille Sylvestre, secretar general al Partidului Comunist din Martinica.

Noi atacuri ale Jandarmeriei 
hatanöiiczcLEOPOLDVILLE 25 (Agerpres). — După ciocnirile militare care au a- vut loc la 24 decembrie între trupele O.N.U. și jandarmeria katangheză, în tot cursul nopții de 24 spre 25 decembrie trupele O.N.U. au fost puse sub stare de alarmă.Comandamentul O.N.U. din Congo a adresat lui Chombe un „sever protest“ în legătură cu aceste provocări. Jandarmeria katangheză a continuat însă atacurile, iar trupele O.N.U., deși în stare de alarmă, nu au luat nici o măsură în afara „protestului“ adresat lui Chombe în care i se repeta că O.N.U. „nu va tolera asemenea provocări’.

★LEOPOLDVILLE. Misiunea militară americană care a sosit în capitala Republicii Congo „a trecut la lucru“. La 23 și 24 decembrie șeful misiunii, generalul-locotenent Lewis Truman, a conferit cu Robert Gardiner, O.N.U. O.N.U.ziariștilor vreun amănunt în privința tratativelor.
conducătorul operațiunilor în Congo. Reprezentantul a refuzat să facă cunoscut

a

excedent bugetar pentru o economie aceste condiții — planifica un deficit

de producție nefolosite, — a- acest foiinflaționist șl nici primejdios privește balanța noastrădeficitul nu este în dea-

In ianuarie a.c., președintele a- răta că un mic „pare potrivit" în creștere. „In spunea el — a ar însemna să se mărească riscul presiunilor inflaționiste, care ar dăuna deopotrivă economiei noastre intern© și balanței noastre internaționale de plăți".Dar în prezent, Biroul bugetului pretinde altceva : anume că un deficit mare „reflectă cerințele fiscale general recunoscute. Datorită actualului nivel al șomajului șl capacităților rată nici ce plăți".în legătură cu aceasta trebuie mintit că acei reprezentanți ai oligarhiei financiare, care în trecut se opuneau cu înverșunare planificării unor deficite bugetare, acum le favorizează. Nelson Rockeieller, principalul purtător de cuvînt al puternicelor interese financiare pe care le reprezintă familia Rockefel- lerilor, acordă mai de mult un sprijin esențial noului punct de vedere, în ultima vreme lui i s-au mai alăturat și alții, printre care Thomas S. Lamont, vicepreședintele lui „Morgan Guaranty Trust Co.", care reprezintă cel mai puternic grup financiar, alături de Rockefelleri. Pînă și „First National City Bank", care era dintotdeauna avocatul arhi- conservator al bugetelor echilibrate, declară acum în ultimul său buletin : „Resimțim cu disperare nevoia unei noi combinații fiscale mai pline de imaginație, chiar și cu prețul inițial al unei continuări a deficitelor“.Așa îneît, în cursul lunii noiembrie la Washington s-a întrunit o conferință în problemele politicii fiscale și monetare, la care au participat 150 de persoane, printre care principalii conducători al corpora-

MOSCOVA 25 (Agerpres) TASS transmite :Stația automată interplanetară „Marte-1“ își continuă zborul spre planeta Marte. In perioada 18—25 decembrie au fost stabilite din nou legături prin radio cu stația. Radio- comunicațiile cu stația „Marte-1“ sînt stabile.Datele telemetrice dovedesc că sistemele stației funcționează normal.în timpul zborului stației, de la bordul ei a fost recepționat un mare volum de informații științifice: noi date privind centurile de radiații ale Pămîntului, date cu privire la fluxurile corpusculare emise de Soare,
în anul 1963 așteptăm noi victorii

Interviul acordat de Pavel
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 

preajma Anului Nou, agenția No
vosti a pus cosmonautului nr. 4 Pa
vel Popovici întrebarea : „Cum a- 
preciați anul 1962 care a trecut șl ce 
așteptați de la Anul Nou 1963 
Eroul Cosmosului a răspuns urmă
toarele :

Noi ne-arn apropiat cu încă o 
treaptă de comunism. Spun „noi" re- 
ferindu-mă nu numai la noi, oamenii 
sovietici. Noi înseamnă toți oamenii 
muncii din țările socialiste, toți oa
menii de pe Pămînt. Omenirea merge 
spre comunism în ciuda rezistenței 
înverșunate a cercurilor agresive im
perialiste, șl anul ce a trecut a lumi
nat încă odată clar direcția princi
pală a timpului nostru.

Acest an a fost primul după Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. In a- 
cest an poporul sovietic a repurtat 
multe victorii noi, remarcabile. Sînt 
fericit că am participat la una din
tre aceste victorii — zborul in grup 
al cosmonauților sovietici.

Succesele Uniunii Sovietice in Cos
mos arată întregii lumi realizările 
remarcabile 
noastre.

ale științei și economiei

La Viena a fost organizat an marș de protest împotriva înarmării 
atomice.

în urma convorbirilor din Bahamas

NeliniștePARIS 25 (Agerpres). — După cum reiese din relatările agențiilor occidentale de presă, rezultatele tratativelor anglo-americane de la Nassau sînt examinate la Bonn și Paris în lumina eforturilor pe care cercurile guvernamentale din Franța și R. F. G. le depun pentru obținerea armei nucleare.Comunicatul cu care s-au încheiat aceste tratative a fost, după cum se știe, salutat la Bonn cu satisfacția produsă de perspectiva creării forței nucleare multilaterale în ca- 

monopoluri sînt cheltuielilor fe- căi care aduc

la bursa de ac- și iuzionăiii întrenu e încă totul, succesele țărilor

țlllor și băncilor, precum șl reprezentanți al guvernului șl ai sindicatelor. Scopul conferinței a fost de a determina o nouă reducere a impozitelor (în favoarea monopolurilor) șl paralel, o creștere a cheltuielilor guvernamentale.Planurile marilor evidente. Creșterea derale are loc pe profituri din cele mai grase marelui business și în special monopolurilor producătoare de armament.D© asemenea, Wall-Street-ul cîș- tigă mult de pe urma creșterii datoriei federale, deoarece aceasta provoacă sporirea rapidă a dobîn- zilor obținute de bancheri, furnizînd totodată acestora miliarde de dolari ca depuneri suplimentare care le servesc drept bază pentru finanțarea speculațiilor țiuni, a investițiilor monopoluri.Dar nici aceasta După cum se știe, socialiste, cît și faptul că ponderea Statelor Unite este în descreștere în economia mondială capitalistă, îi îngrijorează profund și pe cei mai calmi dintre magnații financiari. Aceștia — este vorba de reprezentanții cei mai agresivi ai marilor monopoluri — vor să oprească acest proces, încercînd să împingă țara spre o orientare tot mai nechibzuită, mai primejdioasă pe plan extern. Legat de aceasta, ei sînt oricînd gata să sprijine accelerarea cursei înarmărilor politica „de pe poziții de forță".Din fericire, destinele omenirii mai depind de aceste cercuri, zilele noastre. în cercuri largi opiniei publice de pretutindeni, inclusiv cea din Statele Unite, își face loc convingerea că singura orientare rezonabilă în politica externă a țărilor este aceea bazată pe luciditate și realism. Numai o asemenea orientare corespunde actualului raport de forțe pe plan mondial, servește destinderii încordării internaționale și asigurării coexistenței pașnice ; ea corespunde intereselor tuturor popoarelor, inclusiv ale poporului american.

?inu In ale

precum și date privind Intensitatea razelor cosmice, cu privire la magnetismul în spațiul cosmic și la mi- crometeoriți. Recepționarea și prelucrarea informațiilor științifice continuă. >La 26 decembrie, la ora 8 (ora Moscovei) stația va continua să se afle în constelația Vizitiului, avînd următoarele coordonate astronomice : ascensiune dreaptă — 6 ore și 33 de minute, declinație 41 de grade și 18 minute. In acest timp viteza de îndepărtare a stației de Pămînt va f de 6 081 metri pe secundă, iar distanța pînă la „Marte-1" va fi de 20 430 000 km.
Popovicl agenției Novosti

'Anul 1962 a fost un an al triumfu- 
lui forței crescînde a Uniunii Sovie
tice. El a arătat, de asemenea, că de 
această forță sînt nevoiți să țină sea
ma reacționarii cei mai înrăiți.

Omenirea își va aminti multă 
vreme cum a fost salvată paced,‘n 
anul 1962, Rezolvarea crizei din 
giunea Mării Caraibilor a consti 
un exemplu concret că războiuo 
mondial nu este astăzi o fatalitate 
inevitabilă. Anul 1962 a fost un an 
al triumfului remarcabil al ideii le
niniste a coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri social-politice dl- 
ferite.

Noi am menținut pacea ?i vom 
trăi în pace — fată după părerea 
mea principalul rezultat și princi
pala perspectivă care se deschide în 
fața omenirii în preajma Anului 
Nou.

In anul 1963 așteptăm noi victorii, 
noi succese ale socialismului pe Pă- 
mînt, noi asalturi asupra universu
lui. Omenirea va afla multe lucruri 
interesante despre planeta Marte, va 
auzi din nou voci din Cosmos.

drul N.A.T.O., care să asigure accesul generalilor vest-germani la acest tip de arme. Dar totodată, oferta făcută simultan de Kennedy președintelui de Gaulle, căruia i-a propus livrarea de rachete americane „Polaris“ în aceleași condiții ca și Angliei a creat în cercurile oficiale de la Bonn o anumită stare de spirit despre care corespondentul agenției americane U.P.I. scrie : „Germania occidentală este din ce în ce mai nemulțumită și mai neliniștită de a- cordurile de la Nassau și caută prin toate mijloacele să obțină dreptul de coasociată în cazul în care ar fi creată „forța nucleară a N.A.T.O." „Adenauer, arată aceeași agenție, este neliniștit și de perspectiva unui „triumvirat“ nuclear, anglo-franco- american”.„Ultimele evenimente, precizează corespondentul, au nului vest-german că R.F.G. ar putea poziție de rangul doi în cadrul N.A.T.O., cerîndu-i-se să contribuie cu mai multe forțe convenționale, dar fiind eliminată de la controlul asupra armelor nucleare”.Deocamdată poziția Franței față de propunerea americană de a-i a- corda racheta „Polaris” în schimbul colaborării la forțele nucleare ale N.A.T.O. nu este precizată. Corespondentul de la Paris al ziarului „New York Times” arată că, în capitala Franței, se consideră că propunerea președintelui Kennedy „pune în fața lui de Gaulle o problemă politică și diplomatică extrem de complicată”.

provocat guver- mai ales teama fi împinsă pe o

Adenauer nemulțumit 
de „starea de spirit“ 

din R. F. G.

decembrie un
BONN 15 (Agerpres). — Cancelarul 

Adenauer a rostit la 25 
„mesaj de crăciun” în care — relatează 
agenjia Reuter — a formulat critici „as
pre" la adresa concetățenilor săi pen
tru „lipsa lor de spirit de colaborare". 
Adenauer și-a exprimat părerea, refe
rindu-se la recenta și îndelungata criză 
politică prin care a trecut regimul său 
în Germania Federală, că cetățenii vest- 
germani ar trebui să „cultive în mai 
mare măsură un simț al datoriei fafă 
de stat", cu alte cuvinte să sprijine mai 
activ cercurile conducătoare ale parti
dului creșfin-democrat. El și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu o eventuală 
nouă „criză a statului" în Republica 
Federală, vrînd prin aceasta să lase să 
se înțeleagă că el va continua să se 
cramponeze de putere pentru a amîna 
cît mai mult o asemenea criză. După 
cum a spus Adenauer, în Germania oc
cidentală domnește „o stare de spirit 
nesănătoasă".
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