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SPOR LA MUNCA IN NOUL AN!
Am întors primele file din calen- ducției, prin îmbunătățirea continuă darul lui 1963 ! După sărbătoarea a organizării muncii, printr-o muncă tradițională a Anului Nou, fabricile și uzinele și-au deschis astăzi larg hărțile : prima zi de muncă din noulA, Cu sentimente de„legitimă mîn- ifrie pentru realizările obținute în anul încheiat de curînd, muncitorii, tehnicienii, inginerii — oamenii muncii din miile de întreprinderi ale țării, de pe șantiere, din transporturi — reîncep munca hotărîți săa-turi — reîncep munca hotărîți dezvolte aceste realizări, să le dauge alte și altele noi.Pășim în anul 1963 cu o experiență îmbogățită în conducerea, organizarea și realizarea producției. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din toate ramurile economiei naționale și-au înmulțit și perfecționat cunoștințele profesionale în lupta pentru promovarea tehnicii noi, pentru rezolvarea unor probleme complexe ale producției, pentru mobilizarea și valorificarea^ largă a rezervelor interne existente în întreprinderi, pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice; ei dispun de capacitatea tehnică și organizatorică necesară pentru a face față cu cinste tuturor sarcinilor de creștere în ritm susținut a producției. îndeplinirea înainte de termen a planului pe 1962, realizările importante obținute în ramurile conducătoare ale industriei, depășirea an de an a ritmurilor medii de creștere a producției stabilite de Directivele Congresului al Ill-Iea — toate acestea au creat o bază solidă pentru noi succese în acest al patrulea an al șesenalului. 

„Intrînd în cel de-al 16-lea an al 
Republicii — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta ședință solemnă a Marii Adunări Naționale — poporul nostru pri
vește cu încredere viitorul și-și mo
bilizează toate forțele pentru reali
zarea mărețului obiectiv trasat de 
partid — desăvîrșirea construcției 
socialiste și crearea condițiilor 
pentru trecerea treptată la cons
truirea comunismului".Ca și în anii trecuți, planul pe 1963 desfășoară in fața întregului popor un vast și însuflețitor program de muncă și de luptă. Rc’flcc- tînd politica consecventă a partidului nostru de dezvoltare continuă a bazei tehnice materiale a socialismului, planul pe acest an asigură o creștere a producției industriale de peste 12 la sută față de realizările din 1962, ridicarea pe o treaptă mai înaltă a puterii economice a țării și a bunăstării poporului.Luînd cunoștință încă înainte de începerea anului de sarcinile ce le revin în noul an, dezbătînd cu spinnt de răspundere cifrele de plan și analizînd temeinic posibilitățile ce le au în fiecare unitate, la locul de muncă, muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile noastre socialiste au scos la iveală noi rezerve de îmbunătățire a producției, făcînd în acest sens numeroase propuneri valoroase. A- dunările de dezbatere au constituit un bun prilej de a analiza experiența dobîndită, de a reliefa tot ceea ce este bun și folositor pentru activitatea de viitor. Ele au confirmat că planul de stat pe 1963 corespunde pe deplin posibilităților reale de care dispune economia noastră națională.Una din sarcinile primordiale care rezultă din planul de stat pe 1963 ■ și pe care partidul o pune în mod deosebit în fața cadrelor noastre din economie, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, este creșterea și mai accentuată a productivității muncii. Sporirea productivității muncii cu 9,3 la sută în industrie și cu peste 7 la sută în construcții poate și trebuie să fie realizată prin îndeplinirea cu răspundere de către fiecare colectiv a măsurilor și prevederilor stabilite de partid și guvern privind introducerea și utilizarea tehnicii noi, mecanizarea și automatizarea pro-

perseverentă pentru a obține de la fiecare mașină și utilaj maximum de randament, prin creșterea , continuă a nivelului de pregătire , profesională a cadrelor.Continuînd și dezvoltînd realiză- : rile obținute pînă acum, colectivele < de întreprinderi, proiectanții și tehnologii, specialiștii din institute și ministere au de rezolvat noi și importante sarcini în' însușirea și fa- > bricarea a noi mașini și utilaje, instalații și linii tehnologice complete necesare economiei. Pentru a a- sigura o concepție tehnică avansată noilor mașini și utilaje este necesar să se asigure întărirea continuă a muncii de concepție în uzine prin concentrarea în serviciile tehnice,, constructoare și tehnologice a celor mai bune cadre de ingineri și pro- iectanți.în anul 1963 se va realiza un important volum de investiții pentru dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului. îndeplinirea cu succes a sarcinilor de investiții este nemijlocit legată de îmbunătățirea în continuare a muncii de proiectare, de folosirea cît mai rațională a caoacităților existente și ' de dezvoltarea mai departe a organizațiilor de proiectare. înfăptuirea unui asemenea volum de investiții cere din partea tuturor — a ministerelor și organizațiilor beneficiare, a pro- iectanților, constructorilor și mon- torilor — o muncă susținută, spirit gospodăresc și, mai ales, multă răspundere pentru ca fiecare leu investit să fie utilizat cu maximum de eficacitate.Anul 1963 va trebui să însemne pentru fiecare colectiv un an^ de noi progrese pe linia îmbunătățirii calității produselor, a realizării de economii și beneficii peste plan, reducerii prețului de cost și sporirii rentabilității întreprinderilor — căi importante de sporire a acumulărilor statului.Planul de stat trebuie privit ca un tot unitar și îndeplinit la toți indicii — atîț la producția globală și marfă, sortimente, preț de cost, beneficii, cît și în ce privește obligațiile de cooperare față de alte întreprinderi. O bună activitate eco- nomică, o conducere eficientă a producției, eficacitatea întrecerii socialiste, nu pot fi apreciate decît prin această prizmă — a felului cum au fost îndepliniți toți indicii planului, toate obligațiile de produc, ție ce au revenit colectivului.Munca organizatorică și politică desfășurată de organele și organizațiile de partid are un rol hotă- rît’or pentru asigurarea succesului în îndeplinirea planului. Partidul cere organizațiilor sale să cunoască temeinic problemele conducerii activității economice, să urmărească cu atenție toate aspectele producției, să militeze cu înflăcărare pentru sprijinirea noului în producție, să asigure, printr-un control eficace și exigent, traducerea întocmai în viață a hotărîrilor luate de partid și guvern în domeniul economiei; Spiritul de răspundere, preocuparea permanentă pentru îndeplinirea conștiincioasă, la timp, a sarcinii de producție, — aceasta caracterizează și trebuie să caracterizeze pe fiecare muncitor înaintat, pe fiecare inginer și tehnician, fiecare colectiv de întreprindere! O calitate de preț a muncii organizațiildr de partid este de a ști să prevadă și să prevină anumite deficiențe, să intervină la timp și să ' concentreze atenția colectivului spre rezolvarea acelor probleme care sînt ■ hotărîtoare pentru bunul producției.Am început un nou an. ca fiecare zi de muncă __ cheze noi succese în dezvoltarea economiei țării, în opera măreață și însuflețitoare a desăvîrșirii construcției socialiste în -patria noastră. Spor la muncă în noul- an!

In 1963Care om al muncii din patria noastră nu-și dorește ca în noul an să-și afle cît mai des numele printre acelea ale fruntașilor ? Noi, o- țelarii, începem noul an cu dorința de a munci mereu mai bine, de a elabora un număr sporit de șarje care, de la primele și pînă la ultimele, să satisfacă pe deplin exigențele.Pentru producția anului 1963 ne propunem să înfăptuim mai multe măsuri. Astfel, în scopul sporirii randamentului la cuptorul nr. 2 vom modifica în acest an sistemul de acționare a electrozilor și de a- limentare cu apă a me-

— otel decanismelor hidraulice, așa cum am făcut și la cuptorul nr. 4.Cît privește îmbunătățirea calității oțelurilor — o veche dorință a noastră va fi realizată în cursul acestui an. Se montează în prezent o instalație de măsurare a temperaturilor cu a- jutorul termocuplelor de imersiune. Aceasta ne va da posibilitate să măsurăm cu precizie temperatura în cuptor, să respectăm prescripțiile tehnologice — și, ca atare, să dăm otel de calitate.Pentru reducerea prețului de cost vom căuta ca în acest an să respectăm întocmai normele de consum speci-

calitate !fie. Pentru aceasta vom folosi un nom format de maselote, vom monta un filtru la instalația de păcură ș.a.O dorință a mea și a altor muncitori din uzină este ca în noul an inginerii secției să se o- cupe în și mai mare măsură de ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale al oțelari- lor — aceasta fiind o garanție sigură că lupta noastră pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne stau în față va fi încununată de

Vom dezvolta experiența
tenție vom acorda în 
continuare valorificării 
superioare a materiei 
prime. In acest scop vor 
fi aplicate numeroase 
■ihăsuri tehnico-organi- 
zatorice care vor contri
bui la sporirea produc
ției de uleiuri, la creș
terea capacității de pre
lucrare a gazolinei etc. 
La instalațiile de disti- 
lație atmosferică a ți
țeiului și de cracare 
termică a păcurei vom 
veghea cu grijă la îm
bunătățirea procesului 
de fracționare a produ
selor pentru a obține 
benzine cu cifre octani
ce ridicate.

Incepem un nou an de 
muncă cu dorința de a 
dezvolta continuu reali
zările obținute pînă a- 
cum, de a da patriei so
cialiste produse mai 
multe, mai bune.

In anul trecut colecti
vul rafinăriei noastre a 
obținut succese de sea
mă în muncă. Planul 
producției globale a fost 
realizat cu 9 zile mai 
devreme, iar pînă la 
sfîrșitul anului au fost 
livrate în plus produse 
petroliere în valoare de 
peste 15 000 000 lei.

Experiența căpătată o 
vom extinde larg în 
noul an. O deosebită a-

Ciment pentru nevoile
Colectivul nosfru pășește 

cu încredere la realizarea 
sarcinilor ce-i revin în noul 
an. Avem la îndemînă ex
periența acumulată pînă a- 
cum, ne bizuim pe iniția
tiva și spiritul gospodă
resc de care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii noș
tri au dat de atîtea ori do
vadă pînă acum.

încă de la sfîrșitul anului 
trecut, în fabrică s-au luat 
o serie de măsuri menite 
să asigure realizarea ritmică asigura 
a planului. Planul M.T.O.
— completat cu o serie de 
propuneri făcute cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan
— cuprinde numeroase îm-

bunăiățiri ce 
fie aduse 
producție, 
toare, de 
tinde zonele de lanțuri cu 
boltă mărită. Această mă
sură va duce la sporirea 
productivității fiecărui cup
tor cu 0,4—0,8 tone pe 
oră. La morile de ciment 
vom 
pompelor de 
pneumatic 
rea unui dozator care va 

alimentarea conti
nuă a pompelor. Se vor 
face de asemenea modifi
cări constructive la benzile 
pentru transportul calcaru
lui de la concasoare la mo-

! urmează să 
procesului de 
La secția cup- 

pildă, vom ex-

perfecționa instalația 
transport 

prin introduce-

mers alSă facem să mar-

succes.
MIHAI BLAG 
oțelar, Uzinele 

„Industria Sîrmei’’-
Cîmpia Turzii

dobindîtă
In noul an vom ex

tinde un șir de procedee 
noi de lucru. La una 
dintre instalații, de pil
dă, vom introduce con
trolul produselor în co
loanele tehnologice cu 
ajutorul substanțelor 
radioactive.

Intrînd în cel de-al 4- 
lea an al șesenalului, 
colectivul nostru este 
hotărît să muncească cu 
inițiativă și spirit gos
podăresc. să-și realizeze 
ritmic sarcinile ce-i re
vin.

TĂNASE HARHOI 
maistru 

Rafinăria Ploiești

șantierelor
rile de pastă. Toate aceste 
măsuri, precum și altele pe 
care le vom aplica în 
cursul anului, ne vor da po
sibilitatea să sporim sim
țitor productivitatea muncii.

Prin mai buna organizare 
a muncii, prin introducerea 
și răspîndirea experienței 
avansate, vom căuta să pu
nem zi de zi in valoare noi 
rezerve interne și, pe a- 
ceasfă bază, să livrăm șan
tierelor țării ciment mai 
mult și mai ieftin.

MIRCEA MATEESCU 
inginer 

Fabrica de ciment 
Medgidia

DECKE T
pentru stabilirea datei alegerii deputaților 
în sfaturile populare ale orașelor raionale 

si ale comunelorTn baza art. 52 din Constituția Republicii Populare Romîne și a art. 69 din Decretul nr. 391/1955 cu privire la alegerea deputaților în sfaturile populare,Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează:Art- Unic- — Alegerile de deputați pentru sfaturile populare ale orașelor raionale și ale comunelor vor avea loc la data de 3 martie 1963.Constituirea sfaturilor populare noi alese se va face după data de 5 martie 1963.
Președintele Consiliului de Stat, 

GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ

ȘTIRI DIN ȚARĂ

La drum — 
cu tonaj sporitCRAIOVA (trimisul „Scînteii"). — In gara Craiova, la cabina turn — terminată în uzmă cu un an — de la blocul de comandă automată a circulației și manevrelor trenurilor cu centralizare electrodinamică, l-am întîlnit la post pe șeful de tură, tovarășul Grigore Segărceanu.Animația din gară, ca și de pe multele ei linii, nu a încetat nici o clipă în primele două zile din noul an. Aflăm de la șeful de tură că primul tren cu tonaj sporit cu destinația București a fost cel remorcat de locomotiva Diesel nr. 046. Trenul a plecat conform graficului. Locomotiva nouă se află la primele ei curse și este condusă de mecanicul Gheorghe Stelea. Ea a pornii la drum trans- portînd 71 de vagoane încărcate cu cărbuni, cherestea și utilaje.
Drumeții de iarnă

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — La 
cabanele și hotelurile situate în munții 
Bucegi, Făgăraș, la Predeal și Poiana 
Brașovului și-au petrecut revelionul 
mii de oameni ai muncii din Capitală 
și din alte localităfi ale țării, precum 
și turiști sosiți de peste hotare.

In zilele de 1 și 2 ianuarie agenția 
ONT Brașov si comisiile de turism 
localelocale au organizat excursii și diferite 
întreceri sportive de ski, săniuje etc. 
Astfel, grupurile de turiști străini ve- 
ni|i din Suedia, Franfa, R. F. Germană 
și din alte părți au vizitat Branul, 
castelul Peleș din Sinaia și au făcut o 
excursie pe muntele Postăvarul. Oa
menii muncii aflați la cabanele Curmă
tura, Plaiul Foii, Codlea, Trei brazi, au 
făcut excursii prin munți, iar cei aflați 
la Poiana Brașov au asistat la întjlniri 
sportive de ski și săniuțe; organizate 
pe pîrfiile din Poiană. In aceste două 
zile de vacanță au 
Brașov și au plecat 
Valea Răcătăului sau

urcat la Poiana 
■în excursie pe 
pe Valea Timi

șului mii de brașoveni, oameni ai 
muncii de la uzinele de tractoare, de 
autocamioane. Hidromecanica, fabrica 
„Partizanul roșu" și din alte părfi.

Pentru micii cetățeniORADEA (coresp. „Scînteii*). — In parcul „N. Bălcescu“ din Oradea s-a deschiș zilele aceetea orășelul copiilor. Spre bucuria celor mici, aici a fosf pus în funcțiune trenulețul copiilor, a fost a- menajată o estradă unde sînt prezentate programe cultural-ar- tistice de către Teatrul de păpuși și formații ale artiștilor amatori.întocmirea planului de producție în gospodăriile colective
Propuneri bine chibzuite

pentru sporirea producției agricoleGospodăria colectivă din comuna Odobeșți, raionul Titu, are doar doi ani de la înființare. Muncind cu hărnicie, colectiviștii au reușit în a- cest scurt răstimp să obțină realizări însemnate. Deși condițiile de climă din anul trecut n-au fost tocmai favorabile, ei au obținut în medie la hectar 1 728 kg grîu și 2 920 kg porumb boabe, precum și recolte mari la alte culturi. Veniturile bănești ale gospodăriei se ridică la un milion și jumătate lei.Gospodăria colectivă din - Odobeșți

In una din halele Uzinelor „Timpuri Noi" din Capitală. (Foto : A. Cartojan)

are posibilități să obțină producții tru cultura porumbului. Intrucît gos- și venituri mult mai mari. Acum la podăria are condiții favorabile pen- G.A.C. din Odobeșți se întocmește planul de producție pe 1963. Cifrele prevăzute în plan sînt rezultatul studierii amănunțite a condițiilor gospodăriei, se bazează pe propunerile făcute de către colectiviști.
Folosirea mai bună 

a pămînfuluiAm vizitat zilele trecute această gospodărie colectivă și am stat de vorbă cu președintele Gheorghe Ale- cu, inginera Rodica Blidaru, brigadierii C-tin Mitroi, Simion Anton, Nicolae Chiosa și alți colectiviști care participă la întocmirea planului de producție. Cu sprijinul organelor raionale și al organizațiilor de bază, consiliul de conducere a analizat activitatea și rezultatele obținute de la înființarea gospodăriei și pînă acum, a căutat să scoată la iveală resursele și posibilitățile nefolosite încă de sporire a producției agricole, consul- tîndu-se cu masa largă a colectiviștilor. O mare atenție se acordă la întocmirea planului folosirii fondului funciar al gospodăriei, atît prin mărirea suprafeței arabile cît și prin amplasarea judicioasă a culturilor și executarea lucrărilor la un înalt’ nivel agrotehnic. Prin defrișarea mă- răcinișurilor și desființarea unor drumuri dintre tarlale, suprafața a- rabilă a gospodărie; crește cu 30 ha. ne-a spus inginera gospodăriei. La amplasarea noilor construcții' de a- dăposturi, care vor fi ridicate în a- nul 1963, se urmărește ca ele să o- cupe cît mai puțin teren.Trăgînd învățăminte din unele greșeli făcute anul trecut (de pildă se prevăzuse cultivarea cartofilor pe un teren necorespunzător și abia cu cîteva zile înainte de semănat s-a ales alt teren care nu era bine pregătit) colectiviștii aleg acum pentru fiecare cultură terenul cel mai potrivit. Terenurile cu apă freatică mai la suprafață au fost repartizate pen-

tru obținerea de recolte mari de porumb, în plan s-a prevăzut extinderea acestei culturi pe încă 50 de hectare.Gospodăria colectivă din Odobeșți s-a unit cu gospodăriile din satele Miulești și Brîncoveni. A- ceasta a creat posibilități pentru irigarea unor suprafețe mai mari, fo- losindu-se apa Argeșului. In proiectul de plan s-a propus ca jumătate din grădina de legume (16 ha) să fie amplasată pe malul Argeșului, unde irigarea se poate face cu mai multă ușurință.Ținînd seama că gospodăria dispune de suficiente brațe de muncă, s-a prevăzut extinderea, unor culturi care cer un volum mare de lucrări. In afară de legume, la punctul „Podul Vînjului“, unde terenul e mai ușor, se vor cultiva 40 de ha cu cartofi; suprafața cultivată cu tutun crește de la 26 la 32 de ha. Gospodăria va cultiva, de asemenea, 60 ha cu sfeclă de zahăr.
Condifii pentru recolte 

mai mariLa întocmirea planului de producție, consiliul de conducere stabilește amănunțit lucrările care trebuie executate pentru sporirea producției la hectar și măsurile ce trebuie luate în vederea creșterii producției în sectorul zootehnic.Brigadierul Anton Simion ne-a arătat că în anul care a trecut, pe unele tarlale producția a fost mult mai mare decît media pe gospodărie, realizîndu-se cîte 4 000—5 000 kg porumb boabe la ha. Cauzele producțiilor mai scăzute pe unele tarlale au fost : pe o suprafață însemnată cultivată cu porumb terenul nu fusese arat adine în toamnă, pe 125 ha nu s-a folosit
TEODOR MARIAN

(Continuare in pag. III-a)

din învățămîntul superior și unor medici
sănătății oamenilor muncii, s-aPentru activitate îndelungată, con

tribuție în dezvoltarea științei și me
rite deosebite în dezvoltarea învăță- 
mîntului superior, Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne a e- 
mis un decret prin care se conferă 
titlul de „OM DE ȘTIINȚĂ EMERIT 
AL REPUBLICII POPULARE RO- ___ __ _____________  _____
MINE“ următoarelor cadre didacți- bru corespondent al Academiei R. P. 
ce din învățămîntul superior : prof. Romîne, prof. dr. Ștefan Gîrbea, 
univ. Teodor Angheluță, prof. univ. prot dr Ion Mureșan, prof. dr. Con- 
Valer Bologa, prof. univ. Alexandru stantîn Nicolau,. prof. dr. Gheorghe 
Borza, prof. univ. Ion Goia, acad. oiănescu>: prof. dr. Ion Päcurariu, 
Arthur Kreindler, acad. Gheorghe prof. dr. Alfred Rusescu, prof. dr. 
Ionescu-Sisești, acad. Octav Mayer, 1 
acad. Ștefan Milcu, acad. Alexandru 
Myller, acad. Ștefan S. Nicolau și 
prof. univ. Ovidiu Țino.

Prin alt Decret al Consiliului de 
Stat, pentru merite excepționale și 
realizări deosebite în domeniul ocro-

tirii 
conferit titlul de „MEDIC EMERIT 
AL REPUBLICII POPULARE RO
MÎNE", următorilor medici : acad, 
prof. dr. Aurel Moga, prof. dr. Ti
beriu Andrasofszky, prof. dr. Ludo
vic Csögör, prof. dr. Constantin C. 
Dimitriu, prof. dr. Mante Dumitres
cu, prof. dr. Ion Făgărășanu, mem-

Tiberiu Spîrchez, prof. dr. Ion Țurai, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine, prof. dr. Marin Vol- 
culescu, dr. Leon Bereu, dr. Ernest 
Kahana, dr. Berthold Merdier și dr. 
Octavian Nichita.

(Agerprcs)

Onești. Din noul peisaj al orașului. (Foto : Gh. Vintilă)

O noua, lin ie electrica
(coresp. „Scînteii''). — In 
anului nou, muheitorii și

BACĂU 
prima zi a 
tehnicienii întreprinderii regionale de 
electricitate Bacău au pus sub tensiu
ne linia de 15 kV Șișcani—Răcăciuni, 
în lungime de 25 km.

Noua linie va alimenta cu energie

electrică localitățile situate între Adțud 
ți Răcăciuni.

Linia Șișcani—Răcăciuni este a 4-a 
linie de 15 kV dată în funcțiune în 
ultimul an în regiunea Bacău. Cele 4 
linii alimentează cu energie electrică 
circa 50 de localități.

Amnistierea infracțiunilor silvice 
și grațierea unor pedepseCu prilejul celei ----------- .de-a 15-a aniver- t/iv nrruFTsări a Republicii UN DECRETPopulare Romîne, AL CONSILIULUI DE STAT Consiliul de Stat ____a emis un decret privind amnistierea infracțiunilor silvice și grațierea unor pedepse.Potrivit prevederilor decretului se amnistiază infracțiunile prevăzute și sancționate de Codul silvic și se sting toate drepturile privind valoarea materialelor, despăgubirile civile și cheltuielile penale, în măsura în care nu au fost încasate.Se grațiază în întregime pedepsele privative de libertate' pentru infracțiunile neintenționate, inclusiv cele prin care s-a pricinuit avutului obștesc o pagubă pînă la 50 000 lei. Dacă valoarea pagubei este mai mare de 50 000 lei, pedepsele se reduc la jumătate.Pedepsele privative de libertate pînă la infracțiuni țiază în reduc cu tre 2—5 ani inclusiv, cu V3 între 5—10 ani inclusiv și cu 1/4 cele între 10—25 ani inclusiv.De asemenea, se grațiază în între- grațierea în total sau în parte a pe- gime pedepsele cu amendă.In cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată procesul penal continuă, iar grațierea se va face după pronunțarea pedepsei.Nu beneficiază de grațiere cei ce

2 ani inclusiv pentru intenționate se gra- întregime. Totodată, se jumătate pedepsele în- cele

au încercat sau săvîrșit infracțiuni care periclitează securitatea statului, omor intenționat, infracțiuni intenționate prin care s-a pricinuit o pagubă avutului obștesc, dare și lua- ■ re de mită, incendiu intenționat, neglijență în serviciu care a avut ca urmare o catastrofă, denunțare calomnioasă, omor fără voie săvîrșit prin depășirea vitezei legale de circulație, ori în stare de beție voluntară, viol, tîlhărie, furt și înșelăciune împotriva proprietății personale, precum și huliganism; participanții, tăinui- torii și favorizatorii la aceste infracțiuni, în cazurile în care legea prevede aceeași pedeapsă ca pentru autori ; recidiviștii și cei care nu au început executarea pedepsei deoarece s-au sustras de la aceasta.Pedepsele celor condamnați la muncă silnică pe viață se transformă în 25 ani muncă silnică.Dispozițiile decretului se aplică și pedepselor reduse ca efect al unor grațieri anterioare.Decretul prevede, de asemenea,depselor unor condamnați pentru infracțiuni contra securității statului sau pentru alte infracțiuni, care în timpul executării pedepsei au avut o comportare bună, dovedind că s-au reeducat.



actuală
AL. PHILIPPIDE

o înnoire a literaturii și

Puncte de consultații

Brăila au prezentat

Intărirea gospodăriilor colective 
în discuția comitetului regional

SUCEAVA (trimisul „Scînteii“). — Comitetul regional de partid Suceava a analizat într-o plenară lărgită activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid din regiune pentru consolidarea econo- mico-organizatorică a gospodăriilor colective.în referatul prezentat și în discuții s-a arătat că biroul comitetului regional și birourile comitetelor raionale și orășenești de partid dezbat sistematic cele mai importante probleme privind bunul mers al muncii în gospodăriile colective. Membrii biroului comitetului regional și ai comitetelor raî'Qriale și orășenești de partid merg în gospodăriile colective și ajută efectiv organizațiile de partid în activitatea lor. Pentru asigurarea unei conduceri mai competente a gospodăriilor colective, a« proape 1 700 de președinți, brigadieri, contabili, socotitori au urmat diferite cursuri. Comitetul regional acordă o atenție deosebită bunei desfășurări a vieții de partid, legării mai strînse a propagandei de partid și a muncii politice și culturale de masă de sarcinile economice.în rîndurile membrilor și candi- daților de partid au fost primiți colectiviști dintre cei mai buni, care s-au dovedit luptători activi pentru aplicarea în viață a hotărîrilor partidului și muncesc cu devotament pentru întărirea gospodăriilor colective. Prin repartizarea mai rațională a membrilor și candidaților de partid

în cele mai importante locuri de producție s-au creat condiții pentru constituirea de grape de partid în majoritatea brigăzilor.Rezultatele muncii politice și organizatorice a organizațiilor de partid se reflectă în îmbunătățirea activității gospodăriilor colective, în succesele lor economice. Numeroase gospodării colective din regiune au obținut anul trecut producții bune de porumb, cartofi, floa- rea-soarelui. au dezvoltat creșterea animalelor ; numărul construcțiilor pentru sectorul zootehnic a crescut anul trecut cu aproape 1 500 obiective noi.Referatul și discuțiile au subliniat că în regiune există mari rezerve pentru sporirea continuă a producției agricole.' Au fost stabilite măsuri pentru folosirea mai judicioasă a pămîntului, punerea în valoare a terenurilor erodate etc. Numai pe această bază suprafața agricolă a regiunii va crește cu încă 6 000 hectare. în anul 1963, efectivul de animale proprietate obștească va crește cu cel puțin 20 000 taurine din care 10 000 vaci, peste 40 000 ovine. 17 DOO' porcine. De asemenea, va crește mult producția de carne, lapte, lînă etc. Plenara a trasat ca sarcină comitetelor raionale de partid, sfaturilor populare și consiliilor agricole să a- corde cea mai mare atenție pregătirii și desfășurării adunărilor de dări de seamă și întocmirii planurilor de producție pe 1963.

Galați a organizat în oirașele Brăila și Galați schimbări de, experiență între propagandiștii de la cercurile de economie corwsreță. Au. luat parte și secretari ai comitetelor de partid, directori din piarile întreprinderi, activiști care muncesc în domeniul propagandei, ciurșanți.In regijinșg Gqlați activează un număr de aproape 200 de cercuri de economie concretă. Iți cadrul schimburilor de experiență s-a insistat în mod deosebit asupra metodelor folosite de propagandiștii cercurilor de economie concretă pentru legarea cunoștințelor teoretice de problemele concrete ale sporirii productivității muncii, reducerii prețului de cost, introducerii tehnicii și a tehnologiei înaintate. Propagandiștii dë la Uzinele de tabla subțire, Șantierul naval și întreprinderile textile din Galați, Uzina „Progresul“ și Fabrica dp confecții din lecții model.S-a propus organizațiilor întreprinderilor, cadrele de conducere și cei mai buni muncitori să facă unele expuneri în cadrul cercurilor de economie concretă. Mai multi participanți la discuții au cerut să se folosească mai multe grafice, planșe și alte materiale intuitive,, care în-r lesnesc înțelegerea problemelor.

ca sub îndrumarea de partid, specialiștii

★ ★

Muncă vie cultural-educativă
în perioada de iarnă

PLOIEȘTI, (coresp. „Scînteii’’). — 
Biroul Comitetului raional de partid 
Cîmpina a analizat jelui cum se ocu
pă comitetul raional pentru cultură 
și artă de munca cultural-educativă 
de masă. S-a scos în evidență faptul 
că pentru îmbunătățirea activității 
căminelor culturale, a casei de cul
tură, comitetul raional pentru cul
tură și artă a atras colective largi 
formate din' activiști de partid, de 
stat, din economie, intelectuali.

Ajutate și îndrumate de către or
ganizațiile de partid, căminele cul
turale din Filipeștii de Tîrg, Dițești, 
Țintea, Bănești și alte comune orga
nizează aproape zilnic conferințe pe 
teme ale politicii partidului, ale si-

tuației internaționale, consacră zile 
speciale tineretului .femeilor etc.

In urma discuțiilor purtate, planul 
întocmit de către comitetul pentru 
cultură și artă pentru perioada de 
iarnă a fost mult -îmbunătățit. S-a 
stabilit îmbogățirea repertoriului 
echipelor artistice și al brigăzilor de 
agitație. Programele căminelor cul
turale vor cuprinde cicluri de con
ferințe pe diverse probleme, nume
roase manifestări menite să contri
buie la ridicarea nivelului de cunoș
tințe agrotehnice al colectiviștilor, 
la generalizarea experienței înaintate 

gospodăriilor colective fruntașe etc.
Schimburi de experiență 

între propagandiști

a

GALAȚI (coresp. „Scînteii’). —Biroul Comitetului regional de partid

O antologie de poezie

R1MNICU-VÎLCEA. Penfnu cursanfii 
cercurilor și cursurilor învăfămlntului de 
partid, Comitetul orășenesc de partid Rm. 
Vîlcea a organizat în oraș 3 puncte de 
consultații: la complexul de industriali
zare a lemnului, la fabrica de piele și în
călțăminte și un punct de consultații pen
tru cursanfii din come.rful de stat și coo
perație. Punctele sînt dotate cu material 
bibliografic : opere ale clasicilor mar- 
xism-leninismului, documente de partid, 
broșuri și manuale penlru învăț.ămînfpl de 
partid, colecții, de ziare și 
pot fi consultate dosare cu 
fii. De asemenea, a foot 
expozifie cu tema: ,,40 de 
a partidului". In colectivele
consultafii au fost atrași, membri de partid 
dintre cei mai bine pregătiți, cu experien
ță în munca de propagandă.

Propagandiștii dau aci consultații pe 
teme actuale ale politicii partidului și ale 
situației internaționale, dau lămuriri in
dividuale cursanților, ajutîndu-i în _ștu- 
diu. (De la Nicolae Răducu, activist de 
partid).

reviste; aici 
diferite lec- 
amenajată o 
ani de luptă 
punctelor de

Procesul de transformare a literaturii, ca o consecință a transformării socialiste a societății și care decurge din principiul leninist al spiritului de partid, este desigur faptul cel mai însemnat care s-a produs în istoria literaturii universale din ultimii șaizeci de ani. în secolul nostru s-a săvîrșit prin realismul socialist, artei.La noi, care au Republicii, acest proceß de transformare și de înnoire a literaturii s-a înfăptuit în chip susținut, cu o intensitate scriitorilor ca lor la struire și construirii începuturile de acum cincisprezece ani pînă în anul acesta, literatura noastră a cunoscut un proces evolutiv care i-a creat o binemeritată faimă. S-au înnoit fundamental temele, s-au primenit procedeele, în ce privește poezia, avem părută chiar în preajma zilelor de strălucită aniversare, o carte care cuprinde în ea, bogat realizate, cî- teva din multele teme pe care realitatea socialistă le oferă poeților noștri. Cartea se intitulează Te
zaur, cu subtitlul 30 Decembrie 
1947—1962, și a fost alcătuită de un colectiv în cadrul redacției de poezie a Editurii pentru literatură. Sînt prezenți în acest volum peste o sută de poeți, cu mai bine de două sute de poezii. întîlnim aici poeți de toate vîretele, de la veneratul octogenar Tudor Arghezi și alți reprezentanți ai generațiilor mai vechi ale literaturii noastre, pînă la numeroși tineri dintre care unii abia au împlinit douăzeci de ani. Figurează, de asemenea, în volum, în mare număr, poeți ai tuturor naționalităților din patria noastră. Astfel, antologia „Tezaur’ demonstrează încă o dată unitatea

în cei cincisprezece ani trecut de la instaurarea
mereu sporită de rîvna de a contribui cu mun- marea acțiune de con- apoi de desăvîrșire. a socialismului. De la

a-

voluntari

grup

sala
mare

Încă un magazin „Unic" cu autoservire. Magazinul se află la parterul noilor blocuri construite în Piața Unirii din Iași. 
(Foto : Gh. Vințilă)

Ne scriu corespondenții

»Cine știe meserie,
Cu cliva timp îfi urmî, în sectoru 

VIII al fabricii de confecții și tricotaje 
București a avut loc o consfătuire de 
producție, în eare s-au analizat noi 
posibilități de îmbunătățire a calității 
tricotajelor șl ciorapilor. Cu .acest pri
lej s-a născut ideea organizării unui 
concurs „Cine știe meserie, cîșfigă". 
Emil Rufu, secretarul organizației de 
bază din sector, împreună cu un co
lectiv de ingineri și maiștri, au elabo
rat întrebările pentru concurs. S-a stat 
apoi de vorbă cu un mare număr de 
muncitori, indicîndu-li-se ce anume 
cărți tehnice să consulte.

Concursul a avut loc în 
clubului, în prezența unui 
număr de „spectatori”. In fața 
juriului a pășit mai întîi un 
de muncitori. S-au pus 10 întrebări 
privind tehnologia fabricării tricoturi
lor și ciorapilor, buna folosire a ma
șinilor ș.a. Mai toate răspunsurile au 
fost exacte, llie Șerban, un tînăr de la 
mașinile „Interlok”, s-a dovedit cel 
mai bine pregătit. Primește premiul I : 
o mapă și un stilou.

Se prezintă aooi în fața juriului aju
torii de maiștri. Acestora li se pun, fi
rește, întrebări mai 
punctajul cel 
maiștri Nalbanțis
Kolesnikov. Ei sînt premiali cu pre
miul I

Organizarea acestui concurs s-a do
vedit utilă. El a dus la creșterea califi
cării oamenilor din sector, influenfînd 
îmbunătățirea calității produselor.

ALEXANDRINA ROMOCEA

grele, i Întrunesc 
mai mare ajutorii de 

Pandelis și Aurel

In inima Gorjuiui
Multe cîntece populare vorbesc 

despre frumusețea plaiurilor Gorjuiui. 
Puține însă amintesc de orașul Tîrgu- 
Jiu — în trecut, vorba 
inima unuia din cele 
județe din țară. Cu anii 
schimba nimic. Orașul 
porțile ferecate, fiind dat

Acum 15 ani întreaga Vale a Jiului, 
trezită la viafă nouă, a răsunat de 
cîntecele tinerilor brigadieri, care la 
chemarea partidului, au venit să 
deschidă drumul de fier spre Pefro- 
șeni. De atunci, s-au petrecut multe 
schimbări în tîrgușorul de odinioară, 
în cîfiva ani, au răsărit prin preajma 
sa, pe dealurile Bîltenilor și [iclenilor, 
adevărate păduri de sonde. La Rovi- 
nari, s-a deschis o exploatare carbo
niferă „la zi". In altă margine a orașu
lui, au fost înălțate halele moderne 
ale noului combinat forestier de la 
Preajba, înzestrat cu mașini și utilaje 
de înaltă productivitate. Constructorii 
au înălțat zeci de blocuri de locuințe 
pentru muncitori, magazine și unități 
moderne de deservire a populației. In 
oraș s-au făcut și numeroase lucrări 
gospodărești edilitare ; multe străzi 
au fost renovate și modernizate. Se 
mărește noul cartier de locuințe din 
aoropierea combinatului forestier.

Orașul nostru a devenit un impor
tant centru industrial, care se dezvoltă 
și se înfrumusețează cu fiecare an.

DUMITRU COCÎLNAU 
profesor \

cînlecului, 
mai sărace 
aici nu se 
parcă avea 
uitării.

Oft « ' .Uz *■

Hi£1

:1

tuturor generațiilor de scriitoii în jurul ideilor Partidului Muncitoresc Romîn, a idealurilor socialismului.Alcătuit cu prilejul aniversării a cincisprezece ani de la instaurarea Republicii, volumul oglindește în chip deosebit entuziasmul creator cu care oamenii muncii .din țara noastră contribuie, în toate domeniile de activitate, la construirea societății socialiste.Ideea centrală a întregului volum este prinosul de admirație adus puterii creatoare a omului eliberat de cumplita exploatare a capitalismului, liber să-și consacre toate puterile progresului măreț al colectivității umane. Este ceea ce exprimă cu energică strălucire versurile lui Arghezi din acest tezaur al poeziei noastre actuale: 
„O lampă duce graiul și dă-n văz
duhuri vești I Că omul zămislește 
puterea din povești. / Se face de
părtarea mai scurtă decît pasul, / 
La mii de poști s-aude și se cu
noaște glasul. / Vorbești cu fundul 
lumii la tine, din odaie, / Secun- 
da-ntrece veacul și timpul se-nco- 
voaie / Pe-o sfoară cit e firul de 
păr și se agață / Vecia, neslirșitul, 
pe un crîmpej de ață... „Și, însfîrșit, 
urmașul lui Prometeu, el, omul, / A 
prins și taina mare a tainelor, ato
mul". Și această concluzie, de o generalitate care, depășind granițele, e valabilă pentru omenirea întreagă: „E timpul, slugă veche și 
robul celui râu, / Tu, omule și tra
te, să-ți iii stăpînul tău".Culegerea aceasta reprezintă o solidă antologie de poezie. romî- nească realiet-socialistă. Vasta temă a construcției socialismului este susținută, de-a lungul celor peste două sute de poezii, fără monotonie, datorită faptului că au fost a- lese bucăți ce se deosebesc între ele prin stil și prin felul cum această temă este tratată în chip personal, original de fiecare poet. Unitatea de țeluri nu exclude deloc, ba chiar implică o marș varietate -în ce privește ièxpresia, și asta din cauză că scopul comun tuturora face pe poet să fie mai exigent cu el însuși.. Așa cum ne arată și actuală antologie, poezia noastră se ailă în plin proces de înnoire creatoare. Că se observă pe ici pe colo și oarecari slăbiciuni țn ce privește forma sau modul (caim facil cîteodată) în care sînt tratate fecundele teme ale construirii societății noi — e explicabil avînd în vedere marele număr de poeți și de poezii, dar din fericire asta se întîmplă rar în a- cest volum. Trebuie menționat faptul că selecția a fost făcută cu pricepere și seriozitate.Apariția acestui Tezaur este un omagiu pe care poezia romîneas- că actuală îl aduce Republicii noastre populare cu prilejul aniversării ei.

C o n c
5 Ianuarie, ora 20,00, la 
P. Romîne va avea loc 
simfonic al orchestrei

Denumirea : Diesel - electrică
Bn Craiova, a cărei liniște n-o tulbu

rase niciodată în frecuf sirena vre
unei fabrici, în Craiova denumită „reșe

dința celor 700 de moșieri“ a luat naștere 
în anii puterii populare cunoscuta „Elec- 
fropufere” — întreprindere modernă 
care ocupă un loc de frunte în cadrul 
industriei noastre constructoare de ma
șini și utilaje electrotehnice. Ea produce 
astăzi transformatoare, generatori și mo
toare electrice de mare putere, apara- 
faj electric automaf de înaltă tensiune... 
Iar acum, pe ușile halelor în care se 
montau, nu de mult, tramvaiele, ies lo
comotivele Diesel-elecfrice de 2 100 
C.P.

Halele de monfaj sînt tipice între
prinderilor constructoare de locomotive. 
Spafioase, puternic luminate, cu poduri 
rulante de mare tonaj. înlr-un capăt 
stau rînduife bancurile lăcătușilor care 
ajustează și fasonează elementele insta
lațiilor de pe locomotive. Mulți vîrsfnici 
dar și mai mult tineret. Apoi încep rîn
durile dese de șine de cale ferată, așe
zate de-a curmezișul, ca în depouri. Pe 
ele se văd mulfe locomotive aflate în 
montaj, așezate în flux tehnologic. Di- 
recjia montajului, curgerea lui lină și lo
gică este lesne de înfeles penfru orice 
vizitator. De la cutia locomotivei, de la 
scheleful ei vopsit în roșu, cu minium 
de plumb, abia venif din hala de con- 
strucjli metalice, trec> la altă linie unde 
se montează sistemul pneumatic, apoi 
mai departe, la montajul mecanic etc. 
— pînă ajungi în celălalt capăt, unde 
fe înfîmpină o locomotivă sosită din 
probele pe linie.

Aștepți din.tr-o 
urcînd treptele 
instalîndu-se în
locomotivei complet izolată de sala ma
șinilor, Locomotiva seamănă întrucîtva, 
ca formă, cu automotoarele de cale fe
rată. Suplă, aerodinamică, vopsită în 
două nuanțe de gri separate de o dun
gă albă — aidoma locomotivei pe 
care o văzusem cu pujin timp mai 
înainte pe calea ferată a Severinu- 
lui, dinaintea unei lungi garnituri 
de vagoane de marfă. O aseme-

nea formație de vagoane este trans
portată în mod normal de două loco
motive cu abur.

Tînărul inginer care ne conduce prin 
hala imensă de montaj vorbește des
pre problemele complexe de tehnolo
gie și de organizare a muncii care au 
stat în fața colectivului atunci cînd 
a început fabricația. Mai fîrziu, pe mă
sură ce producția avansa și locomoti
vele se întorceau din probe, unde erau 
supuse unei atente supravegheri teh
nice, constructorii eî au adus unele per
fecționări.

Locomotiva 
după cum se 
complexitate, 
piese, subansamble și mașini care intră, 
prin caracterul lor, în profilul de fabri
cație al altor întreprinderi din țară, pro
ducția locomotivei a fost organizată prin 
cooperare, pe principiul uzinei coordo
natoare. Mai multe întreprinderi co
laborează la fabricația locomotivei 
Diesel-elecfrice. Dintre acestea, două au 
sarcini principale : este vorba de Uzina 
constructoare de mașini din Reșița, ca- 
re-și aduce contribuția prin motoarele 
Diesel, echipamentul termic, boghiurile 
și o parte din piesele turnate — și 
uzina „mamă", dacă se poate spune ast
fel — uzina coordonatoare „Elecfro- 
putere", care realizează construcția me. 
falică, echipamentul electric de bază, 
execută montajul general și face 
bele locomotivei.

îngă locomotiva abia sosită 
probe s-au adunat montorii.

Diesel-electrică este, 
știe, un produs de mare 
Avînd în componentă

pro-

clipă în alta să vezi 
mecanicul-conducător, 
cabina confortabilă a

din 
Așa 

fac ei de fiecare dafă. Ascultă observații
le mecanicului-conducăfor și ale ingine
rului care a urmărit locomotiva în tot 
timpul probelor. Oamenii din echipa lui 
Constantin Ungureanu pun o mie și una 
de întrebări. Sînt cei ce montează 
grupul Diesel-generator, operații de cea 
mai mare însemnătate. Deși li se aduc 
laude pentru calitatea lucrărilor, ei stă
ruie lotuși să cunoască în amănunt
comportarea locomotivei.

Tovarășul Ungureanu lucrează în 
uzină de 10 ani. Este un muncitor cu 
înaltă calificare, considerent pentru

care a fost desemnat printre cei dintîi 
să lucreze ca monfor la fabricația loco- 
mofivei. Și cum în tehnică nimic nu 
stă pe loc, este nevoie mereu de o a- 
dîncire a specializării. Ungureanu, îm
preună cu ceilalți montori, vîrstnici și 
tineri, au frecventat cursurile de spe
cializare unde predau cei mai buni in
gineri electrotehnici. Om la 42 de ani, 
el a luat lingă sine cîfiva tineri mon
tori să-i familiarizeze cu lucrările de 
montaj.

icolae Pricină și Ion Vifă sînt de 
asemenea buni șefi de echipă,

fruntași în praducfie. Amîndoi cu aceeași 
vîrstă — 32 de ani. Colaborarea lor în 
muncă i-a apropiat și în alte privinje: cei 
doi au devenit buni prieteni. Echipa lăcă
tușului Pricină lucrează la blocurile a- 
parafelor electrice, pe care le preiau 
apoi electricienii lui Viță, pentru mon
tarea instalațiilor. Șefii celor două 
echipe se înfîlnesc adesea, în afara o- 
bișnuifelor consfătuiri de producție, si 
discută lucruri de interes comun. Nu pu
ține sînt cazurile cînd ei se ajută reci
proc, ceea ce face ca rezultatele aces
tor echipe să fie mereu dintre cele mai 
bune.

„Este îmbucurător cînd vezi cum au 
crescut cadrele noastre de munci
tori specializați“ — spunea șeful 
secției, tovarășul Ion Darie. De bună 
seamă el avea în vedere în primul rînd 
pe toți cei ce s-au afirmat fruntași în 
întrecerea socialistă, penfru 
lucrărilor — cum sînt Victor 
tinescu, Mircea DinculeScu, 
Stanciu și Ion Marin, montori 
crează la cele mai importante 
muncă.

...Pe porțile uzinei din Craiova intră 
vagoane cu subansamble, agregate, pie
se și materiale de la Reșița, Uzinele „23 
August“, „Timpuri Noi', Fabrica de ma
șini electrice din Capitală...

Și, în vreme ce vagoanele sînt des
cărcate, pe ușile halei de montaj iese 
în probe, pe cîmpul întins, o nouă lo
comotivă Diesel-electrică...

ST. ZIDARIȚA
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Sîmbătă, 
Ateneul R. 
un concert 
Filarmonicii de Stat „George Enes-
eu". în program : Passacaglia de 
Bach—Respighi ; Suita „Foc de arti
ficii'’ de Haendel ; Concertul pentru 
harpă și orchestră de Paul Constan- 
tinescu — solistă Nina Mastero j 
Bolero de Ravel. Dirijor : Iosii Con
ta. Concertul va ii prezentat 
minică, 6 ianuarie, ora 11,00, 
teneul R. P. Romîne.

Duminică, 6 ianuarie, ora
orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu” prezintă Ia 
Ateneul R. P. Romîne, sub conduce-

și du-
la A-

20,00,

s

1Kw». - >

La Casa de cultură a muncitorilor din Reșița se desfășoară o bogată și 
interesantă activitate. Cercurile de artă plastică, teatru, muzică, balet Și gim
nastică sînt frecventate de sute de muncitori și membri ai familiilor lor. în 
fotografie : echipa de dansuri a Casei de cultură.

(Foto : Agerpres)

AI p II
Reliefarea calităților morale, a umanismului profund de care sînt animați oamenii sovietici, punerea în valoare a noului constituie, fără îndoială, trăsături comune multora dintre creațiile recente ale cineaștilor din U.R.S.S.„Cînd copacii erau mari“ realizat de regizorul Lev Kulidjanov (scenariul N. Figurovski) se integrează în această caldă pledoarie artistică pentru ceea c« este înaintat, nobil și demn, îmbogățind interesantul uman pe ni-1 oferă matografia vietică.Urmărind luția lui_____________________Iordanov, un lostcare împrejurările și propriile slăbiciuni îl îm.pin- un drum greșit și

peisaj care cine- so-evo- Kuzmalăcătuș pe

Lev Kulidjanov — cunoscut spectatorilor noștri din filmele „Casa în care locuiesc“ (realizat împreună cu I. Seghel) și „Casa părintească" — a izbutit să pătrundă în profunzimea întîmplărilor descrise de scenariu, descifrîndu-le sensurile și încărcîndu-le cu multă putere emoțională. Evitînd tot ce ar putea fi melodramatic, punctîndu-și chiar filmul cu numeroasele elemente comice, regizorul condamnă atitudinea retrogradă a personajului _ principal, evidențiind contrastul dintre Kuzma și oamenii cu care vine în contact, de'zvă- __ luind cu discre-- ' ție prefacerile ca se petrec în conștiința lui Kuzma Iordanov. Filmul este lipsit de orice fel de retorism sau .didacticism, concluziile impunîndu-se ca un rezultat firesc al procesului desfășurat pe ecran.Cea mai mare reușită a lui Lev Kulidjanov o constituie, cred, colaborarea cu actorii Iuri Nikulin și Inna Gulaia. I. Nikulin este clovn la circul din Moscova și a jucat pină acum numai roluri comice în filme satirice de scurt metraj. Deosebirea dintre rolul interpretat în filmul „Cînd copacii erau mari" și toate celelalte este uluitoare. Serios — cu acea seriozitate tragică proprie marilor clovni — de o mare sobrietate în gestică și de o sensibilitate care trece tot timpul dincolo de e- cran, Iuri Nikulin (și, fără îndoială, Lev Kulidjanov) au demonstrat că subordonată comunicării unor ide' înaintate, îndrăzneala însoțită de talent duce la succes.Simplitatea artistică, acest marg deziderat al artei cinematografice . moderne, se realizează din plin în fiecare secvență, în fiecare gest, chiar și al personajelor episodice.Inna Gulaia va rămîne pentru spectatori multă vreme identificată cu Natașa. Artista și personajul s-au contopit atît de bine, încît ne e greu să ni le imaginăm separat.Operatorul V. Ghinzburg pune în valoare frumusețea peisajului de la țară fără să-l idilizeze, reușind să diferențieze prin lumină diferitele ore ale zilei. De asemenea, cu totul remarcabile sînt secvențele de noapte (cea de la Soviet, în casa Natașei etc.).Fără îndoială că filmul „Cînd copacii erau mari“ se înscrie în seria marilor reușite artistice pe care le înregistrează cinematografia sovietică.

Pe ecranele
cinematografelor

seseră pe care, în cele din urmă, se reintegrează în societate — filmul pune în evidență puterea de transformare pe care o exercită asupra individului societatea sovietică.Kuzma trăiește din expediente, improvizîndu-și existența de pe o zi pe alta, pînă cînd află prin intermediul unei femei cunoscute în- tîmplător, Anastasia Borisovna, că într-un sat există o fată — Natașa — care nu șl-a cunoscut bine părinții și al cărei tată a dispărut în război. Iordanov se hotărăște să trăiască ușor dîndu-se drept tatăl Natașei și pleacă în sătucul cu pricina. Aici, dragostea puternică a Natașei (un minunat caracter, asemănător ca valoare cu Svetlana din „Casa de la răscruce") și intervenția uneori dură, alteori caldă sau ironică a formă treptat celor din jur, îl trans- pe Kuzma.
e r t

rea aceluiași
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dirijor, un concert 

simfonic pentru studenta Institutu
lui medico-farmaceutic. In program : 
Passacaglia de Bach—Respighi; Sui
ta „Foc de artificii" de Haendel -, 
Amurg de toamnă de Alfred Ales- 
sandrescu ; Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 1 în Mi bemol major 
de Liszt — solist : Corneliu Gheor
ghiu ; Bolero de Ravel.

La ora 20,00, în sala mică a Pa
latului R. P. Romîne Va avea loc 
concertul orchestrei „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Nicu Stănescu. Soliști : 
Fănică Luca, Maria Lătărețu, Ana 
Ispas, Ion Cristoreanu, Vlad Dioni- 
sie ș.a. MIHAI IACOB

T1EÆT1R1E »(SifamEig) • ‘Televiziune ■
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R.P. Romîne: Nunta lui Figaro — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă; Mam- 
zelie Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia): Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Siciliana — (orele 19,30). 
Teatrul „c. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Băieții veseli (orele 20). Teatrul munci
toresc C.F.R.-Giulești: Hoții și vardiștii t- 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile): Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Liber- __ ____ ____________  ______ _____
tatea): Băiatul din banca doua — (orele ză la cinematograful Maxim Gorki 
10); Emil și detectivii — (orele 17); Foștii '* ------
copil — (orele 20). Teatrul evreieso de 
stat: Vreaii să fiu nevasta ta — (orele 
20). Teatrul regional București: Mateiaș 
giscarul — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tänase" (Sala Victoriei): Ocolul 
pămîntului în 30 de melodii — (orele 20). 
(Sala Dalles): Muzica bat-o vina — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei):. 
Cartea cu Apolodor — (orele 16).

Libertății (10; 12; 16; 18, 20). Teroare în 
munți — cinemascop; Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Moara diavolului: 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 9,30 — pînă la orele 13,45, după-amia- 
ză 16; 18,30; 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Donea Simo (16; 18,15; 20,20). 
Lacrimi tîrzii: Central (10,30; 12,30; 14,30;

- 10,30; 18,30; 20,30). Povestiri vesele: 13 
Septembrie (10; 11,45). Omul cu două 
fețe: 13 Septembrie (14,30; 16,30; 13,30;
20.30) , Petre cel isteț: Timpuri noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). Cîinele din mlaștină rulea-

aful Maxim Gorki (16;
18; 20,15). Tinerii — cinemascop: înfrăți
rea între popoare (10,30; 14; 16,10; 18,30; 
20,45), 23 August (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
21,15). Cînd copacii erau marl: 1 Mai (10; 
12; 15,30; 18; 20,45), Moșilor (16; 18; 20). Oa
meni șl fiare (ambele serii); Cultural 
(15,15; 19). Acord final rulează la cine
matograful Alex. Popov în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 21. La noapte 
va muri orașul: Gri vița' (15; 17; 19; 21), 
Chermesa rulează la cinematograful C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). Vîrsta dra-

. ..... . j., , io, ii;. Hamlet:
Omul de Flacăra (15; 18; 21). Crimă fără pedeap- 

. . . 11.30; 13,45; să rulează la cinematografele T Vladlml-
21), Gh. Doja (9;45; 12; réscu (15; 17; 19; 20,45), G. Bacovia (15,30;

18,45; 21), AleX. Sahta (10; 1.8; 20,15). Regăsirea: Mupca (16; 18,15;
18.15; 20,30), G. C'oșbuc (10:' 20,30), Arta (16; 18; 20). Președintele —

fi/* rupuio, fifiu.au; fio; fio,fio;
la cinematografele 20.30). Vals pentru un milion rulează la

............... .cinematograful M. Eminescu (16; 18,15;
20.30) . Misterul celor doi domni ,,N" ru
lează la ' cinematograful llie Pintilie (16; 
18,15: 20,30). Bandiții din Orgosolo: 8 Mai 
(15,30; 18: 20,15), Scrisoare de la o necu
noscută: Luceafărul (15: 17; 19; 21). Ul
tima bătălie: Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). 
Magistratul: Drumul Serii (16; 18; 20), 
Aurel Vlaicu (15- 17; 19; 21). Omul amfi- 
bie: 30 Decembrie (12; 15; 17.45; 20,30).

CINEMATOGRAFE : Povestea anilor David (15,30; 18; 20,30). Vx;
înflăcărați — film pentru ecran pano- gostel: Unirea (15; 17; 19; 21).
ramie : Patria (11;.'16; 18; 21). ------ - —
lingă tine: București (9,15; 
16,30; 18,45: 21), Gh. Doja
14,15: 16,30; ----- *............
12; 14; 16; .. . ______ _ IIIL _____  , ___ „, _______
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Dă-1 înainte centru înaintaș; Popular. (10,30; 16: 18.15: 
fără grijă: rulează ri . ------ •
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Fri
mu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Volga (8,30; 10,20; 
12,10; 14; 15,50; 17,40; 19,30; 21,20). Mira-1 
jul: V. Alecsandrl (10; 12; 15; 17; 19; 21),. 
Floreasca (15,30; 18: 20,30). Soțul soției 
sale rulează la cinematografele Elena Pa
vel (10, 12; 15; 17; 19; 21), Republica (9.30; 
11,45: 14: 16.15: 18,30; 20.45). Pedro pleacă 
în Sierra: Tineretului (10; 12; 14,30; 16,30. 
18,30; 20,30), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21).

Miracolul lupilor — cinemascop: B. De-1 
lavrancea (11; 14; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00. — jurnalul 
televiziunii. 19,15 - știți să ‘ desenați? 
19,30 — Premieră: „Viața începe" — filni 
artistic primit din partea Studioului Cen
tral de Televiziune din Moscova. 20,50 — 
Artiști lirici timișoreni în studio. în în-1 
chelere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară. Vremea s-a menținut recȘ, 

mai ales în jumătatea de răsărit a țării. 
Cerul a fost mal mult acoperit. Local â 
nins, exceptînd Dobrogea. estul Bărăga
nului și sudul Moldovei. Vîntul a suflat 
potrivit cu Intensificări locale pînă la 
tare. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 1 grad la 
Satu-Mare, Sebeș-Alba, Gurahonț și Ora- 
vița, și minus 19 grade la Dorohoi. In 
Bucuroști: Vremea a fost rece, cu cerul 
mal mult acoperit. Temporar a pins. Vîn
tul a suflat potrivit din nord-est. Tem
peratura maximă a fost de minus 5 
grade.

Timpul probabil pentru 4, 5 șl 6 ia
nuarie a.c. In țară:. Vreme Umedă șl 
rece, çu- nopți geroase la început, in nor
dul și răsăritul țării. Cerul va fl variabil, 
mai mult acoperit. Precipitații sub for
mă de'ninsoare vor cădea mai ale3 în su
dul. și sud-vestul țării. Vint potrivit pină 
la tare din sectorul estic. Temperatura 
staționară . la început, apoi în creștere 
ușoara. Minimele vor fl cuprinse între 
minus: 6 șl minus 16 grade, mai coborite 
în nordul țării, și răsăritul țării, tar ma- 
ximele-întrc o si minus Î0. mo! ridicate 
spre sfîrșltul Intervalului. In București.- 
Vreme rece, cu cerul mai mult aconerlt. 
Temporar ninsoare. Vînt ootrivit pînă la 
tare, din sectorul estic. Temperatura sta
ționară la început, apoi in creștere 
ușoară.

fifiu.au
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D E C R E T
pentru stabilirea datei alegerii unui deputat 

în Marea Adunare Naționalăîn vederea alegerii unui deputat pentru Marea Adunare Națională, în locul rămas vacant din circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hunedoara, ■Consiliul de Stat ăl Republicii Populare Romine decretează:Art. Unic. — Alegerea unui deputat pentru Marea Adunare Națională, în circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hunedoara, va avea loc la data de 3 martie 1963.
Președintele Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHHJ-DEJ

Expoziția industrială 
a regiunii Crișana

ORADEA (coreșp. „Scînteii" In 
orașul Oradea s-a deschis zileleytre- 
cute o expoziție care oglindește dez
voltarea industrială a regiunii Cri
șana în anii puterii populare. Peste 
30 de întreprinderi ale industriei 
constructoare de mașini, ale in
dustriei ușoare și alimentare, ale in
dustriei locale Și cooperației mește
șugărești prezintă aici diferite pro
duse, precum și mostrele ce vor in-, 
tra în fabricație la începutul anului 
1963.

In Gata de Nord, la înapoierea din scurta vacanță petrecută în munți.

Cetățeni din orașul copiilor.
(Foto s R. Costin)

TELEGRAME EXTERNE
„Marte-i“

își continuă zborulMOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS: în intervalul 26 decembrie 1962 — 1 ianuarie 1963 s-au stabilit din nou legături radio cu stația automată „Marte-1". De la bordul stației e-au recepționat informații telemetrice; totodată s-au efectuat măsurători- a- supra traiectoriei.La 2 ianuarie ora 8 (ora Moscovei) stația a avut următoarele coordonate astronomice: ascensiunea dreaptă — 6 h 27’, declinația — 39 grade 52’. La această dată distanța stației de la Pămînt a fost de 24 227 000 km.

Medici francezi dezvăluie torturile
la tare a lost supus Julian GrimauPARIS 2 (Agerpres). — Autoritățile franchiste ' au refuzat să admită celor trei medici francezi, care au vizitat recent Madridul, să-1. vadă pe Julian Grimau, membru al C.C. al Partidului Comunist din Spania, care in prezent se află arestat.într-o declarație publicată de ziarul ,,1’Humanité“ la 2 ianuarie, medicii dezmint întrutotul versiunea poliției franchiste că la 7 noiembrie 1962, Julian Grimau ar fi încercat să se sinucidă și s-ar fi aruncat pe fereastra comisariatului de poliție din Madrid.

Potrivit datelor obținute de medicii francezi la spitalul închisorii unde se află în prezent curajosul comunist spaniol Julian Grimau, el are o fractură gravă a craniului și o fractură gravă a mîinilor. însuși Grimau neagă categoric versiunea cu privire la încercarea de sinucidere și declară că a fost supus la comisariatul de poliție la torturi din care cauză și-a pierdut cunoștința.După cum arată medicii, nu este exclus ca polițiștii care l-au torturat pe Grimau, considerînd că a murit să-l fi aruncat pe fereastră.

INCIDENTE SÎNGEROASE 
ÎNTR-UN ORAȘ MEXICAN

CIUDAD DE MEXICO. Incidente violente, soldate cu numeroși morți și răniți, s-au produs la 31 decembrie în localitatea mexicană Iguala —• anunță agenția France Presse. Potrivit știrilor sosite la Ciudad de Mexico, ciocnirile au început în momentul cînd locuitorii orașului, refu- zînd să asculte de interdicția autorităților, au organizat demonstrații de stradă în semn de protest împotriva amestecului autorităților în alegerea unui nou primar. Politia a deschis focul împotriva manifestan- ților, 12 persoane fiind ucise și peste 50 rănite. 140 de persoane au fost arestate.

coderai, ar fi confirmat autenticitatea 
„Giocondei" pe care o posedă el. Pe 
de altă parte Hekking invocă nume
roase documente din epoca renașterii 
pentru a susține că tabloul de la 
Luvru „nu este cel adévârat".

Agenția France Presse subliniază că 
lui Hekking i s-au oferit sume foarte 
mari pentru tablou, dar că acésla „nici 
nu se gîndește să se despartă de el".

INCENDIU LA PHILADELPHIAUn incendiu care a izbucnit la 1 ianuarie la Philadelphia a mistuit un dépozit cu nouă etaje precum și 28 de case. Din cartierele locul sinistrului au
DISPUTĂ ÎN LEGĂTURĂ 

CU AUTENTICITATEA
„GIOCONDEI"

Președintele R. A. Yemen despre 
planurile de dezvoltare a țării

ta Casele de cultură ale tineretului
In primele zile ale noului an, la Casele raionale de 

cultură ale fine etului din Capitală a fost o anima/ie deo
sebită. La carnavalu-ile organizate în sălile împodobite 
sărbătorește au petrecut revelionul mii de tineri bucu- 
reșteni. In prima zi a lui 1963 au avut loc aici carnavaluri 
ale pionierilor, iar seara au fost organizate reuniuni 
pentru tinerii fruntași în muncă și învățătură. La aceste reu
niuni au fost prezentate programe artistice, au avut loc nu
meroase concursuri distractive, momente de satiră și umor. 
Pen*ru alte mii de tineri au fost organizate ieri seri de 
dans. Astăzi, în aceleași săli, au loc carnavalurile elevilor.

După cum relatează agenția France 
Presse, Raymond Hekking, un colec
ționar din Nisa, pretinde că se află în 
posesia singurului tabloù adevărdt al 
„Giocondei" Iui Leonardo da Vinci. 
Tabloul de la Luvru, actualmente ex
pus în Statele Unite, ar ii, potrivit 
spuselor lui Hekking, o copie după 
tabloul care se află în posesia sa. 
Hekking a cumpărat acest tablou cu 
opt ani în urmă de Ia un anticar din 
Magagnosc, în apropiere de Grasse.

Hekking pretinde de asemenea că 
mai multi experți, printre care și cu
noscutul profesor italian Giorgio Ni-

învecinate cu fost evacuați peste 2 000 de oameni. Agențiile presă americane anunță că acest cendiu a fost cel mai puternic din treaga istorie a orașului.
1ARNA GREA ÎN ȚĂRILE
EUROPEI OCCIDENTALE

de in- in-
oc-în mai multe țări din Europa gid.entală conțintiă căderile abundente .de zăpadă și se înregistrează geruri. .neobișnuite pentru. aceste țări. Anglia are de suportat cea mai grea iarnă din ultimii 82 de ani. Partea de sud.est a Angliei este ruptă corn.

plét de restul țării, 200 de șosele naționale și 1 000 de drumuri comunale sînt impracticabile. Căile ferate britanice au anunțat că își reduc activitatea în mod considerabil. Au fost de asemenea anulate un mare număr de zboruri aeriene.Zăpezi abundente au căzut și în Germania occidentală și Olanda. Localitățile din sud.vestul Olandei continuă șă fie rupte de restul țării, în sudul R.F.G. a fost declarată starea excepțională datorită situației grele provocate de blocarea șoselelor și îngreunarea considerabilă a aprovizionării cu produse de primă necesitate.în Spania, potrivit datelor oficiale, 28 de persoane și.au pierdut viața în urma furtunii care a bîntuit a- ceastă țară în ultimele zile, iar pierderile în recolta de citrice sînt apreciate- la 68 de milioane de pesos. 8 000 de persoane au- rămas fără adăpost în Andaluzia în urma unor serioase inundații.Potrivit relatărilor ziarului „Combat”, din cauza gerurilor și a accidentelor provocate de formarea poleiului pe autostrăzi. în ultimele zece zile ale lunii decembrie în Franța și-au găsit moartea aproape 500 de oameni.

CAIRO 2 (Agerpres). — Problema cea mai serioasă care preocupă astăzi Yemenul o constituie lipsa de specialiști în diversele ramuri ale economiei precum și dificultățile financiare, a declarat As Sallal președintele Republicii Arabe Yemen, corespondentului revistei egiptene „Aher Saa". Tot aurul, toate obiectele de valoare și talerii de argint au foșt transportați de defunctul imam și de fiul său în străinătate, reät pectiv în Italia și Elveția, astfel îneît visteria statului a rămas goală.în momentul de față, a spus președintele. guvernul elaborează’ un plan economic de dezvoltare atot- cuprinzător, pentru îndeplinirea căruia va fi nevoie de mulți specialiști. De aceea am hotărît să ne trimiterii tineretul în străinătate pentru studii! Tn primul rînd vom trimite un numeros grup de tineri la Cairo, iar apoi la Moscova și în capitalele altoi! țări prietene.Guvernul, a declarat Sallal, a hotărît să creeze în. întreaga țară o vastă rețea de școli de toate gradele.
Eșec suferit de mercenari 

la granițele Yemenului
SANAA. Postul de radio Sanaa a anunțat la 1 ianuarie că avioane ale R.A.Y. au mitraliat un mare detașament de mercenari care sub acoperirea mașinilor blindate au încercat să pătrundă pe teritoriul Yemenului din Nagran (Arabia Saudită). Mercenarii înarmați cu tunuri și cu artilerie antiaeriană au fost nevoiti să se retragă.

Noi acte agresive 
ale reacțiunii 

din Berlinul occidental

în a doua zi a anului
Marele magazin universal „Victoria'’ din Capitală a 

fost deschis ieri între orele 8—14. In acest răstimp scurt, 
prin numeroas> le sale raioane s-au perindai peste 10 000 
de cumpărători. Ei au găsit aici o serie de noutăți, cu 
care magazinul a fost aprovizionat pentru noul an: mașini 
aragaz tip „Someș“, cravate din tergal, țesături din bum
bac cu noi imprimeuri, ultimele tipuri de aparate de radio 
romîneșfi și aparate de radio din import, modele noi de co
voare etc.

Foaia volantă „Glasul Victoriei", apărută în ajunul anului 
nou, are Inscris un angajament al colectivului: „In 1963 vom 
munci în așa fel Incit fiecare etaj, raion și tonet să devină un 
exemplu de bună servire".

S P O R T
După turneul din Etiopia

Fotbaliștii noștri au plecat in Sudan
ADDIS ABEBA (de la trimisul nos

tru). De aci, din îndepărtata Africă, 
tinerii noștri ■ fotbaliști urează tuturor 
iubitorilor de sport din (ară. „La mulfi 
ani I“.

Turneul nostru în Etiopia s-a înche
iat duminica, odată cu meciul-revan- 
șă susjinut cu naționala acestei țări. 
20 000 de spectatori au asistat la un 
meci frumos, în care fotbaliștii romîni 
au' avut inițiativa. După 20 de minute 
de joc, echipa noastră conducea cu 
2—0 (au înscris Voinea și Raksi). Apoi, 
etiopienii egalează prin Luciano și 
Italo. Repriza se încheie însă Cu sco
rul de 3—2 pentru romîni. Golul îl 
marchează Voinea.

După pauză, deși gazdele caută să 
egaleze din nou, apărarea noastră 
joacă foarte bine. înaintașii au lăsat

și ei o imo-esie excelentă prin viteza 
acțiunilor ofensive și prin șuturile pu
ternice pe poartă. O adevărată derută 
produc combinațiile — încheiate cu 
șuturi far' — ale lui Raksi, Voinea, Pav
lovich Fotbaliștii etiopieni salvează go
luri gata făcute. In minutul 85, la un 
atac pe partea, sfîngă, Raksi nu poate 
fi oprit și șulează plasat. Gol. Echipa 
noastră conduce cu 4—2.

Tinerii fotbaliști romîni șî-au înche
iat turneul în Etiopia cu un bilan) bun. 
Din 3 meciuri au cîștigat două (cu 3—0 
și 4—2) și au pierdut unul cu (2—1).

In confinue/ea turneului în Africa, 
echipa noastră va juca în Sudan. Pri
mul meci are .oc.ta Khartum.

C. MANTU

Handbalistii romîni victorioși în SuediaSTOCKHOLM 2 (Agerpres). — în două orașe din Suedia (Kristianstadt și Lund) au început întrecerile primului campionat mondial studențesc de handbal, la care participă reprezentativele a 7 țări. Echipa studențească a R.P. Romîne, care joacă în seria a II-a, a debutat cu o frumoasă victorie, întrecînd cu scorul de 22-11 (14—5) echipa Norvegiei. Alte rezultate : Danemarca — Spania 24—17 ; Suedia — Japonia 26—15; „H 43“— R. F. Germană 28—12.în meciul următor echipa studenților romîni va întîlni echipa suedeză „H. 43“, care înlocuiește în grupa a II-a echipa R. P. Bulgaria. La 4 ianuarie, echipa romînă va juca cu echipa R. F. Germane.

Seria

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 

cu cîștiguri 
TRAGEREA DE BAZA

DIN 31 DECEMBRIE 1962

Nr.

Cîștigurile suplimentare au fost atribuite 
următoarelor obligațiuni C.E.C.

Răsfoind 
presa străină

35480
39386
00439
01448
09322
12257
14402

09 
03 
01
31
12
33
OS

LISTA

Valoarea cîștigurilor

25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

DE CÎȘTIGURI

Propuneri bine chibzuite pentru sporirea 
producției agricole

(Urmare din pag. I-a)sămînță dublu hibridă, nu s-a respectat densitatea optimă a plantelor la hectar sau lucrările nu s-au făcut la timp și de calitate. . ,Țrăgînd învățămintele cuvenite, colectiviștii au făcut arături adinei de toamnă pe întreaga suprafață de teren, iar acum stabilesc ce lucrări să se execute în primăvară și vară. S-a adus in gospodărie sămînță dublu hibridă, se vor aplica patru pra- șile. Colectiviștii vor fi îndrumați permanent pe teren pentru a se asigura densitatea optimă de plante la hectar.Brigadierul legumicol Nicolae Alexandru a propus să fie introduse în proiectul de plan o serie de lucrări care să ducă la sporirea producției de legume: producerea de culturi forțate pe l 000 m p mărirea suprafeței cultivate cu ceapă la 6 ha, confecționarea uneJ mașini pentru ghivece nutritive, folosirea pe scară mai largă a culturilor succesive (castraveți, varză, fasole verde, mazăre etc)In proiectul de plan se prevăd și măsuri pentru mărirea producției de furaje. Se vor mări suprafețele ocu

pate cu borceag, lucernă în cultură ascunsă, dovlecei în cultură intercalată,.. porumb masă Verde în cultură dublă etc.Anul trecut, gospodăria și-a ridicat două grajduri pentru vaci, o îngrășă- torie de porci, un incubator etc. La ridicarea noilor construcții, planul prevede să se folosească mai mult resursele locale. Cărămida se va confecționa de către colectiviști, acoperișul se face dțn plăci de paie peste care se așează carton asfaltat, în gospodărie s-âu și făctit două prese pentru plăci de paie. în anul viitor se va introduce lumină electrică în sectorul zootehnic și se va construi un castel de apă.
Organizarea judicioasă 

a munciiIn înfăptuirea prevederilor planului de producție rolul hotărîtor îl are munca colectiviștilor. De aceea, consiliul de conducere și brigadierii, pe baza analizei felului, cum a fost organizată munca anul trecut, stabilesc o serie de măsuri de îmbunată-, lire a organizării muncii. Pînă acum, erau prea multe brigăzi, spunea colectivistul Nicolae Chiosea. Din a-

ceastă cauză forțele și mijloacele de producție erau cam fărîmițate. în urma discuțiilor purtate, în proiectul de plan se prevede organizarea a 4 brigăzi de cîmp, în loc de 6, cîte au fost anul trecut. De asemenea, se vor propune adunării generale unele măsuri pentru folosirea mai economicoasă a zilelor-muncă.Planul de producție va prevedea o creștere simțitoare a șeptelului. Pentru permanentizarea colectiviștilor care lucrează în acest sector s-au prevăzut măsurile de cointeresare materială și de creare a unor condiții mai bune de muncă. Cu ocazia întocmirii proiectului de plan s-a stabilit ca retribuția în zile- muncă să se calculeze în funcție de producția de lapte obținută, de creșterea in greutate a animalelor etc. S-au luat o serie de măsuri organizatorice pentru folosirea în spiriț gospodăresc a furajelor.Consiliul de conducere; inginerul agronom, brigadierii se străduiesc să întocmească un plan de producție care să prevadă folosirea tuturor posibilităților de sporire a producției agricole și de întărire economică și organizatorică a gospodăriei colective.

Ia depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri 

TRAGEREA SUPLIMENTARA 
DIN 31 DECEMBRIE 196235b</>u

Oblig, 
cîștlgătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nr. Parțială Totală

1 22 984 37 100.000 100.000
1 45 655 01 50.000 50.000
1 05 715 17 25.000

50.0001 27 965 15 25.000
1 02 238 27 10.000
1 18 466 35 10.000
1 35 299 21 10.000
1 46 781 28 10.000
1 48 507 25 10.000 50.000
1 19 979 17 5.000
1 26 589 15 5.000
1 28 969 27 5.000
1 29 873 39 5.000
1 32 147 16 5.000
1 37 078 50 5.000
1 42 948 01 5.000
1 47 856 39 5.000
1 50 389 37 5.000
1 58 651 13 5.000 50.000

Terpii- 
nația 

seriei
60 28Q 08 2.000
60 544 50 2.000
60 573 29 2.000 •••’.
60 600 08 2.000

. 60 , ■ 863 21 2.000 600:000
600 54 t 46 800
600 91 24 800 900.000

1.519 TOTAL l.860.000

Talon nr. 9 (1963) întreg
Cîștigurile revin întregi obligațiuni 

Iar de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei. 
50 lei șl 25 lei primesc 1/2. 1/4. respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mal sus.

In valoarea cîștigurilor este cuprinsă 
șl valoarea nominală a obligațiunilor.

Plata cîștigurilor <?e tace prin casele 
raionale de economii și agențiile 
C.E.C. descentralizate.

Zilele trecute, la 
Marsilia, ca și pe 
întregul teritoriu 
al Franței, a căzui 
o zăpadă abun
dentă. Iată un as
pect puțin obiș
nuit în orașul de 
pe malul Medite- 
ranei.

BERLIN 2 (Agerpres). — După cum relatează A.D.N., Intr-un comù- nicat al Ministerului Apărării al R. D. Germane se anunță că : in ' dimineața zilei de 1 ianuarie poliția, Berlinul occidental a recurs, la o npyă provocare, atacînd pe grănicerii RD. Germane, care își făceau serviciul obișnuit de apărare a frontierei cu Berlinul occidental. In cursul atacului a fost rănit subofițerul Joachitn Maschel, care a fost transportat ' là spital.în zilele de 28 și 31 decembrie, e- lemente fasciste din Berlinul occidental au pătruns pe teritoriul capitalei R. D. Germane, provocînd explozii în diferite puncte ale orașului.în comunicatul Ministerului Apărării al R. D. Germane se subliniază că întreaga răspundere pentru aceste acte agresive împotriva R. D. Germane o poartă autoritățile Berlinului occidental și Senatul vest-ber- linez. -
Oameni fără adăpost.

Publicăm mai jos cîteva extrase din presa străină în legătură cu 
problema locuințelor în Occident. Deși în perioada postbelică în unele 
țări occidentale s-a întreprins un anumit volum de construcții problema 
continuă să se afle la ordinea zilei. De cele mai multe ori ceea ce se 
construiește e inaccesibil păturilor nevoiașe ale populației, chiriile sînt 
foarte scumpe ; în același timp posibilitatea soluționării problemei lo
cuințelor e prejudiciată de faptul că în bugetele țărilor respective, fon
durile destinate acestui scop sînt minime, .datorită cheltuielilor tot. mai 
mari rezervate pentru înarmări și pregătiri militare.

egiunea celor pierduți“mem- muni-La o recentă conferință a brilor laburiști ai consiliilor oipale din diferite orașe engleze, Hugh Gaitskell. liderul partidului laburist, a subliniat că 2—3 milioane de englezi trăiesc în cocioabe.Revista americană „NEWSWEEK" scrie următoarele despre starea locuințelor în nordul Angliei :„La Manchester se prăbușesc în medie două case pe zi. La Birmingham, Oldham, Swansea, Stockton, Newcastle, printre centurile cenușii de slums-uri (cartiere mizere — n. r.), de-a lungul rîurilor Clyde, Tees și Mersey situația este Ia fel de proastă — condițiile de locuit de aici rivalizează cu cele mai proaste din lume.Datele oficiale spun că în Anglia sînt 500 000 de case necorespunzătoare. în realitate numărul lor se apropie de un milion. Majoritatea se află în nord. O jumătate din locuințele din Glasgow sînt lipsite de instalații sanitare elementare, peste o treime din casele din Liverpool sînt dărăpănate ; în Manchester 45 000 de case au fost construite înainte de 1869.Acoperișurile sînt deteriorate și curge apa în case ; din cauza frigului, familii întregi dorm iarna în același pat.Promisiunile de îmbunătățire a situației au rămas promisiuni. Conform prevederilor oficiale, Man- chester-ul nu va scăpa de aceste locuințe mizerabile înainte de anul 2007, iar Liverpool-ul — înainte de 2014. La Liverpool sînt oameni înscriși pe listele de locuințe de 40 de ani".Ziarula publicat toarel sale gătură cu adăpost.„Aproximativ 400 de copii londonezi, se spune în articol, ai căror părinți nu au locutniă, trăiesc în azilurile pentru săraci, dormind în aceleași paturi cu alți oameni fără locuințe. Mulți dintre copil trăiesc

acesta de luni de zile, alțiiîn felulde peste un an.Acești copii sînt denumiți „leqiu- nea celor pierduțf", iar pentru colegii lor de școală ei sînt „copii din azilurile de săraci", batjocoriți și izolați.Betty Banks, o femeie în vîrstă de 30 de ani, mamă a patru copii, locuiește din luna august la azilul de săraci. Fetița sa nou născută
arată că in

300 000 de oa-
Statisticile oficiale 

R. F. Germană peste 
meni sînt lipsiți de adăpost. 80 la 
sută dintre aceștia au vîrsta sub 45 
de ani. 1 500 000 de familii, care au 
venituri derizorii, locuiesc în co
cioabe. Da Dortmund, de pildă, pes
te 2 000 de familii locuiesc în clă
diri care au fost abandonate de 
proprietarii lor. întrucît nu mai pot 
fi reparate.

Pentru toți acești oameni sosirea 
iernii înseamnă un adevărat coș
mar.

„Nu se mai poate dormi sub ce
rul liber“ — scrie ziarul vest-ger- 
man „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG" 
care a publicat recent un articol 
despre atmosfera dintr-un azil de 
noapte. Cei fără adăpost caută un 
refugiu. Căminul de bărbați din 
strada Pilgersheim din München e 
în plin sezon. Șirul celor ce vin la 
acest azil nu se mai sfîrșește. Oa-

Victiine aleenglez „DAILY MAIL“ un articol al colabora- Rhona Churchill în le- situația celor lipsiți de
Ziarul american 

publicat un articol 
în orașul Detroit există 
20 000 de locuințe 
trai. „In ultimii 
ziarul, mii de 
grilor au fost 
construirii de 
nuri. Comisia
in(e a vîndut sute de acri de pămînt 
proprietarilor funciari și afaceriștilor 
care se ocupă de construcții. In blocu-

„THE WORKER" a 
în care scrie că 

aproximativ 
improprii pentru

cinci ani, subliniază 
familii din ghettoul ne

evacuate în vederea 
locuinje pe aceste fere- 
municipală pentru locu-

zace în spital, bolnavă de pneumo- ,,, nie. ...1„Proprietarul — a declarat ea — ne-a dat afară din fosta locuință pentru ca să poată vinde casa".Aceeași situație există și în alt? orașe din Anglia mai ales la Manchester și Liverpool. La Londra, numărul celor fără locuințe s-a dublat in ultimii doi ani șf crește în proporție de zece familii pe săptă- mînă".Autoarea articolului următoarele concluzii :„Una din cauze este îngăduie proprietarilor ze> chiriile după bunul plac. Altă cauză este lipsa de locuințe pentru La de te semicalificati, care cîștiqă lire sterline pe săptămînă".

ajunqe laleqea cate ' să majore- ”'
o anumită cateqorie de oameni. Londra se simte o nevoie acută un numai mai mare de locuin- pentru’ muncitori necalificati și 10—14 ,ill

.. ;■

IC ■menii aceștia se perindă ca niște 
umbre, vorbesc în șoaptă, iau în ~ 
primire un număr de pat și dispar. * 
Unul dintre ei e student la fizică. 
Jumătate din noapte și-o petrece în 
strada Pilgersheim, unde distribuie 
chei sau numere de pat pentru a se 
putea întreține la facultate.

Vin aici tineri și bătrîni în zdren. 
țe, ca și oameni ceva mai bine îm- 
brăcați. Toți sînt obosiți, zgribuliți, 
amărîți. Plătesc și coboară în piv
niță ca să-și schimbe hainele. 300 
de oameni își găsesc adăpost, seară 
de seară, în strada Pilgersheim. 
Plătesc 60 de pfenigi pentru un pat 
în camera comună.

33 la sută din clienta acestui azil 
de noapte sînt tineri sub 25 de ani. 
Altă categorie sînt acei oameni care 
sînt „prea tineri pentru azilul de 
bătrîni și prea bătrîni sau bolnavi 
pentru serviciu".

business-ului
rile înălfate de aceștia chiria se ridică 
la 150 de dolari pe lună, iar costul 
unui apartament este de 20 000 de ’ 
dolari. Nie. una dintre familii'© de 
negri evacuate nu-și poate permite să 
plătească chirii atî* de mari. Nefericifii 
s-au mutat la rude sau prieteni, ori 
au devenit victimele proprietarilor, 
care i-au forfat să cumpere case vechi. 
Iar cînd locatarii nu puteau să-ș. plă
tească ratele, ei erau evacuafi. 
Gheltoul negrilor a fost astfel extins".

I



Festivitățile 
de la Havana

> >
SCHIMB DE MESAJE DE ANUL NOU ÎNTRE CONDUCĂTORII 

U.R.S.S. ȘI PREȘEDINTELE S.U.A.vină un „an de cotitură spre bine în relațiile dintre țările noastre, un an de eforturi comune pentru nătoșirea hotărîtă a situației naționale în interesul întregii niri".In mesajul său de Anul Nou, sat lui Nikita Hrușciov și Brejnev, John F. Kennedy, președintele S.U.Ă., scrie :„Poporul american așteaptă anul care vine cu cea mai profundă dorință ca să iie realizat un progres în cauza păcii. Din partea noastră vă încredințez că nu va fi omis nici un prilej pentru a se contribui la pacea generală și la înțelegerea între toate popoarele“.
★In același număr „Izvestia" a publicat textele mesajului adresat de Nikita Hrușciov, șeful guvernului sovietic, lui Harold Macmillan, primul ministru al Marii Britanii, și mesajului de răspuns al lui H. Macmillan.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 ianuarie ziarul „Izvestia" a publicat textul mesajului de Anul Nou adresat de Nikita Hrușciov și Leonid Brejnev lui John Kennedy, precum și textul mesajului de răspuns, adresat conducătorilor sovietici de către președintele S.U.A.în mesajul tici se spune martorul unor voluție fatală nată datorită părți au dat dovadă de o abordare lucidă, și au acceptat un compromis“,Astăzi — se spune în continuare în înesaj — popoarele întregii lumi așteaptă din partea noastră eforturi e- nergice avînd ca scop rezolvarea problemelor urgente care implică pericolul de izbucnire a unor noi crize, în vederea asigurării unor condiții trainice pentru o viață pașnică și muncă constructivă pe pă- mînt. Ele doresc ca noul an să de

(Agerpres). Libertății ;. — La 2 a sărbăto- la victoriaRevoluțieiînsă- in'.ei- ome-adre- Leonidconducătorilor sovie- că „anul 1962 a fost evenimente a căror e- a putut fi preîntîmpi- faptului că cele două

HAVANA 2 ianuarie Insula rit împlinirea a 4 ani de revoluției cubane.La Havana în Piața„Jose Marti", a avut loc o paradă militară și o grandioasă manifestație populară. Primul ministru al Cubei, Fidel Castro, a rostit o amplă cu- vintare.
Demonstrație dezarmare la pentru Londra

— Reprezen- 
de femei din

• Forțele O.N.U. au încercuit orașul Jadotville « Chombe pune 
condiții... ® Declarațiile purtătorului de cuvînt al secretarului general 

al O N.U.NEW YORK 2 (Agerpres). — La

1963 să fie un an al dezvoltării 
pașnice a omenirii !

Ecouri la interviul acordat de N» S. Hrușciov 
ziarului „Daily Express“. LONDRA 2 (Agerpres). — îndemnul lui N. S. Hrușciov la îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Anglia, cuprins în răspunsurile date la .întrebările ziarului „Daily Express”, va avea un viu răsunet în rîndurile multor membri ai parlamentului — a declarat corespondentului agenției TASS deputatul laburist Sidney Silverman.„Declarația d-lui Hrușciov, cu privire la necesitatea de a înfrîna forțele care tind spre dezlănțuirea unui război nuclear va fi aprobată de cercuri largi ale opiniei publice engleze, a spus Silverman. în Anglia, milioane de oameni consideră că nu trebuie să se permită militariștilor vest-germani să dețină arma nucleară sau s-o controleze sub orice formă. Partidul laburist este de acord cu politica de creare a unor zone denuclearizate, considerînd-o un mijloc de slăbire a încordării în lume și de asigurare a unui progres pe calea spre dezarmarea generală”.

Anthony Greenwood, membru a) Comitetului executiv național al partidului laburist, a declarat că el salută afirmațiile prietenești ale lui N. S. Hrușciov fățiș de Anglia și este de acord cu necesitatea dezvoltării comerțului dintre cele două țări.„Domnul Hrușciov a expus în mod clar cauzele pentru care, în ciuda îndelungatelor tratative, nu a fost realizat nici un progres în problema dezarmării. Dacă guvernul englez dorește să se asigure un progres în acest domeniu, el trebuie să.-și re. vizuiască politica” — a spus W. Coa
tes, secretar al grupului parlamentar anglo-sovietic.în momentul de față Anglia în- tîmpină greutăți economice, și extinderea comerțului anglo-sovietic ar

iaconstitui o contribuție prețioasă înlăturarea acestor greutăți, a decla. rat în încheiere Coates.
★TOKIO 2 (Agerpres). — Toate ziarele centrale din capitala Japoniei au publicat la loc de frunte în edițiile lor festive de Anul Nou răspunsurile președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. la întrebările redacției glez „Daily Express".într-o corespondență ziarul „Mainitsi“ scoate în evidență patru idei din interviul acordat de N. S. Hrușciov. Premierul Hrușciov consideră, se arată în corespondentă, că anul 1963 va fi pentru omenire anul dezvoltării pașnice. Uniunea Sovietică va promova politica coexistenței pașnice cu S.U.A. U.R.S.S. este gata să înceteze de la 1 ianuarie 1963 experiențele nucleare dacă Occidentul va fi de acord să facă și el acest lucru. Trupele N.A.T.O. din Berlinul occidental trebuie să fie înlocuite cu trupele O.N.U.TUNIS 2 (Agerpres). — Presa tunisiană a publicat o expunere a interviului acordat, de N. S. Hrușciov corespondentului ziarului englez „Daily Express“, subliniind în deosebit speranța exprimată șeful guvernului sovietic că 1963 va fi un an al dezvoltării nice a omenirii și al slăbirii încordării internaționale. Ziarul „Action“ subliniază in titlu cuvintele lui N. S. Hrușciov: „Popoarele înseși trebuie să-și încordeze toate eforturile pentru ca tratatul cu privire la dezarmarea generală și totală să devină o realitate în viitorul cel mai apropiat“.

S.’ Hrușciov, ziarului en-din Moscova

mod de anul paș-

LONDRA 2 (Agerpres). 
fantele a cinci organizații 
Anglia au manifestai la 1 ianuarie pe stră
zile înzăpezite ale capitalei engleze în- 
drepfîndu-se spre reședinfa primului mi
nistru Macmillan pentru a-i transmite o 
petiție semnată de 2 000 de femei. Par
ticipantele la demonstrație au purtat pan
carte cu lozinci care exprimau revendică
rile lor.

In petiție se cere interzicerea imediată 
a experiențelor nucleare, lichidarea baze
lor militare străine pe teritoriul Angliei și 
a bazelor engleze din străinătate.

★

LONDRA 2 (Agerpres). — La 1 ianua
rie, în prima zi a Anului Nou, curajosul 
luptător pentru pace, Desmond Lock, a fost 
eliberat din închisoare, unde a fost arun
cat de autorifäfile engleze acum nouă. 
luni pentru organizarea unei demonstrații 
în sprijinul cererii de interzicere a apnei 
nucleare.

în fa)a închisorii el a fost înfîmpinat 
de soția sa și de prietenii săi, luptători 
împotriva înarmării nucleare, membri ai 
„comitetului celor 100’'.

Soldați din trupele O.N.U., în marș, în apropierea 
orașului Elisabethville.

*1

MOSCOVA. După cum anunță TASS, la 2 ianuarie Nikita Hrușciov. prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie. Cu acest prilej au fost discutate probleme care interesează cele două partide frățești.
KHARTUM. La 1 ianuarie poporul 

sudanez a marcat într-un cadru festiv 
sărbătoarea sa națională — cea de-a 
7-a aniversare a proclamării Republicii 
Sudan. Cu acest prilej general-locote- 
rient Ibrahim Abbud, președintele Con
siliului superior pentru forțele armate și 
pfim-minisfru al Republicii 
adresat poporului un mesaj 
zat, La Khartum și în alte 
fării au avut ioc festivități.

YAUNDE. La 1 ianuarie popu
lația Republicii Camerun a sărbăto
rit cea de-a 3-a aniversare a procla
mării independenței. La Yaunde, ca
pitala republicii, au avut loc o para
dă militară și o demonstrație a 
populației.

RIO DE JANEIRO. In cuvîntarea de Anul Nou președintele Braziliei, J. Goulart, a declarat că brazilienii își leagă noi speranțe de anul care începe Brazilia — a subliniat el — va continua să lupte pentru menținerea păcii, pentru autodeterminarea popoarelor, pentru coexistență.
ACCRA. In mesajul de Anul Nou, 

rostit la posturile de radio, președintele 
Ghanei. Nkrumah, a asigurat poporul 
ghanez că guvernul său va lupta cu și 
mai multă hotărîre pentru independența 
totală a popoarelor africane, 
unitatea AfrL.ii,

BUDAPESTA. După-cum transmite agenția M.T.I., conform unei hotă- rîri adoptate de guvernul R. P. Ungare. începînd de la data de 1 ianuarie 1963 s-au redus prețurile la o serie de produse, printre care motociclete. pickup-uri. mașini de cusut, ciorapi de damă, lenjerie bărbătească. Vor fi reduse, de asemenea, progresiv, pînă la sfîrșitul anului taxele

de întreținere a imobilelor. Această reducere a prețurilor va permite ca populația să realizeze în cursul a- nului 1963 o economie de peste 300 milioane forinți.

Sudan, a 
radiodifu- 
orașe ale

BRUNEI. După cum anunță agenția 
U.P.I. peste 1 500 de răsculafi din pro
tectoratul britanic Brune' s-au refugiat 
în pădurile virgine din apropierea 
frontierelor cu Sarawak și Borneo de 
Nord, Aviația militară britanică efec
tuează raiduri deasupra junglei pentru 
a repera coloanele răsculaților. Deo
camdată aceste acțiuni nu au dus la 
nici un rezumat. Agenția precizează că 
autoritățile britanice se tem de o re
grupare a forțelor răsculate, ceea ce ar 
atrage noi tulburări în Brunei. In acest 
scop pe urmele răsculaților au fost 
mise numeroase trupe.

PEKIN. . Agenția China Nouă nunță că răspunzînd invitației Ciu En-lai, premierul Consiliului Stat al R- P. Chineze, și a lui Cen I, locțiitor al premierului Consiliului . de Stat și ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, la 2 ianuarie à sosit la Pekin Subancirio, locțiitor al ministrului prim și ministrul afacerilor externe al Indoneziei. în cursul aceleiași zile, Ciu En-lai și Ceh I l-au primit pe dr. Subandrio și au avut cu el o convorbire prietenească.

tri-a- lui de

CONAKRY. Marți seara, Seku Ture, președintele Republicii Guineea, a anunțat o remaniere a guvernului. în. noul guvern „'.numărul portofoliilor ministeriale a fost redus de là 19 — la 13. Saifulay Diâllo a fost 
pentru . numit ministru al- justiției. Louis Lansana Beavogui și-a păstrat portofoliul de ministru al afacerilor externe. Remanierea guvernului a urmat Congresului partidului democrat din Guineea, partidul de guver- nămînt din Guineea.

NEW YORK. După cum transmite din Saigon corespondentul agenției U.P.I., la 2 ianuarie, partizanii sud- vietnamezi au doborît 5 elicoptere americane în regiunea Saigon-,

PEKIN. După cum anunță China Nouă Ministerul Securității Publice al R. P. Chineze a dat publicității un comunicat în care arată că în intervalul octombrie-decembrie 1962 organele și trupele securității publice, detașamentele de grăniceri și de miliție, cu colaborarea activă a păturilor largi ale populației, au lichidat complet nouă grupuri de agenți ame- ricano-ciankaișiști, debarcați în regiunile o'e litoral ale provinciei Guan- dun. Au fost uciși sau capturați 172 agenți înarmați, au fost scufundate trei șalupe cu motor la bordul cărora sosiseră agenții, au fost capturate arme și o mare cantitate de muniții, precum și diverse mijloace de spionaj și diversiune.
ACCRA. După cum a relatat a- 

genția Ghana News, guvernul ghanez 
a anunțat naționalizarea companiei 
engleze „Cable and Wireless". A- 
ceastă com.panie deținea sistemul de 
comunicații telegrafice și telefonice 

' cu străinătatea.
ISTANBUL. La ședința Comisiei bugetare a Medjlisului turc, cu prilejul discutării noului buget al Ministerului Afacerilor Externe, senatorul independent Agîrnaslî a criticat politica externă a Turciei. Din cauza „politicii greșite promovate timp de mulți ani, a declarat el, am pierdut prietenia unor țări frățești. Sprijinim puterile de ocupație în ioc să fim de partea statelor frățești care luptă pentru libertate”.
DJAKARTA. In preajma Anului 

Nou vulcanul Gamalama de pe insula 
Ternate din Indonezia de răsărit a 
început să erupă provocînd impor
tante pagube. Potrivit postului de 
radio Djakarta cinci persoane și-au 
pierdut viața, două au dispărut, iar 
trei au fost grav rănite. Unități ale 
armatei indoneziene au întreprins 
operațiuni de salvare evacuînd de pe 
insulă 3 000 de persoane.

PARIS. între președintele de Gaulle și cea de-a doua Cameră a

ELISABETHVILLE 2 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presa relatează că mercenarii lui Chombe au început o acțiune de distrugere a principalelor edificii din Katariga. Aceasta marchează, după cum subliniază un comunicat oficial al „guvernului” katanghez, începutul aplicării tacticii anunțate recent de Chombe a „pămîntului pîrjolit”. Bandele de mercenari au aruncat în aer cîteva poduri, printre care podul de la Libislak, la frontiera dintre Katanga și Kasai. Legăturile pe calea ferată dintre Katanga și restul Congoului au fost astfel întrerupte. In. comunicatul amintit se spune că „guvernul katanghez are în vedere și alte măsuri menite să paralizeze complet economia țării” în cazul în care forțele O.N.U. își vor continua ofensiva.în același timp agenția Reuter relatează că, continuîndu-și înaintarea 
sub focul artiler'ei katangheze pe 
șoseaua Elisabethville — Jadotville, 
primele unități ale forțelor O.N.U. 
au forțat fluviul Lufira și au atins 
cartierele sudice ale Jadotville-ului. 
Potrivit ultimelor știri, forțele O.N.U. 
au încercuit orașul.Ministerul de Externe al guvernului central congolez a anunțat că intrările și ieșirile în și din Elisabethville vor fi controlate de a- cum înainte de guvernul central. Un birou al serviciilor de imigrare ale guvernului central a fost instalat miercuri dimineața la Elisabethville. Ministerul de Externe a făcut cunoscut că numai vizele eliberate de autoritățile competente,, din Leopold- 'ville sînt valabile.

★
PARIS 2 (Agerpres). — lnfr-o decla

rație a „guvernului“ marionetă a) Ka- 
tangăi, publicata la 1 ianuarie la 'Ja
dotville, se spune că Chombe „este 
de acord să se întoarcă la Elisabeth- 
ville”. Drept condiție a întoarcerii sale, 
după cum anunță agenția France 

Presse, Chombe a 
cerut să i se garan
teze securitatea și 
libertatea deplină la 
Elisabethville și să 
se înceteze ofen
siva trupelor O.N.U. 
asupra orașului Ja
dotville.

După cum anunță 
agențiile 
tale de 
Chombe 
consulii

2 ianuarierim purtător de cuvînt al lui U Thant, secretarul general al Ö.N.U., a declarat că acesta din urmă așteaptă din partea lui Chombe „nu vorbe, ci fapte“. Această declarație a urmat după informațiile parvenite

din Leopoldville, potrivit cărora căpetenia separatiștilor katanghezi a adresat secretarului general al O.N.U. „cererea stăruitoare“ privind organizarea unei întîlniri între Chombe și un reprezentant al O.N.U. „care nu participă la actualele operații" din Katanga.După cum a comunicat purtătorul de cuvînt al secretarului general, a- ceastă declarație a fost determinată de necesitatea precizării poziției a- doptate de U Thant față de problema katangheză. Secretarul general consideră, a spus el, că este prea tîrziu de a se mai vorbi despre tratative cu Chombe.
O încercare de a reduce 

la facere opoziția 
din parlamentul congolez

Irak au fost organizate, cu prilejul Ișjul sărbătoririi zilei de 30 Decern- celei de-a 15-a aniversări a procla-< brie, Mihail . Magheru. ambasadorul mării R. P. Romîne, două gale-de R. P. Romîne la Havana, a vorbit la filme romînești. Au participat menu postul de .televiziune cuban despre bri ai guvernului irakian și alte per-< a 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Romîne. Au fost prezentate apoi la televiziune filme romînești.Posturile de radio din Cuba au transmis emisiuni speciale consacrate R. P. Romîne. Cu același prilej, presa cubană a publicat articole despre succesele . obținute de poporul romîn în construirea socialismului.
★STOCKHOLM 1 (Ageipies). — Ministrul R. P. Romîne la Stockholm, di. Petiu Manu, a oferit în saloanele legației, cu prilejul celei de-a 15-a a- niveisăii a proclamării R. P. Romîne, o gală de filme. Au paiticipat deputați, oameni de știință și cul- tuiă, șefi ai unoi misiuni diplomatice acieditați la Stockholm, precum și alți membri ai corpului diplomatic. Au fost prezentate filmele „Ritm și construcții" și ,,A1 doilea Festival Internațional George Enescu".
★ROMA 2 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne, legația R. P. Romîne în Italia a organizat o gală de filme romînești, la care au luat parte reprezentanți ai vieții publice din capitala Italiei, precum și membri ai corpului diplomatic acreditați la Roma.Postul de radio Roma a transmis la 30 decembrie 1962 un program de muzică romînească, cuprinzînd lucrări de George Enescu și Paul Con- stantinescu. De asemenea, postul de radio a transmis o relatare asupra realizărilor obținute de R. P. Romînă în cei 15 ani publicii. de la proclamarea re

BAGDAD 2 basada R. P. ★(Agerpres). — La am- Romîne în Republica

soane oficiale, oameni de cultură, ziariști, precum și membri ai corpu- lui diplomatic acreditați la Bagdad.Ziarele irakiene au publicat mai multe articole însoțite de fotografii înfățișînd aspecte din Romînia. .
★ ’ fCAIRO 2 (Agerpres). — Ziarele e- giptene „Journal d’Egypte", „Journal du Commerce et de la Marine“ ji „A1 Watani" au publicat •— cu pW lejul împlinirii a 15 ani de la proclamarea R. P. Romîne — articole despre acest eveniment.Ziarele au scos în evidență succesele obținute de poporul romîn în cei 15 ani de la proclamarea republicii, în domeniul industriei, agri- ' culturii, culturii și comerțului. Intr-un articol însoțit de fotografii „Journal du Commerce et de la Marine“ subliniază rapida dezvoltare a industriei grele din R. P. Romînă.Referindu-se la politica externă a R. P. Romîne „Journal d’Egypte" a- rată că ea este îndreptată spre menținerea păcii și coexistenței pașnice.*TOKIO 1 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a proclamării R, P. Romîne, televiziunea centrală japoneză N.H.K. a prezentat în cadrul emisiunii din 30 decembrie, la Tokio și în studiourile locale, filmele romîneșli „Nuntă în Țara Oașului" și „Țrei jocuri romînești".Tot cu același prilej, ziarele „Aka- hata" și „Asahi Evening News" au publicat articole semnate de ministrul R. P, Romîne la Tokio, Ion Obia- dovici.Ziarul „Japan Times" din 30 decembrie a publicat textul expunerii făcute la conferința de presă de Radu Comșa, consilier al legației R. P, Romîne la Tokio.

occiden- 
presă, 

cere ca 
Angliei, 

Fran(ei și S.U.A. să-l 
înfîmpine pe malul 
Fluviului Lufira, în 
apropiere de Jadof- 
ville și să-| înso
țească pînă la Eli- 
sabefhville.

Este puțin proba
bil ca separatiștii 
kafanghezi zdrobiți 
să fi putut pune 
vreo condiție preli
minară dacă poziția 
lor n-ar fi aprobată 
de guvernele An
gliei și Belgiei care 
insistă asupra înce
tării imediate a o- 
fensivei trupelor 
O.N.U.

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — într-o cuvîntare radiodifuzată, primul ministru congolez, Adoula, a anunțat că printr-un decret al președintelui Kasavubu, lucrările parlamentului au fost suspendate pe timp de trei luni. Această hotărîre echivalează de fapt cu dizolvarea forului legislativ suprem al Republicii Congo. Această măsură, care reamintește situația din I960, cînd a fost răsturnat guvernul legal al lui Patrice Lumumba și dizolvat în mod ilegal parlamentul, urmărește înlăturarea opoziției care s-a creat în parlament față de politica guvernului Adoula — opoziție manifestată cu deosebită vigoare în ultima vreme.Este semnificativ că dizolvarea parlamentului are loc la puțină vreme după vizita în Congo a misiunii militare americane, vizită care a marcat intensificarea intervenției americane în această țară.

Greve în târâie capitaluluiOSLO 2 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că 40 000 de pescari norvegieni au intrat la 1 ianuarie în grevă. Ei cer majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
■kLIMA 2 (Agerpres), — In Peru continuă valul de greve. Acum cite- va zile au declărat grevă salariații de la serviciile poștale. Continuă greva muncitorilor de la întreprinderea' „Santa Teresita" declarată în semn de protest împotriva concedierii ilegale a unora din.tovarășii lor. în departamentul Lambayeque, 3 000 de muncitori de la plantațiile de trestie de zahăr care aq fost recent în grevă timp de 26 de zile, au încetat din nou lucrul deoarece societateq nu le-a satisfăcut revendicările.Greviștii luptă pentru îmbunătățirea situației lor materiale.NEW YORK 2 (Agerpres). — Greva tipografilor din New York, care a intrat la 2 ianuarie în a 26-a zi, a însemnat „un adevărat dezastru“

................. .. ———Corespondență din Bruxelles
Atmosferă de intensă mișcare 

revendicativă

pentru companiile teatrale de pe Broadway — a declarat Thomas Droy, președintele Asociației proprietarilor de teatre din New York. • El a subliniat: că datorită lipsei publicității. întrucît ziarele nu au mai apărut, numărul spectatorilor pentru zilele de la sfîrșitul anului a fost mult mai mic decît cel așteptat. Droy a arătat că dacă greva nu va lua sfîrșit teatre din porțile și minate.
în scurt timp, numeroase New York își vor închide multe premiere vor fi a-

partamentului francez, Senatul, se desfășoară — cum remarcă ziarele — un „război rece“ sui-ge- neris. La tradiționala recepție de Anul Nou din Palatul Elysée, care a avut loc la 1 ianuarie, au lipsit atît președintele Senatului, Gaston Mon- nerville, cît și senatorii comuniști, socialiști și reprezentanți ai aripei democratice de stingă, care sînt solidari cu Monnerville. După cum se știe, Monnerville a luat atitudine împotriva proiectului de reformă a ■ constituției, al lui de Gaulle. De.a- tunci, în pofida tuturor normelor constituționale, el este supus ostracizării din partea cancelariei președintelui. Intre altele, la ședințele Senatului, care s-au desfășurat sub președinția lui Monnerville, nu a a- sistat nici un ministru. .
PARIS. Generalul american L. Lemnitzer a preluat la 2 ianuarie postul de comandant suprem al'forțelor armate ale N.A.T.O. din E.uro- pa, în
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In anul care s-a încheiat, muncito
rimea belgiană a desfășurat nume
roase lupte greviste, deși nu de 
proporția celor de la începutul anu
lui precedent. Și totuși, mișcarea 
muncitorească belgiană a dovedit că 
dinamismul ei a rămas intact : în 
ultimele luni, muncitorii marilor în
treprinderi au răspuns prin greve 
masive la ofensiva patronatului.

Asemenea acțiuni durează uneori 
luni de zile ca, de pildă, la uzina 
„Olen”, unde metalurgiștii au fost 
în grevă din mai pînă în iulie 1962, 
înfruntîndu-i pe patronii marelui 
monopol „Union Minière”. S-a văzut 
de fiecare dată, că aceste acțiuni 
prezintă aceleași caracteristici care 
s-au manifestat în timpul marii gre
ve din iarna anului 1960—1961 și în 
primul rîrid întărirea unității oame
nilor muncii. Anul 1962 s-a încheiat 
într-o atmosferă de intensă mișcare 
revendicativă a muncitorimii belgie
ne, pentru. îmbunătățirea sistemu
lui de asigurări sociale, garanta
rea menținerii în muncă, majorarea 
salariilor.

Muncitorii își dau seama că poten
țialul economiei Belgiei ar trebui 
să le asigure o situație cu mult mai 
bună. Dar după lupte grele, în inter
val de 8 ani, salariile muncitorilor 
au fost mărite doar cu 18 la sută,

în timp ce veniturile capitaliștilor 
belgieni s-au dublat și chiar triplat. 
Totodată, mărirea simțitoare, in ul
timele luni, a prețurilor și impozite
lor a făcut ca sporurile de- salarii 
obținute, să nu compenseze noul cost 
al vieții. Toate acestea provoacă ne
mulțumiri - serioase în rîndurile 
muncitorilor.

Sub presiunea marelui patronat, 
guvernul a elaborat o serie de pro
iecte de legi pentru limitarea drep
tului de grevă, ceea, ce a provocat 
mînia unanimă a muncitorilor. Or
ganizațiile sindicale cer cu hotărîre 
respingerea acestor legi de către 
parlamentul belgian.

La Congresul Confederației Gene
rale a Muncii din Belgia, care a 
avut loc recent la Bruxelles, delega
ții s-au pronunțat împotriva proiec- 
télor de legi guvernamentale. Con
gresul a adoptat rezoluții care cu
prind revendicări concrete în dome
niul îmbunătățirii condițiilor de via
ță și de muncă ale maselor populare. 
Totodată, în rezoluțiile congresului 
se face apel la sprijinirea acțiunilor 
organizațiilor sindicale și democrati
ce pentru dezarmarea generală și 
apărarea păcii.

*KUALA LUMPUR 2 (Agerpres), — Agenția americănă Associated Press anunță că congresul sindicatelor din Malaya, caré reunește 80 de uniuni sindicale cu un număr de 400 000 de membri, a hotărît organizarea unei conferințe speciale a conducătorilor sindicali pentru a lua în discuție poziția guvernului față de greva feroviarilor declarată acum 10 zile.Hotărîrea'.sindicatelor a fost luată .— relatează agenția- — după ce primul ministru, Abdul Rahman, a declarat că guvernul va trebui să intervină în conflictul dintre feroviari și patroni în momentul cînd greva Va constitui o „amenințare pentru economia țării“.După cum s-a mai anunțat, greva feroviarilor, la care participă aproximativ 14 000 de muncitori, a fost declarată în sprijinul revendicărilor privind mărirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
*LONDRA 2 (Agerpres). — 4 500 de mineri de la mina de cupru din Nciang, la chemarea sindicatului minerilor africani din Rhodesia de nord, au declarat o grevă în semn de protest împotriva arestării conducătorului organizației sindicale a minei, Piter Mubanga.
★LONDRA (Agerpres). — TASS: Muncitorii de la 26 centrale electrice din Anglia au anunțat că de la 1 ianuarie vor lucra în „ritm lent". Această formă de protest se datoreș- te faptului că administrația amină să satisfacă revendicările muncitorilor privind majorarea salariilor.

locul generalului Norstad demisionat. ROBERT DACHETcare

Studentele de la institutele tehnice din Roma au organizat o manifestație cerind anularea unor 
măsuri care reduc in fapt posibilitățile absolventelor acestor institute de a ocupa posturi. In fotografie : Po
liția încearcă să împrăștie coloana demonstrantelor care se îndreaptă spre parlament.
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Joshua Nkomo 
a fost pus în libertateSALISBURY 2 (Agerpres). — A- genția Reuter relatează că Joshua Nkomo, președintele partidului african Zimbabwe din Rhodesia de sud, a fost pus miercuri în libertate. El s-a aflat în ultimele trei luni în stare de arest la domiciliu în satul său natal din regiunea Nkomo a declarat că dica și de acum înainte tărîte pentru eliberarea din Rhodeșia de sud de colonialiștilor englezi.După cum relateazăReuter, conducerea partidului Zimbabwe urmează să se întrunească la Salisbury pentru a pune la punct planul activității viitoare a partidului. Deși activitatea sa este în mod oficial interzisă, acest partid se bucură de o mare autoritate în rîn- dul populației africane.

Plumtree, se va de- luptei ho- poporului sub jugulagenția
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