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colectivă
3000 de spectacole

O cerere
(Agerpres) a,/n™făț°rilor jn cadIU] conferinței sale anuale.

din CaliiorniaI

Construcții în Deltă

Asîaîtări de drumuri

Nteomo primit 
cu entuziasm, 
la Salisbury

Federația învățătorilor din sta
tul California (S.U.A.) a adoptat

Demisia lui 
Arthur Dean

Mobilizare 
generală în 

Arabia Saudită

Trupele O.N.U. 
continuă 

înaintarea 
în Katanga

O grea înfrân
gere a trupelor 
diemisto-ame- 

ricane

în inima Delfei, la Ma- 
liuc, a fost terminată con
strucția a patru blocuri de 
locuinfe cu 72 de aparta
mente pentru familiile cerce
tătorilor și muncitorilor sfu- 
ficoli. A fost, de asemenea, 
dată în folosință cea mai 
mare parte a rețelelor exte
rioare de alimentare cu apă, 
de canalizare și iluminat pu. 
blic, precum și drumurile de 
acces ce se construiesc aici 
în cadrul planului de sisfe-

oercuii occidentale
oprirea înaintării trupelor O.N.U. și salvarea lui 
Chombe. (Amănunte

Magazine ld gurile de explodtdre forestiera.

Mii do africani au întîmpinat 
cu entuziasm în capitala Rhode- 
ziei de sud, Salisbury, pe Joshua 
Nkomo, președintele partidului 
Uniunea poporului african Zim

babwe, care a fost eliberat de autoritățile colonialiste 
engleze după ce a fost condamnat la arest la domi
ciliu pe o perioadă de trei luni în satul său natal.

mafizare. Tof la Maliuc se 
află în construcție un hotel 
pentru vizifaforii Delfei.

La Pardina se construiește 
un grup social pentru a- 
proape 300 de muncitori 
sfuficoli, care va fi dat în fo
losință anul acesta, iar la 
Cefalchioi, Pardina, C. A. 
Rosetti și în alte localități 
din Deltă vor fi inaugurate 
noi localuri de școală.

(Agerpres)

o rezoluție cu privire la necesita
tea lichidării Comisiei pentru 

cercetarea activității antiamericane.

'^HOrgan al Comitetului Central al P.M.R Cu dispozitive moderne - 
o productivitate mai înalta

Seminar cu activiști 
culturaii
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dițiile necesare pentru obținerea de 
recolte bogate. în zilele mai puțin 
friguroase, colectiviștii din Drăgu- 
șeni, regiunea Maramureș, defrișează 
pilcuri de mărăciniș ca să cîștige te
ren arabil, sapă canale de 
scurgere a apelor de pe unele tere
nuri joase. în multe gospodării se 
continuă transportul gunoiului de 
grajd la cîmp, se repară inventarul, 
se pregătesc semințele, se confec
ționează răsadnițele, se controlează 
starea semănăturilor etc. Organizînd 
temeinic munca în atelierele de re
parații. îngri.jindu-se de procurarea, 
condiționarea și buna păstrare a se
mințelor, consiliile de conducere 
vor asigura ca din primele zile cu 
timp prielnic colectiviștii să por
nească cu toate forțele la executa
rea lucrărilor de primăvară.

O mare însemnătate pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite în pla
nul de producție are înarmarea 
țărănimii cu bogate cunoștințe 
agricole. Sute de mii de colecti
viști folosesc din plin zilele de iar
nă învățînd la cursurile agrozoo
tehnice de 3 ani. Este nece
sar ca organele și organizațiile

în trecut, odată cu zilele friguroa
se de la sfîrșitul toamnei, satul ro- 
rnînesc intra într-un fel de amorțire 
din care ieșea cînd răsăreau ghio
ceii. Viața sătenilor se depăna tristă 
și monotonă, fără nici o perspecti
vă, în jurul vetrei.

între profundele transformări pe 
care regimul democrat-popular, co
lectivizarea agriculturii le-au adus în 
viața satelor noastre se numără și 
faptul că în timpul iernii satul nu 
mai cunoaște starea de amorțire 
din trecut. La sate se desfășoară 
iarna o activitate intensă și varia
tă — la ferme și la sediul gos
podăriei, în sălile unde se țin cursu
rile învățământului agrozootehnic, 
la căminul cultural. Și cu cît mai 
bune sînt rezultatele activității des
fășurate acum, cu atît mai rodnică 
va fi munca colectiviștilor pentru 
sporirea producției agricole și întă
rirea gospodăriilor colective.

Una dintre cele mai importante 
preocupări ale colectiviștilor în a- 
ceste zile o constituie ținerea adu
nărilor generale de bilanț pe anul 
1962 și întocmirea planurilor de pro
ducție pe anul 1963. Cu sprijinul 
organelor de partid, al consiliilor a- de partid, consiliile agricole raiona

le să urmărească permanent nu nu
mai respectarea programului stabi
lit, ci să asigure ca în fiecare gos
podărie să se țină lecții interesan
te, bogat exemplificate, care să 
înarmeze pe colectiviști cu . cu
noștințele necesare realizării de 
producții mari în sectoarele unde 
lucrează. Cu aceeași atenție să se 
urmărească și ținerea conferințelor 
la căminele culturale pentru țăranii 
colectiviști care nu urmează cursuri
le învățămîntului agrozootehnic.

Răspîndirea experienței înaintate 
este un mijloc principal de realiza
re a sarcinilor trasate de partid 
pentru sporirea producției agricole, 
pentru ridicarea tuturor gospodă
riilor la nivelul celor fruntașe. Or
ganele de partid și de stat, consi
liile agricole din multe raioane îi 
ajută pe colectiviști să-și însușească 
și să aplice în practică experiența, 
metodele înaintate ale gospodăriilor 
fruntașe. Ele organizează sistema
tic vizite, schimburi de expe
riență, urmărind ca brigadierii, 
șefii de echipe și de ferme, îngriji
torii de animale veniți în gospodă
riile fruntașe să nu rămînă niște 
simpli vizitatori, care văd realizările 
și pleacă, ci să cunoască temeinic 
metodele folosite pentru a le putea 
aplica în gospodăria lor. în raionul 
Botoșani se organizează schimburi 
de experiență care au ca obiectiv 
cunoașterea amănunțită a metode
lor folosite într-un singur sector de 
activitate. Ele se dovedesc a fi deo
sebit de eficace.

în fiecare raion sînt gospodării 
colective și de stat fruntașe, care au 
acumulat o bogată experiență. Co
mitetele raionale de partid, consiliile 
agricole raionale să considere răs
pîndirea experienței și a metode
lor înaintate drept una din princi
palele lor îndatoriri în munca pen
tru sporirea producției agricole și 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective.

Principalul sector, în care acum 
se lucrează din plin în fiecare gos
podărie colectivă, esté cel al creș
terii animalelor. în gospodăriile 

și hrăniri a animalelor se ob
țin producții bune și. în timpul 
iernii. Există însă și gospodă
rii cu mai puțină experiență, 
unde nu se asigură o îngrijire și o 
hrănire rațională a animalelor. De 
aceea și rezultatele nu sînt pe mă
sura posibilităților. Pentru menține
rea producției animale la un nivel 
ridicat și în timpul iernii se impune 
ca în fiecare gospodărie să se urmă
rească, pe baza planului întocmit, 
folosirea rațională a furajelor exis
tente, tocarea și prepararea paielor, 
cocenilor și altor furaje grosiere.

Organele de partid și de stat, con
siliile agricole au datoria să îndru
me și să ajute permanent consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective, organizațiile de bază și pe 
specialiști să întocmească planuri 
de producție bine gîndite, să folo
sească din plin zilele de iarnă pen
tru îmbogățirea cunoștințelor agri
cole ale colectiviștilor, pentru pre
gătirea campaniei agricole de pri
măvară.

Metalurgiștii de la Uzina constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai“ din Ploiești au pus la punct un dispo
zitiv pentru efectuarea automată a dinților conurilor 
de sape cu role folosite în foraj. Pînă acum, conurile 
erau danturate la freză obișnuită, cu randament mic, 
operația necesitînd un mare volum de muncă. Cu noul 
dispozitiv, productivitatea muncii crește cu 20 la sută, 
iar calitatea producției este mult îmbunătățită. Pe de 
altă parte, noul dispozitiv aduce uzinei economii 
anuale de peste un milion de lei. Tot la secția sape a 
uzinei au fost luate din timp măsuri pentru aprovizio
narea cu scule, dispozitive și verificatoare care să 
asigure o producție de’sape pentru foraj cu 25 la sută 
mai mare decît anul trecut și fabricarea în serie a 
noi tipuri de sape.

ORADEA (coresp. „Scînteii'’). 
Din inițiativa comitetului pentru cul
tură și . artă a regiunii Crișana, la O- 
radea se ține timp de 7 zile un semi
nar cu circa 100 de directori de că
mine culturale și alți activiști cul
turali. Membri ai comitetului regio
nal pentru cultură și artă și activiști 
cu experiență în munca culturală de 
masă predau lecții privind organizarea 
și desfășurarea activității culturale 
Ia cămine. Lecțiile sînt urmate de a- 
plicații practice la instituțiile cultu
rale din orașul și raionul Oradea.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
— Teatrul de Stat din Baia Mare a 
împlinit în aceste zile 10 ani de la 
înființare. In această perioadă co
lectivul teatrului a prezentat peste 
3 000 de spectacole în regiune și în 
țară, cu 75 de piese la care au luat 
parte aproape un milion de specta
tori.

în Katanga, trupele O.N.U., con- 
tinuînd să înainteze după cuce« 
rirea orașului Jadotville, au ajuns 
la 15 mile de Kolwezi, ultimul 
punct întărit de care mai dispune 
secesionistul Chombe. Anumite 
întreprind însă manevre pentru

în pag. IV-a).
Prințul Feisal, primul-ministru 

al Arabiei Saudite, a ordonat 
mobilizarea generală. Prezentată 
ca o măsură necesară pentru a 
face față unei agresiuni străine 

și pentru a întări securitatea internă, mobilizarea are 
diept scop evident pregătirea unor noi acțiuni agre
sive împotriva regimului republican din fernen.

gricole și al specialiștilor, consiliile 
de condu-:ere, brigadierii și nu
meroși colectiviști fruntași analizea
ză felul cum s-a muncit în cursul 
anului trecut, pentru a putea pre
zenta în fața adunărilor gene
rale dări de seamă din care să se 
vadă ca într-o oglindă rezultatele ob
ținute, experiența acumulată, re
sursele și posibilitățile nefolosite 
încă. Pornind de la sarcinile puse 
de partid și guvern în fața agri
culturii, de la condițiile concrete 
pedoclimatice și economice ale gos
podăriei, ei întocmesc, totodată, pla
nurile de producție pe anul 1963. 
Pentru întocmirea unor planuri care 
să prevadă folosirea tuturor resur
selor de sporire a producției agrico
le, consiliile agricole raionale au 
organizat ședințe cu președinții și 
specialiștii din gospodăriile colective 
în cadrul cărora s-a discutat despre 
obiectivele planurilor de producție, 
măsurile tehnice și organizatorice ce 
trebuie luate pentru realizarea lor. 
Membrii comitetelor executive în
drumă și ajută concret, la fața lo
cului, consiliile de conducere și pe 
inginerii cu mai puțină experiență.

La întocmirea planului de produc
ție, colectiviștii acordă o mare aten
ție sporirii producției de cereale, în
deosebi de grîu și porumb. In toam
nă, gospodăriile colective au semă
nat grîul cu mijloace mecanizate, în 
perioade optime, folosind semințe de 
mare producție; de asemenea, au 
executat arături adînci pe suprafețe 
mari, ceea ce creează condiții bune 
de producție pentru porumb și ce
lelalte culturi de primăvară.

In planul de producție colectiviștii 
prevăd amănunțit ce suprafețe vor 
fi cultivate cu porumb, ce hibrizi se 
vor folosi, cum se va face semăna
tul, cîte prașile vor fi executate etc. 
De exemplu, colectiviștii din comu
na Odobești, raionul Titu, ținînd 
seama de faptul că pe tarlalele un
de au executat mai multe prașile și 
au asigurat o densitate potrivită a 
plantelor au obținut 4 000—5 000 kg 
porumb la hectar, prevăd în planul 
de producție, printre altele, executa- ----- , - -, -A . . .
rea a patru prașile și măsuri pentru fruntașe, .datorită bunei îngrijiri 
asigurarea densității optime de S1 hranm a animalelor se ob- 
plante la hectar.

Măsuri concrete se prevăd și 
pentru realizarea de producții mari 
la legume, plante tehnice și fura
jere, pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor.

Ținînd seama de experiența câș
tigată pînă acum, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective au 
datoria să stabilească măsuri de 
îmbunătățire a organizării muncii — 
aceasta fiind o condiție esențială 
pentru realizarea obiectivelor, pre
văzute în planul de producție.

Organizarea unor brigăzi și. echi
pe de mărime potrivită, bine înche
gate și bine conduse, cărora să li se 
stabilească sarcinile de producție, 
lucrările ce trebuie executate 
etc, constituie garanția efectuării 
în bune condiții a tuturor lucrări
lor.

Paralel cu întocmirea planului, 
bunii gospodari execută și o se
rie de alte lucrări care asigură con-

Secția vagoane a uzinelor _,Grl- 
vița Roșie“ din Capitală. Sg exe
cută lucrări de reparații la un 
vagon C.F.R. pentru transportul 
călătorilor.

(Foto : Agerpres)

Conducerea U.R.C.C. Tg. Neamț a 
amenajat la cele 15 guri de exploa
tare forestieră din cuprinsul raio
nului magazine bine aprovizionate și 
dotate cu mobilier corespunzător. 
Prin aceste unități s-au vîndut. anul 
trecut, muncitorilor forestieri pro
duse alimentare în valoare de peste 
4 000 000 lei. Vara și toamna, munci
torii din pădure au fost aprovizio
nați cu legume proaspete și fructe.

Transportul mărfurilor la unitățile 
cooperatiste de la gurile de exploa
tare forestieră se face cu regulari
tate de două ori pe săptămână, asi- 
gurîndu-se o bună aprovizionare și 
deservire a lucrătorilor forestieri.

D. KARNAZIU 
funcționar

Nu de mult, s-a terminat asfaltarea 
drumului raional Iscroni—Aninoasa din 
Valea Jiului. Paralel cu această lucrare, 
pe o porțiune de peste 20 km a șoselei 
Simeria—Petroșeni a fost așternut asfalt.

Lungimea șoselelor nationale, regio
nale și raionale asfaltate pe cuprinsul 

regiunii Hunedoa
ra este de 4 ori mai 
mare decît aceea a 
drumurilor asfaltate 
în această parte a 
tării pînă în 1944. 
Acum, toate raioa
nele și o parte din 
orașele și comune
le regiunii sînt le
gate de orașul Deva 
prin drumuri și șo
sele modernizate.

Reduceri de prețuri Ia motorete și biciclete „Carpați“
începînd de la 1 ianuarie au fost stă dată, bicicletele „Carpați” se vor 

desface la prețul de 690 lei, iar cele 
pentru copii la 550 lei, 
și respectiv 608 lei cît
acum,

reduse prețurile la motorete și bici
clete „Carpați”.

Motoreta
acum
acum 
delul

„Carpați”, care pînă 
se vindea cu 4 500 lei, costă 
3 950 sau 3 600 lei, după mo
de fabricație. Tot de la acea-

față de 860 
costau pînă

(Agerpres)

Întîia zăpadă a aces
tei ierni, care a întro- 
ienit niște drumuri prin 
Argeș, nu i-a putut îm
piedica pe cîteva sute 
de oameni să se adune 
la un capăt de săptă
mână ; să se întîlnească 
și să-și strîngă mîinile 
purtînd încă amintirea 
vibrațiilor volanului de 
tractor. S-a petrecut 
faptul în centrul de 

raion Costești, la Casa 
de cultură pe frontis
piciul căreia, de pe o 
pînză roșie, i-a în
tîmpinat un „bun so
sit" pe mecanizatorii 
veniți să-și petreacă 
laolaltă duminica aceea 
de odihnă. Fapt divers.

Dar faptul acesta di
vers s-ar ii putut înre
gistra cu ani în urmă, 
cu nu prea mulți ani în 
urmă ? Să se fi întâlnit 
— cine ? Tractoriști nu 
erau. Ba erau. Unul, doi 
sau trei pe o moșie a 
cuiva. Se știe ce uimire 
provocase prezența de 
pe timpuri a șoferului 
Nadinei luga din „Răs
coala" lui Rebreanu. 
Prezența pe exact ace
leași locuri, în exact a- 
celeași sate. Și lată 
aici, născuțl-crescuți, 
sute de oameni, toți ti
neri, mai toți chiar 
foarte tineri, și care în 
viața lor n-au mai ținut 
ceea ce părea pînă nu 
de mult ceva etern, 
coarnele de plug ; iată-i 
petrecînd laolaltă, lume 
nouă îp acest raion 
cîmpenesc, o dumini
că... Să-i fi văzut în 
sala Casei de cultură,

cu cită însuflețire au 
participat la acel con
curs „Cine știe mese
rie, cîștigă". Meserie ? 
Aceea de tractorist. Era 
la capătul unei toamne, 
a unei campanii, cînd, 
întîia oară în istoria 
raionului, însămînțările 
se săvîrșiseră numai 
cu mijloace mecani
zate.

Tradiție nouă : ziua 
mecanizatorului. Din-

/Instantanee/
tr-un șir de alte zile a- 
semănătoare — a frun
tașilor din gospodăria 
colectivă, a recoltei — 
zile care devin tradițio
nale în satul de azi. Ca 
și sărbătoarea majora
tului. Ca și înmînarea 
festivă a buletinelor de 
identitate. S-ar spune : 
înmînarea unui act. 
Fapt divers. Asta însă, 
întîia oară în șiragul 
generațiilor, a însemnat 
trecerea într-un alt fel 
a pragului de răspun
deri și drepturi. Un fe- 
cioraș de colectiviști, 
Ion Chirciu din Vedea, 
al cărui obraz n-a fost 
încă atins de brici, ală
turi de alți zeci de-o 
vîrstă cu el, a primit 
cu emoție „botezul" ce
tățenesc. Cînd i s-a în- 
mînat actul, a înmânat 
șl el celor de la masa 
acoperită cu pînză ro
șie darul său: o pasăre 
sculptată în lemn. O 
pasăre a tinereții. A

lucrat la ea vreme în
delungată. Cînd a fost 
întrebat ce semnifică 
pasărea aceea cu aripi
le întinse, băiatul a 
rostit ceea ce multă 
vreme tot gîndise aple
cat peste daltă : semni
fică zborul din adoles
cență. Zborul din ado
lescență cu aripile în
tinse, cu temeritate, cu 
încredere în largul ori
zont al tinereții de azi... 
Tradiție de asemenea 
noifă în satul colectivi
zat.

Se năștea odinioară 
un copil. Se planta în 
preajma casei un pom. 
Au răsărit în ultimii 
trei ani în Argeș sule 
de mii de meri, peri, ci
reși. Să se fi născut 
oare atîția copii încît 
faptul să-i îndemne pe 
oameni să acopere 
36 000 de hectare cu 
pomi fructiferi ? Către 
Muscel, pe dealurile 
urmînd drumul sinuos 
al Argeșelului, la Hîr- 
tiești, s-au sădit, în 
toamna trecută, sute 
de pomi. Ei vor in
tra pe rod după 7 
ani, exact vîrsta intră
rii la școală a nou năs
cutului de azi, Ionică 
sau Vasilică. Data ivirii 
sale pe lume n-o va 
mai aminti doar un sin
gur pom, solitarul pom 
de altădată. O vor a- 
minti livezi întregi. Ima- 
ginați-vă cite crengi se 
vor bolti peste întîia 
carte de învățătură a 
lui Ionică sau Vasilică.

VICTOR VÎNTU

Invăjămîntul agrozootehnic de 3 ani de la G.A.C. Avrlg, raionul Sibiu, este Irecventat de 50 de colectiviști. In fotografie: Inginerul agro
nom Ion Năstase vorbește cursanților despre lucrările solului. (Foto: A. Carto]an)

Agențiile occidentale de presă 
anunță că la 4 ianuarie Arthur 
Dean, conducătorul delegației 
S.U.A. în Comitetul celor 18 state 

pentru dezarmare de la Geneva, și-a prezentat demisia 
președintelui Kennedy. în legătură cu aceasta, un pur
tător de cuvînt al Agenției pentru dezarmare și control 
asupra armamentelor a declarat că Dean a demisio
nat din proprie inițiativă și că intenționează să renunțe 
la activități publice.

După două zile de luptă, în 
delta fluviului Mekong, patrioțil 
sud-vietnamezi au pricinuit tru
pelor lui Ngo Dinh Diem și „forțe
lor de sprijin" americane o grea 
înfrîngere. Au fost doborîte cinci

elicoptere americane și peste 100 de soldați sud-viet
namezi au fost uciși sau răniți. De asemenea, au fost 
uciși sau răniți mai mulți militari americani. (Amă
nunte în pag. IV-a).

In secția mecanică grea de Ia uzinele „23 August“ din Capitală. Montatorii Ion A. Marin, Ion Niculae, 
Vasile Șușter, șef de echipă, șl Vasile Chelaru discutind planul de montaj al unei piese de la cuptoarele 
de ciment.

Subitei țttnhiL a doua ediție
"■'n ziua de 3 ianuarie, uzina „7 
•■■Noiembrie'' din Craiova a în

ceput să cunoască din nou freamătul 
obișnuit al muncii. Schimbul de dimi- 
neafă a găsit sertarele sculelor, mași
nile, atelierele așa cum le-au lăsat în 
urmă cu... un an.

Un nou an de muncă a început.
...Ședinfa operativă se fine de obicei 

la inginerul-șef, în fiecare sîmbăfă la 
ora 13. In ziua de 3 ianuarie, deși nu a 
convocat ședm|a operativă, inginerul-șef 
Vasile Pafica s-a întîlnif pe rînd, în 
uzină sau în birou, cu aproape fofi șe
fii de servicii și de secjii.

Pe la ora prînzulul Inginerul-șef a 
fost informat:

— Pe linia de garaj s-a terminat azi 
finisajul și sînt gata de a fi expediate 
primele produse finite ale anului 1963: 
15 tocători mecanice pentru siloz, 10 
bucăfi remorci cisterne pe un ax, 20 
de sape rotative, 30 de grape cu colji, 
10 grape stelate.

Ziua de muncă a inginerului Pafica 
nu s-a încheiat la ora obișnuită. Rămăse
se dator fafă de o însemnare, prima 
pe care și-o făcuse în noul său calen
dar de birou. „Să discut cu inginerul 
Gheorghe Drăghici (șeful serviciului 
tehnic) în legătură cu formarea gru
pei de modernizare a utilajelor aflate 
în funcțiune“. Discufia a avut loc și,’ 
alături de această însemnare, a adăugat 
un semn roșu. Doi tehnicieni și un 
inginer din serviciul tehnic vor studia 
și vor căuta solufii pentru îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnice ale utila
jelor aflate în funcțiune.

...In prima zi de muncă a apărut și 
nr. 1 pe 1963 al gazetei de perete din 
uzină. Ce se poate afla din articolele 
apărute? Aflăm că sectorul de turnă
torie a început să producă încă din no
iembrie anul trecut piese care sînt ne
cesare fabricației pe 1963, că s-a 
creat, după un studiu amănunfif, un 
decalaj corespunzător între secțiile 
și sectoarele uzinei. Pentru anul în 
care au pășit, muncitorii de la tur

nătoria uzinei s-au angajat să realizeze 
economii echivalente cu valoarea a 
160 de remorci cisterne pe un ax sau a 
69 de remorci cisterne pe două axe.

Un articol este semnat de proiectantul 
Ion Constanfinescu. In articol se vor
bește despre eficienfa aplicării în tri
mestrul I al anului a unor măsuri teh- 
nico-organizaforice: revizuirea tuturor 
documentarilor tehnologice și a nor
melor de consum a materialelor, creș
terea gradului de utilare tehnologică a 

început de an la uzinele 
„7 Noiembrie"-Craiova

produselor, vopsirea mecanizată a re
perelor etc. Un alt articol este in
titulat: „Ce măsuri luăm pentru asi
gurarea îndeplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan pe 1963“.

L-am cunoscut pe tov. Ion Ursu, res
ponsabilul colectivului de redacfie al 
gazetei de perete. Printre altele, el ne-a 
arătat cîfeva însemnări pe calendarul a- 
nului vechi. Sînt titluri de articole pre
văzute pentru a doua édifié a gazetei 
de perete. Ele au fost cerute unor 
ingineri și muncitori din sectorul 2 
prelucrător, de la montaj, de la serviciul 
organizării producției.

m vizitat în după-amiaza zilei de 
3 ianuarie, însofit de tov. Ion

Ursu, secfiile și atelierele uzinei.
în sectorul prelucrător, mașinile și-au 

făcut „încălzirea“ în schimbul de dim!- 
neafă. In ha'a strungurilor, frezelor și 
mașinilor de găurit, munca se desfășoa
ră în ritm viu. Pe un întreg perete se 
înfind graficele întrecerii socialiste din
tre brigăzile sectorului. Rubricile lor 
sînt completate cu rezultatele obfinute 
în luna decembrie. In prima zi de mun
că, gîndurile oamenilor de aici țintesc 
însă mai departe.

Ne-am oprit |a strungul unde un tî- 
năr prelucra o roată dințată.

— îl cheamă Marian Ciulu — ni l-a 
prezentat maistru1 Viorel Buzănescu. 
Chiar azi i s-a încredințat conducerea 
unei brigăzi, Sînt 5 muncitori tineri și 
vrednici. Esta o brigadă în care ne 
punem speranță.

Marian Ciulu a învâfal meserie de 
la „nea Viorel", maistrul lui de azi, pe 
vremea cînd și acesta era strungar în 
sector. Cînd Buzănescu a plecat la 
școala de maiștri, Ciulu a trecut să 
muncească în brigada unui alt strungar 
destoinic, Ion Knizel. Brigada lor a fost 
fruntașă în to) cursul anului 1962.

^Jpuneam mai-nainfe că gîndu- 
*^rile oamenilor din sectorul 

prelucrător țintesc mai departe de- 
cîf rezultatele consemnate pe grafi
cele întrecerii. Numele brigăzii lui 
Ciulu n-a apărut pe grafic. Cu 
toate acestea, Ciulu și-a făcut cu
noscută în public hotărîrea de a se 
întrece în anul acesta cu brigada frun
tașă pe anu1 1962, adică cu brigada 
condusă de Knizel, în care a muncit 
pînă mai zilele trecute.

— Vom munci în așa fel încîf să 
fim în frun'ea sectorului chiar din pri
ma lună a noului an — ne asigură 
Ciulu.

Și ne mai spune că în anul acesta 
dorește ca toți băiefu din brigadă să 
învefe. Tre; din ei sînt la seral într-a 
IX-a. S’elian Năstăse' și Mircea Văduva 
de abia au părăsit băncile școlii orofe- 
sionale. In toamnă îi va îndruma să-și 
ocupe din nou ocul în bănci. De astă 
dată la învăfămîntul mediu seral.

înainte de a pleca din sectorul pre
lucrător. iov. Ursu i-a propus maistru
lui :

— Pentru că cunoști bine oamenii din 
brigada lui Ciulu și întrecerea care a 
pornit, ne-ar bucura dacă ai scrie pentru 
a doua édifié a gazetei de perete, un 
articol...

Maistrul a acceptat cu plăcere.

C. MORARU
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Un nou stimulent pentru îmbunătățirea 
deservirii în comerț și în alimentația publică

Pe baza Hotărîrii C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 
iulie 1961, o hotărîre recentă pre
vede majorarea salariilor tarifare 
ale lucrătorilor operativi și mun
citorilor din unitățile comerciale 
și de aprovizionare tehnico-mate- 
rială. Ea se aplică începînd de la 
data de 1 noiembrie 1962.

In legătură cu prevederile a- 
cestei hotărîri, Ministerul Comer
țului Interior și Uniunea Centra
lă a Cooperativelor de Consum 
(Centrocoop), ne-au relatat urmă
toarele :

Datorită măsurilor luate de partid 
și guvern, activitatea în comerț și 
alimentația publică s-a îmbunătățit 
an de an. Rețeaua de desfacere a 
fost lărgită, s-au înființat și amena
jat unități moderne, înzestrate cu u- 
tilaj corespunzător, în care se poate 
asigura o deservire tot mai bună a 
populației. Volumul desfacerilor a 
crescut simțitor, iar sortimentul de 
mărfuri s-a .mărit continuu.

în-decursul anilor au fost luate și 
o serie de măsuri pentru îmbunătă
țirea salarizării lucrătorilor din uni
tățile comerciale, de alimentație

Crește numărul artiștilor 
amatori

TIRGU LĂPUȘ (coresp. „Sein- 
teii"). — Mișcarea artistică de ama
tori din comunele și satele raionului 
Tirgu Lăpuș a luat in ultimul timp o 
mare extindere. La Cernești, Cu- 
foaia, Berința, Coroeni și in alte lo
calități au luat ființă anul trecut 53 
formații corale, de teatru, dansuri și 
brigăzi artistice de agitație. In pre
zent, în satele raionului Tirgu Lăpuș 
există 39 formații corale, 25 brigăzi 
artistice de agitație, 52 formații de 
teatru, 45 formații de dansuri și mai 
bine de 100 soliști vocali și instru
mentiști. Numărul artiștilor amatori 
din satele raionului este azi de două 
ori mai mare decît in 1960.

FORĂM CU TURBINA
Directivele Congresului al IlI-lea al partidului au stabilit ca în 

perioada planului de șase ani, forajul cu turbina să se extindă pînă 
la 70 la sută din totalul metrilor săpați. Forajul cu turbina s-a extins 
în toate regiunile petroliere, făcînd să sporească eficacitatea econo
mică a acestei metode moderne de săpare a sondelor. Redăm în cele 
ce urmează experiența dobîndită în 1962 în aplicarea și extinderea 
forajului cu turbina de către colectivul întreprinderii de foraj Rm. 
Vîlcea.

Colectivul întreprinderii noastre 
și-a îmbogățit în ultimul an expe
riența în extindeiea forajului cu 
turbina. Față de 17 la sută, cît am 
realizat în 1961, anul trecut am ajuns 
să săpăm cu turbina aproape jumă
tate din totalul metrilor planificați, 
în ce constă,- pe scurt, experiența 
noastră in domeniul aplicării și ex
tinderii forajului cu turbina ?

In activitatea de foraj, o verigă 
principală o constituie organizarea 
muncii pe ansamblul întreprinderii 
și pe brigăzi. înțelegînd bine a- 
csastă cerință, noi aim dat atenție 
pregătirii cu minuțiozitate a tuturor 
fazelor de lucru. La montarea son
delor am avut în vedere, în primul 
rînd, executarea de fundații rezis
tente la trepidațiile produse de în- 
vîrtirea turbinei. Manifoldurile se 
montează la dimensiunile corespun
zătoare asigurării unui debit de 
noroi suficient pentru ca pompele 
să acționeze din plin turbina. în 
scopul reducerii pierderilor de pre
siune și energie la manifold se evi
tă pe cît posibil căile ocolite (cotu- 
rile) de circulație a noroiului pînă 
la încărcător.

A intrat în obișnuința sondorilor 
noștri ca, înainte de a se începe fo
rajul, întreaga instalație să fie re
vizuită atent de către echipe spe
cializate în acest scop ; pentru ca 
echipele de revizie să cunoască din 
vreme starea utilajului, după săpa
rea fiecărei sonde, între șondorii de 
la foraj și cei de la revizie se în

publică și de aprovizionare tehnico- 
materială. Recenta hotărîre prevede 
majorarea salariilor tarifare ale lu
crătorilor operativi și muncitorilor 
din aceste sectoare în medie cu 10 
la sută. Majorarea se aplică lucră
torilor operativi și muncitorilor din 
unitățile comerciale și de alimenta
ție publică ale Ministerului Comer
țului Interior și Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, celor din 
unități asemănătoare aparținînd al
tor ministere și organe centrale, 
precum și celor din unitățile de a- 
provizionare tehnico-materială.

în urma actualei majorări, un vin- 
zător de calificarea I va primi un 
spor anual de 780—840 lei la sala
riul tarifar, un recepționer va primi 
un spor anual de 900 lei, un șef de 
magazin sau de depozit încadrat în 
clasa I de salarizare va primi un 
spor anual de 1 200 lei. în alimen
tația publică, un ospătar de califi
carea I va primi un spor anual de 
780—840 lei, un bucătar specialist în
tre 900—1 200 lei, un șef de restau
rant (clasa I de salarizare) 1 200— 
1 500 lei.

Lucrătorii cărora li se majorează 
salariile tarifare, pe baza acestei ho

întâlniri ale
MIERCUREA CIUC 

(coresp. „Scînteii"). — 
La Miercurea Ciuc au 
avut loc numeroase în- 
tîlniri ale deputaților 
sfatului popular orășe
nesc cu alegătorii, în ca
drul cărora s-au pre
zentat dări de seamă 
despre activitatea des
fășurată pentru rezol
varea propunerilor ce
tățenilor. făcîndu-se tot
odată propuneri pentru 
efectuarea noilor lucrări 

de interes obștesc. în 
urma propunerii cetățe
nilor, in circumscripțiile 
electorale 32 și 33 s-a 
pus un accent deosebit 
pe buna întreținere a 
străzilor, repararea fa
țadelor etc. S-a îmbu
nătățit și circulația au
tobuzelor.

Rezultate frumoase 
s-au obținut și în alte 
circumscripții. în cen
trul orașului a fost ame

cheie procese verbale în care se a- 
rată defecțiunile ivite pe parcursul 
forajului. Schelele noastre au fost 
dotate cu patru ateliere mobile, care 
fac operații de revizie la utilaje sau 
execută intervenții la sonde, acolo 
unde e nevoie.

Cu toată grija ne ocupăm de a- 
provizionarea cu materiale și utilaje, 
îndeosebi cu turbine. Prin planul de 
aprovizionare întocmit din vreme, 
stabilim pe bază de grafic necesa
rul de piese de schimb, pe categorii 
și dimensiuni. Tot din vreme, înain
tăm acest plan bazei de aprovizio
nare, pentru a se încheia contrac
tele cu furnizorii. Delegatul nostru 
permanent de la bază ne informea
ză zilnic de materialele existente 
și, în funcție de necesități, ele sînt 
expediate către sonde. O aprovizio
nare ritmică, completă și la timp ne 
dă posibilitatea să înlăturăm opri
rile cauzate de lipsa de materiale, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, 
se înlătură eventualele stocuri su
pranormative.

Succesul aplicării acestei metode 
moderne de foraj depinde de oa
meni, de pregătirea lor tehnico- 
profesională. în cadrul întreprin
derii au fost organizate cursuri 
de ridicare a calificării cu o 
durată de șase luni pe care 
le-au absolvit 138 de sondori, 
mecanici, lăcătuși, electricieni. Mulți 
dintre cursanți s-au dovedit bine 
pregătiți și au fost promovați ca 
sondori-șefi sau ajutori do sondori. 
Nu ne mulțumim numai cu atît. îna

tărîri, beneficiază în continuare de 
drepturile ce se acordă în funcție de 
salariile tarifare, chiar dacă, în urma 
majorării, se depășesc salariile tari
fare stabilite prin reglementările în 
vigoare.

Concomitent cu majorarea salarii
lor la personalul operativ, se măresc 
și salariile tarifare ale muncitorilor 
încadrați pe listele de funcțiuni din 
activitatea auxiliară a unităților co
merciale și de aprovizionare tehni
co-materială, precum și ale persona
lului administrativ din unitățile res
pective.

Hotărîrea mai prevede ca Minis
terul Comerțului Interior și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de 
Consum — Centrocoop — să îmbu
nătățească, pînă la data de 30 iunie 
1963, actualele indicatoare de califi
care ale lucrătorilor operativi, din 
rețeaua comercială, alimentația pu
blică și hoteluri.

Majorarea salariilor lucrătorilor o- 
perativi și muncitorilor din comerț 
și alimentația publică constituie un 
nou stimulent în vederea satisface
rii exigentelor crescînde ale consu
matorilor, îmbunătățirii continue a 
deservirii populației.

deputaților cu alegatorii
najat un parc, cu spri
jinul cetățenilor au fost 
modernizate străzile T. 
Vladimirescu, 30 De
cembrie și altele.

Cu ocazia întîlnirilor, 
cetățenii au propus mo
dernizarea altor străzi, 
reamenajarea parcurilor 
și a spatiilor verzi, 
luîndu-și angajamentul 
să contribuie prin mun
ca lor la executarea a- 
cestor lucrări.

inte de a se începe forajul, persona
lul tehnico-ingineresc al întreprin
derii instruiește fiecare brigadă, 
pentru a cunoaște regimul de foraj 
pe care trebuie să-1 aplice pe fie
care formațiune, geologică în parte ; 
cadrele tehnice au în vedere și 
eventualele greutăți pe care le-ar 
putea întîmpina sondorii în straturile 
geologice pe care le străbate tur
bina. O asemenea instruire are loc 
și în cadrul fiecărei brigăzi ; cu 
acest prilej se stabilesc cu precizie 
sarcinile fiecărui sondor în parte.

Cît privește forajul propriu-zis, 
noi am procedat astfel : pînă la 
600—800 m am săpat cu masa rota
tivă, iar în continuare cu turbina, 
întreprinderea noastră este dotată 
cu instalații puternice 4LD și 2 D. H. 
Fiecare sondă este echipată cu mi
nimum 2 turbine, iar pompele — cu 
cilindri corespunzători presiunii de 
lucru. Pentru obținerea unor viteze 
mecanice superioare, sondorii noștri 
știu că o condiție ce trebuie respec
tată cu cea mai mare strictețe este 
alegerea cu grijă a sapelor, în func
ție de straturile geologice ce urmea
ză să fie străbătute. Noroiul joacă 
și el un rol deosebit în buna func
ționare a turbinei. De aceea calita
tea noroiului este controlată zilnic 
de către laborant și maistrul de 
foraj.

în cursul anului trecut, toate brigă
zile noastre au ajuns să foreze cu 
turbina. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut brigăzile con
duse de Dumitru Mellnescu, Gheor
ghe Nițoi, Gheorghe Enescu. Ele au 
săpat cu turbina mai bine de 
60 la sută din totalul metrilor pla
nificați, realizînd în același timp e- 
conomii pe fiecare brigadă de 
300 000—400 000 lei. Brigada condusă 
de Zaharia Poenaru a săpat cu tur
bina o sondă la adîncimea de 3 204 
m — adîncime ce se atinge pentru 
prima dată în țară cu ajutorul aces
tei metode. Tot anul trecut, în între-

C. Serghl — Medgidia.
Pentru imbunătă|irea alimentării cu 

apă potabilă a orașului Medgidia — 
ne ' informează Sfatul popular al re
giunii Dobrogea — se execută două 
pufuri de captare și o stafie de 
hidrofoare căreia i se lac, acum, pro
bele tehnologice.

In planul pe anul în curs s-a pre
văzut să se continue atît lucrările de 
mărire a capacității de captare a apei, 
cît și cele de extindere a rețelei de 
distribufie.

★
D. Zaharia — Sinaia și A. Badea — 

Roșiori de Vede.
După cum ne informează Sfatul 

popular al regiunii Cluj, la Sîngeorz- 
Băi va fi dată în funcțiune o nouă 
bucătărie. Pentru sala de mese s-a 
comandat mobilier nou. La fel și pen
tru club. S-a alocat, de asemenea, 
suma de 500 000 lei pentru mobilarea 
camerelor.

în planul de perspectivă s-a pre
văzut construirea unui pavilion pentru 
tratamente. Stafiunea a mai fost dotată 
cu două grupuri electrogene.

★
I. Gae — comuna Ștefănețfi, raio

nul Pitești.
Direcția generală a comerfulul cu 

produse metalo-chimice din Ministerul 
Comerțului Inferior ne face cunoscut 
că s-au luat măsuri pentru o bună 
aprovizionare în acest an a magazine
lor de specialitate cu anvelope cu ta
lon de sîrmă pentru biciclete.

★

Gh. Modoianu — raionul I Mal 
din București :

Referindu-se la scrisoarea dvs., Sfa
tul popular al Capitalei ne-a comuni
cat că a hotărî! deschiderea unei noi 
artere de circulație spre cartierul Flo- 
reasca, paralelă cu lacul, Lucrările au 
fost începute.

Colectiviștii
Recent, peste 150 de colectiviști 

din satele raionului Brăila au fost 
într-o excursie de patru zile. Ei au 
parcurs cu autocarul peste 1 100 de 
km.

De la Ploiești autocarele au pornit 
în sus, pe Valea Prahovei, spre Dof- 
tana. Aci, colectiviștii au vizitat fosta 
închisoare — „Bastilia românească”, 
cum o denumise poporul — astăzi 
muzeu. Popas la Sinaia. Colecti
viștii au fost găzduiți în vile

Lista de ciștiguri in obiecte
la depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și cîștiguri
TRAGEREA

PENTRU TRIMESTRUL IV/1962

Nr. 
cîștifl.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea clstigurilor

parțială totală

1 130.117 10.000
1 299.322 10.000
1 317.351 10.000
1 542.292 10.000
1 854.873 10.000
1 862.333 10.000
1 1.066.695 10.000
1 1.149.006 10.000 80.000

Terminația
libr. ciști-

gător
12 70.776 5.000 60.000
12 04.190 2.000
12 27.159 2.000
12 40.949 2.000
12 60.245 2.000
12 95.819 2.000 120.000

120 5.821 1.000
120 7.936 1.000 240.000
120 0.677 500
120 5.585 500
120 6,323 500
120 8.346 500
120 9.303 500 300.000

Total ciștiguri
»20 in obiecte : 800.000

prinderea noastră s-a forat prima 
sondă din regiunea Argeș ou elec- 
troburul — o metodă superioară 
turbinei.

Organizația de partid și comite
tul sindicatului au popularizat prin 
diferite forme rezultatele obținute în 
producție de brigăzile fruntașe, au 
luat măsuri ca experiența dobîndită 
de ele să fie larg răspîndită în în
treprindere.

Realizările obținute în 1962 ne-au 
convins șl mai mult de avan
tajele economice ale forajului cu 
turbina, în comparație ou forajul 
rotativ : reducerea uzurii garniturii 
prăjinilor, micșorarea consumului de 
energie pe metru forat, înlăturarea 
accidentelor tehnice, sporirea con
siderabilă a vitezelor mecanice 
— toate în scopul reducerii chel
tuielilor la săparea sondelor. Com
parativ cu anul precedent, în 1962 
vitezele mecanice au crescut de la 
2,61 m la 4,8 m pe oră, productivita
tea muncii a sporit cu 10,5 la sută, 
iar prețul de co-st a fost redus, față 
de plan, cu 52 lei pe metru forat.

Există toate condițiile ca în anul 
în care am pășit de curînd, colec
tivul nostru să obțină rezultate și 
mai bune în aplicarea forajului cu 
turbina. S-au prevăzut din vreme 
măsuri concrete în acest sens. Pre
gătim instalațiile pentru a începe 
forajul cu turbina de la adîn
cimea de 200 m, iar la unele son
de chiar de la „firul ierbii'. Vom 
extinde cît mai mult utilizarea tur
binelor cuplate, a turbocarotierelor 
etc. în vederea ridicării nivelului 
tehnico-profesional al sondorilor 
vom organiza ținerea de conferințe 
tehnice. Aceste măsuri, cît și altele, 
ne vor ajuta ca în acest an 
să extindem în continuare această 
metodă. Ponderea forajului cu tur
bina va ajunge la peste 60 la sută 
din volumul total al metrilor forați 
planificați. întregul nostru colectiv 
e hotărît să îndeplinească cu succes 
această sarcină importantă.

ION BULDAN, director 
Ing. CONST. GODEANU 

Întreprinderea de foraj Rm. Vîlcea

N. Preda — Oltenifa :
Sesizarea dvs. a fost justă, Ministe

rul Transporturilor și Telecomunicații
lor ne-a răspuns că la trenul de per
soane 8032, care circulă pe ruta Bucu
rești—Oltenifa, s-a mai atașat încă un 
vagon de 72 de locuri.

*
Nicolae Marinescu — Tirgovișfe.
Sfatul popular al orașului Tîrgovișfe 

ne informează că a întocmit formele 
necesare procurării unui post de trans
formare de 25 kW care să fie racordat 
la refeaua de înaltă tensiune din apro
piere de Teiș. Această măsură va 
contribui la îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a abonafilor din 
comună.

★
I. Rusu — raionul V. I. Lenin din 

București :
Direcfia comercială a Sfatului popu

lar al Capitalei ne-a făcut cunoscut că 
a analizat propunerea dvs. și a hotărît 
să deschidă un restaurant dietetic în 
localul din bd. 6 Martie nr, 25. Tot
odată, s-au luat măsuri ca și la alte 
unități de alimentație publică din 
Capitală (restaurante-cantină, restau
rante obișnuite) să se prepare și 
mîncăruri dietetice.

. ★

M. lonescu — Tr, Severin :
După cum ne informează Comitetul 

raional de partid Tr. Severin, anul a- 
cesta vor începe lucrările de construc
ție a noului local de școală în satul 
Bîltaneie, comuna Fîntîna Domnească.

★
I. Suru — Anina șl I. Tudoren — 

comuna Crlșcior, raionul Brad,
Ministerul Comerfulul Interior ne 

face cunoscut că instrucțiunile de fo
losire a motocicletelor I.J.-35O cmc au 
fost traduse In limba romînă. Urmează 
difuzarea acestora.

în drumeție
unde, odinioară, se lăfăiau cei avuți 
și unde astăzi vin să se odihnească 
oamenii muncii. A doua zi, din nou 
la drum. Rînd pe rînd au rămas în 
urmă Brașovul, Tușnadul, Lacul 
Roșu, Cheile Bicazului.

— Din emisiunile de radio sau din 
ziare, am cunoscut multe despre hi
drocentrala V. I. Lenin, mărturisea 
colectivistul Enache Stroe, din co
muna Tudor Vladimirescu. Dar e cu 
totul altceva să cuprinzi cu ochii 
măreția acestei construcții, frumuse
țea fără seamăn a lacului de acumu
lare și a împrejurimilor Bicazului.

Ultima zi a excursiei a fost rezer
vată vizitării celui mai tînăr oraș al 
țării, Onești și a unităților industri
ale de aici.

După patru zile de drumeție prin 
regiunile Ploiești, Brașov, Mureș-Au
tonomă Maghiară, Bacău și Galati, 
excursia s-a terminat. A fost o că
lătorie care a dat posibilitate colec
tiviștilor să vadă frumusețile patriei, 
să cunoască marile înfăptuiri din 
localitățile pe care le-au vizitat.

G. SIMA 
coresp. voluntar

MIRA IOSIF

Scenă din spectacolul „Heracleea" în Interpretarea păpușarilor de la Teatrul de stat din Constanța.
(Foto : Agerpres)

TIEÄTIRIE • CDSra® tm® • ‘Tê/ey/z/tf/re ■
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne: Cio Cio-San — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: Pa
ganini — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): Febre 
(orele 19,30). (Sala Studio): Mașina de 
scris — (orele 15,30); Fiicele — (orele
19,30).  Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): Steaua polară — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Bucătăreasa — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Tache, Ianke și 
Cadîr — (orele 19,30); Cum vă place — 
(orele 15). (Sala Studio — str. Alex. Sa- 
hia nr. 76); Proștii sub clar de lună — 
(orele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulcști: Antlgona șl ceilalți — (orele
19,30).  Teatrul pentru tineret și copii (sala 
C. Miile): Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20). (Sala Libertatea): Nota 
doi la aritmetică — (orele 10); Emil și 
detectivii — (orele 17); Micuța Dorrit — 
(orele 20). Teatrul Evreiesc do stat: Opera 
de trei parale — (orele 20). Teatrul regio
nal București: Iașli’n carnaval și Millo 
director — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Tănase 
și Revista — (orele 20). (Sala Victoriei): 
Ocolui pămîntulul în 30 de melodii — 
(orele 20). (Sala Dalles); Muzica bat-o 
vina — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei): Căluțul cocoșat — (o- 
rele 16); Cartea cu Apolodor — (orele 19).

(9,45; 12; 14,15;
Sahia (10, 12;
G. Coșbuc (10;

CINEMATOGRAFE: Povestea anilor
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic: Patria (11, 15; 18; 21). Omul do 
lîngă tine: București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Gh. Doja ............................. ..
16,30; 18,45; 21), Alex. 
14; 16; 18,15; 20,30),
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Dă-1 înainte 
fără grijă: Sala Palatului R. P. Ro- 
mîne (orele 19,30 — seria de bilete 563), 
Magheru (10; 12; 15; 17, 19; 21), I. C. Fri
mu (9; 11; 13, 15; 17; 19; 21), V. Roaltă 
(9; 11; 13; 15, 17; 19; 21), Volga (8,30; 10,20; 
12,10; 14; 15,50; 17,40; 19,30; 21,20). Mira
jul, v. Alecsandrl (13; 15), Lumina (0; 
11, 13; 15; 17, 19; 21), Floreasca (15,30; 
18, 20,30). Seara prietenilor filmu

Preocupări actuale 
ale teatrelor de păpuși

Calda adeziune a publicului și suc
cesele unor recente spectacole din 
repertoriul teatrului „Țăndărică" și al 
altor teatre de păpuși, prestigiul do- 
bîndit de păpușarii noștri la repetate 
confruntări internationale sînt dovezi e- 
locvenfe că în (ara noastră acest gen 
artistic se află în plină dezvoltare. Pen
tru creșterea continuă a măiestriei ar
tistice, între numeroasele colective 
de teatre de păpuși din fără — 
numărul lor e (recul de 20 — a 
fost inifiat recent un folositor schimb 
de experiență. Participan|ii la această 
consfătuire — care a avut loc la lași
— au vizionat mai multe reprezentații 
și au schimbat punc
te de vedere asu
pra repertoriului, ca
lității spectacolelor 
și misiunii (or edu
cative. Dezbaterile 
au arătat că princi
pala problemă, che
ia dezvoltării mișcării artistice păpușă
rești, rămîne textul dramatic contem
poran.

în ultima vreme, pe micile scene 
și-au făcut loc cu îndrăzneală unele 
roade valoroase ale colaborării crea
toare între teatre și scriitori. Suc
cesul pieselor „Cartea cu Apolodor“ de 
Gelu Naum, „Micul prinf" dramatizare 
după Saint-Exupéry, „Poveste cu un 
băiat mic" de Al. Popovici, „Rochi
ța cu figuri” de Viorica Filipoiu sau 
„Necazurile lui Șurubel“ de Valen
tin Silvestru, se explică prin faptul că 
aceste piese se adresează spectatorilor 
mici și mari într-un mod original, vor- 
bindu-le despre aspecte ale viefii con
temporane. în cursul discuțiilor s-a ară
tat, totuși, că pe afișele colorate 
ale teatrelor de păpuși găsim încă prea 
pufine piese reușite, care să contribuie 
nemijlocit la educarea comunistă a ti
nerei generafii, la formarea gustului ei 
pentru frumos.

Discufînd spectacole ca „Fetele din 
măr" de V. Filipoiu (Teatrul de păpuși
— lași), „Nemaipomenitele peripefii ale 
Iul Karik ți Valia" (adaptare stîngace a 
Teatrului de păpuși din Brăila, după 
un roman al lui lan Larri) ți altele, 
parficipanfii la consfătuire au a- 
rătat că la unii autori a apărut o 
falsă înțelegere a oglindirii actuali- 
tăfii, la adăpostul căreia se pre
zintă texte lipsite de calită|i artistice, 
plictisitoare. Subliniind că domeniul in
spirației autorilor care au scris pentru 
teatrul de păpuși e încă resfrîns, 
parficipanfii la dezbateri au făcut reco
mandări utile în ce privește pătrunderea 
problemelor viefii pionierești pe scenă, 
oglindirea relațiilor dintre școală 
și familie, a dragostei de învățătură și 
de muncă. Lărgirea îndrăzneafă a ariei 
repertoriului, departe de a limita fante
zia scriitoricească, trebuie să aducă pe 
afișe cît mai multe piese actuale prin 
gîndire șl spirit. Printre acestea ocupă 
un loc însemnat basmul (ar fi nedrept să 
lipsim copilăria de miraculosul farmec 
al poveștilor), întîmplările știinfifico- 
fanfasfice, piesele menite să stimuleze 
Imaginafia școlarilor și preșcolarilor, în- 
cînfîndu-l, amuzîndu-l și cultivîndu-le 
totodată bunele deprinderi.

Pe marginea unui 
schimb de experiență

lui la orele 19 la cinematograful 
V. Alecsandri. Soțul soției sale ru
lează 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), 
Libertății (10; 12; 16; 18; 20). Teroare în 
munți — cinemascop: Victoria (10; 12,15, 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Moara diavolului: 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Donca 
Simo (16; 18,15; 20,20). Lacrimi tîrzii: 
Centrai (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  Povestiri vesele: 13 Septembrie (10;
11.45) . Petre cel isteț: Timpuri noi (9,30:
11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21). Cli
nele din mlaștină rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18; 20,15). 
Tinerii — cinemascop: înfrățirea în
tre 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 mari: 1 Mai (10; 
12; 15,30; 18; 20,45), Moșilor (16; 18; 20). Oa
meni și 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: Grivița (15; 17; 19; 21). 
Chermesa rulează la cinematograful C-tin 
□avid (15,30) 18; 20,30). vîrsta dra
gostei: Unirea (15; 17; 19; 21). Hamlet: 
Flacăra (15; 18; 21). Crimă fără pedeap
să rulează la cinematografele T. Vladimi
rescu (15; 17; 19; 20,45), G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). Regăsirea; Munca' (16; 18,15;
20.30) . Președintele — centru înain
taș: 13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Popular (10,30; 16; 18,15; 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 Ilie Pintllie (16; 
18,15; 20,30). Bandiții din Orgosolo ru
lează la cinematograful 8 Mal (15,30; 
18 ; 20,15). Scrisoare de la o necu
noscută: Luceafărul (15; 17; 19; 21). Ul
tima bătălie: Olga Banele (15,30; 18; 20,30), 
Magistratul: Drumul Serii (16; 18; 20). 
AUrel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Omul amfi- 
ble: Arta (18; 18,15; 20,30), 30 Decembrie 
(12; 15; 17,45; 20,30). Miracolul lupilor —

Consfătuirea de la lași s-a dovedii, 
de asemenea, rodnică prin dezba
terea competentă a mijloacelor da 
expresie în spectacolul de păpuși. Cele 
șase spectacole prezentate de teatrele, 
din lași, Botoșani, Bacău, Galafi șl 
Brăila au oferit un material bogat dis
cuțiilor în jurul problemelor regiei, 
plasticii și calificării actoricești. Se știa 
că numeroase teatre de păpuși din fără
— printre care cele din Cluj, Oradea, 
Craiova, Timișoara — duc o activitate 
susfinută pe linia ridicării continue a 
calității spectacolelor. Au fost scoasa 
la iveală în discufii și o serie de rămî- 
neri în urmă ale unor colective.

Dacă în specta
cole ca „Alfabet, 
împărat" (Teatrul de 
păpuși din lași), 
„Băiatul din banca a 
doua" (Teatrul de 
păpuși din Galafi) 
sau „Curti au a- 

juns fluierul și cobza la școala de mu
zică" (Teatrul din Botoșani) s-au vă
zut semnele unor căutări și eforturi 
reale de a găsi formulări scenice ex
presive, solufii clare șl sugestive, In
terpretări actoricești meritorii, altele — 
ca „Nemaipomenitele peripefii ale Iul 
Karik și Valia", „Fetele din măr” șl
— în cea mai mare parte — „100 km 
spre iad" (Teatrul din Bacău) au do
vedit însemnate slăbiciuni ale reglai. 
Vorbitorii au criticat cu seriozitate, con-< 
sfructiv, folosirea diverselor clișee îni 
arfa teatrală păpușărească. El au arăta! 
că manierismul se manifestă deopotrivă 
prin închistarea înfr-un stil învechit, 
lipsit de vervă și umor, ca și prin a- 
doptarea formală a unor procedee „mo
derne“ — cum ar fi aparifia omului a- 
lături de păpușă pe scenă — fie că sa 
potrivește, fie că nu. Lucrările consfă
tuirii s-au oprit și asupra interpretărilor 
actoricești, pretinzînd mînuitorilor ridi
carea calificării lor profesionale, spo
rirea afenfiei fafă de tehnica mînuirii șl 
a vorbirii, care, la unele colective, s-a 
dovedit a fi încă la un nivel scăzut.

Consfătuirea a confirmat din plin 
eficienfa schimburilor de experiență; de 
altfel lipsa de contacte între păpu
șari, necunoașterea reciprocă a muncii 
și preocupărilor lor, pot fl și ele con
siderate drept cauze ale rămînerii în 
urmă a unor teatre de păpuși. Este da 
mare însemnătate să se generalizeze 
experienfa valoroasă pe care au do- 
bîndit-o mulfi dintre păpușarii noștri. 
Parficipanfilor la consfătuire le-a apărut 
limpede că grija pentru calificarea 
colectivelor, pentru înalta lor profesio
nalizare — în forme de învă)ămînt, 
inclusiv învăfămînf superior — pentru 
formarea unor noi cadre regizorale de 
real nivel artistic constituie o sarcină 
actuală a mișcării teatrale păpușărești, 
a Consiliului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Arfă.

Apreciat ca o artă majoră, teatrul 
de păpuși din Țara noastră este menit 
să răspundă unor cerinfe din ce în ce 
mai mari și multilaterale ale publicului.

cinemascop: B. Delavrancea (11; 14; 16; 
18,15; 20,30), 16 Februarie (14; 16; 18,15;
20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii: „Oră
șelul veseliei“ — transmisiune din Orășelul 
copiilor — Piața Republicii. 20,00 — în 
fața hărții. 20,20 — Interpreți de frunte 
ai baletului: Galina Ulanova. 21,00 —
Filmul documentar „Imagini din Deltă" 
— reportaj filmat de Studioul de Tele
viziune „București“, 21,20 — Cîntă sex
tetul instrumental Gelu Solomonescu. în 
încheiere: Buletin de știri,CUM E VREMEA

Ieri în țară : vremea s-a menținut u- 
medă și a continuat să se încălzească 
ușor. Cerul a fost schimbător în Ardeal 
și acoperit în celelalte regiuni unde au 
căzut precipitații sub formă de burniță 
și ploaie și, temporar, sub formă de nin
soare în Moldova. Vîntul a suflat în ge
neral slab, exceptînd litoralul și Moldo
va unde a suflat cu intensificări tempo
rare. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între plus 8 gra
de la Oravlța și Lugoj și minus 6 gra
de la Avrămeni. In București : vremea 
s-a menținut umedă șl cețoasă, cu cerul 
acoperit. După-amiază a plouat. Vintul a 
suflat slab din nord-est. Temperatura 
maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 ianuarie. In țară : vremea se men
ține umedă cu cerul noros. Vor cădea 
precipitații temporare sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vînt potrivit. Temoe- 
ratura în general staționară. Minimele 
vor fl cuprinse între 0 și minus 10 gra
de, local mal scăzute, iar maximele în
tre plus 4 și minus 6 grade. Ceață dimi
neața șl seara. In București : vremea se 
menține umedă, cu cerul noros. vor că
dea precipitații temporare, sub formă de 
lapovlță șl ninsoare. Vînt potrivit. Tem
peratura staționară.
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Tinerețea cartierului 
glstrala Nord-Sud din Capitală.

(Foto ! Agerpres)

® La tragerea Loto-Central din ziua de 
4 ianuarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

41, 64 , 47, 14, 50, 40, 76, 53, 67, 78.
Premiul special A : 40, 50, 67 i Premiul 

special B : 78, 76, 41 i Premiul special C i 
14, 64, 47.

Fond de premii : 452 127 lei.

® Artista poporului Zenaida Pally, so
listă a Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, și-a dat concursul, vineri 
seara, la concertul Filarmonicii de Stat 
„Moldova” din Iași, interpretînd arii din 
operele lui Verdi și Bizet. Programul con
certului, dirijat de Constantin Petrovici, 
a mai cuprins uvertura „Leonora” de 
Beethoven și Simfonia I-a de Brahms.

© In Maramureș se ridică noi cons
trucții sanitar-veterinare, menite să asi
gure o mai bună îngrijire a sănătății nu
mărului sporit de animale din regiune. La 
Poienils de sub munte șl la Coruieni au 
fost date în folosință de curînd noi dis
pensare veterinare, iar Ia Baia Mare o 
stație modernă de insămîntărl artificiale.

• La Focșani s-a deschis zilele acestea 
un nou cinematograf cu o capacitate de 
450 de locuri.

Plecarea tov. Gogii Radulescu 
la Cairo

Vineri seara a plecat spre Cairo 
tov. Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior al R. P. Romîne, 
care, la invitația dr. Abdel Moneim 
El-Kaissuni, ministrul finanțelor și 
planificării, va vizita Republica 
Arabă Unită.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față loan Constant Manoliu, 
ministrul justiției, membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Exte
rior, Ministerului Afacerilor Exter
ne, Attia Mahmoud Attia, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.A.U., și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Filme documentare 
și de știință popularizată 

Studioul cinematografic „Alexan
dru Sahia“ a realizat de curînd noi 
filme documentare și de știință 
popularizată. Folosind bogatul mate
rial din arhiva cinematografică, fil
mul documentar „Republica la 15 
ani“ prezintă imagini sugestive din 
anii care au trecut de la proclamarea 
R. P. Romîne. „Unirea face puterea" 
este titlul unui film inspirat de uni
rea. a două gospodării agricole colec
tive din regiunea București. Alt film 
documentar — „Oameni bogați" are 
ca. temă aplicarea metodelor înain
tate în creșterea și îngrijirea anima
lelor de către colectiviștii din co
muna Bod. regiunea Brașov.

Același studiou a mai realizat re
cent trei filme de știință populariza
tă. Filmul „Soare și aer“ explică im
portanța celor doi factori naturali 
pentru sănătatea oamenilor, filmul 
„Creșterea păsărilor" prezintă cele 
mai noi metode de creștere a păsă
rilor în gospodăriile agricole colecti
ve și de stat, iar al treilea film de 
știință popularizată, „Un transport 
neobișnuit", redă aspecte din între
cerea pentru o calitate superioară a 
oțelului la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara și a cărămizilor refrac
tare la fabrica „Răsăritul” din 
Brașov. (Agerpres)

Mnißte permamtă, mlUmfs
Făcînd parte din sporturile de 

bază, atletismul se bucură de popu
laritate în rîndul tineretului din țara 
noastră. La marile competiții de 
masă iau parte mii și mii de con
çurent! ; cei mai talentați au apoi 
posibilitaiea să promoveze în sec
țiile de performanță ale cluburilor 
sau ale asociațiilor sportive.

Atletismul romînesc și-a cucerit o 
bună reputație și pe plan interna
țional. în anul care a trecut, atleții 
romîni s-au remarcat cu prilejul 
Jocurilor Balcanice al campionate
lor europene, precum și într-o serie 
de meciuri atletice bilaterale.

Dar, așa cum a reieșit și din lu
crările conferinței pe țară a U.C.F.S.- 
ului, în atletism mai dăinuie încă 
serioase lipsuri legate atît de lăr
girea caracterului de masă al a- 
cestei discipline sportive, cît și de 
nivelul performanțelor atleților frun
tași. „Ce trebuie făcut pentru îmbu
nătățirea activității în domeniul atle
tismului ?“ Am adresat această în
trebare unor specialiști din dome
niul atletismului. Iată cîteva din răs
punsurile primite :

ION MOINA, maestru emerit al 
sportului :

Deși problema abordată are un 
caracter larg, mă voi opri la situa
ția atletismului clujean. După cum 
se știe, de-a lungul anilor, numeroși 
atleți clujeni au ajuns în loturile re
prezentative ale țării. Astăzi, deși 
orașul nostru dispune de suficiente 
baze sportive, numărul atleților este 
mai scăzut. De oe ? După părerea 
mea, unele cluburi — cu toate că 
au mari posibilități (specialiști, baze 
sportive, material corespunzător) — 
nu acordă atenția cuvenită atletis
mului. La noi, în Cluj — și la Știința, 
și la C.S.M. — activitatea atletică 
este destul de slabă. Cluburile res
pective caută să găsească o justi
ficare, cu nimic întemeiată, susținînd 
că n-ar avea de unde să-și selecțio
neze cadre pentru secțiile lor de 
peiiormanță. Dar numeroasele între
prinderi, facultăți și școli existente 
în Cluj sînt toț atîtea sur3e pentru 
atletism 1

Pe de altă parte, în cluburi nu se 
duce o muncă permanentă, metodică 
pentru ridicarea măiestriei sportive. 
Antrenamentele au deseori un ca
racter formal, de divertisment, cu 
participare și activitate redusă. Din 
păcate, în secțiile de performanță

Fotbaliștii noștri, victorioși în Sudan
KHARTUM (de la trimisul nostru). — Și 

aci, in Sudan, unde tinerii fotbaliști ro- 
mîni se află de cifeva zile, este acum 
sezonul cel mai friguros al anului. Nu
mai că „iarna" sudaneză are temperatu
rile minime în jur de... plus 30—35 de 
grade.

Fotbaliștii noștri — a căror prezență in 
Sudan a trezit un mare interes, mai ales 
după meciurile frumoase susținute in Etio
pia — au jucat primul meci la Khartum 
joi seara, cu formația F.C. Nil. Victoria a 
revenit echipei romîne cu scorul de 6—1 
(i—1).

Sudanezii, jucători iuți, buni tehnicieni, 
au căulat încă de la început să surprindă 
apărarea noastră. Ei au și înscris primul 
gol al meciului. 1n minutul 4, la o pătrun
dere pe extrema dreaptă, Abdel Rafei șu- 
tează imparabil. După numai cîteva mi
nute, jucătorii noștri trec hotărîfi la atac. 
Voinea egalează. In continuare, acțiunile 
se desfășoară cînd la o poartă, cînd la 
alta, dar nu se mai înscrie nici un punct.

Campionate, competiții
HANDBAL. Echipa feminină Ra- 

pid-București va susține primul meci 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“ la 12 
ianuarie, la București. După cum se 
știe, adversara rapidistelor va fi for
mația iugoslavă Lokomotiv-Zagreb.

A-
SCHI. Noul sezon de schi se va des

chide duminică. La Predeal, pe pîrtia 
de pe Clăbucet, participă C. Tăbăraș, 
Gh.Bălan, K. Gohn, Ilona Micloș și 
alți specialiști ai probelor alpine. în
trecerile fondiștilor au Ioc la Bușteni.

sînt atleți fără prea mari perspec
tive, unii — chiar plafonați. Cred că 
unii antrenori greșesc atunci cînd la 
selecție nu se bazează pe concursu
rile populare, care scot întotdeauna 
la iveală elemente valoroase. Se re
simte totodată lipsa unor concursuri 
locale pentru atleții fruntași. Activi
tatea lor competițională se rezumă 
doar la concursurile centrale.

Surprinde și faptul că numeroși 
atleți fruntași, mulți chiar maeștri ai 
sportului, nu sprijină în suficientă 
măsură dezvoltarea atletismului. 
Ilarie Măgdaș, Mircea Pop, Maria 
Domokoș și alții ar putea îndruma

Discutînd despre atletism

cu mai multă competență pe tinerii 
atleți clujeni.

După părerea mea, pentru învio
rarea atletismului clujean nu este 
nevoie de măsuri speciale. Este ne
cesar însă ca în fiecare asociație 
sportivă (din uzine, școli, facultăți, 
întreprinderi) să ia ființă secții de 
atletism, cate să desfășoare o ac
tivitate bogată și permanentă, spri
jinită de toate cadrele de speciali
tate. De mare importanță este înfiin
țarea unor centre de antrenament 
pentru copii între 10 și 14 ani, pre
cum și organizarea cît mai multor 
competiții locale (întreceri școlare, 
interfacultăți, interasociațil), în sco
pul popularizării atletismului.

ZENO DRAGOMIR — lector la In
stitutul de cultură fizică :

Atletismul, cu cele aproximativ 20 
de probe ale sale, este o ramură 
sportivă care se deosebește în mod 
evident de celelalte. Dacă la unele 
probe cu caracter natural, cum sînt 
alergările pe plat, specializarea se 
poate face uneori chiar la o vîrstă 
mai avansată, la probele care pre
tind însușirea unor mișcări mai 
complicate (de pildă, la aruncări, 
sărituri sau alergările de garduri) 
învățarea tehnicii trebuie începută 
la o vîrstă mai mică. Cercetările e- 
fectuate pe linia fiziologiei exerci- 
țiilor fizice și a studiului mișcărilor 
au arătat că vîrstă cea mai potri
vită pentru învățarea tehnicii mișcă
rilor se situează între 11—14 ani.

Nivelul la care au ajuns astăzi 
performanțele în atletism pretinde

Semnarea 
acordului comercial 
înire ß. P. Romînă 
și R. P. Mongolă

La 4 ianuarie s-a semnat la Bucu_ 
rești Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anii 1963—1965 
și Protocolul comercial pe anul 1963 
între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Mongolă.

(Agerpres)

Jocul ne aparține în întregime în re
priza secundă. înaintașii noștri folosesc 
toată gama cunoștințelor lor tehnice și 
factice, combinind cu multă măiestrie. 
Spectatorii (circa 15 000), ca de altfel și... 
crainicul radiodifuziunii sudaneze, care a 
transmis meciul, aplaudă de nenumărate 
ori acțiunile echipei romîne. Pavlovici, 
Sorin Avram, Raksi (cel mai bun de pe 
teren), Popescu, Voinea se întrec parcă 
între ei care să joace mai bine, să șuteze 
mai precis. O partidă frumoasă au făcut și 
elfi component! ai echipei. Urziceanu 
și Suciu (care au apărat pe rînd) s-au 
comportat la înălțime, Neșu, Hălmăgean 
—de asemenea. In această repriză echi

pa noastră a înscris 5 goluri, fără să pri
mească vreunul. Autorii golurilor : Sorin 
Avram, Voinea (cite două) și Raksi, Scor 
final 6—î.

Duminică, tot în nocturnă, echipa ro
mînă va susține un nou meci.

Printre concurenți vor fi Dinu Petre, 
Stelian Drăguș, Gh. Bădescu, Elena 
Tom.

★
BASCHET. Mîine sînt programate 

noi meciuri ale campionatului republi
can masculin. In Capitală (sala Flo- 
reasca) vor avea loc patru partide : 
Știința București— Politehnica Cluj; 
Dinamo București — A.S.A. Bacău; 
Progresul București — Dinamo Ora
dea ; Rapid—Farul Constanța. Pri
mul meci va avea loc la orele 8,30.

ar avea un caracter 
(„Atletismul se practi-

înțeleagă 
și atleții

modeme

din partea profesorilor de educația 
fizică cu specializare atletism și a 
antrenorilor o permanentă preocu
pare pentru îmbogățirea cunoștin
țelor lor.

Consider că, în bună parte, toc
mai pregătirea antrenorilor determi
nă și calitatea atletismului nostru. 
Avem antrenori buni. Cu toate aces
tea, după cum s-a arătat și cu alte 
prilejuri, nu toți specialiștii noștri sînt 
la curent cu „noul“ din atletismul in
ternațional. Dezvoltarea superioară 
a forței, vitezei, rezistenței și înde- 
mînării, pregătirea fizică multilate
rală — factori de care depinde în 
primul rînd nivelul performanțelor — 
nu constituie pentru ei o preocupare 
permanentă. De asemenea, sînt unii 
antrenori care consideră că antre
namentul 
sezonier.
că numai vara“). Continuitatea pre
gătirilor, dacă nu în toate cele 12 
luni ale anului, cel puțin în 11 (cu 
o lună de tranziție, sub formă de 
repaus activ) — iată principalul lu
cru pe care trebuie să-1 
deopotrivă toți antrenorii 
fruntași.

în domeniul metodelor
de antrenament șl al fiziologiei e- 
fortului, serviciul de documentare al 
U.C.F.S. și biblioteca I.C.F. posedă 
un bogat material metodic de prim 
rang. Acest material ar trebui însă 
valorificat prin traduceri, prelucrări, 
rezumate, multiplicat și mai ales di
fuzat la antrenorii și profesorii de 
pe întreg cuprinsul țării. Este o în
datorire-a federației, dar șl antre
norii ar trebui să se intereseze per
sonal de procurarea sau consulta
rea unor astfel de materiale. Se 
simte apoi nevoia publicării mai 
frecvente a unor articole de specia
litate în paginile revistei „Cultură 
fizică și sport“, în care să-și gă
sească loc și să fie popularizate 
părerile și experiența antrenorilor și 
specialiștilor noștri și a celor străini.

VLADIMIR SIMIONESCU — mem
bru al biroului Federației de atle
tism.

Importanța practicării atletismului 
în școli este unanim recunoscută. 
Totuși, biroul 
tism nu s-a 
tă măsură de
Oarecari succese s-au constatat în 
organizarea campionatelor republi
cane școlare. Dar atletismul școlar 
se poate rezuma doar la atit ? Baza

Federației de atle- 
ocupat în suficien- 
această problemă.

S C î N T E I A
astwsiLgaaaaai  ̂ga.'.

TELEGRAME EXTERNE
In țările capitaliste

1963 a început sub semnul 
intensificării mișcării greviste
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 3 ia. 

nuarie au încetat lucrul 10 000 de mun
citori slab salarizați din industria pălă
riilor din New York și din alte orașe 
ale S.U.A., revendicînd majorarea sala
riilor cu 10 la sută.

Pe de altă parte, 5000 de muncitori 
din 16 fabrici de încălțăminte situate 
în apropiere de Boston au intrat în 
grevă în semn de protest împotriva 
noului contract colectiv pe care caută 
să li-l impună patronii.

Agenția France Presse anunță că la 
3 ianuarie negocierile dintre reprezen
tanții proprietarilor de ziare din New 
York și ai Sindicatului tipografilor, pen
tru a pune capăt grevei tipografilor 
declarată la 8 decembrie, au fost amî- 
nafe sine die, întrucît în prezent nu se 
întrevede nici un progres spre soluțio
narea crizei.

La 4 ianuarie, greva docherilor din 
porturile de pq coasta Atlanticului și a 
golfului Mexic intră în cea de-a 13-a zi.

★
ROMA 4 (Agerpres).—La 4 ianua

rie circulația autobuzelor în Roma 
și în întreaga provincie Lazio a fost 
întreruptă ca urmare a unei greve 
generale de 24 de ore declarată de 
șoferii de autobuze. Greva a paralizat 
transporturile de pasageri în orașul 
Roma, în suburbiile sale, precum și 
transporturile pe șoselele provinciei 
Lazio. Această acțiune cu caracter 
revendicativ a avut loc după ce tra
tativele în vederea încheierii unui 
nou contract colectiv purtate timp 
de 14 zile între sindicatul șoferilor 
de pe autobuze și patronii societăți
lor de transporturi nu au dus la nici 
un rezultat.

A-
BUENOS AIRES 4 (Agerpres)'. — 

Un val de greve ia amploare în Ar
gentina, în sprijinul revendicărilor 
cu privire la plata salariilor res
tante.

Dificultăți
ANGLIA

LONDRA 4 (Agerpres). La 31 decem
brie 1962, numărul șomerilor în Marea 
Britanie era de 566 000, cea mai ridi
cată cifră din ultimii patru ani. După pă
rerea experjilcr Ministerului Muncii a- 
ceasfă situație îngrijorătoare se daforeș- 
te declinului activității industriei carbo
nifere, textile și consfrucfiilor navale. 
Numai în cursul ultimului an numărul 
șomerilor a crescut cu 46 la sută.

★
LONDRA 4 (Agerpres). BANCA 

ANGLIEI a 1‘edus Ia 3 ianuarie taxa 
de scont de Ia 4,5 la 4 la sută. In 
legătură cu aceasta, agențiile occi
dentale de presă subliniază că hotă- 
rîrea anunțată se încadrează în mă
surile întreprinse de guvernul englez 
pentru a face față creșterii șomaju
lui și semnelor de criză economică. 
Astfel, agenția Reuter relevă .că în 
condițiile înrăutățirii balanței de 
plăți și a fluctuației exporturilor bri
tanice, această acțiune era așteptată 
pentru a acționa ca un stimulent eco
nomic. Agenția menționează că a- 
ceasta este a șasea reducere a taxei 
de scont începînd din iulie 1961, ceea 
ce este considerat drept un simptom

lui da masă — care, în ultimă in
stanță, este sursa principală a atle
tismului de performanță — continuă 
să fie necorespunzătoare. Ceea ce 
se remarcă uneori în. activitatea 
atletică școlară este îngustimea 
muncii, reducerea ei la un nu
măr limitat de copii. Sînt prea pu
ține școli în care atletismul a de
venit un sport de tradiție.-De ce? 
în primul rînd trebuie menționată 
greșita orientare a multor profesori 
de educație fizică. Formalismul pe 
care-1 manifestă unii dintre ei este 
evident. La orele ce se predau în 
școli, atletismul — probele accesibi
le copiilor — nu se bucură de aten
ția cuvenită. Se preferă, aproape în 
exclusivitate, jocurile sportive. Mi se 
pare de neînțeles că pe un aseme
nea drum merg chiar profesori care 
au specializare atletism. Deși pro
grama de învățămînt precizează o- 
bligatlvitatea atletismului în școli, 
sînt dese cazurile de încălcare a 
acestor îndatoriri. Cred că secțiunile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare și chiar unii inspectori de spe
cialitate din cadrul ministerului n-ax 
trebui să treacă prea ușor pe lîngă 
aceste lipsuri.

De cele mai multe ori, cadrele di
dactice restrîng activitatea atletică 
din școli doar la competițiile orga
nizate pe plan central. Există sufi
ciente posibilități ca pe plăți local 
— în fiecare raion sau oraș, ba 
chiar și în fiecare școală (în spe
cial în școlile medii mai mari) — 
să se organizeze concursuri cu an
trenamente prealabile. N-ar fi de
loc rău ca în fiecare localitate să 
se desfășoare competiții sportive 
asemănătoare celei din toamna a- 
nului trecut —„Cupa orașului Bucu
rești“, în cadrul căreia atletismul a 
înregistrat un frumos succes, Tetrat- 
lonul, inițiat cu ocazia campionate
lor școlare, pare să fie un prim pas 
către popularizarea atletismului în 
școlile de 8 ani, el cuprinzînd pro
be accesibile tuturor elevilor : 60 m 
plat, săritura în lungime, săritura în 
înălțime și aruncarea 
oină la distanță.

De un mare ajutor 
rea corespunzătoare 
lui școlar ar fi înființarea 
fiilor de atletism pe lîngă fiecare a- 
sociație sportivă școlară. Consiliile 
regionale ale U.C.F.S., prin comisiile 
de atletism locale, pot acorda o în
drumare permanentă activității atle
tice din școli. Rămîne însă ca și 
Consiliul general U.C.F.S. să contro
leze mai îndeaproape aplicarea ho- 
târîrllor pu privire la dezvoltarea 
atletismului.

mingei de

în dezvolta- 
a atietismu- 

sec-

Două sute de muncitori au ocupat 
fabrica de ceramică din localitatea 
bmpe..Numeroase alte întreprinderi, 
între care și uzina metalurgică din 
Teubal sînt, de asemenea, ocupate de 
muncitori, care cer plata salariilor.

Cinci sute de muncitori de la Uzi
nele metalurgice din localitatea Ro
sario au organizat o demonstrație pe 
străzile orașului, cerînd să fie repri
miți la lucru. Aceștia au fost conce- 
diați pentru că au organizat o grevă 
în sprijinul cererii cu privire la 
plata salariilor.

în localitatea 
funcționarii de 
grevă de 24 de 
o demonstrație 
tească salariile restante pe 3—4 luni.

In provincia Salta, toți funcțio
narii tribunalelor se află în grevă, 
cerînd mărirea salariilor. Judecătorii 
tribunalului provincial șl-au dat de
misia.

Santiago del Estero 
stat au declarat o 
ore și au organizat 
cerînd să li se plă-

★
PARIS 4 (Agerpres). — 10 000 de 

mineri de la minele de potasiu din 
Alsacia (partea de est a Franței) au 
declarat la 3 ianuarie o grevă de 
24 de ore în semn de protest împo
triva măsurilor reacționare luate de 
guvern în domeniul asigurărilor so
ciale în industria minieră. La grevă 
iau parte și 90 la sută din funcțio
narii acestor mine.

★
QUITO 4 (Agerpres). — Muncitorii 

din provincia Canar din Ecuador au de
clarat o grevă pe timp nelimitat în 
semn de solidaritate cu lupta țăranilor 
pentru o reformă agrară radicală, Mun
citorii și-au exprimat protestul împotriva 
faptului că guvernul sprijină pe latifun
diari în încercările lor de a nu da curs 
revendicărilor țăranilor.

economice
al înrăutățirii situației economice 
Angliei.

R. F. GERMANĂ

BONN 4 (Agerpres). — Freca vest- 
germană continuă să se ocupe 
înrăutățirea 
carboniferă 
hamburghez „DIE WELT“ publică o 
informație intitulată: „Și în acest an 
se vor închide noi mine", în care re
latează că la începutul anului 1963 
se vor închide alte cinci mine.

Aceasta lace parte, potrivit Insti
tutului de cercetări economice din 
Renania, din măsurile luate pentru 
adaptarea producției carbonifere 
vest-germane la nevoile Pieței co
mune. După părerea institutului, a- 
rată ziarul, numărul minelor închise 
crește, iar capacitatea lor de ex
tracție scade continuu. în timp ce în 
1960 au lost- închise cinci mine, cu 
o capacitate 
lioane tone, 
cu respectiv 
1962 au fost 
o capacitate de 3,4 milioane tone.

AUSTRIA

de 
situației din industria 
vest-germană. Ziarul

de extracție de 2,4 mi- 
iar în 1961 — 4 mine, 
1,6 milioane tone, în 
închise șapte mine cu

VIENA 4 (Agerpres). — Presa 
austriacă scrie că numărul șomerilor 
înregistrați în Austria la sfîrșitul 
lunii decembrie a fost de 107 579. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, numărul șomerilor a crescut 
cu 10,9 la sută.

★

VIENA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță presa austriacă, minis
trul finanțelor al Austriei, dr. Jo
sef Klaus, a redus cu 50 la sută fon
dul destinat pentru scopuri culturale 
șl cercetări științifice din bugetul pe 
anul 1963. „Cel mai greu este lovit 
prin această surprinzătoare măsură 
resortul învățămîntului" — scrie zia
rul „Express”.

A 8-A EXPEDIȚIE SOVIETICĂ
ÎN ANTARCTICA

La observatorul Mirnîi, explorato
rii polari sovietici au efectuat cu 
succes descărcarea și transportarea 
pe țărm a încărcăturilor de pe bor
dul navei Diesel-electrice „Obi“. La 
Mirnîi s-au adus 267 tone de încăr
cături, inclusiv patru avioane și cinci 
puternice autotractoare pe șenile. 
Un grup de participa.nți la cea de-a 
8-a expediție sovietică în Antarctica, 
în frunte cu cunoscutul explorator 
polar Mihail Somov, a început să 
pregătească redeschiderea în actuala 
vară antarctică, a stației intraconti- 
nentale „Vostok" (TASS).
ZĂPADĂ Șl GERURI NEOBIȘNUITE

Referindu-se la iarna grea care s-a 
abătut asupra mai multor țări euro
pene, Agenția France Presse subli
niază că, în Franța, regiunea cea mai 
atinsă este Calais, unde zece locali
tăți se află izolate de restul țării. In 
regiunea Pirineilor, frigul excesiv și 
zăpada mare au făcut ca sute de 
mistreți să părăsească pădurile și să 
invadeze văile locuite, în căutare de 
hrană.

„Marea Britanie, subliniază A.F.P., 
plătește în prezent cel mai greu tri
but acestei ierni excepționale“. Su
dul Angliei continuă să fie izolat din 
cauza zăpezii care a făcut șoselele 
impracticabile. Producția din nu
meroase sectoare industriale din 
Anglia a suferit însemnate scăderi 
datorită greutăților ivite în transpor
tul materiilor prime șt al muncitori- 
tot to tocurile de munci,

Vești din tarife socialiste
Dezvoltarea televiziunii sovietice

Televiziunea a deve
nit accesibilă unei ju
mătăți din populația U- 
niunii Sovietice. în pre
zent, în U.R.S.S. func
ționează 123 de posturi 
de televiziune și 250 de 
posturi releu. Alte 50 
de posturi de televiziu
ne mari se atlă în curs 
de proiectare sau de 
construcție. Anul aces
ta Centrul de televiziu-

Primul volum al Enciclopediei 
Universale Poloneze

In Editura Științifică 
de Stat a apărut primul 
volum al Enciclopediei 
Universale Poloneze la

textil din BlagoevgradCombinatul
a intrat in iuncțiune

Recent, în orașul Bla
goevgrad din R. P. Bul
garia a intrat în func
țiune combinatul textil 
„Goțe Delcev", anunță 
„Vecerni Novini". El o-

30 orchestre de cameră
în R. S. Cehoslovacă 

există astăzi aproape 
30 de orchestre de ca
meră, cu un înalt nivel 
profesional, unite în 
secția artiștilor de con
certe a Uniunii Compo
zitorilor Cehoslovaci, 
în fiecare lună a anu
lui 1962, cel puțin una 
din aceste orchestre a 
dat concerte în străină
tate.

ne din Moscova va în
cepe transmiterea pro
gramului trei.

Relatînd cele de mai 
sus, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Trud”, 
Nikolai Psurțev, minis
trul telecomunicațiilor 
al U.R.S.S., s-a referit 
totodată la dezvoltarea 
rețelei telefonice în 
U.R.S.S. El a subliniat 
că în anul 1962 au fost

o suprafață de 
metri pătrațl, 
care 26500 cu

cupă
81000 
dintre 
clădiri. Combinatul are
460 de războaie cu 
15 000 fuse. Noul com-

In ultimele zile ale 
anului trecut, cvartetul 
„Smetana” s-a reîntors 
din Extremul Orient, 
cvartetul „Nivak" — 
din Spania șl Portuga
lia, cvintetul de sutlă- 

dintori „Reich" — 
Austria șl Italia.

Continuatoare 
glorioasei tradiții
muzicii de cameră cehă

ale
a

MM

■
» ■
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La poalele muntelui Berh din R. P. Mongolă, acolo unde cu cîțiva 
ani în urmă a fost descoperit un important zăcămînt de Huorină — 
mineral prețios folosit în industria metalelor neferoase — s-a construit 
o mină și un orășel întreg pentru mineri. In fotografie : Minerii Azghl 
și Erdene la lucru în abataj.

Apeluri ale deținuților politici din Grecia
'ATENA 4 (Agerpres). — TASS. 

Deținutele politice din închisoarea 
ateniană „Averoff” au adresat po
porului grec un apel în care se 
spune : „Fie ca anul 1963 să devină 
anul eliberării deținuților politici 
care zac în închisorile grecești”. în
tr-o scrisoare publicată de ziarul 
„Avghi” deținuții politici din închi
soarea „Heraklion” de pe insula 
Creta au cerut, de asemenea, po
porului grec, să-și intensifice lupta 
pentru democrație și pentru elibera
rea din temnițe a luptătorilor din 
rezistență. Această cerere este spri
jinită de opinia publică, organiza
țiile sindicale și obștești.

După cum relatează ziarul

Zăpadă și geruri neobișnuite sînt 
semnalate, de asemenea, în Germa
nia occidentală, în Austria, Belgia și 
Olanda, precum și în alte țări, unde au 
fost provocate mari perturbări în 
circulație. Frigul a făcut numeroase 
victime.

SECRETUL OBELISCULUI

Obeliscul care se află de aproape 
patru secole în centrul pieței Sf. Pe
tru din Roma a fost ridicat în Egipt 
în onoarea prefectului roman Caius 
Cornelius Gallus. Acest lucru a fost 
descoperit prin descifrarea unei ins
cripții de pe obelisc. împăratul Cali
gula a adus obeliscul la Roma, la 
circul roman de pe dealul Vaticanu
lui. în 1586 monumentul a fost așe
zat în piața Sf. Petru.

SUB LINIA DE CALE FERATĂ...

Reparînd la nord de Roma o linie 
de cale ferată, muncitorii au găsit în 
balastul de sub șine două obiecte 
metalice pe care n-au putut să le 
identifice. Specialiștii care au sosit 
la fața locului au stabilit că este 
vorba de două bombe rămase din 
timpul ultimului război mondial, a- 
flate „în perfectă stare de luptă". 
Numai printr-o fericită întîmplare, 
ele nu au explodat pînă acum.

PURTÎND MASCA DE MEDICI

$1 FARMACIȘTI

în orașul Caen va începe un pro
ces fără precedent : 60 de șarlatani 
originari din toate colțurile Franței 
vot fi inculpați pentru exercitarea
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efectuate în U.R.S.S. 
200 milioane de con
vorbiri telefonice inter
urbane. Pe liniile tele
fonice interurbane sînt 
folosite tot mai mult 
instalațiile automate și 
de telecomandă. în cu- 
rînd vor fi inaugurate 
liniile telefonice auto
mate internaționale 
Moscova — Praga și 
Moscova—Berlin.

care au colaborat apro- de tipografi, Enciclo- 
ximativ 1 000 de autori, pedia va avea 13 vo- 
100 de redactori și 200 lume,

8S 

da

blnat va prelucra anual 
2 500 tone de bumbac 
egrenat, din care 
vor realiza țesături 
calitate superioară.

<to 
de

sînt șl orchestrele 
suflători i cvintetul 
suflători al Filarmoni
cii cehe, interpretă a 
muzicii contemporane, 
cvintetul de suflători 
ceh etc. Prezintă, de a- 
semenea, interes or
chestra „Ars Redivlva" 
în programul căreia 
sînt incluse lucrări cla
sice puțin cunoscute.

ghi”, în diferite închisori din Gre
cia deținuți! politici continuă greva 
foamei, cerînd să fie eliberați.

Noi Arestări de comuniști 
în India

DELHI 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Press Trust 
of India, în statul Assam în virtu
tea „legii cu privire la apărarea In
diei” au fost arestați trei comuniști, 
printre care T. Gogi, secretarul Co
mitetului orășenesc din Dibrugarh al 
partidului comunist. Potrivit relată
rilor aceleiași agenții, lunea trecută 
în Assam, pe baza legii sus-mențio- 
nate au fost arestate 13 persoane.

ilegală a medicinii și farmaciei. 'Afa
cerea datează din 1960 cînd poliția 
judiciară, în cursul unei percheziții 
la un „laborator" de „biologie este
tică și dietetică”, a descoperit o mare 
cantitate de droguri pseudo-farma- 
ceutice.

Acest proces — după cum arată 
ziarul „Liberation" — va readuce în 
actualitate o veche problemă. întru- 
cit în prezent se apreciază că în 
Franța există peste 50 000 de șarla
tani și excroci de toate soiurile, care 
formează felurite „asociații“ și ex
ploatează un public credul.

CEREMONII RISCANTE

Comisia universitară a Olandei s-a 
pronunțat pentru desființarea așa- 
numitelor „ceremonii de inițiere“ e- 
fectuate de studenții de la unele uni
versități olandeze. După cum relatea
ză agenția Reuter, Comisia a con
damnat în special practica „botezului 
studențesc" de la Universitatea de 
tehnologie din orașul Eindhoven. A- 
cest „botez" constă în aceea că noii 
studenți sînt bătuți, dezbrăcați. for
țați să sară ca broaștele și să stea pe 
vine timp de mai multe ore. Recent, 
presa olandeză relata că „ceremonii" 
asemănătoare au avut loc și în alte 
orașe din țară, ca, de exemplu, în 
Amsterdam. Leiden și Utrecht. în 
timpul acestor „botezuri" s-au înre
gistrat cazuri cînd cei „botezați" au 
suferit comoții cerebrale.

POPULAȚIA IUGOSLAVIEI

Potrivit statisticilor oficiale, la 31 
decembrie 1962 populația Iugosla
viei se cifra la 18 958 000 locuitori.
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ADDIS-ABEBA 1963
burnu- 
tranda- 
la fie- 
stradă.

Trupele- diemisto-americane 
au suferit o grea înfrângere

SAIGON 4 (Agerpres). — Bătălia 
de peste 20 de ore care s-a desfă
șurat în zilele de 2 și 3 ianuarie în 
delta fluviului Mekong, între trupe
le lui Ngo Dinh Diem și forțele pa
triotice din Vietnamul de sud s-a în
cheiat cu o înfrîngere zdrobitoare a 
militarilor ngodinhdîemiști. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, aceasta a fost lupta cea mai 
sângeroasă și a prilejuit cele mai 
mari pierderi de pînă acum „forțe
lor de sprijin“ nord-americane. Po
trivit agenției, cinci elicoptere ame
ricane au fost doborite și peste 100 
de soldați sud-vietnamezi au fost u- 
ciși sau răniți. De asemenea, mai 
mulți militari americani au fost u- 
ciși, iar alții — răniți.

Comandanții superiori americani 
au încercat să explice eșecul ofen
sivei ngodinhdiemiste prin „confu
zia" trupelor sud-vietnameze. în le
gătură cu aceasta, agenția Reuter 
scrie că „un episod tragic" al bătă
liei l-a constituit bombardarea sol- 
daților lansați în ofensivă împotri
va patrioților sud-vietnamezi de pro
pria lor artilerie. In urma bombar
damentului, arată agenția, trei sol
dați au fost uciși și 12 grav răniți. 
Generalul american Robert H. York, 
care se afla în zona bombardată 
împreună cu doi ziariști, a reușit cu 
greu să se salveze.

Corespondentul din Saigon al a- 
genției United Press International 
relatează următoarele : „Forțele de 
guerilă, muli inferioare ca număr 
forțelor dîemiste, au cauzat una din
tre cele mai mari, costisitoare și u- 
militoare înfrîngeri armatei sud-viet
nameze și ofițerilor americani, în 
luptele duse în delta fluviului Me
kong“.

„Consilierii americani, continuă 
corespondentul, sînt decepționați și 
mînioși pentru că trupele sud-viet
nameze au eșuat într-una dintre cele

mai mari verificări în ce privește 
pregătirea lor de luptă, după atîția 
ani de instrucție", sub conducerea 
consilierilor americani.

Focul rachetelor, al tunurilor și 
mitralierelor, bombardamentele săl
batice din avioane și tirul mortie- 
relor nu au putut împiedica înfrîn- 
gerea dezastruoasă a diemiștilor. 
„Consilierii americani, relevă cores
pondentul, au fost siliți să ordone 
încetarea operațiunilor militare și 
dezangajarea trupelor diemiste de 
forțele de guerilă pentru a evita 
sporirea pierderilor în oameni și 
materiale".

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
adresate de Comitetul Central al 
P.S.U.G., Comitetul Central al 
P.C.U.S. a hotărît ca la Congresul 
al VI-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania, care se deschide 
la 15 ianuarie, să participe o dele
gație a P.C.U.S., condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

HELSINKI. în orașul Jyvasky (Fin
landa) s-a deschis la 2 ianuarie expoziția 
„Monumente arheologice romine", or
ganizată de Comitetul national finlandez 
pentru U.N.E.S.C.O. Cu acest prilej, direc
toarea muzeului central al Finlandei din 
Jyvasky, Sirkko Valjakka, a vorbit despre 
cultura și istoria poporului nostru, precum 
și despre importanta pe care o acordă

Neînțelegeri în N. A. T. 0. cu privire
la înarmarea nucleară

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță că înăsprirea 
divergențelor din cadrul pactului 
atlantic cu privire la politica nu
cleară a determinat convocarea unei 
conferințe între președintele Ken
nedy, secretarul de stat Rusk și Tho
mas Finletter, reprezentantul S.U.A. 
în Consiliul N.A.T.O. Conferința a 
fost convocată de urgență de către 
președintele Kennedy, care se află 
în prezent la Palm Beach, după ce a 
primit mesajul ce i-a fost adresat de 
președintele de Gaulle în care acesta 
își menține punctul de vedere în le
gătură cu crearea unei forțe atomice 
proprii.

★
PARIS 4 (Agerpres). — La 4 

nuarie președintele Franței, 
Gaulle, a primit pe ambasadorul 
S.U.A. la Paris, Charles E. Bohlen, 
la cererea acestuia din urmă, cu 
care a avut o convorbire în proble
ma propunerii președintelui Ken
nedy de a transmite Franței rachete

ia- 
de

Patrioții sud-vîetnamezi au capturat o mare cantitate de armament 
șl muniții.

„Polaris” pentru constituirea așa- 
ziselor „forțe atomice de șoc an- 
glo-franco-americane” în cadrul 
N.A.T.O.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Paris al agenției U.P.I., a- 
ceastă întrevedere a avut loc „după 
ce a devenit cunoscut că guvernul 
francez refuză cu hotărîre să aban
doneze planurile pentru crearea u- 
nei forțe nucleare independente 
franceze”. După întrevedere, Bohlen 
a refuzat să facă orice declarații 
privind amănuntele convorbirii sale 
cu președintele de Gaulle, mărgi- 
nindu-se să declare că după părerea 
sa „aceste tratative vor dura încă 
multă vreme”.

*
BONN 4 (Agerpres). — La 4 ia

nuarie a sosit la Bonn secretarul 
general al N.A.T.O., Stikker, care 
urmează să se întîlnească cu can
celarul Adenauer.

Ziarul „General’ Anzeiger“, care 
reflectă punctul de vedere al gu
vernului, scrie că „Adenauer și Stik
ker vor dezbate, în primul rînd, 
problema creării forțelor armate a- 
tomice multilaterale“.

*
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță, refe- 
rindu-se la surse oficiale de la Pen
tagon, că John Profumo, secretar de 
stat la Ministerul de Război al An
gliei, care va sosi luni la Washington, 
va avea întrevederi cu conducători 
militari americani în capitala S.U.A.

★
OTTAWA 4 (Agerpres). — Gene

ralul american Lauris Norstad, fostul 
comandant suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa, care se află în 
prezent în Canada a luat cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă la 
Ottawa. Menționînd că „se prevede 
un acord bilateral între Washington 
și Ottawa” în legătură cu echiparea 
forțelor canadiene terestre și aeriene 
oîn Europa cu material atomic, 
Norstad atrage totuși atenția Cana
dei asupra faptului că ea „s-a anga
jat încă din 1957 să achiziționeze 
arme nucleare în cadrul N.A.T.O." și 
că dacă guvernul canadian „va re
fuza mult timp să facă acest lucru 
acesta nu-și va îndeplini angajamen
tele față de pactul atlantic”.

Cum o iritrat econamia 
americana in noul iih

Felul în care a evoluat economia 
americană în cursul anului 1962 a 
dezamăgit profund cercurile condu
cătoare americane și a trezit îngri
jorare în lumea de afaceri.

După cum ne amintim, în 1960— 
1961, în economia S.U.A. s-a înregis
trat o „recesiune“ *) (a patra în pe
rioada de după război), în cursul 
căreia producția industrială a scă
zut cu 7 la sută. După aceasta, mai 
precis pe la începutul anului 1961, a 
urmat o „redresare“ și „înviorare“, 
care s-au desfășurat însă într-un 
ritm mult mai lent decît după ca
zurile precedente de recesiune ; la 
sfîrșitul anului 1961, mari capacități 
de producție continuau să rămînă 
nefolosite, iar șomajul s-a menținut 
la un nivel înalt.

Cu toate acestea, din surse ofi
ciale s-au făcut pentru 1962 prono
sticuri optimiste și anume : pro
ducția va crește cu 5—8 la sută ; 
șomajul va scădea simțitor ; indus
tria va folosi pînă la sfîrșitul anului 
1962 aproape întreaga ei capacitate 
de producție, deficitul bugetar va fi 
lichidat.

de VICTOR PERLO

de creștere este mai mic decît me
dia anilor precedenți. Pe perioada 
1956—1962, considerată în mod ofi
cial ca perioadă de stagnare eco
nomică, creșterea anuală a fost to
tuși în medie de 2,9 la sută *).

Cum au stat lucrurile în ce pri
vește capacitățile de producție și 
folosirea brațelor de muncă? Nici 
în aceste privințe așteptările oficia-

Corespondentă 
din S. U. A.

între previziuni și realități
Lucrurile nu s-au petrecut potri

vit acestor prorociri.
în ce privește producția industria

lă, se poate spune că tendința spre 
creștere s-a încetinit treptat, iar pe 
la mijlocul anului 1932 s-a oprit. 
Actuala creștere în marea produc
ție de bunuri și servicii a fost nu
mai de jumătate față de ce se pre
văzuse inițial i trebuie avut însă în 
vedere că, fiind vorba de aprecieri 
valorice, jumătate din această creș
tere se explică prin urcarea prețu
rilor (ca urmare a fluctuației dola
rului). Dacă se ține seama și de a- 
ceste urcări de prețuri, se poate 
aprecia că procentul real de creș
tere a producției în 1982 a fost de 
numai 2—2V2 la sută 6au mai pu
țin de 1 la sută pe cap de locui
tor, populația crescînd cu peste 1,5 
la sută între decembrie 1961 
lie 1962. Un asemenea ritm

lității nu s-au confirmat. In cele 
mai importante ramuri industriale, 
aproximativ 15 la sută din capaci
tățile de producție au continuat să 
rămînă nefolosite ; în decurs de mai 
multe luni, oțelăriile au lucrat cu 
mai puțin de jumătate din capaci
tăți, iar atunci cînd s-a ajuns 6ă se 
folosească circa 60 la sută, acest 
lucru a fost considerat ca o perfor
manță. Ca urmare, producția de 
oțel, în loc să crească cu 10 Ia sută 
așa cum se prevăzuse inițial, a 
mas la nivelul anului 1961.

Șomajul a reprezentat în 
cursul anului 1962 o problemă 
rioasă a economiei americane, 
trivit datelor oficiale, în luna noiem
brie numărul șomerilor totali a cres
cut cu încă 500 000, ridicîndu-se ast
fel la aproximativ 4 milioane, ceea 
ce reprezintă 5,8 la sută din totalul 
forței de muncă din S.U.A. Datele 
prezentate de organele sindicale și 
organizații progresiste indică însă 
cifre de șomaj mult mai ridicate.

Revelatoare atît pentru nivelul de 
trai al populației, cît și pentru per
spectivele economiei americane în 
anul în care am intrat este situația 
în domeniul consumului. Valoarea 
mărfurilor cumpărate de populație a

ră-

tot 
□e- 
Po-

și iu- 
anual

*) Recesiune — cuvint pe care 
miștii americani preferă să-] folosească 
in loc de criză.

econo-

*) Calculele pentru anul 1962 sînt de
sigur făcute pe baza unor evaluări pro
vizorii, potrivit datelor culese pe o pe
rioadă mal mică decit întregul an, de
oarece la data la care scriu articolul 
nu au fost încă publicate toate datele 
pe ultimele luni ale Iul 1962 (N. A.)

statul romîn cercetărilor arheologice. La 
deschiderea expoziției au participat re
prezentanți ai Comitetului național fin
landez pentru U.N.E.S.C.O., oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Proteste împotriva războiului
colonial din Brunei

DJAKARTA. Parlamentul Repu
blicii Indonezia a adresat un apel U- 
niunii interparlamentare, în care o 
cheamă să întreprindă măsuri pen
tru încetarea imediată a războiului 
colonial împotriva poporului din 
Brunei. Parlamentarii indonezieni 
au condamnat vehement planul pri
mului ministru al Malayei, Abdul 
Rahman, privitor la crearea federa
ției Malayeziei, calificîndu-1 ca o 
nouă formă de colonialism.

BERLINUL OCCIDENTAL. Din 
completul de judecată al Tribuna
lului federal administrativ din Ger
mania occidentală, care își ține șe
dințele în mod ilegal în Berlinul oc
cidental, au fost scoși von Stein și 
dr. Knisch, numindu-se alți judecă
tori. Aceste schimbări sînt legate de 
rușinosul proces împotriva Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști, 
înscenat de autoritățile de la Bonn 
în noiembrie anul trecut. După cum 
s© știe, în cursul acestui proces 
dovedit că printre judecători se 
flau foști naziști activi.

Primul număr

Oxford (statul Mississippi) pentru a 
relua cursurile în mijlocul celor 5 000 
de studenți albi ai universității din 
Mississippi. Imediat după sosire, lo
cuința ocupată de Meredith a fost 
înconjurată de 300 de soldați ai po
liției militare pentru a-l feri pe stu
dentul negru de atacurile rasiștilor. 
(A.F.P.).

PARIS. Generalul Lyman Lemni- 
tzer, noul comandant suprem al for
țelor armate ale N.A.T.O. a anunțat 
desfășurarea unor manevre ale 
forțelor aeriene N.A.T.O. pe terito
riul R.F. Germane între 14 și 17 ia
nuarie. La aceste manevre vor par
ticipa pe lingă forțele armate mili
tare americane staționate în Europa 
și cîteva grupuri de armată ale for
țelor americane care 
portate în Europa de 
din Kansas (U.P.I.).

Lupta patrioților

s-a
a-

al săptămînalului „Comment"

La 4 ianuarie a apărut 
al săptămînalului P^rtidu- 

din Marea Brifanie „Com- 
apărea în locul săpfămîna- 
News". Redactorul noului

LONDRA. 
primul număr 
lui Comunist 
ment". El va 
lului „World
săptămînal este Dennis Ogden.

NEW YORK. Studentul de culoare 
James Meredith s-a înapoiat la 4 
ianuarie, după vacanță, in orașul

vo.r ii trans
la baza lor

omanezi

britanice.
grele

După 
Mor-

DAMASC. Postul de radio Da
masc a anunțat că în noaptea de 3 
ianuarie patrioții omanezi au lansat 
două puternice atacuri prin surprin
dere în localitățile Najwa și El-A- 
wadi, în care sînt concentrate în
semnate forțe militare
Trupele britanice au suferit 
pierderi în oameni și muniții.

BERLINUL OCCIDENTAL, 
cum relatează ziarul „Berliner
genpost“, în perioada 1945—1962 un 
număr de 800 000 de germani din 
R. F. Germană și-au părăsit patria, 
plecînd în emigrație.

NEW YORK. La Hollywood a în
cetat din viață, Ia 2 ianuarie, în 
vîrstă de 59 de ani, cunoscutul ac
tor de cinema și producător de filme 
Dick Powell.

pretextul „necesității de a apăra statal"
PARIS 4. Corespondentul Ager

pres transmite :
Adunarea Națională își încheie lâ 

4 ianuarie dezbaterile asupra proiec
tului de lege guvernamental prevă- 
zînd instituirea unei curți pentru 
securitatea statului, care are sarcina 
de a reprima ceea ce Consiliul de 
Miniștri a denumit „subversiune".

Deputății opoziției parlamentare 
au criticat proiectul guvernamental 
și l-au calificat drept o jurisdicție 
de excepție, sau mai bine zis un tri
bunal excepțional.

Punctul de vedere al opoziției a 
fost expus de François Mitterand — 
din partea stîngii democratice, René 
Dejean — socialist și Edmond Gar- 
cin — comunist. Ei au arătat că gu
vernul intenționează să folosească a- 
ceastă nouă armă jurisdicțională nu 
contra subversiunii fasciste — ci îm
potriva opoziției democratice. Pretin
sa necesitate de a apăra statul — au 
afirmat deputății din opoziție — nu 
este în realitate decît un pretext

pentru a repune în discuție libertă
țile individuale așa cum le garan
tează principiile fundamentale ale 
codului penal în vigoare.

...Am petrecut ulti
mele zile ale anului 
1962 la Addis-Abeba. 
Populația eterogenă a 
acestei țări africane în 
care predomină amha- 
rienii și din care fac
parte, de asemenea, 
naționalitățile galla, 
tigrini, somali și multe 
altele nu sărbătoresc 
Anul Nou la 1 ianua
rie, ci la 11 septem
brie ! Dar nu numai 
atît. După un vechi ca
lendar, etiopienii sînt 
cu 7 ani în urmă, ri
dică în 1956 ! Pe sea
ma acestei nepotri
viri calendaristice cir
culă o 
povești 
limbile 
acestui 
aseamănă
Dar, cu toate acestea, 
la Addis-Abeba se fă
ceau febrile pregătiri 
pentru noul an 1963.

Acum, în plină iar
nă, capitala Etiopiei 
este scăldată de ver
deața eucalipților. E 
cald. Termometrul nu 
coboară sub 20 de gra. 
de decît noaptea, deși 
ne aflăm la o 
dine de 2 550 
deasupra mării, 
ajunul oricărei 
tori, țăranii etiopieni

înfășurată în 
suri albe vînd 
firi și garoafe 
care colț de 
Puțini înțeleg engleza,
franceza sau italiana, 
tocmeala avînd farme
cul ei pînă intervine 
un interpret...

Pe străzile principa
le ale orașului, cu vi
trine luminate de neon,

Corespondentă 
din Etiopia

sumedenie de 
care, ca 

naționale 
popor, nu 

între

?i 
ale 
se 

ele.

altitu- 
metri 

Ca în 
sărbă-

au apărut brazi încăr- 
cați de cadouri și ză
padă de vată. Nu lip
sesc reclamele inge
nioase. Prin mijlocul 
străzii, pe trotuare, se 
mișcă printre trecători 
niște sticle uriașe de 
carton. Se recomandă 
pentru noaptea de re
velion „Ambo“ mineral 
water (apă minera
lă). Sticlele erau pur
tate de tineri etiopieni, 
cel mai vîrstnic dacă 
avea 14 ani. în forfota 
orașului, oamenii de 
serviciu din magazine 
— etiopieni — aleargă 
cu pachetele la domi
ciliu sau numai pînă 
la „Fiat”-urile ori

„Mercedes”-urile par
cate în apropiere...

Etiopienii nu sărbă
toresc Anul Nou 1963 : 
Totuși el este pregătit 
cu migală și fast la 
marile restaurante și 
baruri, unde toate me
sele au fost reținute 
de reprezentanții fir
melor britanice, italie
ne, franceze, de marii 
negustori din Occident 
și de samsarii aciuați 
pe aceste meleaguri cu 
gîndul de îmbogățire...

In noaptea de reve
lion 1963, etiopienii 
care muncesc la con
strucțiile din Addis- 
Abeba, la asfaltarea 
drumurilor sau cei 
care au cărat pache
tele cu cadouri, au 
dormit în. căsuțele mi
titele de chirpici de la 
periferia orașului. Ei 
au fost ținuți în urmă 
nu numai cu 7 ani ca
lendaristici, ci cu mult 
mai mulți ani în dez
voltarea economiei de 
colonialismul care a 
dăinuit pe aici. Dar, ca 
și celelalte popoare a- 
fricane, etiopienii sînt 
hotărîți să recupereze 
timpul pierdut.

C. MANTU

„Parcul prieteniei"
HAVANA 4 (Agerpres). — Cîteva 

sute de persoane s-au adunat la 3 ia
nuarie în pitoreasca localitate bal
neară Santa Maria, aflată la 20 km 
de Havana, Delegați din 61 de țări 
ale lumii care au participat la sărbă
torirea împlinirii a 4 ani de la victo-

ria revoluției cubane au venit la 
Santa Maria pentru a sădi „Parcul 
prieteniei’’. Peste 2 500 de puieți au 
fost sădiți de ei pentru a înfrumu
seța și mai mult acest colțișor pito
resc de pe teritoriul liber al Americii 
și ca amintire pentru eroicul popor 
cuban.

TRIBUNE: mq încălcare premeditată
a normelor de conduită internaționala“
LONDRA 4 (Agerpres). — Săpfămî- 

nalul englez „Tribune” critică cu 
asprime cuvîntarea președintelui S.U.A., 
John Kennedy, la adunarea contrarevo
luționarilor cubani de la Miami. „în
treaga festivitate, scrie săptămînalul, a 
reprezentat o încălcare premeditată a 
normelor de conduită infernajională în
deobște recunoscute.

Foștii prizonieri au constituit o parte 
din forjele care au invadat teritoriul 
unui stat suveran cu aprobarea tacită 
și cu ajutorul guvernului Statelor Unite, 
însă, se petrec lucruri și mai rele. Sta
tele Unite tot se mai pregătesc să înă
bușe prin foame revoluția cubană, lirni- . 
tînd transportul naval între Cuba și 
lumea exterioară".

• Trupele O.N.U. continuă înaintarea 
tale manevrează pentru salvarea lui 

poldville ® Scăderea acțiunilor
LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). — 

Lupte violente între trupele O.N.U. și 
jandarmeria katangheză au conti
nuat în cursul zilei de 4 ianuarie pe 
șoseaua care leagă orașul Jadotville 
de Kolwezi, ultimul punct întărit pe 
care îl mai menține secesionistul 
Chombe în Katanga. După cum 
transmite agenția Reuter, trupele 
O.N.U. continuă înaintarea lor și se 
află la 15 mile de Kolwezi, unde 
mercenarii lui Chombe au aruncai 
în aer un pod.

Intre timp, atît în tabăra separa-

Kolwezi • Anumite cercuri occiden- 
® Plecarea lui Ralph Bunche la Leo- 
Minière” la bursa din Londra

in cercurile

spre 
Chombe 
„Union

tiștilor katanghezi cît și 
politice interesate în exploatarea bo
gățiilor Katangăi se întreprind e- 
forturi disperate pentru oprirea o- 
fensivei trupeloj O.N.U. și salvarea 
lui Chombe. Agenția Reuter relatea
ză că, potrivit surselor informate, 
guvernele Marii Britanii, S.U.A. și 
Belgiei au început la 4 ianuarie tra
tative diplomatice urgente asupra 
situației din Katanga. „Cele trei gu
verne, arată agenția, au căzut de a- 
cord că înapoierea imediată a_lui 
Chombe în capitala 
sabethville, ar ii în 
celor interesați“.

La jindul lui
Chombe a primit vineri un grup de 
ziariști occidentali la „cartierul său 
general“ din Kolwezi și le-a decla
rat că „este dispus să poarte con
vorbiri cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Chombe a pus însă 
ca o condiție a acestor convorbiri 
încetarea înaintării trupelor O.N.U. 
și a declarat că în caz contrar el 
este gata să lupte. După cum re
levă însă un oorespondent al ace
leiași agenții, „armata katangheză 
este în prezent în debandadă, fără 
ordine, fără speranțe și fără disci
plină“.

In ciuda acestor eforturi, numeroși 
ziariști occidentali, citind surse po
litice din capitalele vestice, consi
deră că „cariera“ lui Chombe se 
apropie de sfîrșit. „La Londra — 
scrie corespondentul agenției Asso
ciated Press — vineri au apărut 
semne noi că guvernul englez este 
resemnat față de posibilitatea ca a- 
ventura secesionistă a lui Chombe 
să fie aproape terminată și ca pră
bușirea definitivă a liderului katan- 
ghez să fie apropiată“. •

★
Potrivit agenției France Presse, ini

țiativa continuării operației de

Katangăi, Eli- 
f dosul tuturor

Elisabethville a fost luată de autori
tățile locale ale O.N.U. din Congo. 
Agenția arată că înaintarea for
țelor O.N.U. spre Jadotville nu ar 
fi fost dorită de forurile O.N.U. de la 
New York și ar fi urmarea a ceea ce 
anumiți diplomați de la O.N.U. de
numesc „rebeliunea generalilor 
O.N.U.". Joi seara a plecat de ur
gență în Congo secretarul general 
adjunct al O.N.U., Ralph Bunche. 
France Presse subliniază că pleca
rea precipitată a lui Bunche la Leo
poldville urmărește să pună capăt 
acestei „rebeliuni".

★
Cea mai mare neliniște o provoa

că la Londra situația marelui concern 
„Union Minière’’ din Katanga. 
Știrea că o serie de întreprinderi 
ale acestui concern și-au încetat 
activitatea a provocat la 3 ianuarie 
scăderea cursului acțiunilor „Union 
Minière” la bursa din Londra. S-au 
înregistrat scăderi ale cursului ac
țiunilor concernului englez „Tanga- 
nica Concessions” care deține 14 la 
sută din capitalul concernului „Uni
on Minière”.

★
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 

a adresat lui U Thant, secretarul 
general al O.N.U., o telegramă în 
care aprobă acțiunile trupelor O.N.U. 
împotriva lui Chombe.

In telegramă se spune printre al
tele : „Etiopia și alte state care și-au 
trimis trupe în Congo vor fi serios 
neliniștite dacă O.N.U. și de data 
aceasta va da dovadă de nehotărîre 
și, prin aceasta, va da posibilitate 
conducătorilor katanghezi de a îm
piedica crearea unui Congo unit și 
puternic. De aceea noi insistăm ca 
O.N.U., în momentul de față, să nu 
dea înapoi de la îndeplinirea sarci
nilor sale”.

„președintele“duce deloc sau aproape deloc avan
taje materiale muncitorilor. Bătăliile 
grele pe care le-au dat au adus 
muncitorilor sporuri de salarii cu 
totul neînsemnate în ultimii ani. 
In urma creșterii șomajului, cor
porațiile au folosit armata de rezer
vă pentru a frîna revendicările de 
sporiri de salariu. Totodată, în cursul 
anului 1961 și în special în 1962, 
s-au intensificat presiunile guvernu
lui asupra muncitorimii, recurgîn- 
du-se la hotărîri judecătorești pen
tru a pune capăt unor greve de mari 
proporții. De asemenea, administra
ția democrată a folosit legăturile cu 
bossi sindicali pentru a determina 
acceptarea, din motive așa-zise 
„patriotice", a unor contracte colec
tive care nu prevăd clauze privind 
mărirea salariilor în funcție de 
scumpete. Rezultatul a fost că, dacă 
în perioada 1953—1957 s-a înregis
trat o creștere anuală medie a sa
lariului de 4,3 la sută, iar în perioa
da 1957—1960 de 3,4 la sută, în pe
rioada 1960—1962 această creștere 
a fost aproximativ 1,5 la sută anual. 
Dacă se fine seama de creșterea 
impozitelor și a prețurilor, în realitate 
sporul de salariu a fost în mare 
parte anulat.

unor noi complicații economice în 
perioada de dinaintea alegerilor din 
noiembrie, administrația a accelerat 
încheierea de comenzi cu diferite 
trusturi, mai ales de armament și a 
cerut Congresului să aprobe scăderi 
de impozite pentru marii capitaliști. 
Aceste măsuri s-au dovedit puțin 
eficace. Criza din Marea Caraibilor, 
provocată de acțiunile S.U.A. împo
triva Cubei, a exercitat o mai mare 
influență stimulatorie ; cursul acțiu
nilor s-a urcat din nou și în 6 săp- 
tămînl mai mult de jumătate din 
pierderile din primăvară au fost re
cuperate. Dar pe la mijlocul lunii 
decembrie, această activizare arti
ficială a afacerilor 
problemele 
revenit din 
în unele 
acuitate.

Perspectivele pentru 1963

1960
3,2

crescut cu 5,3 
1962. Față de 
sută a populației în aceeași perioa
dă, rezultă că în acest domeniu 6-a 
înregistrat o creștere anuală de abia 
1 la sută pe cap de locuitor. S-ar 
putea însă ca și această mică creș
tere să fie fictivă din cauză că în 
calcul nu e-a ținut 'Seama în măsu
ra cuvenită de urcarea prețurilor. 
Trebuie, de asemenea, avut în ve
dere că veniturile populației au fost 
înghițite într-o măsură mai mare de
cît în trecut de scumpirea unor ser
vicii ca asistența medicală, trans
portul în comun etc.

In 1962, ca și în 1961, partea cea 
mai „dinamică“ a economiei ameri
cane a constituit-o industria de ar
mament, alimentată cu comenzi și 
mijloace financiare de la buget. 
Cheltuielile bugetare în scopuri mi
litare directe și indirecte au crescut 
de la 50,7 miliarde dolari în anul 
fiscal 1961 la 54,7 miliarde dolari în 
anuil fiscal 1962. Intre septembrie 
1961 și septembrie 1962, folosirea 
brațelor de muncă în industriile de 
armament a crescut cu 8 la sută.
Profîturi-record pentru trusturi, 
condiții grele pentru muncitori

la suiă intre 
creșterea cu la

a încetat, iar 
economice ale S.U.A. au 
nou la suprafață, avînd 
privințe o și mai mare

Comerțul exterior și balanța
de plăți

Realizînd o creștere considerabilă 
a profiturilor de pe urma fabrică
rii de armament și a investițiilor de 
capital în străinătate, marii monopo- 
liști — cu toate că s-au plîns de 
„restrîngerea profiturilor“ — au 
dus-o foarte bine în 1962. Proiiturile 
corporațiilor înainte de plata impo
zitelor au atins, în prima jumătate 
a anului 1962, o sumă care, rapor
tată la anul întreg, înseamnă 50,5 
miliarde dolari, sau cu 5 miliarde 
dolari mai mult decît în oricare din 
cei doi ani precedenți.

Sporirea fără precedent a profitu
rilor capitaliștilor a fost obținută pe 
seama intensificării exploatării mun
citorilor. Automatizarea, care este 
introdusă de diferite monopoluri, 
are în condițiile societății capi
taliste din S.U.A. efecte negative : 
pe lîngă faptul că noi șl noi grupe 
de muncitori sînt aruncați în stradă, 
creșterea productivității care rezultă 
din aplicarea automatizării nu a-

Cu toate eforturile ce s-au depus 
pentru echilibrarea balanței comer
ciale, valoarea exporturilor nu a 
crescut decît cu o jumătate miliard 
de dolari (2,5 la sută), iar această 
sumă a coincis mai mult sau mai 
puțin cu creșterea sumei plătite de 
S.U.A. pentru importuri. Deficitul 
balanței de plăți în 1962, deși a ră
mas inferior cifrei de 2 miliarde 
și jumătate atinsă în 1961, a depă
șit totuși 2 miliarde ; ușoara îmbu
nătățire s-a realizat datorită mai 
ales unor sume plătite de Fran
ța și alte țări europene în contul 
datoriilor pe care le au în S.U.A.

în 1962, valoarea aurului ce s-a 
scurs din S.U.A. a fost de aproxima
tiv 1 miliard de dolari, S.U.A. aflîn- 
duise tot atît de departe de 
ționarea serioasei probleme 
lanței de plăți pe cît era cu 
In urmă.

In 1962, acțiunile cotate la
au cunoscut mari fluctuații. în pri
măvară, la bursă s-a produs un crah 
de mari proporții, care a întărit și 
mal mult tendința de slăbire a acti
vității economice.

Străduindu-se să împiedice ivirea

solu- 
a ba- 
un an

bursă

Față de toate acestea, din rîn- 
durile economiștilor și ale instituții
lor de prognoză economică cu pre
tenții de seriozitate au început să se 
facă auzite prevestiri nu prea bune 
pentru 1963. Dacă cele mai’optimiste 
surse consideră că 1963 nu va fi un 
an de „recesiune“, cei mai mulți 
specialiști apreciază că nici nu va 
fi un an de creștere a activității 
economice, cel mai probabil fiind 
că economia va bate pasul pe loc. 
„Stagnare In producția Industrială, 
șomaj crescînd“ — astfel s-ar putea 
sintetiza răspunsurile a 209 econo
miști la ancheta întreprinsă de firma 
Dodge.

Căutînd o ieșire din stagnarea e- 
conomică și încercînd să evite sau 
măcar să amîne o nouă recesiune, 
administrația își axează eforturile pe 
politica de sporire a deficitelor bu
getare, prin reducerea masivă a im
pozitelor plătite de trusturi șl, în ge
nere, de cei avuți și prin creșterea 
cheltuielilor militare. Dar aceasta în
seamnă menținerea, dezvoltarea șl 
combinarea vechilor metode care 
s-au dovedit rînd pe rînd puțin sti
mulatoare și, în plus, legate de 
riscurile inflației și devalorizării do
larului. Faptul că se recurge totuși 
la aceste metode subliniază cît 
adinei sînt contradicțiile în care 
zbate capitalismul american.

Evoluția economiei americans 
1962 șl perspectivele ei pentru 1963 
sînt o nouă ilustrare că în marea 
întrecere economică dintre cele 
două sisteme, capitalismul pierde 
continuu teren în favoarea sistemu
lui nou, tînăr și viguros, socialismul.

Unități ale trapelor O.N.U. în Katanga urmărind pe mercenarii Iul 
Chombe.
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