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Adunări generale în gospodăriile colective
in aceste zile, în gospodăriile colective au loc adunări generale în care se prezintă dările de seamă pe 

ținui 1962, se discută și se aprobă planurile ’de produc ție pe acest an. Pe baza experienței cîștigate, colecti
viștii analizează cu exigență activitatea pe anul trecut, precum și posibilitățile existente în fiecare gospodă
rie, fac propuneri de măsuri gospodărești privind creș terea producției vegetale și animale, întărirea continuă 
economico-organizatorică a G.A.C., pentru realizarea în acest an a unor recolte sporite.

Pentru o recolta cît mai bună 
de grîu și porumb

. CRAIOVA (red. ziarului „înainte“). 
— în adunarea generală ținută zi
lele trecute, colectiviștii din Poiana 
Mare, raionul Calafat, au subliniat 
posibilitățile pe care le are gospo
dăria pentru sporirea producției Ja 
hectar. Dovadă sînt realizările din 
1962 oglindite în darea de sea
mă prezentată de tov. Marin Ruscă, 
președintele gospodăriei. Cu toate 
că timpul a fost secetos, datorită 
aplicării întregului complex de mă
suri agrotehnice: arături adînci de 
toamnă, îngrășarea terenului, folosi
rea semințelor de mare producție șl 
aplicarea cu grijă a lucrărilor de în
treținere, gospodăria a obținut o re
coltă de peste 3 400 kg porumb la 
hectar, iar la floarea-soarelui, de 
peste 1 800 kg. S-a dezvoltat și 
sectorul zootehnic, care cuprinde în 
prezent aproape 250 de vaci cu lapte 
șl juninci, 1 671 oi, 200 de scroafe 
fătătoare, 2 500 păsări-matcă.

Numeroși colectiviști au arătat că 
realizările obținute se datoresc fap
tului că planul de producție pe a- 
nul trecut a prevăzut măsuri concre
te privind aplicarea regulilor agro
tehnice, de dezvoltare a creșterii a- 
nimalelor.

Planul de producție pe 1963 pre
vede cifre mobilizatoare privind 
sporirea producției la hectar. După 
ce tov. Gh. Rizea, inginerul agronom 
al gospodăriei, a prezentat în fața 
adunării proiectul de plan, numeroși 
colectiviști au luat cuvîntul subli
niind că prevederile cuprinse pot fi 
îndeplinite și depășite. Pentru acea
sta, s-a subliniat că este necesar 
să se acorde mai multă atenție în-

treținerii culturilor, și îndeosebi apli
cării pe toată suprafața a cel puțin 
4—5 prașile pe rînd, în afară de pra- 
șilele mecanice, să se asigure den
sitatea optimă de plante recoltabile 
la hectar. Au fost create condi
ții pentru obținerea unor recolte 
mari. întreaga suprafață de teren ce 
se va însămînța în primăvară cu 
culturi prășitoare a fost arată adînc 
din toamnă și fertilizată în bună 
parte cu gunoi de grajd și alte în
grășăminte, s-a asigurat întreaga 
cantitate de sămînță din soiuri pro
ductive.

Brigadierul Dumitru Buscă a su
bliniat că trebuie să se organizeze 
mai bine munca în brigăzi și echipe 
pentru ca toate lucrările să se facă

la un înalt nivel agrotehnic. Alți co
lectiviști s-au referit la măsurile ce 
trebuie luate pentru sporirea pro
ducției în sectorul zootehnic cu un 
accent deosebit pe asigurarea fu
rajelor. S-a propus, de asemenea, 
ca semănatul culturilor pentru con- 
veerul verde să se facă la timpul 
optim și în condițiile cele mai bune 
și astfel eă se asigure masă verde 
din belșug.

Planul 
dunarea 
podăria 
contract, 
anul trecut de cereale, carne, lapte, 
lină și alte produse.

După adunarea generală, în gos
podăria colectivă e-a trecut la de- 
falcarea sarcinilor de plan pe bri
găzi și pe echipe și se iau măsurile 
tehnice și organizatorice necesare 
pentru realizarea lor.

de producție, aprobat de a- 
generală, prevede că gos- 
va valorifica, pe bază de 
cantități sporite față de

Custura legumelor
de producție

o ramură principală
GALAȚI (red. ziarului Viața 

nouă). Gospodăria colectivă din Și- 
vița este situată în apropierea ora
șului Galați. De aceea colectiviștii 
de aci s-au îngrijit să dezvolte cît 
mai mult zootehnia și cultura legu
melor. In anul care a trecut gospo
dăria a obținut în medie cîte 2024 
litri lapte de la fiecare vacă, a în
grășat porci și a crescut numeroase 
păsări. Valorificarea unor mari can
tități de legume a adus gospodăriei 
un venit de 1 000 000 lei. In total, din 
valorificarea produselor către stat 
gospodăria a realizat un venit bă
nesc de 3,5 milioane lei.

Discutînd planul de producție pe 
1963, adunarea generală a aprobat

mărirea suprafeței de grădină pînă 
la 100 ha, din care 37 ha urmează să 
se cultive cu roșii timpurii. Se vor 
cultiva, de asemenea, ardei grași, go- 
goșari, varză timpurie, vinete, cea
pă, rădăcinoase etc.

Cei care au luat cuvîntul în adu
nare au făcut propuneri pentru o 
mai bună organizare a muncii la 
pregătirea răsadnițelor, transportul 
gunoiului, reparatul ramelor. Toate 
aceste măsuri preconizate de colecti
viști vor asigura realizarea din sec
torul legumicol a unui venit bănesc 
mai mare decît în 1962.

Pe baza discuțiilor și propunerilor
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Uzina de superfosfat și acid sulfuric Năvodari. Vedere a secției de acid sulfuric.

Concert pen
tru cadrele 
didactice și 

studențl foarte bine" și „bine"
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Un nou sector minier
în bazinul carbonifer Schitu Golești din regiunea Ar

geș a fost dat zilele acestea în exploatare un nou 
sector minier. La această unitate, atît pentru lucrările 
miniere de deschidere și pregătire, cît si în abataje se 
folosesc susțineri numai din beton armat și metal, în- 
locuindu-se astfel însemnate cantități de lemn.

Pentru ușurarea efortului fizic, creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost al cărbunelui 
extras, transportul din subteran la suprafață se face 
în întregime mecanizat cu ajutorul transportoarelor, a 
troliilor și locomotivelor electrice. Totodată, tăierea 
cărbunilor în abataje se face cu ajutorul havezelor 
mare capacitate.

Folosind cu pricepere noile utilaje, minerii 
cestei tinere unități au și livrat primele cantități 
cărbune energetic.

de

a- 
de

(Agerpres)

VIȘEU (coresp. „Scînteii"). — La 
Vișeu s-a deschis o expoziție de foto- 
grafii care înfățișează dezvoltarea 
economică a orașului și raionului 
Vișeu, precum și a regiunii Mara
mureș în anii puterii populare. Ex
poziția cuprinde aproape 200 de foto
grafii în care sînt redate aspecte din 
munca minerilor din Baia Borș și a 
muncitorilor forestieri din Mara
mureș, construcțiile noi din orașele 
Vișeu, Baia Mare, Satu Mare și din 
alte centre muncitorești din regiune.

In primele zile, expoziția a fost vi
zitată de aproape 1 000 de cetățeni.

CLUJ (coresp. 
„Scînteii”). — 
Marți, în sala maro 
a Casei universita
rilor, Filarmonica 
de stat din Cluj a 
dat un concert sim
fonic pentru ca
drele didactice și 
studenții universi
tății „Babeș-Bo- 
lyai”. Soiist, 'Ște
fan Ruha, laureat 
al concursurilor 
internaționale de 
la Moscova, Bucu
rești și Paris.

Concertul s-a 
bucurat de succes.

Se modernizează 
unitățile forestiere

DE PESTE HOTARE

(Continuare în pag. HI-a)

Pregătiri pentru examene. Studențl al Institutului de petrol, gate 
șl geologie din Capitală in laboratorul de mineralogie.

(Foto 1 Anerprea)
/

în întreaga țară continuă să se desfășoare în aceste zile pregăti
rile în vederea alegerilor de deputați în sfaturile populare comunale 
și în orașele de subordonare raională care vor avea loc la 3 martie.

GALAȚI

în orașele Tecuci, Pan- 
cit! și Mărășești și în nu
meroase comune ale re
giunii Galați s-au consti
tui) birouri F.D.P. din care 
fac parte reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, 
U.T.M. și sindicale, mun
citori și colectiviști, învă
țători și profesori, gospo
dine. Au fost stabilite 
pînă în prezent 352 
ții de votare.

din regiunea Suceava au 
avut loc adunări în între
prinderi, instituții și uni
tăți socialiste din agricul
tură pentru desemnarea 
candidaților în cçmisiile 
electorale orășenești șielectorale orășenești 
comunale.

BAIA MARE

sec-

ORADEA

Sfafuriie populare 
regiunea Crișana au stabi
lit și delimitat pînă'acum 
peste 6 000 circumscripții 
electorale în orașe 
subordonare raională 
comune.

TG. MUREȘ

din

da
Și

în regiunea Mureș-Au. 
fonomă Maghiară au fost 
delimitate 481 circum
scripții electorale orășe
nești și 5 585 circumscrip. 
ții electorale comunale.

SUCEAVA

în comunele și orașele 
de subordonare raională

REGIUNEA 

BUCUREȘTI

de
Și

Comitetele executive 
ale sfaturilor populare din 
regiunea Maramureș au 
terminat delimitarea celor 
4 948 circumscripții elec
torale comunale și 251 
circumscripții electorale 
ale orașelor de subordo
nare raională.

PITEȘTI

regiunea Argeș, înîn _ _
toate comunele și orașele 
de subordonare raională, 
au începui înscrierile în 
listele de alegători. Au 
fost delimitate și confir
mate 9 337 circumscripții 
electorale comunale și 475 
circumscripții electorale 
orășenești.

DEVA

In toate raioanele 
giunii Hunedoara au 
constituite comisiile elec
torale comunale și ale 
orașelor de subordonare 
raională.

re- 
fost

în foafe orașele 
subordonare raională 
comunele din regiunea 
București au avu) loc a- 
dunări de constituire a 
birourilor Frontului De
mocrației Populare. In 
cele 427 birouri constitui
te au fost desemnați pes
te 2 000 reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, 
organizațiilor de masă, 
muncitori, colectiviști, ca
dre didactice, ingineri a- 
gronomi, activiști culfu. 
rali efc.

în orașul Fetești, pre
ședinte al F.D.P. a fost 
ales Ștefan Comșa, secre
tar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. în comuna 
Islaz, din raionul Turnu 
Măgjrele, președinte al 
biroului a fost ales /Aarin 
Păun, brigadier G.A.C., 
iar în comuna Mihăilești 
din raionul Drăgănești 
Vlașca — colectivistul Ion 
Dincă.

S-a încheiat, de aseme
nea, în regiunea București 
acțiunea de constituire a 
comisiilor electorale în 
Orașele de subordonare 
raională și în comune.

(Agerpres)

de 
fel 
de 
de

Paralel cu ridicarea unor com
plexe moderne de valorificare supe
rioară a lemnului, numeroase unități 
vechi sînt modernizate și aduse la 
nivelul tehnicii actuale. Numai în 
Ultimele luni au -fost : dotate-cu'-ga* 
tere noi aproape 20 de fabrici 
cherestea, asigurîndu-se în acest 
o creștere anuală a capacității 
prelucrare cu circa 100 000 mc 
bușteni.

In ultimii ani s-au introdus și ge
neralizat pînzele subțiri la gatere cu 
ajutorul cărora tăierea buștenilor se 
face cu un consum redus de rume
guș. Numai în anul trecut, pe acea
stă cale a fost economisită o canti
tate de 50 000 mc de bușteni.

Au fost înlocuite de asemenea a- 
proape în întregime cu fierăstraie 
electrice instalațiile vechi cu care se 
retezau buștenii. In acest fel, pro
ductivitatea muncii la această ope
rație a fost dublată.

Anul acesta se prevede reutilarea 
altor fabrici de cherestea, printre 
care cele din Nehoiu, Baia Mare și 
Hodoșa.

Scrisoare 
comună 
sovieto- 

americană

u.Secretarului 
general al 
O.N.U., U Thant, 
i-a fost adre
sată o scri
soare comună

sovieto-americană, în care i se a- 
duc mulțumiri pentru eforturile de
puse în timpul ' evenimentelor din 
Marea Caraibilor, arătîndu-s9 tot
odată că nu mai este necesar ca 
acest punct să continue a fi în a- 
tenția Consiliului de Securitate. 
(Amănunte în pag. IV-a).

contact cu reprezentanții O. N. 
în același timp, secesioniștii pre
gătesc noi operațiuni militare. Se
cretarul general adjunct al O.N.U., 
R. Bunche, a declarat că trupele 
O.N.U. voi continua opeiațiunile în 
Katanga. (Amănunte în pag. IV-a).

Scăderi 
la bursa 

vest-berlineză

La bursa din 
Berlinul occi
dental continuă 
să scadă cursul 
acțiunilor. La

7 ianuarie, acțiunile au scăzut cu 
3—12 puncte. Cursul acțiunilor prin
cipalelor societăți de automobile s-a 
redus cu 6—17 puncte, iar al prin
cipalelor întreprinderi electrotehnice 
„AEG“ și „Siemmens" cu 5 puncte. 
Continuă să scadă cursul acțiuni
lor aparținînd marilor bănci vest- 
germane.

Lui Chombe 
1 s-a pus la 
dispoziție au
tomobilul con

sulului belgian în Katanga pentru 
a veni la Elisabethville spre a lua

Situația 
în Katanga

Probleme actuale
in domeniu! producției de prefabricate
Actuala producție industrială de 

elemente prefabricate din beton se 
realizează în țara noastră, în cea 
mai mare parte, în cadrul liniilor 
tehnologice ale întreprinderilor de 
prefabricate „Progresul“-București, 
Roman, Brașov, Turda și altele. Ca 
urmare a perfecționării tehnologiei 
de fabricație, a reducerii tipurilor 
de sortimente, precum și datorită e- 
forturilor depuse în întrecere de co
lectivele din întreprinderi s-au ob
ținut progrese de seamă în sporirea 
producției de prefabricate și îmbu
nătățirea indicilor lor tehnico-econo- 
mici. Numai în anul 1961 volumul 
producției de prefabricate de beton 
armat s-a dublat față de anul 1959, 
iar rezultatele obținute în anul tre
cut arată creșteri și mai importante, 
în anul 1963 volumul producției de 
prefabricate va reprezenta un spor 
de 18 la sută față de 1962. Directi
vele celui de-al III-lea Congres al 
partidului prevăd o creștere însem
nată a producției de prefabricate din 
beton armat. în 1965 producția a- 
cestora va trebui să ajungă la 1,2 
milioane mc, din care cea mai mare 
parte să fie produsă în unități 
dustriale.

Prin utilizarea prefabricatelor 
beton armat se reduce cu mult 
rata de execuție și finisare a i 
strucțiilor, mai ales în cazul 
complet prefabricate, 
ția locuințelor din panouri mari e- 
xecutate în București, Iași și Bra
șov și la halele complexelor de in
dustrializarea lemnului din Blaj, 
Gherla și altele, timpul de execu
ție s-a redus la aproape 
țațe față de construcțiile ______
prin folosirea soluțiilor tradiționale. 
Numai la manoperă, de pildă, se ob
ține — mai ales la blocurile de lo
cuințe din panouri mari executate 
integral în fabrici — o reducere de 
circa 800—1000 ore pe apartament.

Datorită folosirii unor procedee

tehnologice avansate și a utilajelor 
perfecționate cu care sînt înzestrate 
fabricile, se obține o înaltă calitate 
și rezistență a elementelor prefa-

Metodele industriale 
pe șantierele de construcfii

in-

de 
du- 

con- 
celor 

La construe-

Blaj.

jumă- 
ridicate

bricate, precum și secțiuni mai ra
ționale din punct de vedere al utili
zării materialului, față de cele ale 
elementelor de beton armat mono
lit. Toate acestea 
secțiunilor și a 
greutății elemen
telor, la micșora
rea consumurilor 
specifice de mate
riale pe metru pă
trat de clădire.

Dezvoltarea pro
ducției de prefa
bricate la nivelul 
anului 1963 este 
orientată, în prin
cipal, spre reali
zarea elementelor 
destinate 
trucțiilor 
cuințe — 
mari și 
goluri pentru plan- 
șee. Ponderea lor 
va reprezenta a- 
proape 2/3 din vo
lumul total al pro
ducției de prefa
bricate și elemen
te liniare din be
ton precomprimat. 
în afară de aces
tea, se prevede 
producerea și ex
tinderea fabrica
ției de plăci 
acoperiș din 
mociment, de be
ton ușor de granu- 
lit și beton celu-

Iar autoclavizat, de ferme din beton 
precomprimat, tuburi de presiune din 
beton precomprimat etc. Cea mai 
mare parte a producției de prefabri
cate din beton armat va trebui să fie 
realizată în condiții industriale, pen
tru ca piesele care ajung pe șantiere 
să aibă un grad înalt de calitate și 
finisaj și să permită asamblarea 
construcțiilor cu un consum minim 
de manoperă.

în cadrul activității de studii și 
proiectare pentru tehnologia pro
ducției de elemente prefabricate in
stitutul nostru și I.N.C.E.R.C. au

cons- 
de !o- 
panouri 
fîșii cu

de 
ar

Adunarea Na
țională a Sene
galului a ho- 
tărît intentarea 

unui proces fostului prim-ministru al 
țării, Mamadou Dia, răsturnat recent 
de la putere. Procesul va fi judecat 
de înalta curte de justiție a Senega
lului.

Mamadou Dia 
va fi judecat

Moscova —
Havana în 12

ore

La Havana a 
sosit din Mos
cova avionul 
„TU—114“ nr.
76 480. Prin a-

ceastă cursă a fost inaugurată linia 
de comunicație permanentă de că
lători dintre capitalele U.R.S.S. și 
Cubei. Avionul a parcurs distanța de 
10 900 km în ceva mai mult de 12 
ore. Itinerariul noii linii aeriene tre
ce peste două oceane, Oceanul în
ghețat de Nord șl Oceanul Atlantic. 
Aproape patru cincimi din traseu a- 
vionul le-a parcurs deasupra ape
lor deschise.

găsit o serie de procedee șl utilaje 
tehnologice perfecționate, care se în
scriu pe linia dezvoltării industriei 
construcțiilor din țara noastră. Cal
culele tehnico-economice efectuate 
în cadrul I.P.C.M.C., pe baza studii
lor tehnologice ale I.N.C.E.R.C., au 
arătat că pentru scurtarea ciclului 
de fabricație și mărirea indicelui de 
producție pe suprafața tehnologică 
trebuie folosit procedeul de accele
rare a întăririi betonului prin tra
tare termică în tipare încălzitoare, 
de scurtă durată. Prin aceasta se a- 
sigură, pe aceeași suprafață tehno
logică, un spor de producție de 50 la 
sută față de procedeul actual de a- 
burire utilizat în fabricile existente 
și de 100 la sută față de metoda de 
întărire naturală cu ciment R.I.M.

Ing. RICHARD UNTU 
proiectant principal I.P.C.M.C.

(Continuare în pag. IlI-a)duc la reducerea

Intr-unui din atelierele I.P.C.M.C.. Inginerii proiectanți Dante George, Iulian Arhire, Mircea 
Popa ți Remus Stolcoviciu (de la stînga la dreapta), analizlnd soluția adoptată tn proiectarea unei linii 
de fabricație a panourilor mari pentru construcțiile de locuințe.

»
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — în 

zona Teatrului de stat din Brașov și 
în cartierele muncitorești Steagul 
Roșu și Tractorul s-au dat în folo
sință în zilele de 6 și 7 ianuarie, 
noi blocuri de locuințe care însu
mează 230 de apartamente.

Constructorii de la T.R.C. Brașov 
și trustul V construcții și montaj au 
obținut la recepționarea blocurilor 
calificativele de foarte bine și bine, 
în noile locuințe confortabile s-au 
mutat muncitori, tehnicieni, ingineri, 
proiectanți de la Uzinele „Tractorul”. 
„Rulmentul”, „Steagul Roșu”, „Me- 
trom” și din alte părți.

★
Aproape 100 de familii de mineri, 

constructori, metalurgiști și alți oa
meni ai muncii din orașul Baia Mare 
s-au mutat în primele zile din acest 
an în locuințe noi.

în total, de la începutul șesenalu- 
lui, în localitățile din Maramureș au 
fost construite peste 3 000 de apar
tamente, din care aproape jumătate 
în orașul Baia Mare. Noilor con
strucții li se vor adăuga anul acesta 
încă 1 500 de apartamente și nu
meroase cămine-hotel pentru nefa- 
miliști.

La executarea construcțiilor de lo
cuințe, participă cu fonduri prove
nite din beneficiile realizate peste 
plan aproape toate întreprinderile 
și unitățile economice din regiune.

AUTOMATELE
Ca și diligenta de altă dată, trans

formată în limuzina suplă și rapidă de 
azi, ceainicul bunicilor a devenit în 
epoca noastră o instalafie nichelată, 
cu alambicuri, filtre, supape și manete, 
ca un aparat de laborator. Vrei o ca
fea neagră ? Intr-un minut e gata. Vrei 
un ceai sau o cafea cu lapte, samo
varul automat fi le oferă grăbit, adap
tat și el la ritmul vieții contemporane. 
Alături de el au apărut și alte auto
mate, care, la fel de igienic și de 
repede, iți servesc un țap de bere, un 
pahar de oranjadă sau chiar o farfu
rie cu mîncare.

Dacă ești în trecere prin Capitală 
te poți opri între două treburi, de pil
dă, la bufetul automat de lingă cine
matograful „Patria'. Două sandvișuri,

un pahar de sifon, o cafea neagră — 
fotul se poate obține și consuma în 
mai puțin de zece minute. Cu alte cu
vinte, mai... expres chiar, decît la bu
fetele „Expres'. Pentru că aici automa
tele merg normal — cu rare excepții, 
iar preparatele sînt de obicei proas
pete și bine pregătite.

Dar, ne scrie un cetățean din Ba
cău, aflat Intr-o scurtă excursie prin 
București, există în oraș șl alte auto
mate : cele de la bufetul „Victoria".

„Am cumpărat grăbit două fisa — 
ne relatează corespondentul — 'dar 
„ascensorul” in care se aflau prepa
ratele dorite de mine nu funcționa. 
După intervenții, cineva a pus tn miș
care automatul. Același lucru mi s-a 
întîmplat și la robinetul de bere : nu 
curgea. După alte minute pierdute am 
băut un pahar cu bere caldă... Mi-am 
dat seama că pînă la urmă am pierdut 
mai mult timp decît cetățenii care-și 
luau preparatele de la bufetul pro- 
priu-zis".

In alte cazuri Insă, automatele bune 
nu sînt întreținute și folosite cum se 
cuvine. La cofetăria „Albina" de pe 
strada Academiei, de exemplu, ești 
nevoit uneori să aștepjl aproape ju
mătate de oră pentru cafeaua denumi
tă „expres” I

Intr-un 
automatele 
necesitate, 
glomerate, 
că tocmai
e pus la dispoziția călătorilor nici un 
automat, Aici, unde, în holuri, In sălile 
de așteptare, pe peroane ar trebui să 
existe automate de diverse genuri, de 
la care călătorul grăbit să obțină re
pede diferite produse mărunte, înce- 
pind cu flșlcul de bomboane și termi- 
nînd cu sandvișul sau țigara preferată.

Așa stînd lucrurile, ne întrebăm 
dacă T.A.P.L. n-a rămas cumva adeptul 
poeticului, dar depășitului ceainic...

P. D.

oraș cum este Bucureștlul, 
devin pe zl ce trece o 
mal ales în punctele a- 
Ne-a mirat deci faptul 
tn Gara de Nord nu
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BBAȘOV (co- 
resp. „Scîn- 
teii“). — De cu
rînd a avut loc 
o plenară a Co
mitetului iegio- 
nal de partid 
Brașov în care 
s-a dezbătut 
munca ■ desfă- 
șurată de organizațiile de partid 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective.

Pe marginea materialelor pre
zentate au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori care au arătat rezultatele 
obținute în creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale. S-a 
subliniat în mod deosebit necesi
tatea de a se generaliza expe
riența bună, acumulată an de . an 
de gospodăriile puternice din re
giune ca cele de la Hălclriu, Hăr- 
man, Bod, Cristian, Codiea. Ghim- 
bav, Homorod și altele.

în hotărîrea adoptată de plenară 
se prevede printre altele valorifi
carea a noi suprafețe neproducti
ve și slab productive, creșterea 
producției agricole vegetale și a- 
nimale, mărirea suprafețelor culti
vate cu legume și a celor plantate 
cu vii și livezi, asigurarea bazei 
furajere șf construirea de adă
posturi bune și ieftine pentru ani
male, mai buna organizare a mun
cii în gospodăriile colective.

în hotărîre sînt prevăzute de a- 
semenea măsuri pentru întărirea 
continuă a rîndurilor organizații
lor de partid din gospodăriile co
lective, repartizarea mai judicioa
să a comuniștilor în locurile im

portante ale producției, îmbunătă
țirea muncii politice și culturale de 
masă în vederea dezvoltării con
științei socialiste a colectiviștilor, 
atragerea în mai mare măsură a 
tineretului și femeilor la munca 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective. 
O serie de măsuri se referă la șco
larizarea președinților,, brigadieri
lor, contabililor și la buna desfă
șurare a învățămîntului agrozoo
tehnic de masă.

PLOIEȘTI (trimisul „Scînteii").
— Recent, biroul Comitetului re
gional de partid Ploiești a analizat 
într-o ședință munca desfășurată 
de organizațiile de partid din școli 
pentru educarea tineretului. In a- 
cest an, comitetele regional, raio
nale și orășenești de partid au a- 
cordat o atenție deosebită întăririi 
organizațiilor de bază din școli. 
Peste 520 de profesori și învățători
— fruntași în munca didactică și 
în activitatea obștească au fost pri
miți în rîndurile partidului. In șco
lile din regiune au fost constituite 
64 organizații de bază, noi care des
fășoară o activitate rodnică politi- 
co-educativă.

O metodă eficace folosită de or
ganele de partid din regiune a fost

aceea de a se alcătui colective 
formate din activiști de partid, pro
fesori și învățători cu experiență 
care au ajutat la îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ. In 
m.unca educativă se folosesc meto
de variate : periodic au loc întîl- 
niri ale elevilor cu activiști de 
partid și de stat; eroii muncii so
cialiste din regiune vorbesc tinere
tului școlar despre atitudinea so
cialistă față de muncă. Dragostea 
față de partid și față de patrie a 
constituit tema unor simpozioane 
literare organizate cu participarea 
poeților Mihai Beniuc. Maria Ba- 
nuș, Nina Cassian și alții. Condu
cerile școlilor au organizat, de a- 
semenea, vizite ale elevilor la Dof- 
tana, Muzeul petrolului din Plo
iești, la unele unităti industriale și 
agricole fruntașe etc.

Discuțiile purtate în legătură cu 
munca desfășurată de organizațiile 
de partid pentru educarea comu
nistă a tineretului școlar au scos la 
iveală și unele lipsuri. Organizații 
de bază ca cele din școlile medii Mi- 
zil, Rîmnicu Sărat se ocupă, insu
ficient de îmbunătățirea conținutu
lui activității educative, dezbat rar 
în adunări de partid deschise pro
bleme legate de îmbunătățirea pro

satului
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în fiecare comună din raionul 
Horezu evenimentele locale, inițiati
vele de interes obștesc, realizările 
sînt oglindite în articolele publicate 
la gazetele de perete. Colectivele lor 
de redacție desfășoară o activitate 
bogată, strîns legată de viața satelor. 
Multe gazete de perete, ca cele din 
comunele Copăceni, Sinești, Mateești, 
Lăpușata, Berbești ș.a., au cîte un 
colectiv de 20—30 de corespondenți, 
alcătuit din colectiviști fruntași, in
gineri și tehnicieni agronomi, cadre 
didactice, oameni care cunosc bine 
activitatea 
sectoarele, 
de perete 
înaintată, 
mod eficient acolo unde lucrurile nu 
merg bine.

în ultimul timp, gazeta de perete 
de la gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Berbești s-a ocupat în
deaproape de felul cum se desfășoa
ră învățămîntul agrozootehnic. Mai 
multe articole au tratat o serie de 
acțiuni întreprinse de colectiviști 
— protecția pomilor fructiferi tineri 
împotriva rozătoarelor, repararea 
(uneltelor agricole ș.a.

La gazeta de perete din Mateești

ce se desfășoară în toate 
Cu ajutorul lor, gazetele 
popularizează experiența 
intervin operativ și în

au apărut articole legate de buna 
organizare a muncii în gospodăria 
colectivă, de activitatea culturală de 
masă și de probleme privind gospo
dărirea și înfrumusețarea comunei în 
acest an.

Recent, comitetul raional de partid 
a inițiat, un concurs al gazetelor de 
perete din raion care se va desfășura 
în etape timp de mai multe luni de 
zile.

Secretarii organizațiilor de bază 
și ai comitetelor de partid din gos
podăriile colective, responsabilii co
lectivelor de redacție ale gazetelor de 
perete au fost informați asupra desfă
șurării concursului, asupra tematicii 
articolelor ce vor fi scrise pentru ga
zetele de perete. Totodată, a fost in
struit și aparatul comitetului raional 
de partid în legătură cu sprijinul pe 
care trebuie să-l dea organizațiilor de 
bază și colectivelor de redacție, pen
tru ca acestea să facă din gazetele de 
perete un instrument eficace de edu
care a colectiviștilor și de mobilizare 
a lor în vederea întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor colec
tive.

PETRE DICHEL 
coresp. voluntar

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— De curînd, în toate raioanele re
giunii Dobrogea au fost deschise 
cursuri de perfecționare a cadrelor 
didactice cu o durată de 4 zile. Aci 
se predau lecții privind metodica și

pedagogia, se fac aplicații practice 
de chimie și fizică etc.

Pentru cadrele didactice ce predau 
obiectul agricultura funcționează un 
asemenea curs la Eforie cu durata de 
6 zile.

cesului instruc- 
tiv-educativ.

Pentru îmbu
nătățirea con
tinuă a muncii 
de partid în 
școli s-a hotă- 
rît, între alte
le, să se orga
nizeze cu secre

tarii organizațiilor de bază consfă
tuiri pentru răspîndirea experien
ței bune.

CONSTANTA (coresp. „Scînteii“). 
— Organizația de partid de la 
G.A.C. Cumpăna folosește metode 
variate pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a colectiviștilor. De o 
mare popularitate se bucură con
ferințele. De curînd a fost ți
nută aici conferința intitulată : 
„Dezvoltarea și păstrarea avu
tului obștesc”, la care au par
ticipat aproape 200 de colecti
viști. La indicația biroului organi
zației de bază, consiliul de condu
cere al gospodăriei, împreună cu 
cadrele tehnice, a întocmit un plan 
anual care cuprinde un număr im
portant de conferințe. Printre aces
tea : „întrecerea socialistă —. mij
loc important de ridicare a pro
ducției agricole', „Creșterea averii 
obștești — factor principal de în
tărire a G.A.C. și de ridicare a ni
velului de trai al colectiviștilor" 
etc.

în munca de educare- a colecti
viștilor organizația de partid din 
această gospodărie folosește cu 
bune rezultate și asemenea mij
loace ale activității politice ca : 
brigada artistică de agitație, gazeta 
de perete, audiții colective la ra
dio și vizionarea „orei satului“ la 
televizor etc.
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In Editura politică

AU APĂRUT :
Probleme de economie agrară
368 pag. 5,15 lei
Culegere de lecții în ajutorul celor 

care studiază în seminariile de eco
nomie agrară.

FLORIN BALAURE : Proprietatea 
socialistă. Legile economice ale so
cialismului. Rolul economic al sta
tului socialist.

56 pag. 1,15 lei
EUGEN PREDA : Transmitem de 

la O.N.U.
176 pag. 2,80 lei

Corespondenții voluntari
despre învâțâmîntul agrozootehnic

în ajutorul 
cursanților

Colectiviștii 
comuna Gh.din

Lazăr, raionul 
J Slobozia, au 

obținut, în anii din urmă, rezultate 
bune. Producțiile la hectar și în sec
torul zootehnic au crescut. Aceste 
realizări se datoresc în mare măsură 
însușirii și aplicării regulilor agro
tehnice și zootehnice. Anul acesta, 
numărul colectiviștilor care s-au 
înscris la învățămîntul agrozoo
tehnic de 3 ani este de aproa
pe 300. învățămîntul este orga
nizat în 6 cercuri : 3 pentru cul
tura plantelor de cîmp. unul zooteh
nic, unul viti-pomicol și unul legu
micol. Lectorii au primit la timp un 
bogat material didactic, pe care-1 
folosesc la expunerea lecțiilor. Pînă 
acum au fost predate la toate cercu
rile cîte 9—10 lecții. Frecvența e 
foarte bună. Pentru a veni în spriji
nul cursanților. săptămînal. la cine
matograful din comună, sînt prezen
tate filme și jurnale pe teme agri
cole. înainte de începerea filmului, 
inginerul agronom Constantin Du- 
cuță dă scurte explicații, subliniind 
părțile cele mai importante din film. 
(De la Ion lordănescu, colectivist).

în comunele 
raionului Se- 
garcea, regiu
nea Oltenia,

funcționează peste 100 de cercuri de 
învățămînt agrozootehnic, la care 
participă aproape 6 000 de cursanți. 
Pînă acum, la cele mai multe cercuri 
s-a predat lecția a 11-a. La gospo
dăriile colective din comunele Giur- 
gița, Ostroveni, Padea și Drănicu s-a 
predat lecția a 14-a. învățămîntul 
agrozootehnic se desfășoară în con
diții bune și în gospodăriile agricole 
de stat și în S.M.T.-urile din raion, 
unde s-au predat pînă acum cîte 9—

10 lecții la fiecare cerc. (De 
stantin Stamin, funcționar).

la Con-

La gospodă
ria 
din 
raionul Fetești, 
funcționează în 

această iarnă, în cadrul învățămîn- 
tului agrozootehnic de 3 ani, patru 
cercuri pentru cultura plantelor de 
cîmp și unul pentru creșterea ani
malelor. Ajutat de conducerea gos
podăriei, inginerul zootehnic 
Constantinescu s-a îngrijit 
vreme ca cercul pe care îl 
să-și desfășoare activitatea 
diții bune. Pentru mai buna 
a materiei predate, lectorul 
sește de materiale demonstrative — 
planșe, grafice, diafilme, precum și 
de exemple concrete din gospodăria 
colectivă. Cele mai multe lecții sînt

La cercul zoo
tehnic — o bo
gată activitate

colectivă 
Făcăeni,

C.
din 

conduce 
în con- 
însușire 
se folo-

urmate de lucrări practice. La tema 
„Căile de creștere a producției ani
male” s-a discutat foarte mult cum 
trebuie hrănite animalele și cum să 
se organizeze munca în viitor, s-a 
făcut un program de grajd etc. în
tr-o seară, toți cursanții au vizionat 
filmul despre furajarea animale
lor. Frecvența la lecții și lucrări 
practice este foarte bună. Și discu
țiile purtate sint interesante. Cursan- 
ții Apostol Maria, îngrijitoare de 
păsări, Guta Marin, îngrijitor la 
vaci, Sgura Paraschiv, Iordache 
Gheorghe și mulți alții iau cuvîntul, 
pun întrebări, fac propuneri.

Pînă acum au fost predate 12 lecții. 
Rezultatele activității acestui cerc 

au și început să se vadă : a crescut 
producția animalelor. O bună 
activitate desfășoară și celelalte 
cercuri care funcționează în gospo
dărie. (De la Constantin Banciu, 
activist de partid).

Peste 100 de 
cercuri

După „Poemul mării", 
lulia Solnțeva a realizat 
cu o dăruire vrednică de 
prețuire — în „Povestea 
anilor înflăcărați“ — see. 
nariul scris de Dovjenko 
înainle cu mai mulfi ani, 
încercînd să se identifice 
cu spiritul ilustrului regi
zor dispărut, să creeze 
parcă iluzia că Dovjenko 
se află încă printre noi.

Personalitatea lui Dov
jenko, consacrată în isto
ria cinematografiei
diale mai ales de către 
capodoperele sale

mon-

rezistența sarăzboiului,
morală excepțională în 
fața cotropitorilor — ceea 
ce dă impresia unui soi de 
sinteză 
viefice 
Război 
Patriei.
mai izbutite ale filmului, 
care în general se bazea
ză pe o viziune monu
mentală, au o înaltă fen-

a multor filme so. 
pe tema Marelui 
penfru Apărarea 
Fragmentele cele

Pe ecranele 
cinematografelor

care o apără e mai puter-i 
nică decît moartea. Alte 
secvențe memorabile, cu 
valențe poetice de mulf 
bun gust, sînt feerica 
plimbare pe lac (visul a_ 
minfiriior din copilărie), 
înfîlnirea dintre cei doi 
îndrăgostiți și scena de 
apoteoză finală în care 
foștii soldați au ieșit pe 
întinderile largi ale cîm- 
piei să semene penfru ca 
să încolțească, odată cu 
noua vegetație, încrede
rea și speranța omului în. 
fr-un viitor fără flăcările 
războiului.

Am regretat că, pe a- 
iocuri, textul, cu remarca, 
bile frumuseți poetice, 
face toc și unor accente 
retorice, după cum cre
dem că figura alegorică a 
sergentului Orliuk, cîntat 
ca într-o baladă, ar fi cîș- 
tigaf dacă ar fi fost înzes
trată și cu alfe atribute u- 
mans în afara spiritului e- 
roic.

„Povestea anilor înflă
cărați“ rămîne în aminti
rea noastră ca o dramati
că glorificare a marilor 
virtuți ale poporului so
vietic. Imaginea inspirată, 
adesea excepțional de di
namică și în același timp 
plină de poezie, compo
ziția originală a cadrelor 
produc o puternică im
presie asupra publicului ; 
ales 
rea ecranului panoramic 
de 
acesta dezvăluie și pune 
în valoare noi posibi
lități de expresie ale 
artei și tehnicii cinemato
grafice, — însușiri dealf- 
minferi răsplătite, pe 
bună dreptate, cu pre
miul pentru regie și ca
lități tehrice la Festivalul 
de la Cannes, în 1961.

■ I ■ ”,Ar‘

senalul“ și „Pămîntul”, e 
caracterizată prinfr-un li
rism debordant, străbătut 
de metafore și simboluri 
cinematografice surprin
zătoare. în filmele sale, 
candoarea, visarea și sim
plitatea se îmbină — în 
zigzagul imaginilor cine
matografice — cu gran
diosul și pateticul.

Dovjenko este consi. 
deraf pe bună drepfafe 
unul dintre creatorii ge
nului atîf de dificil al 
poemului cinematografic, 
iar moștenirea sa ar
tistică se dovedește a fi 
fertilă (am aminti în 
acest sens printre creațiile 
din ultimii ani apropiate 
de simbolistica și căuta
rea cinematografică speci- mai ales în secvența pu

țin fantastică, puțin halu
cinantă, în care sergentul 
imobilizat pe patul de 
spital, condamnat morții, 
apare masiv, ca o întru
chipare a minunii în car
ne și oase, ordonînd me. 
dicului, cu ultima răsufla
re, să fie salvat. Ea ne 
reamintește scena din 
„Arsenalul“ în care revo
luționarul țintit de gloan
țele plutonului de execu
ție, mai are încă puterea 
vitaiă de a-și descoperi 
pieptul și de a arăta parcă 
vrăjmașilor că ideea pe

siune emoțională (înfrun. 
tarea între învăfăfor și 
hifleriști, dialogul între 
sofie și statuia eroului că
zui la datorie) insisiînd a- 
supra scenelor de război 
de mare spectacol cinema
tografic. Trebuie adăugat 
că posibilitățile pelicule: 
de 70 m.m., ale ecranului 
panoramic, au permis lu- 
liei Solnțeva să-și valori
fice paleta ei picturală și 
în admirabilele peisaje 
ale pămînfului ucrainean 
adevărate simfonii în cu
lori.

Am regăsit însă perso
nalitatea lui Dovjenko

fică lui Dovjenko; „Copi
lăria lui Ivan“ de A. Tar
kovski).

In „Povestea anilor în. 
flăcărați“ (poate că titlul 
mai exact ar fi trebuit să 
fie „Povesfea anilor în 
flăcări“) regăsim înclina
ția lui Dovjenko spre me
ditație poetică, spre a- 
bordarea marilor teme 
ale dragostei și naturii, 
vieții și morții. Cu deose. 
birea că în acest film, cu 
amploare epopeică, esfe 
surprins, destinul unui po
por cuprins de flăcările

penfru inaugura-

la „Patria“, filmul

ION MÏHAILEANU

La Borsec
MUREȘ (co- 
„Scînteii"). —

TG. 
resp. 
La stațiunea balneo
climaterică Borsec 
se desfășoară pre
gătiri în vederea 
creării celor mai 
bune condiții de ca
zare și de masă pen
tru noii oaspeți. Au 
fost revizuite și pre
gătite 21 de vile cu 
o capacitate de 1 100 
locuri și cantina nr. 
1. La băile din pa
vilionul central și la 
casa de primire a 
oaspeților de la To- 
plița s-au executat 
reparații.

Anul acesta aproa
pe 80 000 de oameni 
ai muncii își vor 
petrece concediul de 
odihnă la Borsec.

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romîne : Spectacol extraor
dinar dat dc Ansamblul „Rapsodia Homînă" — (orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne : Manon — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Paganini — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” (Sala Comedia) : Cercul de 
cretă caucazian — (orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina do 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettlé șl doamna Moon — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra» (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1) : Mamouret — (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giuleștl ; Măria sa bărbatul — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : Prima 
intîlnlre — (orele 20). (Sala Libertatea) : Salut voios — (orele 
17). Teatrul Evreiesc de stat : Un proces neterminat — (orele 
20). Teatru! satiric muzical „C. Tănasc“ (Sala Savoy) : Muzica 
bat-o vina — (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntulul în 
30 de melodii — (orele 20). Circul de stat : Valea trandafirilor 
— prezentat de ansamblul circului din R. P. Bulgaria — (ore
le 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor Gheorghe Gheorghfu- 
Dej și Ion Gh. Maurer în India și Birmania — Vizita solilor 
poporului romîn în Indonezia : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), Alex. Popov (rulea
ză în continuare de la orele 9,30 pînă la orele 20,30 — și 
filmul Telegrame). Povestea anilor înflăcărați — film pentru 
ecran panoramic: Patria (11; 15; 18; 21). Soțul soției sale: 
Republica (10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Gh. Doja (10, là; 
15; 17; 19; 21), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10: iç; 
15; 17; 19; 21). Vaporul lui Emil : București (9; 11; 13; 15: 1 : 
19; 21). Dă-i înainte fără grijă rulează la cinematografele M. I 
gheru (10,30; 12,30; 15: 17; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15: l'<’ 
19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Libertății (10; 12: 
14; 16,30; 18,30; 20,30). Căzută din lună - cinemascop : V. 
Alecsandri (15,30; 18; 20,30), Elena Pavel (9; 11,15; 13.45; 16,15: 
18,45; 21,15), Flacăra (16; 18,15; 20,30), Floreasca (15,30: 10;
20.30) . Omul de lîngă tine : înfrățirea între" popoare (11.30;
15,30; 17,45; 20), Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Piticul vră
jitor și Punguța cu doi bani : Tineretului (orele 10 și orele 
12). Nu e loc pentru animale sălbatice și Un curs pentru 
bărbați : Tineretului (orele 14 și orele 16). Profesiunea doam
nei Warren : Tineretului (orele 18 și orele 20,30). Tinerii — 
cinemascop: Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Arta
(11; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Mirajul : Lumina (9; 11; 13: 15; 17; 
19; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16 30; 18.30; 20,30), 23 August 
(10; 12; 14,30; 16.45; 19; 21). Alibiul nu ajunge : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program special pentru copil : 
13 Septembrie (10; 11,30). Marile familii : 13 Septembrie (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Intrigă și iubire rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15,30; 18: 20,30). Crimă fără pedeapsă : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). Președintele — centru înaintaș : 8 Martie 
(15,30; 18; 20,30), Donca Simo (16; 18 15; 20,30). Magistratul,:
Grivița (10,30; 15; 17; 19; 21). Moșilor (16; 18: 20). Ultima bătăr.e 
rulează la cinematografele C-tin David (15,30; 18; 20,30) șil 8 
Mai (15,30; 18; 20,15). Pedro pleacă în Sierra : V. Roait.ă (10,15; 
12,15; 14,15;................. -............   ' —
Vlaicu (15; 
G. Bacovia 
rulează la
20.45) . Cînd __________ ______________ ______ ___ _____
Munca (15; 18; 21). Pirații aerului — cinemascop : Popular (16: 
18,15; 20.30). Miracolul lupilor — cinemascop : rulează la cine
matograful M. Eminescu (14: 16,30; 19: 21,30). Permisie pe țărm 
rulează la cinematograful Iile Plntilie (16; 18; 20). Regăsirea : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). Vîrsta 
dragostei rulează la cinematograful Olga Banele (15: 17; 19;
29.45) . Fantomele din Spessart : 30 Decembrie (11,30; 15; 17,- 19; 
21), cînd copacii erau mari : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiunea pentru cluburile 
din întreprinderi. Din cuprins : Telejurnalul săptămînll. 
Instalații și utilaje la nivelul tehnicii mondiale. Oameni obiș- 
nulțt. O vizită la clubul petroliștilor din Lucăceștl. Prin să
lile Anualei de grafică — 1962 Muzică ușoară. Orele 19,00 — 
Emisiunea pentru sate. Sfaturi pentru telespectatori. In în. 
chelere ; Buletin de știrt.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea a fost umedă și s-a răcit treptat înce- 

pînd din nord-estul țării. Cerul a fost acoperit șl a plouat in
termitent aproape în toate regiunile. In Moldova și deoresiu- 
nea Clucului ploaia s-a transformat în lapovită șl ninsoare. 
In Dobrogea și Oltenia s-a produs ceață Vîntul n suflat slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din sectorul nordic. Tempera
tura aerului la ora 14 avea valori cuprinse între plus 7 grada 
la Gurahonț, Pîclișa, Bolța. Vărădta și orașul dr. Petru Groza, 
șl minus 1 grad Ia Salcia, Cîmpulung Moldovenesc. Avrămenl 
și Rădăuți. In București; vremea s-a răcit ușor, cerul a fost 
acoperit șl a plouat intermitent. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din nord-est. Temperatura aerului la ora 14 — pluș 
2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, tl, 12 ianuarie. In țară! 
vreme în general închisă cu ninsori temporare în cea mal 
mare parte a țării. In Dobrogea la începutul intervalului ploi 
șl lapoviță. Vînt potrivit cu intensificări trecătoare. Tempe
ratura în scădere la început, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse intre zero șl minus 10 grade, iar maximele între plus 
4 șl minus 6 grade. In București: vreme în general închisă 
cu ninsori temporare. Vînt potrivit, temperatura în scădero 
la început, apoi staționară.

INVENTAR LA

»

Aspect de la 
Observatorul as
tronomic as Uni
versității din Ti
mișoara. inaugu
rat de curînd.

(Foto : E. Höffer)
La G.A.S. Pantelisnon, regiunea București, alăptatul vițeilor 

mecanic. în fotografie : îngrijitoarea Maria Todea supraveghind alimen
tarea vițeilor. fFoto : Agerpres)

se face

Fifești, oraș care pe vremea bur
gheziei, a negustorilor particu
lari, nu se putea de fel mîndri, pe 

tărîm comercial, cu cele cîteva du
ghene și cu „lîrgul“ lui sărăcăcios (un 
volum din 1943 al „Enciclopediei Ro- 
mîniei“ furnizează aspectul mizer al 
acestuia în cîteva fotografii de la faja 
locului) — are astăzi, printre altele, și 
un mare magazin, dintre cele mai rtio- 
derne, așezat în centru, pe strada 
Victoriei.

„Modern" tși merită cu prisosință 
denumirea. Mobilierul lui este ele
gant, adecvat unui comerț civilizat. 
Rafturile expun la îndemîna și sub 
ochii cumpărătorului articole variate, 
multicolore. Sistemul acesta, denumit 
în termeni de specialitate „semi-auto- 
servire“, înlesnește alegerea directă a 
mărfurilor de către cumpărător. Perso
nalul este politicos, recomandă, sfăfu. 
iește.

La sfîrșitul anului încheiat de cu
rînd, ca pretutindeni, s-a făcut inven
tarul. Bilanțul magazinului „Modern“ 
din Pitești este îmbucurător : de la 
deschiderea Iul (august 1962) șl pînă 
azi, planul de vînzărl, deși a crescut 
lună de lună, a fost realizat și depășit 
sistematic. De fapt, în acest magazin 
se disting trei unități comerciale, fie
care cu profilul el — confecții, trico
taje, încăljăminfe pentru adulfl — a- 
vînd însă o administrație unică. Con
fecții s-au vîndut în această perioadă 
de circa 5 milioane și 200 mii lai ; 
tricotaje — de aproximativ 1 milion și 
600 mii lei ; iar încălțăminte de vreun 
alt milion șl 800 mii lei.

Toafe acestea ar putea rămîne sim
ple cifre dacă nu le-am reliefa șl sam-

£R
nificafia. în trecut, din pricina nivelu
lui scăzut de trai al populației, la 
Pitești — să mai vorbim oare de sate? 
— se aduceau mai mult mărfuri de ca
litate inferioară, potrivit cu punga 
masei de cumpărători.

Galenții cu talpă de lemn au dis
părut de mult. Astăzi are căutare în
călțămintea bună, așa cum se caută 
costumele din stofe fine, tricotajele 
din lînă sau din fire sintetice. Con
structorii hidrocentralei de pe Argeș, 
muncitorii petroliști și forestieri, colec
tiviștii se îmbracă fot mai*bine. Toc
mai cerințele lor crescînde au impus 
deschiderea, în Inima Piteștiului, a u. 
nul mare și modern magazin-efalon, 
după pilda căruia să se desfășoare în 
toată regiunea un comerț civilizat.

SJk u sporit veniturile populației 
argeșene, iar în această creștere 

se reflectă, evident, dezvoltarea mul. 
tllaterală a regiunii, odinioară înapo
iată. Se înregistrează aici, în primul 
rînd, o pronunțată dezvoltare Indus
trială. Patrimoniul viticol se extinde 
mult, a sporit producția de fructe. Su
me importante se cheltuiesc anual ți 
pentru dotarea, lărgirea și moderniza
rea în mod corespunzător a rețelei co
merciale din regiune. Tabloul noutăți, 
lor din acest domeniu este grăitor. Nu
mai pe șantierul hidrocentralei de pe 
Argeș »-au construit șl dat în func
țiune, în ultima vreme, 16; unități co
merciale noi. în bazinul
Schitu Golești s-a înălțat un complex 
comercial cu vreo zece unități de di
ferite profiluri șl o piață cu mobilier 
modern. Șl într-unul dintre cartierele 
muncitorești ale Slatinei s-a' dat în fo- 
lo»lnță un complex comercial, Iar în

carbonifer

centrul orașului — un mare magazin 
cu autoservire. Un alt complex comer
cial s-a construit la Olănești. Localuri 
moderne, destinate unor unități co
merciale, sînt acum în faza finisării 
la Rm. Vîlcea, în cartierul gării din 
Pitești. Importante lucrări asemănă
toare sînt prevăzute și pentru anul 
acesta — în centre muncitorești, sta
țiuni balneare, orașe ale regiunii. Uni
tăți comerciale moderne au apărut și 
la safe. Magazine universale s-au con
struit, de pildă, la Găești, Drăgășani, 
Ștefan cel Mare, Stîlpeni, Drăganu 
etc.

Dar poale că în nici unul din a- 
ceste locuri trecutul regiunii nu poate 
fi comparat atîf de concludent cu 
prezentul ei ca pe strada Victoriei 
din Pitești. Pe un trotuar se întinde 
marele magazin „Modern“, dintre 
cele mai frumoase din țară, luminos, 
cu vitrine largi, spațioase, sugestiv 
decorafo. Peste drum — un șir de 
prăvălioare scunde care, în ciuda re
novărilor, a mărfurilor variate ce Io 
umplu rafturile, amintesc, prin clădi
rile pipernicite ce vor dispărea, vre
murile negustorilor de odinioară. Nu 
le trebuiau localuri frumoase, aerisi
te. Averea șl-o făceau în dughene, 
vînzînd Ia prețuri de speculă.

lor în zl- 
a crescut 

a oamenilor 
Dacă în anul 1938 s-au 

de 2 milioane și 
lei — în prețuri com-

furi de primă importanță prin magazi
nele de stat, ca: ulei, zahăr, țesă
turi de bumbac, țesături de lînă. In 
1962, regiunea Argeș a înregis
trat un nou spor atîf la vînzarea 
produselor alimentare — brînzeturi, 
grăsimi etc. — cîf și la cea a produ
selor industriale — frigidere, televi
zoare, mașini de cusut, mobilă, încăl
țăminte. Prin cooperația de consum, 
țărănimea argeșeană a primit cu 6,7 
la sută mai multe mărfuri decît cu un 
an în urmă. Concomitent, se reduc 
cheltuielile de circulație a mărfurilor, 
în 1961 ele au fost micșorate cu circa 
20 la sută față de 1959, iar în 1962 
— față de același an — cu 22 la sută.

erspectivele comerțului socialist 
a din Argeș șe împletesc slrîns cu 

dezvoltarea neîncetată a întregii re
giuni, a industriei, în cadrul dezvoltării 
generale a țării. Conform Directivelor 
Congresului al lll-lea al partidului, în 
țara noastră, pe baza creșterii și per
fecționării producției socialiste, circu
lația mărfurilor va crește necontenit. 
Față de anul 1959, în 1965 volumul 
desfacerii mărfurilor 
Se coniurează tot 
în orașele șl satele 
schimbările esențiale
rea nivelului de trai le-a adus în 
circulația mărfurilor : crește din ce în 
ce mai mult vînzarea articolelor de 
calitate superioară și uz îndelungat, 
iar mărfurile industriale capătă o greu
tate specifică din ce în ce mai mare.

Inventarul de sfîrșit de an nu a 
fost, așa dar, numai o luare în evi
dență a realizărilor magazinului „Mo
dern". ci ma' aies un prilej de a 
constata cu satisfacție că nivelul de 
trai al oamenilor muncii din regiune) 
ca și din oricare alt colț al țării, este 
în neîntreruptă creștere.

se va dubla, 
mai bine și 
regiunii Argeș 

pe care ridica-

16,15; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20), Aurel 
17; 19; 21). Povestiri vesele : Unirea (16; 18; 20), 
(15,30; 18; 20,15). Tintin și misterul „Linei de aur" 
cinematograful T. Vladimlrescu (11; 15; 17; 19; 
comedia era rege — Vîrsta de aur a comediei :

XL ita este viața argeșenii*
/tA lele noastre. An de an ; 

puterea de cumpărare 
muncii.
cumpărat abia
45 mii 
parabile — încălțăminte de piele, 
încă în 1957, numai prin comerțul de 
stat, s-a vîndut încălțăminte de piele 
în valoare de 29 milioane și 239 mii 
lei I A crescut considerabil față de 
1938 șl volumul desfacerii altor măr- EM. MIHAILESCU
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Premise pentru viitor

Zilele Lessing 1963°

existat 215 sta- 
tinerilor natu* 
tinerilor tehni- 
24 662 colective

au îndeplinit 
1962 la toți in
ia 28 decem- 
felul acesta —De la expoziția de fotografii artistice „Viața nouă a patriei

NICU VASILE : „Optică industrială" (fotografia din stînga). PREMIUL I. 
GHEORGHE VINȚILĂ : „Am învățat să scriu“ (fotograiia din dreapta). PREMIUL II',.

P-rlmîrea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, 

a domnului Jean Laurens Delpeche, 
industriaș din Franța

Marți, 8 ianuarie 1963, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, a primit pe 
domnul Jean Laurens Delpeche, pre
ședintele Consiliului de Administra
ție al Societății Ensa, director ge
neral al Uzinelor „Batignolles”, care 
vizitează țara noastră.

La primire au fost de față Mihail 
Florescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, și Mihail Petri, 
adjunct al ministrului Comerțului 
Exterior. (Agerpres)

Conferință de presă 
la. Ambasada

R. P. D. Coreene
laMarți după-amiază a avut loc 

sediul Ambasadei R.P.D. Coreene o 
conferință de presă, la care au par
ticipat reprezentanți ai presei cen
trale, ai Agenției Romîne de Presă, 
ai Radioteleviziunii romîne, cores
pondenți ai presei străine și atașați 
de presă ai unor misiuni diploma
tice.

A vorbit Giăn Du Hoan, ambasa
dorul R.P.D. Coreene 
mină.

în R. P. Ro- 
(Agerpres)Trasee noi de autobuze

în regiuneaîn ultima vreme,
Hunedoara au fost deschise 10 trasee 
noi de autobuze pentru transportul 
călătorilor, printre care cele care u- 
nesc localitățile: Deva—Șoimuș—Hă- 
rău ; Deva—Beuțari ; Țebea—Cărăs- 
tău; Hațeg—Clopotiva etc.

Cele 67 de trasee care străbat a- 
cum regiunea asigură legături între 
orașe și centre muncitorești cu a- 
proape toate comunele și satele de 
munte.

în întîmpinarea Congresului 
P. S. U G.

Oamenii muncii din R.D. Germană întîmpină Con
gresul P.S.U.G. cu avînt în muncă. Pretutindeni are 
loc discutarea directivelor Congresului, directive 
care-și găsesc aprobare deplină. Aflîndu-se în în
trecere, muncitorii își îndeplinesc cu succes angaja
mentele luate în cinstea Congresului. Colectivul uzi
nei berlineze „Oberspree", al uzinei constructoare de 
mașini „Karl Marx” din Magdeburg și al multor altor 
uzine din țară, care și-au îndeplinit la termen planul 
pe anul 1962, luptă pentru ridicarea productivității 
muncii.

Metalurgiștii de la uzina , din Hennigsdorf au dat 
peste plan la 1 ianuarie 205 tone oțel de bună cali
tate. A intrat în funcțiune un nou cuptor gigant la 
combinatul metalurgic „Ost" din Eisenhüttenstadt.

Vești despre întrecerea în cinstea Congresului 
P.S.U.G. sosesc din întreaga țară.

spori cu 20 la sută. în numără, de asemenea, 
orașul Schwedt pe Oder Combinatul „Leunawer- 
se ridică noul combinat ke-2”, Uzina de uleiuri 
pentru prelucrarea țițe- minerale din Lutzken? 
iului. Printre cele mai dorf precum și obiective 
importante obiective ale noi care vor intra în 
industriei chimice a R. D. fjincțiune la Uzina „Buna- 
Germane în anul 1963 se Werke”.

Atenție ocrotirii mamei 
și copilului

Guvernul R.D. Germa
ne acordă atenția cuve
nită acțiunii de ocrotire 
a mamei și copilului. 
După cum anunță A.D.N. 
în R.D. Germană există 
în prezent 2 759 creșe și 
9169 grădinițe de copii 
cu 372 260 locuri. Zeci de 
mii de pedagogi și e- 
ducatoare se ocupă în 
grădinițe și în cămine

săptăipînale de educarea 
copiiîpr de vîrsfă pré» 
școlară. La începutul 
nului 1962 în R. D. Gerw 
mană au 
țiuni ale 
raliști și 
cieni. în
de muncă extrașcolare 
sînt încadrați aproxima
tiv 405 000 copii.

Fiecare gospodărie colectivă 
o unitate puternică, înfloritoare

(Urmare din pag. I-a)

făcute în adunarea generală de către 
colectiviști, va fi dezvoltată creșterea 
vacilor cu lapte, a porcilor și păsări
lor. In total, de la fermele de ani
male, colectiviștii din Șivița^ au pre
văzut realizarea unui venit bănesc de 
peste 1 900 000 lei. O mare atenție 
se acordă dezvoltării și altor ramuri 
de producție. In adunarea generală 
s-a propus să se planteze în această 
primăvară, pe terenurile în pantă,

alte 30 ha cu viță altoită. Livada va 
fi extinsă cu încă 20 ha.

Membrii gospodăriei colective din 
Șivița și-au manifestat hotărîrea de 
a lupta pentru depășirea producțiilor 
planificate, pentru realizarea în 1963 
a unui venit bănesc de peste 5 500 000 
lei. In prezent ei folosesc zilele de 
iarnă învățând la cercurile agrozoo
tehnice și efectuînd lucrări de pregă
tire pentru campania agricolă de pri
măvară.

Sectorul zootehnic
dezvoltat

va fi și mai mult

ȘTIRI SPORTIVE
Aseară pe patinoarul artificial echipa 

de hochei pe gheată Steaua București,, 
campioana tării, a întîlnit formația Vor
wärts (R.D.G.). Hocheiștii romini au re
purtat victoria cu scorul de 5—4 (5—0, 
0—0, 0—-4).

Astăzi de Ia orele 18,30 tot pe pati
noarul artificial ,,23 August" echipa se
lecționată a orașului București joacă în 
compania echipei Vorwärts.

Astă seară în Palatul Sporturilor din 
Budapesta, echipa masculină de baschet 
Steaua București debutează în noua -J! 
tie a „Cupei campionilor europeni”, 
tîlnind echipa Honved Budapesta.

19 țări și-au anunțat participarea 
viitoarea ediție a „Cupei Europei" 
gimnastică, programată să se desfășoare 
în zilele de 6 și 7 iulie la Belgrad. Pe 
lista participantilor figurează gimnaști 
din U.R.S.S., R.P. Polonă, Franța, R.P. 
Romînă, Olanda, Suedia, Anglia, R.F. 
Germană și alte țări.

edi- 
în-

la
da

„Scînteii”)’. 
din comuna 
gospodăriile

TG. MUREȘ (coresp. 
Gospodăria colectivă 
Batoș este una din 
fruntașe din raionul Reghin.

în adunarea generală, în care s-a 
analizat activitatea consiliului de 
conducere pe 1962, s-a scos în evi
dență faptul că și în anul care a tre
cut s-au obținut recolte bune la 
hectar : aproape 1 800 kg grîu, 16 000 
kg cartofi, 5 000 kg porumb boabe 
etc. De asemenea, gospodăria a dez
voltat sectorul zootehnic care cu
prinde în prezent 415 bovine, dintre 
care 130 de vaci, peste 2 200 de oi cu 
lînă fină și semifină etc. Prin obți
nerea unor recolte bogate, dezvolta
rea sectorului zootehnic și a altor 
ramuri de producție, s-a ajuns la 
fond de bază de aproape 3 000 000 
Iei, revenind cîte 250 000 de lei 
suta de hectare de teren agricol.

Adunarea generală a colectiviști
lor a discutat și a aprobat planul de 
producție al gospodăriei pe anul 
1963. La alcătuirea planului a parti
cipat un colectiv larg, care a avut în 
vedere dezvoltarea unor culturi care 
dau mari producții în condițiile lo
cului respectiv, cum ar fi sfecla de

un 
de 
la

zahăr, legumicultura etc. 24 de Hec
tare din terenurile erodate vor fi 
plantate cu pomi fructiferi și viță de 
.vie.

Planul de producție pune un ac
cent deosebit pe sporirea șeptelului. 
Numărul taurinelor va crește la 540, 
al oiloi' la 2 756, al porcilor la 450, 
din care 300 vor fi îngrășați. Pentru 
asigurarea furajelor necesare numă
rului sporit de animale, 27 la sută 
din terenul agricol al gospodăriei va 
fi cultivat cu plante furajere.

Datorită creșterii producției vege
tale și animale, cît și a dezvoltării 
ramurilor anexe, veniturile gospodă
riei vor ajunge la aproape 2 000 000 
de lei, din care peste 50 la sută se 
va realiza din sectorul zootehnic. La 
discutarea planului de producție, 
mulți colectiviști, printre care Octa
vian Moldovan, Gheorghe Horga, 
Viorel Covrig, Gheorghe Neagu și 
alții, au luat 'cuvîntul făcînd nume
roase propuneri valoroase și și-au 
luat angajamentul să muncească cu 
hărnicie pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute în plan.

o

Probleme actuale în domeniul producției
de prefabricate

(Urmare din pag. I-a)

deInstitutul nostru, în calitate 
proiectant de specialitate a fabrici
lor de prefabricate, a analizat îm
preună cu I.S.C.A.S. problema con
strucțiilor de locuințe din panouri 
mari, urmărind găsirea căilor de 
creștere a productivității muncii, de 
mărire a gradului de confort a lo
cuințelor și de reducere a costului 
lor. Dar rezultatele obținute pînă ă- 
cum nu sînt încă cele dorite, deoa
rece partiul de apartament, struc
tura de rezistentă și tehnologia de 
fabricație și montaj se proiectează 
de trei institute diferite — I.S.C.A.S., 
Institutul „Proiect”-București și 
I.P.C.M.C. într-o asemenea situație 
au loc frecvente modificări în teh
nologia de producție a prefabricate
lor și a utilajelor — acestea trebuind 
să fie permanent adaptate la carac
teristicile structurale ale diverselor 
proiecte. Din această cauză, în pro
iecte nu se poate reflecta încă o 
concepție clară și unitară în privința 
perfecționării industrializării acestor 
construcții.

Proiectarea blocurilor de locuințe 
Sin panouri mari nu poate fi despărți
tă de proiectarea tehnologiei de fa
bricație industrială a elementelor 
prefabricate necesare acestora și nici 
de tehnologia de montaj pe șantier. 
Practica a dovedit că forma produ
sului finit și tehnologia de fabricație 
a panourilor și elementelor prefa
bricate de instalații trebuie să se in
fluențeze reciproc. Tehnologia adap
tată de I.P.C.M.C., care se află în 
curs de execuție, asigură confecțio
narea elementelor prefabricate din 
panouri mari pentru blocuri de lo
cuințe cu mecanizarea operațiunilor 
de formare și cu un grad avansat 
de finisare pe liniile tehnologice. Ea 
permite o zonare a suprafețelor teh
nologice pe grupe mari de tipuri de 
elemente, după operațiunile specifi
ce : linia casetelor verticale pentru 
pereții interiori și despărțitori și o 
parte din planșee, linia tiparelor o- 
rizontale basculante pentru pereții 
exteriori și planșee și linia tiparelor 
pentru elementele diverse. Aplicarea 
acestei tehnologii pe baza studiilor 
I.N.C.E.R.C., la proiectele de dezvol
tare și sistematizare a fabricilor de

prefabricate existente, precum și la 
proiectele noilor unități regionale 
va crea posibilitatea satisfacerii ne- 

. cesarului de prefabricate de beton 
armat in etapa actuală.

Pentru obținerea unor elemente 
de calitate corespunzătoare, un rol 
important revine fabricilor de pre
fabricate. De multe ori. datorită ne- 
respectării mărcilor de beton și a 
toleranțelor admise, produsele nu 
satisfac condițiile tehnice stabilite. 
Pentru lichidarea acestor deficiențe 
este necesar, după părerea noastră, 
ca fabricile de prefabricate să-și or
ganizeze producția în așa fel încît 
verificarea și controlul elementelor 
să se facă încă înainte de ieșirea lor 
de pe linia tehnologică. Această o- 
perație se cere efectuată cu exigen
ță, iar fiecare piesă verificată să 
poarte ștampila C.T.C. înainte de a 
fi expediată în depozitele de produse 
finite.

E nevoie de asemenea de o pre
ocupare mai susținută pentru orga
nizarea producției pe baze științifice. 
A intrat în obișnuința unor unități 
de prefabricate — cum sînt. de pildă, 
cele din București și Brașov — ca 
să apeleze la proiectanți și cercetă
tori pentru lămurirea unor probleme 
care nu pot fi rezolvate cu forțe 
proprii. în alte locuri, la consfătui
rile de producție din fabrici, unde se 
analizează calitatea prefabricatelor, 
participă specialiști din partea cer
cetării. proiectării și execuției, dis- 
cutîndu-se pe larg toate problemele 
legate de producerea elementelor 
prefabricate și de folosirea lor. 
Practica a dovedit că numai printr-o 
colaborare strînsă între toti acești 
factori se creează condiții pentru fo
losirea mai largă a elementelor pre
fabricate pe șantiere.

O altă problemă care se ridică în 
legătură cu realizarea unei produc
ții industriale de mare serie a ele
mentelor prefabricate eficiente din 
beton armat și beton precomprimat 
o constituie tipizarea construcțiilor și 
a elementelor de construcții. Aceasta 
trebuie să se facă în strînsă legătură 
cu procedeele tehnologice de execu
ție industrială a elementelor în fa
brici și cu metodele avansate
montaj și îmbinare a acestora. De

de

aceea se cere ca proiectarea clădi
rilor cu elemente prefabricate, care 
urmează să se producă industrial, 
să fie făcută în colaborare cu ingi
nerii care conc'ep tehnologia de fa
bricare a elementelor și a celor care 
proiectează structura de rezistență 
și procesul de montaj. în aceste con
diții se poate obține o utilizare mult 
mai. eficientă a prefabricatelor.

Experiența anilor trecuți a arătat 
legătura strînsă care trebuie să 
existe între introducerea tehnicii noi 
și perfecționarea proceselor tehnolo
gice, pe de o parte și activitatea spe
cialiștilor din institutele de cercetări 
și de învățămînt superior, pe de altă 
parte Secțiile de prefabricate și de 
panouri mari de la I.N.C.E.R.C. au 
studiat încă din anii 1959—1960 unele 
procedee moderne pentru produce
rea pe cale industrială a prefabrica
telor de mare serie (producerea pa
nourilor mari în mașini — tipare 
basculante încălzitoare, sau în casete 
verticale mecanizate, linie tehnolo
gică în lanț pentru fîșii cu goluri 
etc.). Studiile efectuate au fost luate 
în considerare de institutul nostru 
la întocmirea proiectelor pentru dez
voltarea actualelor fabrici, precum 
și a celor pentru noile unități care 
urmează a fi construite.

Este de relevat și contribuția a- 
dusă de unele institute de învăță
mînt superior la rezolvarea diferite
lor probleme legate de producția de 
prefabricate, ca, de pildă, cadrele di
dactice de la cursul de beton armat 
de la Institutul Politehnic din Iași, 
catedra de aceeași specialitate de la 
Institutul Politehnic din Timișoara 
și altele.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate prin Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului cu pri
vire la producția de prefabricate și 
industrializarea construcțiilor nece
sită în continuare eforturi susținute 
din partea muncitorilor, tehnicieni
lor și Inginerilor din fabricile de 
prefabricate, din institutele de pro
iectări și cercetări. Folosirea celor 
mai moderne procedee tehnologice 
va spori eficiența economică a uti
lizării prefabricatelor, contribuind la 
grăbirea ritmului construcțiilor, la 
realizarea lor la un cost cît mai re
dus și de calitate tot mai bună.

'Atelierele de construc
ție de vagoane din Am- 
mendorf 
planul pe 
d.icii încă 
brie. „In
— scrie Georg Zäumer, 
corespondent voluntar al 
ziarului „Neues Deutsch-

Ea Kamenz, orașul na
tal al lui G. E. Lessing, 
se fac pregătiri în vede
rea „Zilelor Lessing 1963”. 
Sînt programate nume
roase expoziții și mani
festări culturale.

In Muzeul Lessing din 
localitate va avea loc, la

land” — am creat toate 
premisele ca în cadrul 
întrecerii în cinstea Con
gresului al VI-lea al par
tidului să depășim în 
luna ianuarie planul pro
ducției globale cu 8,2 la 
sută, iar planul produc- 
ției-marfă cu 8,4 la sută”.

22 ianuarie vernisajul 
expoziției „Piesele lui 
Lessing pe scenele tea
trelor din R.D. Germa
nă”. Teatrul de stat din 
Meissen va da la Kamenz 
trei spectacole cu piesa 
„Nathan cel înțelept”.

Se dezvoltă industria chimică
Industria chimică este 

una dintre ramurile frun
tașe ale economiei Repu
blicii Democrate Germa
ne. în comparație cu a- 
nul 1958, în 1962 produc
ția industriei chimice a 

•crescut cu 40 la sută, iar 
în unele ramuri cum ar

fi producția de mase plas
tice, de fibre sintetice 
— creșterea a fost și mai 
mare.

în anul 1963 este pre
văzută o dezvoltare con
tinuă a industriei chimi
ce. Volumul investițiilor 
în această ramură va

Noua instalație de fosfați, recent intrată în funcțiune 
la uzina de azot din Piesteritz, este cea mai modernă de 
acest gen din R. D. Germană. Sărurile acidului fosforlc 
sînt larg folosite în industria săpunurilor, în industria 
farmaceutică șl cosmetică. In fotografie : La tabloul de 
comandă al noii instalații de fosfați.

TELEGRAME

8 (Agerpres). După 
Comi- 

Comu- 
a avut

p.entru conducerea agricultu-

Hendrych, membru al Prezi-
C.C. al P.C. din Cehoslovacia

Comunicatele comune chino-ceylones 
și chino-indonezian

PRAGA
cum anunță C.T.K., Plenara 
tetului Central al Partidului 
nist din Cehoslovacia, care
loc zilele acestea, a înființat, pe 
baza recomandărilor Congresului al 
XII-lea al partidului, Comisia Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și a guver-

nului 
rii.

Jiri 
diului
și secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a fost ales în funcția de 
președinte al Comisiei de conducere 

a 
a

a agriculturii. Secretar al Comisiei 
fost ales Vaclav Svoboda. Plenara 
adoptat componența Comisiei.

mișcării 
interna-

Finlanda,

HELSINKI (Agerpres). — TASS: 
La Helsinki s-a dat publicității 

rezoluția Plenarei C.C. al P.C. din 
Finlanda care a avut loc în zilele de 
5 și 6 ianuarie 1963.

Participanții la plenară, se spune 
în rezoluție, au examinat.situația in
ternațională și problemele 
comuniste și muncitorești 
ționale.

Partidul Comunist din
se spune în continuarea rezoluției, 
împărtășește părerea că politica fer
mă de pace dusă de Uniunea Sovie
tică atît în apărarea Cubei, cît și 
cu prilejul rezolvării altor probleme 
ale coexistenței pașnice, a fost justă, 
în condițiile coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme sociale diferite, 
cu ajutorul întrecerii pașnice, siste
mul socialist își demonstrează supe
rioritatea asupra sistemului capita
list, este asigurat succesul luptei de 
eliberare națională și succesul for
țelor progresului din țările capita
liste.

Unitatea lagărului socialist și miș
cării comuniste mondiale, se spune 
în încheierea rezoluției, constituie 
forța cu ajutorul căreia se poate 
pricinui imperialismului o înfrîngere 
după alta, se poate pune capăt robiei 
coloniale în toate formele sale, se 
pot obține noi victorii ale clasei 
muncitoare internaționale și se poate 
întări pacea în întreaga lume.

PEKIN 8 (Agerpres). — Primii 
miniștri ai Chinei și Ceylonului con
sideră că în interesul solidarității 
asiato-africane este necesar ca pro
blema frontierei chino-indiene să 
fie rezolvată neîntîrziat în spiritul 
celor zece principii ale Conferinței 
de la Bandung, se spune în comu
nicatul comun chino-ceylonez cu 
privire la tratativele dintre Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și S. Bandaranaike, 
primul ministru al Ceylonului, dat 
publicității la Pekin. Primii miniștri 
consideră că tratativele lor vor con
tribui la reglementarea pașnică a li
tigiului de frontieră dintre China și 
India.

In comunicat se arată, de aseme
nea, că între premierul Chinei și 
primul ministru al Ceylonului a avut 
loc un schimb de păreri în proble
mele internaționale actuale, care in
teresează ambele țări și în proble
mele relațiilor dintre Ceylon și 
China.

★
într-un comunicat comun al gu

vernelor R. P. Chineze și Republicii 
Indonezia cu privire la vizita 
China a lui Subandrio, locțiitor 
ministrului prim și ministrul

în 
al 

afa-

cerilor externe al Indoneziei, se spu
ne că este imperios necesar ca pro
blema frontierei chino-indiene să fie 
rezolvată neîntîrziat în spiritul ce
lor 10 principii ale Conferinței de la 
Bandung.

în comunicat se arată că Cen I și 
Subandrio au avut convorbiri în pro
blemele întăririi relațiilor economi
ce dintre China și Indonezia, în ge
neral, și ale lărgirii comerțului din
tre cele două țări, în special. în 
cursul convorbirilor, cele două părți 
au ajuns la o nouă înțelegere cu pri
vire la comerț, favorabilă dezvoltă
rii economice a celor două țări.

Cele două părți, se arată în con
tinuare în comunicat, își reafirmă 
hotărîrea de a depune și în viitor 
eforturi în vederea slăbirii încordă
rii internaționale și întăririi păcii în 
întreaga lume. Cele două părți de
clară că împreună cu toate celelalte 
forțe progresiste din lume vor duce 
o luptă neabătută împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
colonialismului, în toate 
rile lor.

Cele două părți s-au 
pentru convocarea unei a
ferințe a țărilor Asiei și Africii.

neo-
manifestă-

pronunțat 
doua con-

INUNDAȚII ÎN MAROC

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, situația în mai multe re
giuni din nordul Marocului a deve
nit critică din cauza ploilor care cad 
fără încetare. Regiunea Fez este cea 
mai grav atinsă și se așteaptă din 
oră în oră revărsarea rîurilor Sebou 
și Ouergha.

FAMILIE ARUNCATĂ ÎN STRADĂ

bolnavă și constată cu groază că nu poa
te asigura cele necesare traiului pentru 
copiii ei. „In cîteva zile, se spune în 
scrisoare, odată cu sporirea chiriilor a- 
nunfatä oficial, familia va fi obligată să-și 
părăsească cămăruțele în care locuiește 
și va fi pur și simplu aruncată în 
stradă“.

DESCOPERIRI DIN EPOCA
BRONZULUI

cursul unor săpături, în R. S. Celio-

Ziarele italiene au publicat sub titlul 
„Un apel disperat“, o scrisoare in care 

este vorba de familia 
unui muncitor oare
care. După cum scrie 
ziarul „II Messag- 
gero", soful este de 
mai multe săptă- 
mîni șomer și caută 
In zadar de lucru, 
Iar sofia, mamă a 
trei copii, este grav

In 
slovacă au fost descoperite pe două co
line zidurile unei cetăfi din epoca bron
zului timpuriu. Colinele au lost întărite cu 
3 000 de ani în urmă, In localitatea Rvov 
s-au descoperit numeroase cranii, vase, 
schelete de animale și rămășițele unei 
colibe slave din secolul al Vlll-lea. In 
apropiere de Cesky Brod s-au descoperit 
numeroase obiecte care dovedesc exis
tența în această 
de 
de

Buckingham, prin decesul rudei sale 
John Hampden Mercer Handerson, 
care purta acest titlu nobiliar. Vestea 
a produs senzație și e larg speculată 
în presă acum, la început de an.

„Freddy grădinarul“ — cum este 
numit de prietenii și cunoscuții săi 
— nu și-a pierdut însă firea cînd a 
aflat că va deveni cel de-al 7-lea 
conte de Buckingham. în linie succe
soare. El a declarat : Știam că am 

văr îndepărtat, conte de nu știu 
membru al Camerei Lorzilor, dar 
ne vizitam. E] avea un domeniu 
2 000 ha. Ce mi se cere acum? 
preiau titlul dar. se pare nu și

domeniul. La ce bună toată această 
gălăgie, la ce bună politica ? îmi 
place mai mult să plantez flori decît 
să depun jurămîntul. cu perucă și 
tricorn, pentru a-mi ocupa locul în 
Camera Lorzilor.

un 
ce. 
nu 
de 
Să

regiune a unei așezări 
păstori șt agricultori, cu peste 4 000 
ani în urmă. 50 DE MILIOANE DOLARI

INTELECTUALII
FUG DE „APARTHEID”

PENTRU.......CLEOPATRA"

Raymond Hoic
king, anticar din 
Nissa (Franța) pre
tinde că el — și 
nu muzeul Luvru 
din Paris — ar 
deține originalul 
celebrului portret 
„Gioconda" al lui 
Leonardo da Vinci. 
Hekking, caro 
stirnit vii 
verse în
specialiștilor, ara
tă 2 foiocopli s 
sus — cea a Glo- 
condei de la Lu
vru, tar jos — a 
tabloului aare-1 a- 
parțlne.

a 
contro* 

rîndul

Datorită politicii rasiste și reacționare « 
guvernului Vewoerd, intelectualii albi și 
de culoare din Uniunea Sud-Africană emi
grează în mod masiv. Majoritatea cate
drelor marilor universităfi au rămas fără 
profesori. Aceeași este situafia în licee, 
iar în școlile elementare învățătorii de 
limba engleză au dispărut aproape com
plet. în regiunea Transvaal, din 11 607 
învățători doar o cincime vorbesc limba 
engleză, restul predind cursurile în limba 
locală, afrikander.

După oferea unor regizori occiden
tali, „Cieoasha“ este cel mal scump 
film din istoria celei de-a țapfea arfe. 
PînS acum s-au cheltuit pentru reali
zarea acestei producții peste 35 de mi
lioane de dolari. Numai dobînzUe da
torata băncilor care au împrumutat 
sumele necesare se ridică la 7 000 de 
dolari pe zi. Cu cheltuielile care se mal 
prevăd, se consideră că filmul va costa 
pînă la 50 de milioane de dolari,

„DRUMUL ÎN COSMOS" —

FREDDY NU $!-A PIERDUT ÎN LIMBA JAPONEZĂ

FIREA...

Corespondentul ’iarului ..France 
Soir” Ia Londra relatează că grădi
narul Fred Hampden. ..care nu-și are 
rival în tunsul gazonului” din narcul 
municipal al orașului Southend (Es
sex), a moștenit titlul de conte de

Cartea scrisă de primul cosmonaut so
vietic, I. A Gagarin, „Drumul în Cosmos", 
este inclusă în volumul I al culegerii In 12 
volume — „Evenimentele secolului al 
XX-lea". Primul volum al culegerii, pregă
tite de editura japoneză „Akanesiobo", 
va ti pus în vînzare într-un viitor apro
piat.
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SITUAȚIA DIN CONGO

Scrisoarea comună sovieto-americană
■ adresată lui U Thant

IN ÎNTRECEREA pașnica 
socialismul Învinge

Acțiuni comune în sprijinul dezarmării

NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS : 
Reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. 
O.N.U. au adresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o scrisoare în care, 
din. însărcinarea guvernelor respective, 
i-au adus mulțumiri pentru eforturile 
depusa în scopul preîntîmpinării pri
mejdiei grave pentru pace care a exis
tat hu da mult în regiunea Mării Carai
bilor.

în scrisoare se arată că deși guver
nele U.R.S.S. și S.U.A. nu au putut să 
rezolve toate problemele ivite în legă
tură cu aceasta, ele consideră totuși că, 
avînd în vedere înțelegerea cu privire 
la reglementarea acestei crize la care 
au ajuns șl progresul realizat în înfăp
tuirea acestei înțelegeri, în prezent nu 
mal este necesar ca acest punct să con
tinue să fie în atenția Consiliului da 
Securitate.

în scrisoarea comună guvernele 
U.R.S.S. șl S.U.A. tșl exprimă speranța 
că acțiunile întreprinse în scopul pre- 
tntîmpinării primejdiei de război ivita

la
In legătură cu această criză vor duce 
la reglementarea altor divergențe exis
tente între ele și la o slăbire generală 
a încordării care ar putea menține pri
mejdia de război.

Scrisoarea a fost semnată de V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., și de 
Adlay Stevenson, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., care a dus tra
tative la New York în problemele si
tuației din regiunea Mării Caraibilor.

După înmînarea oficială a scrisorii 
comune, V. V. Kuznețov a comunicat 
ziariștilor conținutul acesteia. El a sub
liniat că guvernul sovietic, promovînd 
cu consecvență linia coexistenței pașni
ce a statelor cu sisteme sociale diferite, 
va depune și în viitor toate eforturile 
pentru normalizarea continuă a situației 
din regiunea Mării Caraibilor, pentru 
rezolvarea cît mai rapidă a celorlalte 
probleme internaționale în interesul în
tăririi păcii generale.

Miting anticolonialist la Nairobi

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică a întrecut 
S.U.A. și celelalte țări capitaliste 
în ceea ce privește volumul in
vestițiilor în industrie, agricultu
ră, transportul feroviar — scrie 
Pravda. Numai în ultimii patru 
ani, scrie ziarul „Pravda“, au fost 
construite și au intrat în funcțiu
ne peste 3 700 de noi întreprin
deri industriale mari. In orașe și 
în centrele muncitorești au fost 
date în folosință 325 milioane 
metri pătrați de suprafață locui
bilă, adică aproximativ 9 milioa
ne locuințe.

Anul acesta vor fi construite și 
date în exploatare locuințe avînd 
o suprafață de aproximativ 91 
milioane metri pătrați — cu 9 
milioane mai mult decît în anul 
trecut.

în anul 1963 investițiile și ma
terialele sînt destinate pentru 
construirea a 628 obiective prin
cipale. Printre acestea se numără 
aproximativ 100 de întreprinderi 
ale industriei chimice cum sînt 
combinatele de la Novomos
kovsk, Lisiceansk, Balakovo, Sce- 
kino, Voljski.

LONDRA 8 (Agerpres).— TASS : La 
7 ianuarie, în orașul Oxford s-a încheiat 
conferința internațională a partizanilor 
dezarmării nucleare, convocată de Fe
derația europeană împotriva înarmării 
atomice. La conferință a fost ales Co
mitetul permanent, al cărui scop este 
crearea unei confederații internaționale 
a diferitelor organizații care luptă pen
tru pace. Conferința a pregătit un pro-

iecf de declarație cu privire la prin
cipiile și scopurile acestei confederații 
în care se arată că organizațiile care 
fac parte dto confederația internațio
nală trebuie să lupte activ pentru 
dezarmarea generală și totală, împotri
va producției, experiențelor, stocării și 
folosirii armei nucleare, împotriva ba
zelor nucleare, împotriva participării 
țărilor tor la uniuni nucleare.

guverna- 
Kenvei, 
MacDo-

Poliția din Nairobi (capitala Kenyei) atacă pe parti- 
clpanții la un miting desfășurat în sprijinul lui lomo 
Kennyatta.

NAIROBI 8 (A- 
gerpres). — Potri
vit relatărilor din 
Nairobi, în cadrul 
unui miting la 
care au participat 
peste 5 000 de per
soane, Oginga O- 
dinga, vicepre
ședinte al Uniunii 
naționale africane 
din Kenya, a cerut 
noului 
tor al 
Malcolm
nald, demiterea a 
trei funcționari 
superiori din ca
drul guvernului 
colonial. El a de
clarat că cere 
demiterea celor 
trei funcționari 
deoarece aceștia 
au contribuit la 
înrăutățirea situa
ției Kenyei.

MacDonald, noul 
guvernator al Ke
nyei, succesorul 
lui Patrick Reni- 
son, a sosit în Ke
nya pentru a-și 
lua postul în pri
mire la 4 ianuarie.

„Marte-l“ transmite
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS : 

în perioada dintre 2 și 8 ianuarie s-au 
stabilit din nou legături radio cu stația 
automata „Marfe-1". Legătura prin radio 
cu stația este constantă, informațiile fe- 
lemefrice se recepționează în condiții 
optime.

La 9 ianuarie, ora 8 dimineața, (ora 
Moscovei), stația va avea următoarele 
coordonate astronomice : ascensiunea 
dreaptă — 6h23', declinația — 38 grade 
22'. La această dată distanța între sfația 
„Marfe-1" și Pămtnf va fi de 28 563 000 
km.

IMPOZITE PENTRU... ÎNARMARE

BONN 8 (Agerpres). — Ministe
rul de Finanțe de la Bonn intențio
nează să efectueze o nouă sporire a 
impozitelor, introducînd, ca o com
pletare la impozitul pe venit, un nou 
impozit pentru înarmare.

Noul impozit, relatează agențiile 
'de presă, va reprezenta aproximativ 
zece la sută din impozitul pe venit.

Referindu-se la introducerea nou
lui impozit, ziarul hamburghez „Bild 
Zeitung' scrie că „informațiile cu 
privire la elaborarea de către Mini
sterul de Finanțe din R.F.G. a aces
tui plan secret au avut efectul explo
ziei unei bombe".

NEW YORK 8 (Agerpres).— Ziarele 
newyorkeze, afectate de greva tipo
grafilor, continuă să nu apară. Trata
tivele dintre patroni și muncitorii gre
viști s-au întrerupt.

Continuă și greva docherilor ameri
cani. Monopolurile exercită presiuni a- 
supra membrilor Congresului, pentru 
a-i determina să adopte noi măsuri 
care să limiteze dreptul la grevă. Din 
jumătate în jumătate de oră, posturile 
de radio din New York repetă amenin
țarea că dacă greva docherilor nu va 
lua sfîrșit pînă la 9 ianuarie, cînd se va 
întruni Congresul, vor fi adoptate noi 
legi antisindicale.

In pofida acestor amenințări lupta

segrevistă a muncitorilor americani 
extinde. Ziarele scriu că nu se va putea 
evita o grevă generală a feroviarilor, 
precum și o nouă grevă a salariaților 
de |a uzinele de aviație Lockhead.

*
BOGOTA 8 (Agerpres).— Timp de 

patru zile emisiunile rețelei- de televi
ziune din Columbia au fost paralizate 
de greva artiștilor instrumentiști și ac
torilor de la televiziune, relatează a- 
genția Prensa Latina. Greva a fost de
clarată în semn de protest împotriva 
excesului de pelicule cinematografice 
produse în străinătate și prezentate de 
televiziunea columbiană, în dauna pro
gramelor naționale.

CHOMBE PREGĂTEȘTâ 

NOI OPERAȚIUNI MILITARE

ELISABETHVILLE 8 (Agerpres).— 
Chombe s-a reîntors 
marți la Elisabethville, venind de là 
frontiera cu Rhodesia 1
automobilul consulului
Katanga. Forțele O.N.U. au fost de- 
îndată retrase din jurul reședinței 
lui Chombe, pentru a-i permite a- 
cestuia „deplină libertate de miș
care". în jurul reședinței au fost 
postate unități ale poliției katan
gheze.

După cum subliniază agențiile oc
cidentale de presă, revenirea lui 
Chombe la Elisabethville constituie 
un rezultat al manevrelor puse la 
cale în ultimele zile de Marea Bri- 
tanie și Belgia. Autoritățile O.N.U. 
au anunțat că i-au făcut cunoscut lui 
Chombe că nu vor duce nici un fel de 
tratative cu el pînă cînd nu-și va 
manifesta deplina adeziune față de 
principiul unității Congoului. Din de
clarația făcută de Chombe marți, la 
sosirea sa la Elisabethville, reiese 
însă că el nu are deloc intenția de 
a renunța la așa-numita „indepen
dență” a Katangăi.

în același timp însă, secesioniștii 
so pregătesc pentru ducerea unui 
război îndelungat de partizani îm
potriva autorităților O.N.U. și a gu
vernului central congolez. „Minis
trul de interne’1 katanghez, Munon- 
go, a făcut la Mokambo, în apropiere 
de frontiera dintre Katanga și Rho
desia de nord, o declarație belicoasă 
în care a anunțat că tuturor locui
torilor Katangăi li s-a ordonat să se 
considere soldați și să se împotri-

vească prin toate mijloacele resîl- 
pirii provinciei katangheze la Con
go.

nestingherit

de nord în 
belgian în

CONTROLUL GUVERNULUI 
CENTRAL ÎN KATANGA

NEW YORK 8 (Agerpres). — Se
cretarul general al Ministerului Lu
crărilor Publice al Congoului, Fran
çois Kalala, va pleca la Elisabeth- 
ville în fruntea unei misiuni admi
nistrative pentru a prelua temporar 
conducerea administrației din Ka
tanga de sud.

După cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press, observa
torii din New York consideră că 
noul plan al guvernului congolez 
constituie o tendință de a merge în 
întîmpinarea aspirațiilor populației 
din Katanga. In același timp, însă, 
referindu-se la măsurile în. domeniul 
monetar, observatorii subliniază că 
controlul guvernului central asupra 
valutei Katangăi înseamnă că o 
parte din străini vor fi nevoiți să 
părăsească țara, deoarece regimul 
lui Chombe le îngăduia să transfere 
în străinătate 
turtle lor.

50 la sută din veni-

★

(Agerpres). Datele recen- 
inleresele monopolurilor

R. F. Germană într-o serie de probleme 
importante ale actualității internaționale.

C.C. al P.P.R.M., a rostit o cuvîn- 
tare de deschidere.

Convocarea unei conferințe 
a șefilor statelor africane

CAIRO. Toate țările africane au 
hotărît în unanimitate să convoace 
o conferință a șefilor statelor africa
ne la 23 mal 1963 în orașul Addis 
Abbeba. După cum a declarat am
basadorul Camerunului în R.A.U., 
conferința va fi precedată de o con
sfătuire a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor africane. Data con
vocării ei nu a fost încă stabilită.

NEW YORK. Peste 100 de profesori 
și asistenți de la Universitatea Colum
bia din New York au semna) un apel 
către membrii Camerei Reprezentanților 
din Congresul S.U.A. în care cer lichi
darea faimoasei Comisii pentru anche
tarea activității antiamericane.

ULAN BATOR. La 8 ianuarie, la 
Ulan Bator s-a deschis consfătuirea 
în problemele muncii ideologice, 
convocată de C.C. al P.P.R.M., la 
care participă peste 1 000 de per
soane. J. Țedenbal. prim-secretar al

PARIS. La primăria orașului Ca- 
hors (Franța), a avut loc o adunare 
a reprezentanților a 18 partide po
litice de stînga și organizații demo
cratice din departamentul Lot care 
au protestat cu hotărîre împotriva 
boicotului la care este supus pre
ședintele Senatului, Gaston Mon- 
nerville. de președintele de Gaulle 
și de alte personalități suspuse ale 
regimului puterii personale.

NEW YORK. La 7 ianuarie, N. T. 
Fedorenko, noul reprezentant per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., a pre
zentat scrisorile de acreditare se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant. între U Thant și N. T. Fedo
renko a avut loc o convorbire în 
problemele legate de activitatea 
O.N.U.

TUNIS. Autoritățile tunisiene au a- 
resfat la 7 ianuarie noi persoane impli
cate în complotul antiguvernamental 
descoperit recent. Aceasta a determinat 
Tribunalul militar din Tunis să amine 
judecarea procesului. Capetele de acu
zare sînt : atentat la siguranța statu
lui, tentativă de răsturnare a regimului, 
tentativă de asasinare a președintelui 
republicii.

Deschiderea Congresului S.U.A.

BRUXELLES 8 
fe ilustrează că 
belgiene in Congo au fost lovite. Pînă 
in prezent, Belgia furniza 30—35 la sută 
din importurile congoleze, dar in 1962 
această cotă s-a redus la 15 fa sută. Re
culul cel mai mare s-a observat în dome
niul industriei constructoare de mașini, 

> unde cota belgiană a scăzut de la 10 Ja 
sută la 2 la sută. Pozifiile pierdute ’ de 
Belgia au .fost preluate de englezi, vesl- 
germani și, în special, de S.U.A.

S.U.A. au acordat Congo-ului în ultimii 
doi ani credite în valoare de 5 miliarde 
franci belgieni, fiind principalii beneficiari 
ai importurilor congoleze. De mâi mult 
timp Leopoldville-ul acordă preferință pro
duselor S.U.A.

Primele rezultate 
ale referendumului 

din Brazilia

TASS

de mi-

Declarațiile premierului Nehru
DELHI 8 (Agerpres). — 

transmite:
Luînd cuvîntul la o serie

tinguri la Lucknow, capitala statu
lui Uttar Pradesh, Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei, s-a pro
nunțat cu hotărîre în apărarea po
liticii de neaderare la blocuri mili
tare, promovată de guvernul in
dian. Această politică, a subliniatei, 
s-a bucurat de succes și nu va fi 
schimbată. Nehru a subliniat în mod 
deosebit că Uniunea Sovietică spri
jină politica de neangajare, pe care 
o urmează guvernul Indiei. Politica 
de neangajare și-a dovedit utilitatea 
pentru țara noastră și nu vom re
nunța la ea, a arătat Nehru. El a 
criticat pe liderii politici și partidele 
politice din țară care se opun poli
ticii de neangajare și cer să se re
nunțe la această linie de politică ex
ternă. Nehru a subliniat că persoa
nele care ar dori ca India să fie 
tributară S.U.A. sau altor țări nu 
s-au situat niciodată și nu se vor si
tua pe poziții rezonabile.

Primul ministru al Indiei a de
clarat că în momentul .de față în 
lume se conturează tendința spre 
reglementarea problemelor litigioa
se pe cale pașnică, prin tratative. El 
a salutat cu căldură această tendință 
în relațiile internaționale.

Nehru a dat o ripostă hotărîtă în-

cercărilor reacțiunii de a încredința 
unor puteri străine apărarea și for
țele armate ale țării. Unele partide 
politice și unii „lideri veterani”, a 
spus primul ministru în continuare, 
ar dori ca India să adere la blocu
rile militare ale Occidentului. To
tuși, problema renunțării Indiei la 
politica de neaderare la blocuri nu 
s-a pus și nu se pune, a subliniat el.

Corespondentă 
din Roma

NOTA

John Taxpayer plătește
„Wall Sfreet-ul alimen

tează numai rareori co
loanele comentatorilor de 
zvonuri din viața înaltei 
societăfi“, scrie revista a- 
mericană „Newsweek" în 
ultimul său număr pe 
1962. Intr-adevăr, în 
S.U.A., unde evaziunile 
fiscale se cifrează la mai 
multe miliarde de dolari 
anual, presa de mare ti
rai caută ca lucrurile ce 
se petrec îndărătul ușilor 
capitonate de la birouri
le marilor bancheri ai 
Wall Street-ului să rămî- 
nă cit mai departe de 
John Taxpayer (așa nu
mesc ziarele pe contri
buabilul american).

„O rară privire din in
terior asupra moravurilor 
care domnesc în Wall 
Street — scrie revista — 
am putut-o arunca săp- 
tămina trecută la Curtea 
federală din New York, 
unde J. Truman Bidwell, 
fostul președinte al Bur
sei din New York, a fă
cut pentru a doua oară

fafă unui proces de eva
ziune fiscală. (Primul s-a 
judecat în octombrie și 
juriul a amînaf hotărî- 
rea)“. La tribunal s-au 
citit fragmente din depo
zițiile secrete ale lui Bid- 
well, In care acesta, pen
tru a putea explica cum 
a cheltuit sume foarte 
mari pentru „distracții și 
cultivarea bunăvoinței", a 
fost nevoit să zugrăveas
că „tabloul unei lumi de 
afaceri care este prinsă 
într-un adevărat vîrtej de 
petreceri, excursii și alte 
frivolități“... Pînă aici ni
mic deosebit, doar nimeni 
nu-și închipuie că milio
narii duc o viață de si- 
hașfri. Numai că Bidwell 
„s-a simțit îndreptățit să 
scadă jumătate din suma 
impozabilă a veniturilor 
sale", întrucît, după cum 
a spus el, „80—90 la sută 
din petreceri au fost or
ganizate avînd în 
dere promovarea 
lor..., majoritatea

ve- 
afacerî- 
oaspe- 

filor fiind oameni din 
Wall Street cu care era

în relații, de afaceri". Așa
dar, pînă și nota pentru 
lanful de petreceri al 
bancherilor — în cazul 
lui Bidwell, cite 4—5 pe 
săptămînă — este în cele 
din urmă pusă tot în so
coteala lui John Taxpayer.

După cum se vede co
mentatorii de zvonuri 
despre care este vorba 
la începutul articolului 
din „Newsweek" — există 
și o asemenea specializa
re în presa de peste o- 
cean — pierd intr-ade
văr o sursă grasă de in
formare prin faptul că II 
se impune tăcerea asupra 
Zelului. cum își petrec vre
mea mai marii Wall 
Street-ului.

Dar John Taxpayer pier
de infinit mai mult spe- 
lindu-se să plătească im
pozitele pentru a acoperi 
nu numai bugete din ce 
in ce mai exorbitante, dar 
șl costul petrecerilor or
ganizate de „înalta socie
tate" pe seama lui.

S. L.

■

NEW YORK. 1nfr-un raport de 
sfîrșit de an al experților financiari 
din New York se arată că în anul 
1962 în diferite țări capitaliste au avui 
loc numeroase devalorizări monetare, 
în cursul anului 1962, se arată în ra
port, 31 de valute, printre care cele 
ale Canadei, Argentinei, Braziliei, Iz- 
raelului, Venezuelei, Coreei de sud, 
au atins un nivel minim.

LONDRA. Premierul britanic Mac
millan va pleca în curînd la Roma, 
Cercurile bine informate arată că 
scopul acestei vizite este o întreve
dere cu premierul italian Amintore 
Fanfani în legătură cu problema in
trării Angliei în Piața comună. 
După cum relatează agenția Reuter, 
oficialitățile britanice au arătat că, 
de cîtva timp, guvernul italian ma
nifestă îngrijorare față de perspec
tiva dominării Pieței comune de 
către o axă Bonn-Paris.

Negocierile lui Schröder
la Londra

LONDRA. După două zile de trata
tive, la 8 ianuarie au luat sfîrșit la 
Chequers, reședința particulară a primu
lui ministru al Marii Britanii, tratativele 
dintre ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germane, Schroder, cu ministrul 
afacerilor externe al Angliei, lordul 
Home, și lordul sigiliului privat, Heath. 
La fel ca și după ultima vizită făcută de 
Adenauer la Londra, nu a fost dat pu
blicității nici un comunicat oficial, fapt 
interpretat ca un semn al divergențelor 
care continuă să persiste între Anglia și

BELGRAD. La 8 ianuarie a sosit la 
Belgrad o delegație sovietică. Ea va 
duce tratative cu reprezentanții iu
goslavi privind colaborarea pe viitor 
în domeniul folosirii energiei nuclea
re în scopuri pașnice. Delegația este 
condusă de V. A. Levșa, prim-vice- 
președinte al Comitetului de stat al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei atomice.

CIUDAD DE MEXIC. Potrivit date
lor furnizate de Biroul de Statistică al 
Băncii Nationale a Mexicului, In anul 
1962 populația Mexicului s-a ridicat la 
32 500 000 de locuitori.

Azi încep la Washington lucrările 
celui de-al 88-lea Congres al S.U.A. 
Componența celor două Camere ale 
sale este în principal rezultatul ale
gerilor legislative din 6 noiembrie 
anul trecut, care au asigurat parti
dului democrat o majoritate netă a- 
tît în Camera Reprezentanților — 258 
democrați față de 176 republicani, 
cît și în Senat — 67 de democrați 
față de 39 republicani.

NEW YORK. Agenția U.P.I. a- 
nunță că o rachetă intercontinentală 
„Minuteman“ lansată la 7 ianuarie 
de pe o rampă subterană de la Cape 
Canaveral 
înainte de 
prevăzută, 
ricane au 
tehnică a 
chetei”.

a trebuit să fie distrusă 
a-și efectua traiectoria 
Serviciile aviației am'e- 
anunțat că „o defecțiune 
impus distrugerea ra-

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). 
— Referindu-se la primele rezultate 
ale referendumului care a avut loc 
în Brazilia la 6 ianuarie, agenția 
U.P.I. relatează că ..victoria masivă 
a președintelui Joao Goulart indică 
reîntoarcerea Braziliei pe calea spre 
o formă prezidențială de guvernă- 
mînt".

Rezultatele cunoscute în seara zi
lei de 7 ianuarie indicau 1 770 030 
voturi în favoarea regimului prezi
dențial și numai 319 196 în favoarea 
formei parlamentare de guvernă- 
mînt introdusă cu 16 luni în urmă. 
(Amedamentul la constituție în vir
tutea căruia puterile prezidențiale 
au fost mult reduse a fost adoptat 
de către Congresul național în sep
tembrie 1961 pentru a se pune capăt 
crizei politice în cadrul căreia forțele 
de extrerpă dreaptă încercau să îm
piedice preluarea președinției de că
tre Joao Goulart).

Problema sporirii prețurilor
și chiriilor în Italia

Comitetul executiv al celei mai 
mari dintre cele trei centrale sindi
cale italiene, Confederația Generală 
a Muncii (C.G.I.L.) a examinat, la 3 
ianuarie, problema creșterii prețuri
lor și chiriilor în Italia. In comu
nicatul publicat, Comitetul executiv 
a arătat că sporirea prețurilor este o 
caracteristică constantă a vieții eco
nomice italiene în ultimii zece ani și 
că această tendință s-a accentuat 
îndeosebi în ultimele luni ale anului 
1962. C.G.I.L. a respins afirmația a- 
numitor cercuri patronale, după care 
acest fenomen s-ar datora sporirilor 
de salarii pe care le obțin din cînd 
în cînd oamenii muncii printr-o a- 
prigă luptă revendicativă. S-a arătat 
că dimpotrivă în Italia salariile și 
ritmul lor de creștere sînt cele mai 
scăzute dintre țările Pieței comune. 
La baza profundului val de lupte 
greviste care agită de luni de zile 
cele mai diferite categorii de oameni 
ai muncii din Italia se află printre 
altele tocmai faptul că puterea de 
cumpărare a salariilor este redusă 
necontenit de spirala prețurilor, tari
felor și chiriilor,

După cum rezultă din graficul în
tocmit de experții sindicatelor (gra
fic pe care-l publicăm alăturat 
— n. r.) între 1960 și 1962 pre
țurile au crescut cu 7,5 la sută. 
Din acest punct de vedere Ita
lia s-a situat, printre țările Pie
ței comune, pe locul al doilea, 
după Franța (+ 8,4 la sută). Procen
tul cel mai înalt de sporire a prețu
rilor s-a înregistrat la produsele du
rabile de uz casnic (15,4 la sută). Au 
crescut însă simțitor și prețurile la 
produsele alimentare (cu circa 10 la 
sută). Pentru organizarea monopolis
tă a achiziției de la țărani și a distri
buirii. pe piață a acestor produse este 
semnificativ faptul că foarte puțin 
sau chiar nimic din procentul de mă
rire a. prețurilor a revenit producă
torilor. Ziarul „l’Unita" a înregistrat 
un caz — pe care cu drept cuvînt l-a 
numit rușinos — și care se produce 
nu arareori pe piața alimentară. 
Fructe cumpărate de la țărani cu un 
anumit preț sînt vîndute orășenilor 
la un preț de zece ori superior, la 
capătul unui lung lanț de interme
diari dominat de cîțiva mari comer- 
cianți. Anul 1962 s-a încheiat de alt
fel cu rin nou „cadou" de acest gen 
făcut populației : sporirea prețurilor

țigărilor, cafelei și ale altor produse 
alimentare.

Pentru cei ce trăiesc dintr-un sa
lariu, problema chiriilor este și mai 
grea. Intre 1953 și 1961 chiriile au 
crescut cu 262 la sută, iar în cursul 
anului trecut au înregistrat o nouă 
creștere, în medie de 11,9 la sută. 
Ele au ajuns să înghită între 30 și 50 
la sută din venitul unui salariat. 
Aci își spun cuvîntul societățile care 
speculează ' sing er os terenurile de 
construcții și faptul că nu există o 
reglementare a

Dacă se ține 
alimentare și 
medie peste 80 
unei familii de 
problemei reiese de la sine. Aceasta 
explică mișcările de protest cetățe-

care s-au produs din această.

chiriilor.
seama că produsele 
chiria acoperă în 

la sută din venitul 
salariați, gravitatea

nesc
pricină și care, la sfîrșitul lunii de
cembrie, au dat naștere grevei gene
rale din Sardinia.

In legătură cu problema creșterii 
prețurilor trebuie semnalată și 
nemulțumirea provocată în opinia 
publică și îndeosebi în anumite pă
turi ale populației muncitoare de 
sporirea tarifelor la transporturile 
publice. Cu începere de la 1 ianuarie 
au intrat în vigoare noile prețuri ale 
biletelor de călătorie pe căile ferate, 
cu 4 la sută mai mari.

Zilele trecute au avut loc, din a- 
ceasta pricină, puternice manifestații 
de protest în gările Termini și Val- 
montone din suburbiile Romei. Ma- 
nifestanții, printre care se aflau mii 
de muncitori „navetiști" care lucrea
ză în fabricile și pe șantierele din 
Roma, dar locuiesc în jurul capitalei, 
au împiedicat timp de mai multe ore 
plecarea trenurilor.

C.G.I.L. a elaborat o serie de pro
puneri pentru a se combate scumpi
rea vieții. Printre acestea se află : 
crearea unor piețe alimentare inter- 
comunale fără intermediari, un 
control mai eficace al prețurilor 
din partea organelor comunale, întă
rirea mișcării cooperatiste și elabo
rarea unei legi care 
anumite norme pentru 
riilor.

Mișcările spontane de 
potriva scumpirii vieții împreună cu 
marile lupte revendicative ale oame
nilor muncii din Italia care cer spo
rirea. salariilor, lărgirea drepturilor 
sindicale, efectuarea reformei agra
re, o mai mare grijă pentru școli, 
spitale etc. arată încă o dată că de 
așa-zisul miracol economic înregis
trat în ultimii ani în Italia și prin 
care se înțelege o anumită creștere 
a producției industriale și a venitu
lui național nu beneficiază masa ce
lor ce muncesc. „Miracolul economic, 
spunea cu drept cuvînt Palmiro To
gliatti la recentul Congres al Parti
dului Comunist Italian, a intensificat 
concentrarea capitalurilor, a mărit 
forța economică și puterea marilor 
monopoluri dar nu a rezolvat acele 
probleme ale societății noastre care 
sînt hotărîtoare pentru viața cetățe
nilor. Ba chiar a creat și a agravat 
probleme noi".

GIORGIO PASTORE

să prevadă 
fixarea chi-

protest îm-

Muncitorii sezonieri din Mexic care sînt nevoit! să lucreze pe plan
tațiile din S.U.A. duc un trai de mizerie. In fotografie : Aspectul unul 
dormitor comun al muncitorilor mexicani din S.U.A.

Măsuri represive ale Juntei militare Hin Peru
LIMA 8 (Agerpres). — Agențiile 

occidentale de presă anunță că în tot 
cursul zilei de 7 ianuarie poliția peru- 
viană, acționînd în virtutea „stării de 
asediu“, a continuat perchezițiile și are. 
stările în rîndurile a numeroși fruntași 
politici, sindicali, oameni de arfă și 
cultură cunoscuți pentru vederile lor 
progresiste. Potrivit agenției Associated 
Press, deși autoritățile nu au indicat nu
mărul persoanelor arestate, s-a aflat că 
numai la baza aeriană Las Palmas sini 
deținute 685 de persoane. Numeroase 
arestări au fost efectuate îr orașele 
Lima, Cuzco, Quillabamba, Arequipa, 
Sicuani, precum și în alte localități. 
„Guvernul — relatează agenția U.P.I. — 
a folosit automobile, autocamioane, tre
nuri și chiar avioane pentru a-i trans
porta pe aresfafii din toate colțurile țării 
la centrele de interogatoriu".

Potrivit unei știri a agenției Associa
ted Press, guvernul S.U.A. urmărește cu

interes desfășurarea situației din Peru 
și măsurile represive luate de junta mi
litară peruviană pentru a face față creș
terii nemulțumirii populare. Infr-o tele
gramă din Washington, agenția arată că 
„oficialitățile americane și-au exprimat 
satisfacția față de măsurile energice 
întreprinse de junta peruviană pentru 
a menține pacea și stabilitatea în țară“.

La chemarea organizațiilor sindicale 
și studențești, în numeroase regiuni din 
Peru au fost declarate la 7 ianuarie 
greve de protest împotriva acțiunilor 
antidemocratice ale guvernului. Funcțio
narii de bancă din întreaga țară au in
trat în grevă dar au fost siliți să se 
înapoieze la lucru fiind declarați „mo
bilizați“ în virtutea legilor privind „sta
rea de asediu”. în diferite orașe au 
avut loc ciocniri între poliție și demon
stranți. în urma exploziei unei bombe, 
un camion al poliției a fost aruncat în 
aer.

Nazist notoriu... deputat în Bundestag
BERLIN 8 (Agerpres).— După gînd unul din funcționarii superiori 

în ai partidului nazist.
componența Bundestagului de la 
Bonn din partea Uniunii creștin-so- 
ciale a intrat Max Frauendorfer, 
care în anul 1933 era aghiotantul 
personal al lui Himmler. Intrînd în 
rîndurile S.S.-ului, el a urcat cu re
peziciune pe scara ierarhică, ajun-

cum anunță agenția A.D.N.,
Fiind în timpul războiului atașat 

pe lingă guvernatorul general al Po
loniei ocupate, el a condus operațiu
nile de trimitere la muncă forțată 
a polonezilor în Germania. Numele 
lui Frauendorfer a fost citat și la 
procesul de la Nürnberg al crimina
lilor de război naziști.
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