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plinirea planului anual dç producție cu 14 zile înainte de termen. In acest an 
ei au realizat un indice mediu de utilizare a furnalelor cu 56 la sută mai mare 
decît cel din anul 1959, iar producția zilnică de fontă a sporit simțitor. In fo
tografie: furnalele de la „Victoria“ Călan.
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TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Furnaliștii de la Uzinele siderurgice „Victoria“ Călan au raportat înde-

In subteran, abataje frontale
A devenit o tradiție, dacă putem 

spune așa, ca an de an minerii trus
tului nostru să raporteze îndepli
nirea planului anual înainte de ter
men. Planul de producție pe anul 
1963 a fost realizat cu 19 zile mai 
devreme. Pe primele 11 luni din a- 
cest an am obținut peste prevede
rile planului economii la prețul de 
cost în valoare de 3 600 000 lei și 
2 300 000 lei beneficii.

Printre metodele avansate de lu
cru care au dat rezultate deosebite 
în unitățile noastre se află în pri
mul rînd extragerea cărbunelui în 
abataje frontale. La exploatarea Fi- 
lipeștii de Pădure, unde există cele 
mai bune condiții pentru aplicarea 
acestui procedeu, au fost instruite 
special brigăzile de mineri pentru 
cunoașterea organizării muncii, a 
mecanismelor folosite. S-au creat și 
panouri mai mari de exploatare, asi- 
gurîndu-se front de lucru pentru un 
timp mai îndelungat, de 8—10 luni, 
în loc de 3—4 luni cum șe lucra 
înainte și s-a trecut la organizarea 
mai atentă a transportului cărbune
lui la suprafață. Faptul că la mina 
Filipeștii de Pădure mai bine de 60 
la sută 
extrage 
tribuit 
pe post

La lucrările de pregătire și des
chidere a straturilor se folosesc 
cu succes mașinile de încărcat 
tip G.N.L. și G.P.S. Pentru ca aceste 
agregate de mare productivitate să 
dea randamentul corespunzător, ele 
au fost repartizate în locuri de mun
că cu înclinare mică, folosindu-se 
totodată susținerea metalică. îmbu
nătățirea utilizării acestor mașini și 
condițiile de lucru create ne-au dat 
posibilitate să obținem o avansare 
lunară la lucrările de pregătire cu 
6 la sută mai mare celei prevăzute 
în plan. La exploatarea carboniferă 
Șotînga au fost realizate o viteză

din volumul producției se 
din abataje frontale a con- 
la creșterea randamentului 
și a productivității muncii.

de avansare sporită și un preț de 
cost al lucrărilor de deschidere mai 
redus, prin utilizarea unei combine 
de înaintare de mare randament.

Pentru reducerea consumului de 
lemn și a cheltuielilor de întreținere 
a galeriilor, în toate exploatările 
noastre s-a introdus și s-a extins 
susținerea cu. bolțari din beton, trus
tul creînd unități specializate în 
execuția acestor prefabricate. Orga
nizarea procesului de producție în 
abataje frontale ne-a dat totodată 
posibilitatea să extindem susținerea 
în fier a acestora. Datorită folosirii 
extensive și intensive a dotației de 
stîlpi și grinzi metalice, noi am reu
șit să extragem în anul 1963, după 
acest procedeu de armare, circa 45 
la sută din volumul producției rea
lizat în abatajele frontale.

Extinderea armării cu bolțari din 
beton și a susținerii metalice a con
tribuit nu numai la creșterea pro
ductivității muncii, ci și la reduce
rea consumului specific de lemn de 
mină. în 11 luni din acest an noi am 
economisit peste 5 300 m c lemn de 
mină, ceea ce reprezintă consumul 
de lemn pentru armarea galeriilor 
pe întregul trust pe timp de mai 
bine de o lună.

Pe baza experienței cîștigate pînă 
acum, conducerea trustului a trecut 
la studierea rezervelor interne, e- 
xistente în fiecare unitate, stabilin- 
du-se planuri concrete de măsuri 
pentru punerea lor în valoare. O 
parte din măsurile preconizate au 
și început să prindă viață.

Colectivul trustului nostru este 
hotărît să dezvolte experiența cîști- 
gată în muncă, îneît în anul 1964 să 
îndeplinească sarcinile de plan în 
mod exemplar, la toți indicii.

Ing. ILIE POPESCU 
directorul Trustului minier 

„Muntenia“ — Ploiești

Cu aceleași instalații
Colectivul Uzinelor chimice din 

Rîșnov a îndeplinit planul anual al 
producției globale și marfă cu 12 
zile mai devreme. în acest răstimp 
s-au produs, comparativ cu anul 
1962, cu peste 47 la sută mai multe 
rășini sintetice pe bază de acetat de 
polivinil, precum și cantități în
semnate de alte produse chimice.

Este știut că realizarea unei pro
ducții ritmice — decadă cu decadă, 
lună de lună — are o deosebită im
portanță pentru îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii. La noi în u- 
zină a intrat în obișnuință ca sec
țiile de fabricație să primească sar
cinile lunare de plan cu 15—20 de 
zile înainte de începerea lunii. în 
felul acesta este timp suficient pen
tru asigurarea procesului de ■ pro
ducție cu materiile prime și mate
rialele necesare, iar inginerii-tehno- 
logi și maiștrii au posibilitate să se 
îngrijească de buna organizare a 
producției.

îndeplinirea ritmică a planului 
este strîns legată de folosirea din 
plin a instalațiilor, de respectarea 
întocmai a prescripțiilor tehnolo
gice. în acest scop schimburile _ au 
fost încadrate cu oameni pregătiți 
dintre care mulți membri de partid; 
am asigurat asistența tehnică nece
sară și în schimburile II și III, nu
mind în fiecare secție tehnologi și 
maiștri, precum și laboranți care să 
asigure controlul pe faze.

în atenția colectivului nostru stă 
și scurtarea termenelor de revizie și 
de reparații periodice ale instalații
lor tehnologice/ Munca în atelierul 
de întreținere a fost mai bine orga
nizată, Pe fază de‘grafice se exe-

— o producție sporită
cută din timp piesele necesare re
parațiilor, iar în perioada de revi
zie ele numai se asamblează. Re
zultatele acestor măsuri se oglin
desc în creșterea simțitoare a indi
cilor de utilizare intensivi și ex
tensivi ai agregatelor ; comparativ 
cu anul 1962 acești indici au sporit 
la instalațiile de polimerizare a ace- 
tatului de vinii cu circa 20 la sută 
iar la acetaldehidă cu 19 la sută, 
în cursul acestui an s-au executat o 
serie de perfecționări în tehnologia 
de fabricație, modernizări de insta
lații și utilaje, asimilări de noi pro
duse. Astfel, s-a experimentat și 
s-a introdus în fabricație un căr
bune activ folosit la sinteza aceta- 
tului de vinii, s-au adus modificări 
în proporția de acetilenă și acid a- 
cetic la încărcarea catalizatorului 
etc. Numai prin aceste două măsuri 
productivitatea muncii a crescut la 
reactoare cu 23 la sută.

Folosind mai bine instalațiile, în 
decursul acestui an am putut pro
duce noi sortimente de rășini pe 
bază de acetat de polivinil, cum sînt 
aracetul, material necesar în cons
trucții la lipirea parchetului lame- 
lar, côvorul P.V.C., noi produse chi
mice pentru fabricile de țigarete, 
industria poligrafică, agricultură 
etc. La realizarea lor am colaborat 
strîns cu specialiști din diferite in
stitute de cercetări.

Experiența dobîndităîn acest an 
este folosită pentru pregătirea în 
bune condiții a planului pe 1964.

Ing. IOAN CRISTEA 
directorul Uzinelor chimice Rîșnov

între instructorii artistici
Schimburi de experiență
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Construcții de case pentru specialiștii 
din gospodăriile colective

în gospodăriile colecti
ve din regiunea București 
lucrează un număr însem
nat de specialiști. Ei în
drumă cu competență pe 
colectiviști să aplice cele 
mai avansate metode a- 
grozootehnice, menite să 
ducă la sporirea produc
țiilor agricole. Consiliile 
de conducere ale acestor 
unități se străduiesc să le 
asigure condiții bune 
muncă și de viață, 
de mult s-au mutat 
case noi, construite de

tre gospodării, specialiștii 
care lucrează la G.A.C. 
Buzescu, Măgura și Po- 
roschia din raionul Ale
xandria, cei din Bujor, 
Conțești și Lisa, raionul 
Zimnicea, etc. Pînă acum 
gospodăriile colective din 
regiunea București au 
construit pentru specia
liști 90 de case, majorita
tea cu cîte două aparta
mente. în curînd vor mai 
primi locuințe încă 66 de 
ingineri.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — In vederea extinde
rii metodelor bune de lucru, comitetul regional de cultură 
ți artă ți casa regională a creației populare au organizat 
duminică la Botoșani ți Săveni schimburi de experiență cu 
instructorii brigăzilor artistice de agitație ți ai formațiilor 
de dansuri din raioanele Botoțani, Dorohoi, Fălticeni, Să- 
veni ți cu instructori de pe lingă casa de cultură din Su
ceava. Cu acest prilej, metodițti ai casei regionale a crea
ției populare ți instructori voluntari care lucrează pe lingă 
căminele culturale au prezentat referate privind activitatea 
artistică de amatori din regiune. Instructorul brigăzii artis
tice de agitație de pe lingă căminul cultural din comuna 
Leorda, raionul Botoțani, a vorbit despre contribuția adusă 
de această brigadă la sprijinirea acțiunii pentru întărirea 
economico-organizatorică a gospodăriei colective ți la dez
voltarea conțtiinței socialiste a colectivițtilor.

Schimburile de experiență au fost însoțite de demonstra
ții practice ■— programe prezentate de unele din cele mai 
bune brigăzi de agitație ți formații de dansuri din regiune.

Dezvoltind întrecerea socialistă

ive
și-au realizat planul anual

Pesie W0 de întreprinderi

și organizații economice

din regiunea Brașov
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). 

— Pînă ieri, peste 100 de 
întreprinderi și organizații eco
nomice din regiunea Brașov 
își realizaseră sarcinile prevă
zute în planurile anuale de pro
ducție. De la începutul anului și 
pînă în prezent, colectivele de 
muncitori, ingineri; tehnîcieiiî 
și proiectanți din regiunea 
Brașov, dînd importanța cu
venită introducerii tehnicii și 
tehnologiei noi de fabricație, 
au aplicat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice efi
ciente: modernizări de mașini 
și utilaje, echiparea unor strun
guri. și altor mașini cu dispozi
tive de strîngere pneumatică și 
capete multibroșe, mecanizarea 
transportului intersecții și inter- 
operații și altele.

în prezent, în majoritatea în
treprinderilor se pregătește cu 
minuțiozitate tehnologia pentru 
producția anului viitor.

cembrie, chimiștii de la Borzești 
au dat beneficii peste plan în 
valoare de aproape 8 000 000 lei. In 
ultimele zile au mai anunțat rea
lizarea planului colectivul Rafi
năriei nr. 8 Dărmănești, colecti
vul grupului de șantiere Bistrița 
aval și altele. Pînă acum, 35 în
treprinderi industriale din regiu
nea Bacău și-au îndeplinit sarci
nile anuale de plan.

40 de întreprinderi

din, regiunea Crișana

35 de întreprinderi

din regiunea Bacău
BACĂU (coresp. „Scînteii“). 

— Chimiștii Combinatului Bor
zești și-au 
nual 
me.

realizat planul a- 
cu 12 zile mai devre-

Ei și-au îndeplinit, de a- 
semenea, sarcina de creștere a

Exploatările miniere aparți- 
nind Trustului „Ardealul“ și-au 
îndeplinit planul anual de pro
ducție cu 11 zile mai devreme. 
Pînă în prezent, minerii de aici 
au extras, peste plan, mai mult 
de 7 000 tone cărbune brun, a- 
proape 14 000 tone lignit, 224 tone 
bitum. în 11 luni, minerii Trus
tului „Ardealul“ au redus prețul 
de cost planificat prin realizarea 
unei economii suplimentare de 
4 438 000 lei.

Au îndeplinit planul anual, 
înainte de termen, și colectivul 
uzinei de construcții și reparații 
utilaje miniere din orașul dr. 
Petru Groza, fabrica de pielărie 
și încălțăminte „Crișul“, unitățile 
ațparținînd Uniunii regionale a 
cooperației meșteșugărești și al
tele. Pînă în prezent, 40 de între
prinderi din regiunea Crișana 
și-au îndeplinit planul anual de 
producție. Colectivele întreprin
derilor din regiune au realizat 
totodată 33 000 000 lei economii 
la prețul de cost.

de nord, 
sioniști 
toarcere 
munți.

in Gara 
Excur- 
la în

clin
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de vînători.
de

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Filiala A.G.V.P.S. Tg. Mureț a organi
zat ieri o vînătoare colectivă, la oare 
au participat peste 100
Cu o zi înainte, 6 maiștri 
vînătoare au fost pe teren și au 
întocmit schițele goanelor ți ale ștan
durilor pentru vînători. Duminică 
dimineața, după ce au ajuns la locul 
vînătorii, s-au repartizat locurile prin 
tragere la sorți. Acțiunea a avut rezul
tate deosebit de frumoase. In pădurile 
din împrejurimile satelor Lechincioara, 
Ernei, Păcureni etc. „au căzut în foc" 
210 iepuri și câteva vulpi. Recordul zi
lei a fost obținut de grupul de vînători 
condus de maistrul Iojsa Alexandru 
care, la semnalul cornului de încetare, 
vînasg 48 de iepuri și 2 vulpi.

Vînătorii din Tg. Mureț au avut în 
acest an o activitate rodnică. In afară 
de cele peste 4 000 kg de carne de 
vînat valorificate, membrii acestei fi
liale nu numărat aproape 16 000 de piei 
ți blănuri.

Ll,

productivității muncii pe întregul 
an. Pînă la începutul lunii de-

In sala de lectură a bibliotecii facultății de științe juridice a Universității 
.Al. I. Cuza“ din Iași, studenții so pregătesc pentru apropiata sesiune de 
examene, (Foto : GH. VINȚILĂ)

Studioul de radioficare 
al studenților

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — Zi
lele acestea, locuitorii „orășelului 
studențesc“ au ascultat primele emi
siuni ale studioului de radioficare 
studențesc. Amplasat în frumoasa 
clădire a Casei de cultură a studen
ților, acest mic studio va emite de 
acum și programe proprii în fiecare 
joi. Reporterii primelor emisiuni 
și-au îndreptat atenția spre pregăti
rile pentru sesiunea de examene.

în Vitrine,

MARCA IIN0

în aceste zile, vitrinele magazine
lor de produse zaharoase și-au înnoit 
decorul. Crengile tradiționalului pom 
de iarnă stau aplecate sub povara 
unor produse purtînd marca noii fa
brici de ciocolată din Capitală, in
trată de curînd în producție.

în mai puțin de un an, construc
torii bucureșteni au înălțat o fabri
că modernă, după proiectele reali
zate de institutul de specialitate din 
industria alimentară. Fabrica va pro
duce anual mii de tone de ciocolată. 
Procesul de producție este mecani
zat și în parte automatizat. în prin
cipal, munca omului se rezumă la 
supravegherea utilajelor, dirijate și 
controlate de la tablouri de comandă.

Dintre secțiile cele mai importan
te, cea de preparare a ciocolatei are 
principalul rol în desfășurarea fabri
cației, Sala spațioasă, cu pereți căp
tușiți în faianță, are aspect de labo
rator. Se pregătesc diferite sorturi 
de ciocolată (amăruie, cu vanilie, cu 
lapte etc.). Boabele de cacao, după 
ce au fost selecționate și prăjite, a- 
jung aici sub formă de granule. Su
pusă la mai multe operații — măci
nare, melanjare, amestecare cu lapte, 
zahăr sau unt de cacao — din ma
teria primă se obține ciocolată brută. 
Cu ajutorul unor instalații speciale 
se efectuează și operația de tratare 
și rafinare a ciocolatei. Sala prepa- 
rației este dotată cu instalații de 
ventilație și este luminată fluores
cent.

La primul etaj se află laboratorul 
de creație pentru elaborarea rețete
lor de preparare a noilor sortimente 
și verificarea acestora prin șarje în 
miniatură. Etajul II cuprinde secția 
de finisare a produselor.

Fabrica poate produce și prelucra 
zilnic 600 kg de ciocolată. în pre
zent ea produce aproape 100 sorti
mente de ciocolată.

Intr-una din secțiile noii fabrici de ciocolată din Capitală

ru
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CE ARATA CIFRELE AMARULUI STATISTIC
1963

Apărut nu de mult, Anuarul sta
tistic al R.P.R. pe anul 1963 oferă 
cititorilor din țară și de peste hotare, 
în limbajul lapidar al cifrelor, o 
imagine cuprinzătoare a avîntului 
economiei noastre socialiste. Cuprin- 
zînd date începînd cu anul 1950, iar 
acolo unde a fost posibil și necesar 
începînd cu anul 1938 sau 1948, 
anuarul oglindește marile Realizări 
obținute de poporul nostru munci
tor, sub conducerea partidului, în 
anii construcției socialiste, profun
dele transformări petrecute în viața 
economică și social-culturală a țării. 
Seriile de date se încheie cu anul 
1962, al treilea an al planului de 
șase ani, an care reprezintă jumă
tatea drumului parcurs de oamenii 
muncii din țara noastră în îndepli
nirea mărețelor sarcini prevăzute de 
Directivele Congresului al Ilî-lea al 
P.M.R. Numărul mare de întreprin
deri care raportează în aceste zile 
îndeplinirea înainte de termen a pla
nului anual demonstrează că și sar
cinile planului de stat pe 1963 vor fi 
realizate cu succes.

★
Caracteristica esențială a econo

miei noastre socialiste, așa cum 
reiese din cifrele cuprinse în anuar, 
constă în dezvoltarea ei complexă, 
echilibrată, pe o linie continuu as
cendentă, în ritmul înalt de creș
tere a ramurilor ei. în aceasta își 
găsesc expresie rezultatele politicii 
economice a partidului și statului 
nostru, rezultatele înfăptuirii con
secvente a politicii leniniste de in
dustrializare socialistă, 
cale pentru făurirea și dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale 
mului, pentru creșterea necontenită 
a forțelor de producție ale țării, '■ 
pentru valorificarea superioară a 
resurselor ei naturale și creșterea 
nivelului de trai al maselor largi 
ale celor ce muncesc.

Cifre grăitoare confirmă această 
caracteristică principală a economiei 
noastre. în perioada 1950—1962, deci 
în 12 ani, venitul național al țării 
s-a triplat. Importanța acestui pro
gres făcut în creșterea poten
țialului economic al țării reiese 
cu putere dintr-o comparație : în 
perioada 1929—1938, adică în 10 ani, 
venitul național al Romîniei burghe- 
zo-moșierești a crescut numai cu 9,6 
la sută. Creșterea atît de rapidă a 
venitului național în ultimii 12 ani 
— în medie cu 10 la sută pe an — 
reflectă schimbările hotărîtoare in
tervenite în structura și proporțiile 
economiei naționale.

Devenită ramură conducătoare a 
economiei, industria socialistă a im
primat un caracter dinamic și un

ca singura

a socialis-

al

ION PÄCURARU 
director general-adjunct 

Direcției Centrale de Statistică

ritm înalt creșterii venitului națio
nal, dezvoltării întregii economii. în 
intervalul 1950—1962, producția glo
bală industrială a crescut de 4,5 
ori, cu un ritm mediu anual de 13,3 
la sută. Producția mijloacelor de 
producție a sporit cu 5,4 ori, iar pro
ducția bunurilor de consum de 3,4 
ori.

Datele anuarului demonstrează 
convingător îndeplinirea cu succes 
a obiectivelor prevăzute de Directi
vele Congresului al III-lea al 
partidului în ce privește creșterea 
producției industriale. Demn de re
levat este faptul că în primii trei ani 
ai planului șesenal (1960—1962), rit
mul anual de creștere a producției 
globale industriale a fost de 15,8 la 
sută, ritm net superior celui reali
zat în perioada 1951—1959 (12,8 la 
sută) lși celui prevăzut de Directive 
pentru întregul șesenal (13 la sută).

Concomitent cu creșterea în ritm 
intens a producției au avut loc 
schimbări radicale și în structura 
industriei — rezultat al politicii de 
industrializare socialistă, de dezvol
tare cu precădere a industriei grele 
cu pivotul, ei, industria constructoa
re de mașini. Ponderea grupei A 
(producția mijloacelor de producție) 
în producția globală a industriei a 
crescut de la 45,5 la sută în 1938, la 
66 la sută în 1962, iar a industriei 
constructoare de mașini — de la 
10,2 la sută la 26,3 la sută (adică de 
peste 2,5 ori).

Industria constructoare de mașini 
și-a afirmat an de an cu putere ro
lul vital pentru progresul multilate
ral al întregii economii. Ea fabrică 
azi mașini-unelte, tractoare, mașini 
agricole, camioane, locomotive Die
sel electrice, utilaj petrolier, minier 
și chimic, utilaj pentru industria si
derurgică, alimentară, ușoară, mașini 
și transformatori electrici, linii teh
nologice complete pentru diferite ra
muri ale economiei. în perioada 
1950—1962 producția industriei con
structoare de mașini a crescut de 10 
ori, ea acoperind peste 70 la sută din 
nevoile interne de mașini pentru în
zestrarea ramurilor economiei na
ționale.

în pas cu dezvoltarea acestei ra
muri. și în scopul asigurării ne
cesităților crescînde de metal ale 
întregii economii, s-a dezvoltat in
dustria siderurgică. Față de 1950, în 
1962 țara noastră a produs de 4,7mri 
mai multă fontă și de aproape 4,5

ori mai mult oțel. Numai sporul 
producției de oțel obținut anul tre
cut, în comparație cu anul prece
dent, este aproape cît întreaga pro
ducție de oțel realizată în țara 
noastră în 1948.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
în acești ani industria chimică. Com
parativ cu anul 1950, producția in
dustriei chimice a fost în 1962 de 10 
ori mai mare, ea sporind în acest 
timp într-un ritm mediu anual de 
21,2 la sută, superior ritmului me
diu de creștere a producției indus
triale. Industria chimică fabrică azi 
o gamă largă de produse : îngrășă
minte azotoase și fosfatice pentru a- 
gricultură, fire și fibre sintetice, 
mase plastice și rășini sintetice, an
velope, detergenți etc. Noile combi
nate și fabrici intrate în funcțiune în 
ultimii ani, ca și cele aflate în con
strucție, vor spori aportul industriei 
chimice ța dezvoltarea economiei 
naționale.

Orientarea consecventă a partidu
lui și guvernului spre industrializa
rea țării, spre introducerea tehnicii 
noi în producție este oglindită de di
namica investițiilor. Potrivit cifrelor 
anuarului, volumul investițiilor din 
1962 se ridică la 34,2 miliarde de lei, 
fiind de peste 6 ori mai mare decît 
în 1950. în anii 1950—1962, valoarea 
totală a investițiilor făcute în eco
nomia națională însumează 215 mi
liarde lei, fondurile cele mai impor
tante fiind alocate pentru dezvolta
rea industriei (112 miliarde ■ lei), 
agriculturii (34 miliarde lei) și trans
porturilor (aproape 20 miliarde lei). 
Peste o treime din fondurile de in
vestiții s-au cheltuit pentru înzes
trarea ramurilor economiei cu ma
șini, utilaje și instalații moderne.

O dată cu dezvoltarea și ridicarea 
nivelului tehnic al industriei noas
tre socialiste, a crescut considerabil 
gradul de concentrare a producției 
industriale, s-a adîncit specializarea 
întreprinderilor și s-a lărgit coope
rarea. în 1962, 80 la sută din numă
rul total al muncitorilor din indus
trie lucrau în întreprinderi cu 
peste 500 de muncitori. Promovarea 
largă a progresului tehnic, ridicarea 
calificării muncitorilor, mai buna 
organizare a muncii — toate aces
tea au făcut posibil ca o parte în
semnată a sporului producției in
dustriale să se realizeze pe seama 
creșterii productivității muncii, care 
a ajuns să fie în 1962 de 2,7 ori mai 
mare decît în 1950.

(Continuare în pag. Ii-a)



AGENDA MUZICALA

Serile la Nucet

VINȚILĂ)IOAN SîlU 
colectivist

de 
là 

re-

o comedie de moravuri 
realizată în regia lui Les
lie Cilliat.

Premiere cinematografice
mistițiul încheiat cu an- 
glb-americanii, în sep
tembrie 1943.

S-au împlinit 100 de ani de la 
nașterea compozitorului Ion Vidu

Un izvor 
de economii

Gospodărind mai bine metalul, 
colectivul Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad a realizat în acest an 
aproape 1 200 000 de lei beneficii 
peste plan. S-a evidențiat, în mod 
deosebit, colectivul secției forjă. 
Aici s-au introdus, la operația de 
tras pe dorn, nicovale concave, cu 
ajutorul cărora s-a îmbunătățit 
calitatea inelelor forjate la liber, 
în secția bile-role s-a introdus 
un procedeu nou de presare a 
corpurilor de rulare. Tot în a- 
ceastă secție au mai fost aplicate 
și alte procedee tehnologice avan
sate, care au dus là îmbunătățirea 
calității produselor.

ELIADE SOLOMON 
controlor de utilaje

exoterme, turnarea tn cochile, 
forjarea în matrițe cu figuri 
multiple, încălzirea cu curenți de 
înaltă frecvență.

IOAN SAVU 
activist de partid

Sonde redate 
producției

De la 1 ianuarie și pînă în pre
zent colectivul schelei Țicleni, 
regiunea Oltenia, a redat pro
ducției peste 20 de sonde. Pentru 
aceasta Ș-du făcut resăpări, re
parații de coloană, perforări cu 
jet abraziv și Consolidări Cu ni
sip. Ô activitate deosebit de rod
nică îh această direcție au des
fășurat serviciul geologic al 
schelei, condus dé ing. Traian 
Orfescu, și serviciul tehnologic 
condus dd ing. Victor Murea.

GH. LUPU 
tehnicianColectiviștii 

iși îmbogățesc 
euraoștiuțele

în satele raionului Satu Mare 
s-au țihut, anul acesta, 1 960 de 
conferințe la Care au participat 
peste 262 000 de colectiviști. La 
căminele culturale au avut loc 
numeroase acțiuni cultural-edu
cative, programe artistice, schim
buri de experiență ș.a. Bibliote
cile sătești și comunale au des
fășurat o activitate susținută cu 
cartea. Ele au acum peste 120 000 
de cititori.

Pentru îmbogățirea cunoștințe
lor cultural-științifice ale colec
tiviștilor, în această iarnă vor fi 
organizate mai multe cicluri de 
conferințe. S-au constituit 6 bri
găzi științifice, care se vor de
plasa în comunele raionului. Cu 
sprijinul consiliului agricol raio
nal se Vor organiza manifestări 
pe tema „Să Cunoaștem expe
riența gospodăriilor colective 
fruntașe") precum șl vizite în mai 
multe centre industriale.

MIHAI SCHWARCZKOPF 
președintele Sfatului popular 

al raionului Satu Mare

Colectiviștii din Nucet, raionul 
Tîrgoviște, participă în aceste seri 
de iarnă la o bogată activitate 
culturală. Pe lîngă vizionarea u- 
nor filme, ei asistă la conferințe 
despre „Asigurarea bazei fura
jere în G.A.C.“, „Creșterea și 
îngrășarea porcilor“, „îngrijirea 
animalelor", „Căile sporirii pro
ducției de grîu", toate adaptate 
la condițiile de muhcă din loca
litate. De asemenea, sînt urmă
rite cu interes jurnalele vorbite 
referitoare la păstrarea avutului 
obștesc, îndeplinirea îndatoriri
lor cetățenești, noutățile din via
ța comunei; au loc șezători și 
consfătuiri.

Cercurile de citit au îh progra
mul lor discuții pe diferite teme: 
„Ce știm despre soare", „Omul 
— stăpîn al naturii", „Munții și 
formarea lor".

Lucrări în gsfădsua 
de legume Comisiile de femei, la lucru

Iși ridică pregătirea 
profesională

La Uzinele „Tractorul" din 
Brașov se desfășoară à susți
nuta activitate în vederea per
fecționării pregătirii profesio
nale a muncitorilor. în Uzină 
funcționează 102 cercuri de cali
ficare, frecventate de pesté 4 000 
de cursănți, Aceasta a contribuit 
la îmbunătățirea calității produc
ției îh Secțiile oțelătie, forjă și 
tratamente. Totodată, au fost ex
tinse procedee avansate de lucru, 
cum sînt turnarea cu maselote

Golectiillștii din Goicea Mare, 
raionul Segarcea, au realizat din 
vàlorificàrea produselor legumi
cole un venit de peste 2 800 000 
de lëi. Célé 2 brigăzi legumicole 
fâc acUm lucrări pregătitoare 
pentru recolta anului viitor, cîhd 
grădină së va întinde pe o su
prafață de 90 ha. Întreaga su
prafață a fost arată. S-a adunat 
cantitatea de 1 000 t mraniță și 
pămînt de țelihă etc. In cîmp, 
colectiviștii au transportat și în
corporat peste 800 t gunoi de 
grajd și au plantat 5 ha cu ceapă 
și Usturoi.

I. PERȘINARU 
inginer agronom

Cercuri de citit
Comisia de femei din cadrul G.A.C. 

„Timpuri Noi“, comuna Pecica, raionul 
Aràd, a organizat 12 cercuri de citit, 
un cerc „sfatul gospodinei“ și unul de 
croitorie.

Pentru educația copiilor
La Fabrica de Confecții „Proletarul 

roșu“ din Bîrlad lucrează mâi ales fe
mei. Comisia de femei dè aici a orgâ-

O metodă de mare tâfedcMțe
Numeroase gospodării colective 

din regiunea București au dobîndit, 
în decursul anilor, o experiență 
bună în creșterea și îngrășărea por
cilor. Printre diferitele metode noi 
folosite este și creșterea și îngrășă
rea porcilor în adăposturi cu flux 
continuu.

In gospodăriile colective din re
giunea București s-au construit 
pînă acum 200 asemenea adăposturi, 
care au dat rezultate cu mult mai 
bune față de îngrășătoriile și cres
cătoriile obișnuite. Un calcul sumar 
dovedește cu prisosință acest lucru. 
Construirea unui adăpost în flux 
continuu, cu o capacitate de 100 
scroafe, 400 de capete tineret por
cin și 800 de porci la îngrășat, costă 
circa 192 000 de lei. Pentru același 
număr de animale în adăposturile 
obișnuite este nevoie de două ma
ternități a 50 țle scroafe, un sălaș 
pentru 400 de porci tineri și două 
îngrășătorii a 400 dé porci fiecare. 
Acestea costă circa 356 000 de lei.

Pentru a răspîndi experiența gos
podăriilor colective, care au obținut 
rezultate bune în creșterea și îngră- 
șarea porcilor în adăposturi cu flux 
continuu, Consiliul agricol regional 
București, cu sprijinul Consiliului 
Superior al Agriculturii, a organi
zat un schimb de experiență la 
G.A.C. Grindu, raionul Urziceni. La 
acest schimb de experiență au par
ticipat brigadieri, președinți și spe
cialiști din gospodăriile colective 
din regiunea București, specialiști 
de la consiliile agricole raionale 
și de la Consiliul Superior al 
Agriculturii. Din referatul prezentat 
de inginerul zootehnist Ion Aloman, 
și din cele văzute în sectorul zoo
tehnic al gospodăriei, cei 200 de 
participanți au avut de învățat 
multe lucruri interesante. Oaspeții 
au aflat că în acest an G.A.C. Grin
du a vîndut statului, pe bază de 
contract, 1 640 de porci grași — cu 
300 mai mult decît a avut în plan. 
Ferma de porci a adus gospodăriei 
un venit de peste 1 500 000 de lei.

Prin folosirea acestor tipuri de a- 
dăposturi, colectiviștii au reușit să 
introducă o mecanizare mai largă, 
eu redus cu 400 m.p., spațiul ocupat 
de adăposturi, a scăzut cu 220 nu
mărul de zile-muncă necesare, iar 
numărul îngrijitorilor s-a micșorat de 
la 17 la 5 pentru un adăpost. Un 
crescător poate să îngrijească, cu 
mai multă ușurință în asemenea 
condiții, un număr mai mare cu 30 
de scroafe sau cu 300 de porci ti
neri între 2—4 luni și cu tot atîția 
porci grași față de cît îngrijește în 
adăposturile obișnuite. Aici, între
gul proces de producție, începînd 
de la îngrijirea scroafelor gestante 
pînă la livrarea porcilor grași, se 
realizează într-un singur adăpost 
care se compune din două secții 
mari : secția de creștere și secția de 
îngrășare. Secția de creștere are 
trei compartimente. Unul din ele are

o capacitate de 50 de scroafe. Inte
riorul se folosește pentru întreține
rea animalelor în comun, pe un aș
ternut din paie în grosime de 15—20 
cm. Scroafele aU acces liber la pa
doc prin uși care se închid ■ numai 
seara, iar pentru timpul zilei sînt 
prevăzute cu o perdea de pînză 
groasă. Cel de-al doilea comparti
ment este maternitatea, cu o capa
citate de 50 de scroafe. In interior 
sînt boxe pentru fătare și pentru 
creșterea purceilor pînă la înțărca-

Creșterea și îngrășarea 
porcilor în adăposturi 

cu flux continuu

re. După 6—8 zile de la naștere, se 
introduc cîte 2 scroafe în boxă. Pur
ceii sînt hrăniți suplimentar, îh 
boxe special amenajate, cu uruieli 
de concentrate la care se adaugă 
săruri minerale. In tot timpul se 
menține o curățenie exemplară, iar 
așternutul se schimbă zilnic. După 
două luni de la fătare, purceii sînt 
înțărcați și trecuți în compartimen
tul al treilea, amehajat pentru ei, 
în loturi de cîte 200, unde sînt ți
nuți pînă la vîrsta de 4 luni. Această 
încăpere, ca și celelalte două, este 
închisă și are pardoseala 
pentru scurgere. Purceii 
liber în padoc.

Secția de îngrășare este 
tă cu două compartimente : unul 
pentru porci, în vîrstă de 4—6 luni, 
iar altul pentru cei de 6—8 luni. 
Fiecare dintre acestea are o capa-

înclinată 
au acces

prevăzu-

nizat conferințe, vizionarea de filme și 
piese de teatru. Tôv. Maria Bălășoiu, 
membră a comisiei de femei, se ocupă 
cu mult interes de bunul mers al 
șei de pe lîngă fabrică.

ere-

citate de 400 de porci. încăperile au 
pardoseala înclinată, iar evacuarea 
gunoiului pe timp frumos se face 
cu jet de apă. Așternutul se folo
sește numai în perioadele reci și se 
schimbă din 2 în 2 luni. Hrănirea se 
face cu furaje uscate din automa
tele instalate.

în urma aplicării metodei de creș
tere și îngrășare a porcilor în flux 
continuu s-au obținut rezultate 
bune în sporirea numărului de pur
cei pe cap de scroafă. în acest an, 
prolificitatea medie este de 8,4 pur
cei la o sirigUră fătare, în timp ce 
la maternitățile obișnuite numărul 
de purcei la o scroafă a fost de 7,8. 
Rezultate importante au fost obți
nute și 
creștere 
Oilor la 
greutate 
0,468 kg 
tăți nutritive pentru 1 kg de spor 
în greutate.

Pentru asigurarea unei livrări rit
mice de porci grași este necesar ca 
monta și fătările să se desfășoare 
după un grafic care permite crește
rea și livrarea a 4 serii de porci 
grași pe an. Scroafele au fost îm
părțite în două loturi de cîte 50 de 
capete. După livrarea fiecărui lot de 
porci se efectuează dezinfecția ge
nerală în interiorul padocului.

în acest an, colectiviștii din 
Grindu au construit încă Un adăpost 
cu flux continuu, care le va asigura 
creșterea și îngrășarea unui număr 
mai mare de porci.

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

Excursie 
pentru colectivistele 

fruntașe
Comitetul raional al femeilor

Satu Mare à organizat, pentru colecti
vistele evidențiate din sectorul zooteh
nic al gospodăriilor colective din raion, 
ô excursie cu autocarele O.N.T. „Car- 
pați“. Cèle 47 crescătoare de pă
sări, mulgătoare etc. au vizitat două 
gospodării colective fruntașe din regiu
nea București, stațiunile de odihnă de 
pe valea Oltului, Prahovei și orașăle 
București, Pitești, Ploiești și Cluj. 
(De la corespondenții voluntari: Agri- 
pina Iaromenco, Elena Boaru și loan 
Ursu).

în ce privește spotul de 
în greutate. La grupa por- 
îngrașat, sporul mediu în 
la fluxul continuu e de 
cu un consum de 4,8 uni-

ȘțfASț.SSS?.

Pnrticipnnții la schimbul de experiență organizat la G.A.C. Grindu, regiu
nea București, vizitează adăposturile pentru creșterea porcilor în flux con
tinuu.

Luni, 23 decembrie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P, Romîne va a- 
vea loc un recital de vioară susținut 
de Ștefan Ruha. La pian : Ferdinand 
Weiss»

La ora 20,30 în sala Dalles va a- 
vea Ioc un recital vocal-instrumental 
dat de Bălașa Armeanu-Coltoiu (so
prană), Margareta Pruner (harpă), lö
set Pruner (pian).

Joi, 26 decembrie, ora 19,50, în 
studioul Radioteleviziunii din strada 
Al. Popov va avea 10c concertul or
chestrei simfonice a RàdiOteléviziühii; 
în ptôgfârh : Interludii! pentru or
chestră de coarde de George EriëScu 
(primă audiție) ; Simfonia nr. 40 dé 
Mozart; Coneeiiul în la rfiirior. peritrti 
pian și orchestră dé Grieg (solist Sf= 
ling Hêlmër Pèterséri — Danemarca) ; 
Boléro de Ravel. Va dirija Liviu Io
nesco.

Vineri, 27 decembrie, ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
va avea loc uri concert educativ pe 
têmà ;;P6eții Reriâștefii franceze și 
muzica inspirată de ei“. Conferen
țiari : Zoe Dumitrescu Btișiilenga și 
Diarriandi Glieciü. Vor interpreta : 
Erhiliä Pètrescü, Martha Kesșler, fön 
Pisö; Niëplâe Gàftdrl și Corul de. ca
meră „Madrigal“ difijât de Märin 
Constantin, artist efriêrit;

Simbatä, 2S décêmbfié; drä 20, în 
sftidiôlil Radiôtêléviziüiîii va àvea loc 
concertul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat ^George Eriêscu“ 
dirijată de Mircea Basarab. în pro- 
grarh : Concerto grosso op. 6 rir. 7 de 
Haendel (primă atidiție) ; Triplu con- 
cërt pêhtfü Vidärä; Viàloricël; pian și 
orchestra de Paul Constantinescu 
(primă audiție) ; Sirnfonia a VI-a de 
Șostakovici. Coriceftül vâ fi repetat 
duminică, 29 decembrie, ora 11.

Moartea se numește 
Engelchen — producție 
a studiourilor ceho
slovace, realizată după 
romanul cu același 
nume al scriitorului La
dislav Mnacko. Regia : 
Jan Kadâr, Elmar Klos. 
Filmul prezintă lupta 
curajoasă și îndîrjită a 
unui grup de partizani 
cehi îh cel de-âl doilea 
război mondial.

Cu toții acasă — co
producție a studiourilor 
francö-italiene. Regia : 
Luigi Cofnericihi. Ac
țiunea se petrece în 
Italia, imediat după ar-

S-au împlinit 100 de ani

— îhairltaș dé frUnte al muzicii ro
mânești, creator al unor valoroase 
lucrări corale, intrate în reperto
riul clasic al muzicii noastre. Corul 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu” — condus de dirijorul D. 
D. Botez, artist emerit — a con- 
sérhhàt evenimentul printr-un 
concert coral cömemora,tiv, ce a 
avut loc zilele trecute în studioul 
de côticertê al Radioteleviziunii.

D'e-a lungul întregii sale activi
tăți, Ion ViÖit à manifestat o ne
țărmurită dragoste pentru oamenii 
simpli dih rîhdurilé cărora s-a ri
dicat el însuși. Cu ei și pețiiru ei 
înființează renumitul cor din Lu
goj; ce-i poartă astăzi cu cihște 
hiltnêïë; îiifiihțâăză cur silfi dé in
struire muzicală pèhtrü dirijdri — 
țărâhi Ori ihUățători — ai echipé- 
lor corale sătești dih Banat, culege 
și armôhizéàzd cîntece și jocuri bă
nățene sau compune lucrări origi
nale bazate pe aceleași surse 
inspirație cu scôpul de a püne 
îndemiha acestor formații un 
pèftôfiU dé cîhtêcë corespunzător 
năzuințelor maselor. Ion Vidu în
treprinde cil corul său din Lugoj 
turnee prlh sate și orașe, ajungînd 
pînă la Êüëufë^ti și militînd peste 
tot pentru promovarea graiului 
muzical al poporului.

De acest spirit este pătrunsă, de 
altfël, întrêagà creație a lui Ion 
Vidu, care, prin melödismiil ei 
curgător, bogat și cald, prin acce
sibilitatea scriiturii corale și mai

Ei cuceresc cerul — 
producție a studioului 
„M. Gorki“ din Mosco
va. (Regia : 
va). Bazat 
reale; filmul 
acțiune se 
în anii 1945—1946 — 
este închinat piloților de 
încercare ce au zburat 
pe primele 
reacție.

Nu-i loc 
treilea — 
studiourilor

T. Liozno- 
pe fapte 

— a cărei 
desfășoară

avioane

■pentru 
producție 
engleze

cu

al 
à

Nu ești 
producție a 
„Uzbekfilm“. 
Suhrat Abbasov). Fil
mul redă un episod din 
viața unei familii so
vietice, în anii Marelui 
Război pentru Apăra
rea Patriei.

singur — 
studioului 

(Regia :

Pentru cei mici ru
lează în această săptă- 
mînă Povestea Scufiței 
Roșii — producție a 
studioului „Defa“ Ber

ales prin caracterul ei popular, 
continuă să ocupe și astăzi un loc 
de frunte în repertoriul celor peste 
zece mii de echipe și ansambluri 
corale de amatori sau profesionis
te, răsunînd la fel de proaspăt ca 
în anii apariției ei.

Ascultînd, îh interpretarea soliș
tilor Și corului cunoscutele piese 
„Grînele vara se coc", „Negruța", 
„Răsunet de la Crișana“, „Bobocele 
și inele“, „Răsunetul Ardealului", 
„Preste deal“ și „Lugojanâ", am 
simțit odată mai mult cît de strîns 
legată este creația acestui compo
zitor de realitățile politico-sbciale 
ale epocii îh care a trăit, cît de 
puternic ecou are această muzica 
și astăzi.

In partea a doua a programului 
au fost interpretate un mănunchi 
dé cîntece, prelucrări de folclor și 
piese corale de Ciprian Porumb eseu, 
G. Muzlcescu, Gh. Dima, Const. 
Baciu, Nie. Lighezan, Gh. Cucu și 
D. Chiriac, care, alături de lucră
rile din prima parte, au conturat, 
în linii concentrate dar pline de 
prospețime și vitalitate, tabloul 
muzical al anilor de început ai 
școlii noastre corale. Multe dintre 
aceste creații constituie, totodată, 
pilde de măiestrie artistică.

In ceea ce privește interpretări
le, corul a sunat frumos, omogen, 
cu înțelegerea cuvenită a stilului 
consacrat al acestor lucrări) urmă
rind o dinamică echilibrată. Soliș
tii — Aurelia DiaconU, Nie. PăU- 
nescu, George Papiniàn, Evelina 
Vais, Șt. Pruteanu, Milca Nistor și 
Mariana Cohstantinov — au inter
pretat cîntecele cu voci frumoase, 
expresive. Remarcăm în special vo
cile de calitate ale solistelor Milca 
Nistor și Evelina Vais. Dirijorul, 
maestrul D. D. Botez, a condus cu 
competența-i cunoscută, iar acom
paniamentul de pian, susținut de 
Ioséf Pruner, a fost în genere mul
țumitor.

Concertul dat fie Corul Filarmo
nicii de stat „George Enescu“ este 
un omagiu demn de figura lumi
noasă a mereu prezentului meșter 
de cîntece Ion Vidu.

TH. BRATU

Scenă din filmul „Cu toții acasă
MwSSAÿïNÿs-. -

Ce arată cifrele Anuarului statistic
a

(Urmare din pag. I-a)

Din datele cuprinse în anuar 
desprinde o altă consecință a 
dustrializării țării : îmbunătățirea 
continuă a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție și creșterea 
potențialului economic al regiunilor, 
raioanelor și orașelor mai puțin dez
voltate. Disproporțiile care existau 
în trecut în dezvoltarea industrială 
a regiunilor se lichidează treptat, 
regiuni în trecut înapoiate, cum 
erau Oltenia, Moldova ș. a. cunos- 
cînd o puternică dezvoltare indus
trială. Industrializarea socialistă a 
țării a contribuit la punerea în va
loare a resurselor naturale ale tutu
ror regiunilor țării.

Dezvoltarea continuă și multilate
rală a economiei, creșterea în ritm 
înalt a producției în toate ramurile 
industriei s-au reflectat în schim
barea structurii comerțului exte
rior : a scăzut considerabil ponderea 
exportului de produse agricole și 
materii prime și a crescut ponderea 
exportului de produse industriale, 
îndeosebi de mașini și utilaje. Vo
lumul total al comerțului exterior a 
sporit între anii 1950—1962 de 
3,8 ori.

Anul 1962 a înscris în istoria con
strucției socialiste din țara noastră 
un eveniment măreț : încheierea 
procesului de făurire a relațiilor 
socialiste prin terminarea colectivi
zării agriculturii. Pornind de la pre
misa că o condiție hotărîtoare a 
transformării agriculturii pe baze 
socialiste, a dezvoltării ei intensive 
și multilaterale o 
și dezvoltarea la 
tehnice-materiale 
și statul nostru
corespunzătoare pentru înzestrarea 
acestei 
loacele 
anului 
ciallstă
(în unități convenționale de 15 CP) 
față de 4858 în 1938 și 12 227 în 
1948 ; de 54 200 semănători meca
nice față de 5 100 în 1948, de 20 500 
cultivatoare mecanice față de 560 în

se 
in-

constituie crearea 
sate a unei baze 
moderne, partidul 
au luat măsurile

ramuri cu mașinile șl rhij- 
tehnice necesare. La sfîrșitul 
1962, agricultura noastră So- 
dispunea de 86 060 tractoare

1948, de 27 173 combine tractate 
pentru păioase față de 45 în 1948.

Concomitent a avut loc o creștere 
impetuoasă a numărului de cadre 
pregătite pentru nevoile agricultu
rii. La sfîrșitul anului 1962, în a- 
gricultură lucrau 38 900 specialiști, 
din care 17 800 cu pregătire superi
oară și 21 100 cu pregătite medie. 
Aici trebuie adăugat numărul me
canizatorilor, care depășește 58 000. 
O singură comparație e grăitoare : 
în 1938 existau în Romînia burghe- 
zo-moșierească numai 1897 de agro
nomi și medici veterinari.

O trăsătură distinctivă a con
strucției noastre socialiste la sate 
consta în faptul că ea s-a desfășu
rat în condițiile creșterii continue 
a producției agricole. Cifrele din 
anuar arătă că față de media anilor 
1934—1938, producția de cereale a 
fost superioară în anii 1951—1955 cu 
216 600 tone, în perioada 1956—1960 
cu aproape 1 170 000 tone, iar în anii 
1961—1962 (cu toate că condițiile 
climaterice au fost nefavorabile), cu 
2 130 000 tone. în măsură însemnată 
a crescut și producția animală.

Realizările obținute în dezvoltarea 
economică a țării și creșterea veni
tului național au creat condiții pen
tru ridicarea sistematică a nivelului 
de trai material și cultural al popu
lației. în acești ani a sporit simțitor 
producția bunurilor de consum. Mă
surile luate de partid și guvern în 
vederea îmbunătățirii salarizării, re
ducerii impozitelor pe salarii și a 
prețurilor la bunurile de consum 
au dus la dublarea, în perioada 
1950—1962, a salariului real al mun
citorilor și personalului tehnic ad
ministrativ ; au crescut , de aseme
nea, veniturile țărănimii. Creșterea 
puterii de cumpărare a oamenilor 
muncii se reflectă îh sporirea an de 
an a Volumului de mărfuri cumpă
rate de populație, în anul 1962, vo
lumul mărfurilor cumpărate 
populație prin comerțul socialist 
fost de 3.8 ori mâi mare decît 
1950, iar în primii trei ani ai șese- 
nalului acesta a crescut de 1,5 ori 
față de 1959 Demn de menționat 
este faptul că în ultimii trei ani au

de
a 

în

crescut considerabil desfacerile măr
furilor de
mobilă, aparate de radio, televizoare, 
mașini de spălat și de cusut, biciclete 
etc.

Anuarul consemnează, de aseme
nea, rezultatele obținute într-un alt 
sector important al ridicării nivelu
lui de trăi 
continuă a 
construite 
Amploarea 
timii ani construcțiile de locuințe 
în țara noastră reiese dih compara
rea următoarelor date : în primii 
trei ani ai șesenalului (1960—1962) 
suprafața construită a locuințelor 
din fondurile statului depășește pe 
cea construită în întreaga perioadă 
anterioară (1951—1959).

Fondurile alocate de stat pentru 
dezvoltarea învățămîntului și cultu
rii, pentru ocrotirea sănătății etc. au 
crescut âft de an, fiind îh 1962 de 
peste 5 ori mai mari față de 1950. 
Cîteva cifre sînt Semnificative : în 
anul 1962 aveam de 3,8 ori mai mulți 
studenți și aproape de 2 ori mai 
mulți elevi la școlile de cultură ge
nerală decît în 1938 ; în 1962, la un 
medic reveneau 700 de locuitori, 
față de 1895 cîți reveneau în 1938. 
Măsurile luate de partid pentru o- 
crotirea sănătății poporului își gă
sesc, în mod sintetic, expresia în 
următorii indicatori : mortalitatea 
generală a populației s-a redus la 
jumătate, iar mortalitatea infantilă 
la o treime față de 1938.

*
Acestea sînt numai cîteva date din 

bilanțul marilor succese dobîndite de 
poporul nostru, îh anii construcției 
socialiste, Oglindite în Anuarul sta
tistic al R.P.R. — 1963, Bogatul ma
terial cifric cuprins în anuar evi
dențiază cu o mare forță de convin
gere justețea politicii partidului nos
tru. caracterul ei profund științific. 
Realizările obținute de oamenii 
muncii în primii trei ani ai șesena
lului ca și îh anul în curs sînt o che
zășie a îndeplinirii cu succes a pre
vederilor Directivelor Congresului al 
IlI-lea al partidului în Vedêreà dë- 
săvîrșirii construcției socialismului 
în țara noastră.

folosință îndelungată :

al populației : creșterea 
numărului de locuințe 
din fondurile statului, 
pe care au luat-o în ul-

W CINEMA-
CINEMATOGRAFE : Judecata nebuni

lor (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (bd. Magheru 12—14). Moartea se 
numește Engelchen : Republica (bd. Ma
gheru 2). Cavalerul Pardälllan — ci
nemascop : București (bd. 6 Martie 6), 
Excelsior (bd. 1 Mai 174), Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Tomis (Calea Văcărești
21) . Agatha, lasă-te de crime ! : Carpați 
(bd. Magheru 29), Capitol (bd. 6 Martie 
16), înfrățirea între popoare (bd. Bucu
reștii Noi), Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab). Nu ești singur : Tine
retului (Calea Victoriei 48). Ei cuceresc 
cerul : Festival (bd. 6. Martie 14), Melo
dia (Șos. Ștefan cel Mare colț cu str. 
Lizéanu). Arhiva secretă de pe Elba : 
Centrai (bd. 6 .Martie 2), Cultural (Piața 
I. Pintilie 2). l’udor — cinemascop (ambele 
serii) ; Lumină (bd. 6 Martie 12), Buftegl 
(bd.lMai57), FloreăSca (str. J. S Bach 2), 
Ferentari (Calea Ferentari 86), Giuleștl 
(Calea Giuleștl 56). Taxiul morții : Union 
(str. 13 Decembrie 5—7). Povestea Scu
fiței Roșii (dimineața), Escondida (după- 
amjază) : Doina (str. Doamnei 9). Un 
ciclu de filme documentare : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Rosemarie i Vic
toria (bd. 6 Martie 7). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Dacia (Calea Grivi
ței 137). Electra : Buzești (str. Buzeștl 
9—11). A dispărut ö navă : Cringași (Șos. 
Crjngași 42), Pacea (bd Libertății 70—72). 
Primul reportaj — cinemascop : Unirea 
(bd. 1 Mai .143), Volga (Șos. 1. Pintilie 
61). La răspintie: Flacăra (Calea Dudeștl
22) . Ah, acest tinetet ! : Vitali (Calea Du
deștl 97) Ucigașul și fata : Mioriță (Ca
lea Moșilor 127), Modern (Piața G; .Coș- 
buc i). Printre oameni buni : Munca 
(Șos. Mihăi Bravu 221). Elena din Troia
— cihemascbp : Popular (str. Mătăsarl 
31). Mintia von Barnhelm ; Arta (Calea 
CălăraȘi 153). Mi-ani ciiinpărât un tată
— cinemascop : Moșilor (Calea Moșilor 
221). Legea e lege : Viitorul (str. ăi. E- 
mihescu 127). Vacanță la mare — ci
nemascop : Colentina (Șos. Colentina 
84). Tainâhgo : Luceafărul (Calea Raho- 
Vèi 116). Războiul vesel : Progresul (Șos. 
Giurgiului 3). Cîhd vine pisica — ci
nemascop : Flamura (Șos. Giurgiului 
155). Ultimul meu tango : Lira (Calea 
13 Septembrie 196). Vîrsta dragostei : 
Drumul Sării (str. Drumul Sării 30). ju- 
rărfiinttii soldatului Pooley : Cotroceni 
(Șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Știință și teh
nică pentru pionieri șl școlari : Puterea 
aburului (transmisiune de la Muzeul 
tehnic). 19,40 — Filmul : Noaptea pe au
tostradă. 21,40
— Buletin dè

— Telesport. în încheiere 
știri și buletin meteorolog

va fa 
vremeat a

Ieri în țară : Vremea a fost umedă si 
cețoasă, cu cerul acoperit. Au căzut pre
cipitații temporare sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în jumătatea de 
nord a țării, iar în sud precipitațiile au 
avut caracter izolat și au fost sub formă 
de burniță și ploaie. Pe alocuri s-a for
mat polei. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul nor
dic, cil intensificări locale mai ales în 
estul țării. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 5 gra
de la Mangalia șl minus 7 grade la Cot
nari. In București : Vremea a fost ume
dă și închisă. A plouat temporar. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul estic Tem
peratura maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 decembrie. In țară : Vremea se 
menține umedă cu cerul mal mult aco
perit. Vor cădea precipitații temporare, 
mai frecvente în sudul țării. Vînt potri
vit din est, ’Temperatura ușor variabilă. 
Minimele voi- fi cuprinse între fniritis 8 
Și plus 2 grade Iar maximele între mi
nus 2 și plus 8 grade, Ceață locală. In 
București ; Vremea Be menține umedă 
cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații temporäre. Vînt potrivit din 
est. Temperatura ilȘor variabilă.



I

S 0 î N T E I ANr. 6115 
tes-—-—

A ÎNCEPUI 
SEZONUL 
Of SCHI

Pe pantele înză
pezite ale munților 
și-au făcut apari
ția amatorii de 
schi. Antrenamente
le schiorilor frun
tași se desfășoară cu 
intensitate, ei ur- 
mînd să participe la 
importante compe
tiții.

Pîrtiile de schi 
au început să fie 
frecventate și de 
participanții la edi
ția de iarnă a spar- 
tachiadci tineretu
lui. Primele con
cursuri cu caracter 
local au și avut loc 
în platoul Bucegi- 
lor, la Poiana Bra
șovului, în regiunea 
Maramureș etc.

DINCOLO DE REZULTATE»«
Ultimul „act" al 

campionatelor repu
blicane de tenis de 
masă pe 1963 s-a con
sumat ieri, la Flo- 
reasca.

Problema învingă
toarei la siniplu-fete 
era rezolvată cit anti
cipație, punctajul a- 
cUmulat de Măria Ă- 
lexandru în etapele 
anterioare asigurîn- 
du-i victoria, indepen
dent de rezultatele 
din concursul final. 
Din păcate, cei pre- 
zenți în sală au fost 
dezamăgiți de evoluția 
campioanei ; domina
tă net de Ella Con
stantinescu, eà a pier
dut, fără drept de a- 
pel, cu 0—3. După 
cum se pare, talenta
ta sportivă — locul 
II la „mondialele“ de 
la Praga — traversea
ză o perioadă dificilă, 
marcată de eșecuri 
neașteptate. Eforturi
le peiitru modificarea 
stilului, în sèrisul în
sușirii unor procedee 
tehnice noi, explică 
parțial această situa
ție. CunoscîndU-i re
marcabilele calități, 
dîrzenia și seriozitatea 
de care a dat dOvadă 
în atîtea rihduri, pu

blient este îndreptățit 
să spere îhtr-o reve
nire cit măi rapidă a 
Mafiëi Alexandru la 
adevărata ei valoare.

La băieți, lupta a 
fost de Un dramatism 
rar îiitîlnit : pînă-n 
ultimă clipă, latirii 
succëëillüi au oscilat 
între tinerii Rethi și 
Giurgiucă. A cîțtigat 
— oarecum surprin
zător — cel dintîi. TotDi n colțul tribunei
lui Rethi îi revine 
meritul de a fi oferit, 
în compania campio
nului de anul trecut, 
Radu Negulescu, cea 
mai spectaculoasă 
confruntare a finalei. 
Duelul celor doi tră
gători a oferit faze 
ëùtùziasmante, uimi
toarele parabole ale 
mingilor de atac ălter- 
hîitd cu excelente ri
poste de ambele părți.

Dar lucrul cel mai 
vrednic de reținut 
din desfășurarea a- 
cêstüi tiirnèu este, 
poate, atmosfera dè 
pèrfecta sportivitate 
care a domnit de-a

Noul campion Ia simplu, clujeanul Ad. Rethi

lungul întregii Com
petiții. Tenisul de 
masă, se știe, re
clamă un consum ner
vos deosebit. Pînă și 
spectatorilor lé vine 
greu să-și stăpînească 
încordarea, în mo
mentele decisive — 
iar concurénfii sînt și 
ei, la urma Urmelor, 
oameni Ca toți cei
lalți.. De astă dată, 
spre satisfacția una
nimă, finaliștii s-au 
comportat ireproșabil, 
fără gesturi și excla
mații „temperamenta
le". Apărîndu-și cu 
tenacitate șansele, ei 
au știut nu nUmai să 
cîștige, dar să și piar
dă cu demnitate, tin 
exemplu, între altele : 
învins de Giurgiucă 
in primul meci, Ne- 
gulescu se îndreaptă 
spre vestiar. Cițiva 
cunoscuți, dornici pro
babil să-l consoleze, 
îi spun : — Păcat, Ra
dule, meritai să cîș- 
tigi !

— Nu-i adevărat — 
răspunde fostul cam
pion — astăzi Dorin 
a fost mai bun.

Replica valorează, 
într-un anumit sens, 
mai mult decît o vic
torie...

DAN DEȘLIU

Echipele reprezentative de hand
bal ale țării noastre și-âu încheiat 
turneul iriterhaționâl peste hotare 
susținînd aseară la Berlin două par
tide amicale cu selecționatele R. D. 
Germane. Ambele meciuri au avut o 
desfășurare pasionantă. în par
tidă masculină, victoria a reve
nit echipei romîne cu scorul de 
13—10 (8—9). Meciul feminin — în
cheiat cu victoria handbalistelor 
germane — a luat sfîrșit cu un scor 
puțin obișnuit: 3—2 (3—0).

Ieri, în regiunea Ploiești

Peste 1000 de tineri 
în întreceri

Sălile de sport din cadrul clubu
rilor de întreprinderi din regiunea 
Ploiești au cunoscut duminică at
mosfera unor pasionante întreceri. 
Peste 1 000 de tineri și tinere din 
cèle mai importante asociații spor
tive de pe Valea Prahovei și din 
alte întreprinderi ploieștene au luat 
parte la concursul pentru trecerea 
probelor insignei de polisportiv. 
Pînă acum au cucerit această in
signă mai mult de 10 000 de tineri 
și tinere din orașele și satele re
giunii.

Mii de tineri ploieșteni au luat 
parte, de asemenea, la întrecerile 
organizate în cadrul spartachiadei 
de iarnă a tiheretului, care se des
fășoară zilnic pe terenurile de 
sport, în sălile de gimnastică, la 
cluburi, cămine culturală, în școli.

efiii z/e nid.ui
In ultima zi a campiona

telor republicane de tenis 
de masă, desfășurate în sala 
Floreasca, s-au disputat în
trecerile pentru desemnarea 
campionilor în probele indi
viduale. La femei, așa după 
cum era și de așteptat, ti
tlul de campioană a revenit 
și în acest an Măriei Alexan
dru, urmată în clasamentul 
general de Ella Constanti- 
nesou și Catrinel Folea.

Deosebit de interesantă și 
plină de neprevăzut a fost 
lupta pentru desemnarea cîș- 
tigătorului la bărbați. Patru 
jucători clujeni — Negules
cu, Giurgiucă, Cobîrzan și 
Rethi — au luptat cu șanse 
egale pentru obținerea titlu
lui. Rezultatul acestei dis
pute a stat mult timp sub 
semnul întrebării. Rethi l-a

învins pe Negulescu cu 
3—2, pe Giurgiucă cu 3—1, 
cîștigînd astfel, pentru prima 
dată în cariera sa, un titlu 
de campion republican la 
simplu.

In général, întîlnirilë mas
culine au fost mai specta
culoase, de un nivel, tehnic 
mai bun, spre deosebire de 
cele feminine, între care 
fiind chiar partide de „țăcă- 
neală".

Iată lista campionilor re
publicani pe âriul 1963 — 
simplu fëniei — Maria Ale
xandru; simßlu bărbați — 
Adalbert Rethi; dublu femei 
— Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu ; dublu băr
bați — Negulescu, Re
thi; dublu mixt — Ella Con- 
stantinescu, D. Giurgiucă.

Pe micul ecran

Iubitorii sportului din țara 
noastră au urmărit ieri pe micul 
ecran o interesantă emisiune 
sportivă: televiziunea a transmis 
în întregime filmul pasionantului 
meci de rugbi Romînia — Franța, 
disputat cu o săptămînă în urmă 
la Toulouse Cu această ocazie, 
telespectatorii au putut vedea nu 
numai o atractivă partidă de 
rugbi, dar și cu cîtă dîrzenie echi
pa noastră a luptat în compania 
naționalei de rugbi a Franței, co
tată printre cele mai redutabile 
din lume. Rezultatul meciului, de 
altfel binecunoscut (6—6), con
stituie o bună performanță pen
tru rugbiștii noștri.

Campionatele
r e p u b 1 i

PRONOSPORT
Concursul nr. 51 din 22 decembrie a.„.

Juventus—Internazionale (4—1) 1
Milan—Roma (2-1) 1
Bologna—Mantova (2—1) 1
Fiorentina—Catania (1-1) X

Genoa—Bari (0—0) X

Lanerossi—Sampdoria (1-3) 2
Lazio—Atalanta (0-1) 2
Messina—Torino (1-1) X

Modena—Spal (4—3) l
Napoli—Varese (1-1) X

Parma—Padova (1-1) X

Ça tanzaro—•£ alermo (3-1) 1

Amatorii de baschet din 
Capitală au vizionat în 
sala Giulești două partide 
din cadrul seriei I-a (fe
minin) și altele din seriile 
secunde (masculin și femi
nin).

Formațiile feminine Ra
pid și Știința București, 
învingătoare în meciurile 
cu Voința Brașov (65—37) 
și respectiv Voința Tg. 
Mureș (76—36). au dovedit 
în continuare o formă 
bună, anunțîndu-se în a- 
cest fel principale prota
goniste la titlul de campi
oană. în schimb, învinsele 
lor nü âu reușit încă să 
rezolve problema omoge
nizării formației și a unui 
număr suficient de jucă
toare înalte cu bună pre
gătire. De altfel, în aceas
tă direcție trebuie să-și 
concentreze atenția și alte 
echipe (masculine și fe
minine) din pritna cate
gorie.

O evoluție mai intere
santă au avui partidele e- 
chipelor din seriile secun-

c a n e
de. Ele au reținut atenția 
spectatorilor ca urmare a 
scorurilor strînse înregis
trate : Progresul Bucu
rești—Aurul Brad 60—63, 
Olimpia M. I. București— 
Construcția Iași 48—46 (în 
seria a Il-a masculin) și 
Progresul București — 
I.C.F. 54—53 (în seria a 
Il-a feminin).

După cum ne-a relatat 
corespondentul nostru la 
Suceava, echipa locală 
Chimia a întrecut cu 
59—37 formația A.S.A 
Bacău.

Alte rezultate : — mas
culin : Politehnica Cluj- 
Steagul Roșu Brașov 73— 
65 ; Știința Craiova—Di
namo Oradea 61—51 ; fe
minin : CriȘUl Oradea— 
Voința București 44—57 : 
Mureșul Tg. Mureș—Voin
ța Oradea 54—34 ; Mă
tasea Dudești—A.S.A. Cluj 
46—53; Ș.S.E. Constanța— 
Olimpia București 46—32.

In fotografie : Fază diii 
meciul Rapid-Voința Brașov

La încheierea
Sîmbătă seara a luat sfîrșit între

cerea celor mai buni șahiști ai țării. 
Tricoul și medalia de campion au 
fost decernate într-un cadru festiv 
maestrului internațional Teodor Ghi
țescu (Spartac București), care își 
înscrie astfel un frumos succes în 
palmares.

Noul campion — de profesie in
giner constructor — se numără de 
mai mulți ani printre favoriții tur
neelor finale ale campionatului re
publican și ai altor importante 
concursuri organizate în țara noas
tră. Pregătit multilateral din punct 
de vedere teoretic, cu o bună intuiție 
a jocului, Ghițescu a dovedit că este 
capabil să conducă un atac impe
tuos, dar și o luptă lungă de mane
vre poziționale. Remarcabil este fap
tul că a reușit să lichideze în mare 
măsură scăderile la capitolul „pre
gătire fizică”, care l-au împiedicat 
de multe ori să obțină performanțe 
pe măsura talentului și forței sale 
de joc. Să amintim aici că actualul 
campion a ocupat locul 2 la campio
natul din anul 1961, locurile 3 în 
1957 și 1959. La Olimpiada de la 
Varna el a realizat o notă de mare 
maestru internațional, reușind să a- 
cumuleze 8'ls p. din 13 posibile, la 
masa a 2-a a echipei Romîniei, după 
ce a întîlnit 6 mari maeștri și 4 
maeștri internaționali.

La un punct în urma campionului 
s-a clasat principalul său adversar 
și rival din finalele campionatului 
republican de șah, maestrul interna
țional Victor Ciocîltea (Unirea 
București). Acesta are meritul de a 
fi singurul jucător care termină 
neînvins această competiție grea 
Ciocîltea ni s-a parut obosit și mat 
puțin sigur ca altădată. El a ratat 
victoria într-o serie de poziții supe
rioare (la Neamțu, Mititelu, Szabo). 
Totodată, handicapul pe care l-ă a- 
vut în permanență de recuperat 
față de Ghițescu l-a făcut să joace

campionatului
puțin contractat, iar pe alocuri prea 
prudent.

O veritabilă revelație a campiona
tului a fost candidatul de maestru 
Traian Stanciu (Unirea București), 
care a împărțit cu Victor Ciocîltea 
locul 2, îndeplinind o notă din nor
ma de maestru al sportului. Rezul
tatul său excelent tiu surprinde pe 
cei care îl cunosc. Cu cîțiva ani în 
urmă Stanciu mi-a fost elev întf-o 
tabără de juniori, permițîndu-mi să 
remarc talentul său deosebit. Este 
un șahist îndrăzneț, gata mereu să 
ia pe cont propriu o acțiune ofensi
vă. Nu are încă suficientă practică 
de turneu și folosește un repertoriu 
de deschideri destul de redus. Ori
cum, nu ne vom înșela — credem — 
văzînd în Stanciu un jucător de 
mare perspectivă.

In general campionatul a fost in
teresant sub aspectul luptei sporti
ve. Ritmul de joc prea intens a dus 
însă la epuizarea concur ențilbr mai 
slabi pregătiți fizic (C. Radovici, O. 
Troianescu, Gh. Alexandrescu). S-au 
făcut destul de multe greșeli. Criza 
de timp (ca urmare a reducerii 
timpului de gîndire) nu poate fi, 
după părerea mea, singura explica
ție. Consider că unii jucători, pregă- 
tindu-se exclusiv la adversar, intrau 
cîteodată în variante vechi, neveri
ficate în practica contemporană. In 
sfîrșit, la o serie de jucători 
(Mititelu, Părtoș, ȘuteU, Vais- 
man) s-a remarcat lipsă de antrena
ment. Ei nu au avut parteneri pu
ternici în compania cărora să se 
pregătească. Așa se explică de ce, 
de pildă, Mititelu și Partoș au în
ceput atît de slab turneul, revenin- 
du-și abia după cîteva partide. Nu 
poate fi deloc scuzabil jocul strict 
la remiză al unor șahiști consacrați 
ca Botez, Reicher, Nacht. O aseme
nea tactică frînează întrecerea, nu 
este în măsură să aducă un aport 
creator la dezvoltarea jocului de 
șah.

V. URSEANU 
antrenor

Agențiile de presă transmit

O nouă victorie internațională 
a tinerilor handbaliști 

bucureșteni
Selecționata de tineret a orașului Bucu

rești a repurtat o nouă victorie în turneu] 
internațional de handbal (masculin) de la 
Zaporoje. Tinerii sportivi romîni au învins 
cu 24—19 (11—15) echipa „Burevestnik" 
din Kiëv. Cèle mâi multe puncte (8) le-a 
înscris Iacob Unul din punctele echipei 
bucureștene a fost marcat de portarul Vir
gil Tale, care, dih propriul său teren, à 
tras fulgerător și puternic în plasa porții 
adverse

★
In cel de-al treilea joc al turneului, pe 

carè-1 întreprinde în Izrael, combinata de 
fotbal Progrèsul-Pëtrolul a jucat la Tel 
Aviv cu sèléctionata Petah Tikva. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate 
(2—2) după ce la pauză fotbaliștii iomîni 
au condus cu 1—0

Baschetbaliștiî de la Steaua 
învinși Ia Istanbul

In câdful optimilor de filială ale „Cu
pei campionilor europeni“ la baschet, echi
pa Gàlatasàraÿ (Istanbul) a învins în primul 
meci cu scorul de 69—51 echipa Steaua 
București. La pauză scorul a fost de 25—20 
în favoarea baschetbaliștilor romîni. Returul 
se va desfășura la 18 ianuarie la Bucu
rești.

■A
După fhêciurile disputate în Brazilia, Ar

gentina și Chile, ebhipa olimpică de fot
bal a U.R.S.S. a sorit la Lima, capitala sta
tului Peru. Aici fotbaliștii sovietici au în- 
tîlnit formația «Sporting Cristal", obținînd 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

★

Aproape 60 000 dé spectatori au urmărit 
la Arms Park din Cardiff meciul interna
țional de rugbi dintre repiezêhtativéle Noii 
Zeelănde și Țării Galilor. Oaspeții au ob
ținui victoria cu scorul de 6—0 (3—0). De 
remarcat că acéasta esté prima victorie pe 
care echipa Noii Zeelănde o obține după 
58 dé ani în meciul cu echipa galeză, la 
Cardiff.

Președintele Federației internaționale 
de fotbal (F.Ï.F.À.), Stanley Rous, îm
preună cu vicepreședintele Ottorino Barassi, 
care se află de cîteva zile în Japonia, s-au 
declarat de acord ca meciurile turneului 
olimpic de fotbal să aibă loc în orașele 
Tokio, Osaka, Kioto și Yokohama. De ase
menea, a fost stabilită în principiu lista 
arbitrilor care vor funcționa la meciurile 
turneului.

★
La Tokio a apărut o broșură caré cu

prinde pronosticuri făcute dè specialiștii 
jàponèzi în legătura cu locurile Olimpice 
dé vâră. în ce privește fajioniă, pfonosti- 
curile arată că sportivii țării gazdă vor 
putea cîștiga 34 medalii de aur, 18 de 
argint și 25 de bronz, cèëà cé ar asiglifâ 
aproximativ 440 puncte în clasamentul 
neôficiàl. în comparație cil Jocurile Ö- 
limpice de la Romă, (Unde U.R.S.S. a 
ocupat primul loc cti 683,5 puncte, iar 
S.U.A. locul doi CU 463 puncte), Japonia 
ar putea ocupă la J. O dè la Tokio lo
cul 3 pe națiuni.

★

Reprezentativa olimpică de hochei pé 
gheață a R.S. Cehoslovace ă suferit eșecuri 
în primele două meciuri susținute în Ca
nada. Hocheiștii cehoslovaci au pierdut, cu 
2—3 la Ottawa și cu 1—4 la Trai!, parti
dele cu selecționata de tineret a Canadei 
care, după toate probabilitățile, va parti
cipa la Jocurile Olimpice de Ia Innsbruck

★
Intr-iin meci de box desfășurat la Pitt

sburg, campionul mondial la categoria se- 
mimijlocie, E. Griffith, a suferit o surprin
zătoare înfrîngere prin K O tehnic în prima 
repriză în fața lui R. Carter. Aceasta este 
prima înfrîngere înainte de limită a lui 
Griffith, care, în acest an, a fost de
clarat „cél mai bun pugilist din lume" îh 
urma anchetei cronicarilor de box ameri
cani.

Funeraliile compozitorului 
Paul CoPstantinescu

Duminică au avut loc în Capitală 
funeraliile compozitorului Paul Con- 
stantinescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, maestru 
emerit al artei.

In cursul zilei de sîmbătă și du
minică dimineața, prin fața catafal
cului cu corpul defunctului, depus 
la sediul Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă, au trecut un mare 
număr de bucureșteni, iubitori ai 
muzicii compozitorului. Mulți dintre 
ei au depus flori la căpătîiul celui 
dispărut.

La catafalc au făcut de gardă re
prezentanți ai unor instituții de artă 
și cultută. Din ultima gardă au fă
cut parte Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, conducătorii 
Uniunii Compozitorilor, dirijori și 
interpreți.

La adunarea de doliu, care a avut 
loc la Uniunea Compozitorilor, ä 
luat cuvîntül Ion Durtiitrëscu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, 
maestru emerit al artei, Care/ a adus 
un ultim omagiu compozitorului 
Paul ConstantineScu. Fruntaș între 
compozitorii generației sale — a 
spus vorbitorul — Paul Constanti- 
nescu a adunat cu răbdare și iscu
sință frumuseți emoționante din te
zaurul muzicii noastre populare, 
creînd opere, oratorii, simfonii, con
certe. lieduri. Alături de toți com
pozitorii, el a simțit dragoste, pre
țuire și sprijin din partea regimului 
nostru democrat-popular, iar opera 
creată de el constituie o moștenire 
care va înflori pește ani. Muncind 
fără preget pe tărîm artistic și so
cial, în cadrul Uniunii Compozitori
lor, Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu“ dih București, 
în jurii naționale și internaționale, 
el rămîne model de probitate ar
tistică, exemplu de artist și de om.

Durerea despărțirii âtît de timpu
rii de iubitul nostru prieten — a 
spus academicianul Mihail Jora — 
va fi, sînt convins, compensată prin 
viețuirea peste ani a ceea ce a avut 
el mâi bun, graiul său muzical, lu
minos, bogat, sincer, expresiv. Sub
liniind calitățile salé de mare artist, 
de om și înțelegător coieg, Vorbito
rul a arătat că Paul Constantinescu 
a lăsat o moștenire muzicală valo
roasă și a fost un exemplu de mun
că neistovită. în numele Academiei 
R P. Romîne, acad. Mihail Jora a 
adus ultimul salut defunctului.

À luat apoi cuvîhtul artistul po
porului George Georgescu, președin

tele Consiliului Muzicii, directorùl 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, care a spus, printre altele : Ve
nit pe lume cu cele mai alese da
ruri ale muzicianului creator, Paul 
Constantinescu s-a impus de la bun 
început printr-o operă de o valoare 
incontestabilă. Moartea lui lasă un 
gol imens în suflete și lipsește mu
zica romînească de unul din cei mai 
valoroși creatori ai săi.

Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a adus cele mai pro
funde condoleanțe familiei defunc
tului ; totodată, în numele Comite
tului și al intelectualității, a expri
mat durerea Și regretul nemărginit 
pentru pierderea maestrului Paul 
Constantinescu.

Compozitor de mare valoare, a că
rui -operă va rămîne totdeauna la 
loc de cinste în tezaurul artei na
ționale, a arătat vorbitorul, Paul 
Constantinescu a fost una dintre 
cele mai proeminente figuri ale cul
turii noastre contemporane. Ceea ce 
a făcut ca talentul și personalitatea 
sa puternică, originală, să-și gă
sească o înaltă realizare a fost con
știința viguroasă a apartenenței 
la acest popor, sensibilitatea 
și căldura cu care a exprimat 
în forme artistice măestre sufletul 
poporului nostru. Mare artist, Paul 
Constantinescu ne-a lăsat o moște
nire bogată, o comoară de sunete 
armonioase în care a cuprins gîn- 
durile, sentimentele sale, toată sen
sibilitatea sa de fiu înzestrat al po
porului nostru.

Au mai luat cuvîntul Victor Giu- 
leanu, rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ din Bucu
rești, în numele Ministerului Invă- 
țămîntului și al Conservatorului, 
poetul Cicerone Teodorescu, dirijorii 
Constantin Bugeanu, din partea 
Consiliului Cinematografiei, și Iosif 
Conta, în numele Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune, teno
rul Valentin Teodorian și pianistul 
Valentin Gheorghiu, artiști emeriți, 
interpreți ai muzicii compozitorului, 
și studentul Costan Pavel, în nume
le studenților de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu".

După terminarea adunării de do
liu, sicriul cu corpul defunctului a 
fost ridicat pe umeri de compozitori 
și așezat pe carul funebru. Fanfara 
militară a intonat imnuri funebre. 
Apoi, cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Belu, unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)

în cupola Observatorului astronomic din București al Academiei R. P. Romîne. 
(Foto : R. COSTIN’)

In drum Ulan-Bator
Am intrat în R; P. Mongolă prin 

stația de frontieră Dzatun Ude. 
Coborîm pe peronul gării, alcătuită 
din trei clădiri zugrăvite în galben. 
La capătul ultimei clădiri se înalță 
un turn poleit în verde, străjuit de 
șase coloane; fiecare avînd în vîrf 
cîte un ornament în stil popular 
mongol — vaze, amfore. în jurul 
gării, cîteva case cu un etaj — lo
cuințele feroviarilor — iar în depăr
tare, pînă la orizont, se întinde stepa 
nesfîrșită, întreruptă pe alocuri de 
șirul unor coline, la poalele cărora 
pot fi văzute adesea păscînd cămile. 
Și deodată, în acest cadru specific 
mongol, răsună trilurile „Ciocîrliei". 
Unul din lucrătorii gării se apropie 
zîmbind și îmi spune 1 la noi se o- 
bișnuiește să oferim cîte un cîntec 
prietenilor veniți să ne viziteze țara. 
Melodia voastră, „Ciocîrlia“, este 
bine cunoscută în Mongolia.

Trenul se pune din nou în miș
care. Plecăm spre Ulan-Bator. 
Călătorim ore întregi prin vastul 
deșert Gobi, unde numai rareori se 
întîlnesc așezări omenești. Din cînd 
în cînd monotonia peisajului este în
treruptă de apariția unui grup de 
cămile sau de herghelii de cai păs
cînd. Cînd spui deșert, te gîndești 
la nisipuri hesfîrșite, lipsite de orice 
vegetație. Această viziune nu se po
trivește deșertului Gobi. Este ade
vărat că. din cînd în cînd, aici vezi 
dune de nisipuri mișcătoare, dar în 
mare parte suprafața ținutului este 
acoperită de o anumită vegetație. 
Uneori se văd lacuri, rîuri și pî- 
rîuri cu ape străvezii, oaze de ver
deață abundentă, 'teritoriul Gobi 
este folosit în cea mai măre parte 
pentru creșterea animalelor. în cele 
trei provincii ale sale — de sud, de

însemnări
din R. P. Mongol ăi

èst și centrală — se asigură crește
rea a aproximativ 400 000 cămile, 
300 000 cai, 75 000 vite cornute, 
1 300 000 oi, 900 000 capre, dezvol
tarea șeptelului fiind una din prin
cipalele resurse ale economiei R. P. 
Mongole. în prezent se desfășoară o 
acțiune de irigare a unor terenuri în 
vederea obținerii de furaje concen
trate. în acest scop se folosesc apele 
curgătoare și puțurile săpate pentru 
adăparea animalelor. La această ac
țiune pentru descoperirea pînzelor 
de apă participă numeroși hidrologi

Cercetările gèologice âu indicat 
existența unor însemnate bogății 
subterane în Gobi ; în cîteva locuri 
a și început exploatarea lor. Se re
marcă printre altele schela petrolie
ră de la Dzumbain, care și-a începui 
producția în 1953. Aici, alături de 
sonde a fost construită și o rafinărie 
Procesul calificării unor foști păstori 
nomazi pentru a deveni petroliști a 
fost descris cu talent de către vice
președintele Uniunii Scriitorilor, Ci- 
mid. laureat al premiului de stat, în 
piesa „Sirena", unul din succesele 
scenei mongole.

Ajungem în vechea așezare Sain 
Șand, ăstăzi un orășel înfloritor 
Localitatea are un nume semnifica
tiv pentru această regiune săracă în 
apă (în mongolă „sain șand“ în
seamnă „izvorul cel gustos"). Nu
mele a fost dat probabil pe atunci 
cînd. în lipsă căii ferate, singurul 
mijloc de transport. îl constituiau ca
ravanele de cămile, iar aproviziona

rea cu apă constituia o grea 
problemă.

Facem o scurtă vizită în oraș. 
De-a lungul unor străzi drepte se 
ridică blocuri cu unul-două etaje, iar 
mai spre margine - case durate din 
lemn — vechile locuințe ale munci
torilor constructori de la calea fera
tă. Ceva mai departe întîlnești o 
așezare de cîteva sute de iurte — 
corturi de forma unei cupole — 
locuințele de secole ale păstorilor 
mongoli.

Una dintre noile noastre cunoștin
țe — tehnicianul feroviar Darzuren 
— ne vorbește despre însemnătatea 
construirii căii ferate ce străbate 
Mongolia pe o distanță de circa 700 
km. Intrarea în funcțiune a a- 
cestei linii ferate — spune Dar
zuren — a schimbat. viața a mii 
de familii mongole. Foștii arați 
nomazi, care nu se pricepeau la alt
ceva declt la creșterea vitelor, au 
învățat să construiască terasamente, 
să așeze șine, să ridice poduri peste 
rîuri, iar alții au schimbat frîul ca
lului înspumat cu manetele locomo
tivelor, au devenit mecanici, lăcă
tuși, acari, telegrafiști, impiegați de 
mișcare. Unii constructori urmează 
școli superioare alții au devenit me
canici de tractoare, de excavatoare, 
operatori de macarale.

...Ne continuăm călătoria. A doua 
zi în zori peisajul se schimbă. îna
intăm^ printre dealuri 'acoperite din 
cînd în cînd cu păduri. Așezările 
devin tot mai dese. Pe cîmpiile ce se 
deschid între dealuri Se văd ici. colo 
tractoare și combine de cosit fînui. 
Din depărtare zărim fürtiül unor co
șuri de fabrică. Ne apropiem de 
Ulan-Bator, capitala R. P. Mongole.

E. SORAN
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k Ultimele momente ale „maratonului 

agricol“ de la Bruxelles
Ripostă dată de cetățeni americani reacționarilor 

din gruparea „John Birch“
0 nouă controversă provocată, tic prețul margarinei
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IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA

într-o relatare transmisă duminică, 
din Bruxelles, agenția France 
Presse dă următoarele amănunte a- 
supra tratativelor purtate sîmbătă 
de miniștrii de externe și ai agri
culturii din țările Pieței comune :

Speranțe și decepții la Bruxelles. 
După o zi cu multe șocuri și o noap
te de muncă, miniștrii „celor șase“ 
s-au despărțit în zori, fără să fi a- 
juns la un acord. Ei vor relua lu
crările luni dimineața. Din acest mo
ment le vor mai rămîne maximum 
24 de ore pentru a completa politica 
agrară comună, respectînd termenul 
de 31 decembrie.

Marți dimineață, delegația R.F.G. 
va pleca din Bruxelles, avînd în ve
dere vizita cancelarului Erhard în 
Statele Unite, iar delegația italiană, 
care trebuie să se întoarcă la Roma 
luni pentru a asista la prima șe
dință a guvernului nou format, va 
lăsa la consiliul „celor șase“ pe mi
nistrul Emilio Colombo.

La sfîrșitul acestei lungi ședințe 
de noapte, care a durat mai bine de 
opt ore, atmosfera nu era caracte
rizată deloc de optimism. După mie
zul nopții miniștrii „celor șase“ se 
aflau în posesia unei propuneri ge
nerale de compromis, prezentată de 
Comisia executivă a Pieței comune, 
abordînd global toate dificultățile 
„maratonului agricol“ (expresie fo
losită de comentatorii occidentali 
pentru a ilustra obstacolele ce le au 
de trecut negociatorii de la Bruxel
les într-un termen foarte scurt — 
n.r.). Această propunere a fost ac
ceptată de toate delegațiile, cu ex
cepția celei olandeze. Delegația 
R.F.G. a fost de acord, dar și-a ex
primat unele rezerve, iar cea a Bel
giei, prin H. Spaak, a adus nume
roase critici. Numai Olanda s-a o- 
pus categoric.

De ce acest refuz? în cursul ulti
melor negocieri, pentru a se da sa
tisfacție Italiei și a obține acordul 
guvernului acestei țări în ceea ce 
privește reglementarea chestiunii 
importului de lapte, comisia execu
tivă a propus crearea unei taxe 
de 17 centime pentru kilogra
mul de margarină — taxă su
plimentară care va avantaja ast-

Ruby, supus unui examen 

al psihiatrilor

Doi dintre cei mai eminenți psi
hiatri din S.U.A., medicii M. Gutt- 
macher și W. Bromberge, au început 
sîmbătă examinarea lui Jack Ruby, 
asasinul lui Lee Oswald Harvey. 
Examenul psihiatrilor a fost cerut 
de avocații asasinului.

îndată ce medicii au părăsit ce
lula, Ruby, asistat de avocații săi, 
a primit vizita a doi agenți ai 
F.B.I., care au rămas cu el timp de 
aproape trei ore. Curtea din Dallas 
va hotărî azi asupra cererii lui Ruby 
de a fi pus provizoriu în libertate. 

fel în lupta de concurență ule
iul ide mădline, produs în Italia. A- 
cest lucru nu este însă bine văzut 
de Olanda, unde se află centrul 
celei mai importante afaceri mon
diale cu margarină și cu produse 
grase. Se afirmă totodată că, pe 
lingă aceste considerente, atitudinea 
olandeză ar fi inspirată și de eșe
cul negocierilor privind intrarea 
Marii Britanii în Piața comună. Re
fuzul) Olandei ar putea părea unora 
de răȚi augur pentru încheierea ma
ratonului „celor șase”. O reuniune 
a cabinetului olandez a fost convo
cată de urgență, pentru duminică 
la Hagaț

Viitorul Pieței comune — se în
treabă France Presse — va fi com
promis cie chestiunea prețului mar
garinei ?

Dat fiinld timpul extrem de scurt 
rămas la dispoziția participanților la 
tratativele dei la Bruxelles, W. Hall
stein, președintele Comisiei execu
tive a Pieței comune, proiectase 
pentru duminică seara un dineu „de 
lucru“ pentru examinarea proble
melor în suspensie. Dineul a fost 
însă' amînat.

Criza companiei B. O. A. C.
Recent, în Anglia au avut loc dezba

teri parlamentare în legătură cu situa
ția companiei s'.eriene britanice națio
nalizate B.O.A.C. (British Overseas Air
ways Corporation). Deficitul înregistrat, 
care se cifrează Ja circa 80 milioane de 
lire sterline, a fost considerat ca alar
mant. Nu a lipsit prilejul pentru unii 
ca, negînd „reaitabilitatea“ companiei 
B.O.A.C., să urmărească în acest fel 
compromiterea a .însăși ideii de națio
nalizare. Totodata s-au emis diferite 
păreri în vederea remedierii situației. 
Un plan guverna
mental, dat publici
tății sub numele de 
„Cartea Albă“, pre
vede ca pe viitor 
„corporația să func

ționeze ca întreprindere comercială“ și 
să se unească cu compamia, de aseme
nea naționalizată, B.E.A. (British Euro
pean Airways) care are o situație finan
ciară mai bună. în semn de protest față 
de acest proiect, președintele companiei 
B.O.A.C. și adjunctul său au demi
sionat.

în paginile presei britanice s-a pus 
sub semnul întrebării dacă B.O.A.C. 
este sau nu rentabilă. Printre altele 
a fost citată declarația lui Bill Benson, 
președintele comitetului unit al respon
sabililor de ateliere de la B.O.A.C. : 
„Către sflrștitid toamnei 1962, Basil 
Smallpeice, director general adjunct, a 
subliniat că în cursul celor cinci ani 
anteriori productivitatea a crescut cu 
250 la sută, fată de o creștere de 60 la 
sută la cele zece linii aeriene de frunte 
din lume“. De altfel, Cartea Albă arată 
că în ultimii zece ani compania își tri
plase aproape traficul și venitul ; anul 
acesta, B.O.A.C., a avut beneficii cu 
5 500 000 lire sterline mai mari decît 
anul trecut.

Ziarul conservator „Daily Telegraph“ 
arăta recent că nu în activitatea com
paniei trebuie, căutate cauzele deficitu-

NOTĂ

NEW YORK 22 (Agerpres). — E- 
lementele ultrareacționare fasciste 
din S.U.A. au încercat să folosească 
asasinarea președintelui J. Kennedy 
pentru a-și propaga „ideile“. In acest 
scop, organizația extremiștilor de 
dreapta, societatea „John Birch“, a 
folosit serviciile de publicitate ale 
ziarului „New York Times“, înserînd 
în coloanele lui, la 15 decembrie, o 
pagină întreagă, intitulată „A sosit 
timpul“, în care proferează cele mai 
absurde calomnii la adresa oricăror 
concepții progresiste și instigă la 
violențe împotriva elementelor de
mocratice. Numai în cursul unei 
săptămîni, pentru o asemenea cam
panie de „publicitate” s-au cheltuit 
35 000 de dolari.

în ultimul timp, extremiștii din 
societatea „John Birch" și-au reîn
noit atacurile furibunde împotriva 
președintelui Curții Supreme, Wa
rren, care conduce comisia de anchetă 
în legătură cu asasinarea lui Kenne
dy. Ei au fost înfuriați îndeosebi de 
declarația lui Warren că motivul a- 
sasinării lui Kennedy a fost „ura și 
cruzimea aduse în viața națiunii de 
niște nelegiuiți”.

încercarea extremiștilor de dreap
ta a primit riposta cititorilor ziaru
lui. La 20 decembrie, acest ziar a 
publicat cîteva scrisori ale unor ci
titori indignați de reclama care s-a 

lui : „Motivele marilor pierderi din tre
cut se datorează în mare parte unor fac
tori speciali, în afara controlului con
ducerii B.O.A.C.“. Astfel, compania 
este nevoită să plătească la infinit do- 
bîndă asupra deficitului său. Această 
povară a dobînzilor se ridică la aproa
pe jumătate din deficit. „Li se mai 
cere să plătească dobînzi și asupra u- 
nor pierderi provenind din directive sau 
influențe ministeriale“ — a scris zia
rul „Times“.

Ziarul „Daily Worker“ a arătat de 
asemenea că o altă 
cauză a deficitului 
este și faptul că 
„B.O.A.C. a fost în
cărcată cu costul u- 
nor avioane produse 

de industria particulară constructoare de 
avioane, chiar cînd aceste avioane au 
constituit un eșec. De fapt, compania 
n-a avut libertatea să aleagă ce avioane 
cumpără. Astfel, eșecul avionului Co
rnet I a costat compania 7 800 000 lire 
sterline. Aproximativ 27 milioane lire 
sterline au fost cheltuite pe avioanele 
model Britanic și DC—7 Cs.".

încă o cauză a deficitului : „de-a 
lungul anilor, prin intermediul Oficiului 
de permise pentru transportul aerian, 
s-a permis liniilor aeriene parti
culare să pătrundă în mare mă
sură pe trasee profitabile, al căror 
pionier a fost B.O.A.C.“, scrie „Daily 
Worker“. B.O.A.C. a pierdut aproape 
12 milioane lire sterline prin exploata
rea unor trasee neeconomice. Diferite 
companii aeriene particulare se strădu
iesc să înlăture B.O.A.C-ul pentru a 
cîștiga „mai mult teren de activitate“ 
și „mai multe linii aeriene“.

încă mai de mult, unii experți fi
nanciari au propus ca deficitul de 80 
milioane să fie amortizat. Dar această 
propunere nu a primit nici un răspuns...

A. SOCEC 

făcut concepțiilor ultrareacționarilor. 
De ce admiteți, întreabă autorul u- 
neia din scrisori, ca ziarul dv. să se 
transforme într-o unealtă de natură 
să încurajeze atmosfera de ură ?

Un alt cititor consideră că, cu aju
torul ziarului „New York Times“, 
membrii acestei societăți fac „o în
cercare perfidă de a se folosi de a- 
sasinarea lui Kennedy pentru a spri
jini campania care contravine ve
derilor defunctului președinte”.

★
CLEVELAND 22 (Agerpres). — 
Industriașul american Cyrus Eaton 

a făcut o declarație în care s-a 
pronunțat pentru reducerea ma
sivă a armamentelor Statelor Unite 
și sporirea schimburilor comerciale 
cu țările socialiste.

Recepție la Atena in cinstea 

delegației de femei din R. P. Romînă

ATENA 22. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Consiliul Ligii de 
prietenie greco-romîne a oferit sîm
bătă seara la sediul Ligii o recepție 
în cinstea delegației Consiliului Na
țional al femeilor din R. P. Romînă, 
care vizitează în prezent Grecia.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

întrevedere intre premierul
Cin En-lai și președintele Ben Bella

ALGER 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și mareșalul 
Cen I, locțiitor al premierului și mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, aflați la Alger, au făcut la 
21 decembrie o vizită lui Ahmed Ben 
Bella, președintele Republicii Alge
riene Democratice și Populare.

La convorbirea care a avut loc au 
fost de față Houari Boumediene, 
prim-vicepreședinte și ministrul a- 
părării al Algeriei, Abdelaziz Boute
flika, ministrul afacerilor externe, 
și Amar Ouzegane, ministru de stat.

LIMA. Senatul peruvian a pro
pus guvernului să rezolve definitiv, 
în decurs de 90 de zile, problema 
zăcămintelor de țiței de la Brea și 
Parinas, exploatate de compania a- 
mericană „International Petroleum 
Company“, care controlează 90 la 
sută din întreaga extracție de petrol 
din Peru.

BAGDAD. Trupele siriene, care 
au luat parte alături de forțe ar
mate irakiene la operațiunile în 
vederea înăbușirii luptei partiza
nilor kurzi, au început să pără
sească Irakul.

LONDRA. In Anglia s-a terminat 
construirea podului care unește cele 
două maluri ale fluviului Forth 
(Scoția), în lungime de 1 671 m.

La Salisbury (Rhodesia de sud), 
primul ministru al Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului, Roy 
Welensky, asistă la ultima paradă 
a armatei „federale“. După cum 
se știe, federația, creată împotriva 
voinței populației africane, va fi 
dizolvată la 31 decembrie 1963. 
Lichidarea acestei federații repre
zintă o victorie a mișcării de 
eliberare a popoarelor din Rhode
sia de sud, Rhodesia de nord și 
Nyassaland.

Peste 7000 de mineri bolivieni 
din regiunea Catavi s-au aflat timp 
de aproape două săptămîni în gre
vă de protest împotriva arestării u- 
nor fruntași sindicali, care se opu
neau proiectului guvernamental 
privind „reorganizarea“ minelor de 
cositor; această măsură ar fi dus 
la concedierea a mii de munci
tori. Autoritățile au trimis împotri
va lor importante forțe militare. 
Regiunea a fost înconjurată de 
detașamente polițienești și de 
trupe. In semn de solidari
tate eu greviștii, în multe lo
calități S-au desfășurat demon
strații ale populației. Cu toate mă
surile luate de autorități pentru a 
fringe rezistența greviștilor, aceștia 
au continuat lupta pînă cînd s-a 
semnat un acord care prevede 
retragerea trupelor și garanții 
în ce privește situația frun
tașilor sindicali arestați. Fotografia 
înfățișează un grup do greviști 
înarmați păzind intrarea în zona 
minieră.

In urma tratativelor dintre un reprezentant al gu
vernului R. D. Germane și un împuternicit al Senatu
lui vest-berlinez, s-a încheiat un protocol comun pri
vind acordarea de permise locuitorilor Berlinului occi
dental în vederea vizitării rudelor lor din R. D. Ger
mană în timpul sărbătorilor de iarnă. In fotografie : 
Intr-unui din cartierele Berlinului occidental grupuri de 
cetățeni la un centru de eliberare a permiselor.

A sosit iarna și la Veneția. Iată gondolele acoperite de zăpadă, pe unul 
dintre canale.

Călătorie într-un vulcan
Pe marginea cărții iui L. E. Neame - „Istoria apartheidului"

„Uniunea (Sud-africană) se în
dreaptă spre dezastru. Afirmația a 
devenit obișnuită : am auzit-o de la 
prietenii de peste hotare, o auzim și 
la noi în țară de la cei care iubesc 
Africa de Sud. Zîmbim și spunem : 
«Iacă, a apărut un nou Ieremia», și 
ne gîndim la lucruri mai plăcute... 
Ce loc plăcut pentru albi este Africa 
de Sud ! Dar trăim într-un paradis 
al nebunilor. Ne astupăm urechile 
ca să nu auzim zgomotul înăbușit 
din lăuntrul pămîntului ce preves
tește erupția unui vulcan sau un 
cutremur pustiitor“.

Cu aceste rînduri, extrase din scri
soarea adresată presei în luna sep
tembrie 1959 de către un fost pro
fesor de la universitatea din Witwa- 
tersrand, începe cartea publicistului 
sud-african L. E. Neame „The His
tory of Apartheid“ (Istoria apart
heidului), recent apărută la Londra 
în editura Pall Mali.

O PROFEȚIE REALISTĂ : 
SE APROPIE ERUPȚIA

Judecind după criteriul autorități
lor din Pretoria, autorul este un ce
tățean respectabil. De peste 40 de 
ani redactor sau colaborator la ziare 
conservatoare („Star“ din Johannes
burg, „Argus“ din Capetown. „Daily 
News“ din Natal), la numeroase re
viste din Pretoria și Bloemfontein, 
precum și la o serie de publicații 
din Anglia și Statele Unite, în fine 
biograf al fostului premier, gene
ralul Hertzog, și autor al unei mono
grafii a Johannesburgului, „Orașul 
clădit pe aur“ („City Built on Gold“), 
L. E. Neame privește cu îngăduință, 
ca să nu spunem mai mult, rînduie- 
lile colonialiste din țara sa. Dar. 
după cum orice om în posesiunea tu
turor celor cinci simțuri își dă sea
ma — indiferent de convingerile sale 
politice — dacă vulcanul pe care se 
află este pe punctul de a erupe, tot 
așa și autorul cărții „The History 
of Apartheid“ nu poate face ab
stracție de o realitate oarecum simi
lară și la fel de neplăcută.

Nu trebuie, desigur, de așteptat de 
la Neame o analiză profundă și mul
tilaterală a politicii de opresiune ra
sistă practicată în Africa de Sud. 
Aspectele economice ale problemei 
lipsesc aproape cu desăvîrșire din 
cartea sa, iar obiectivitatea pe care 
îi place să și-o atribuie în repetate 
rînduri dispare cu totul cînd se re
feră la forțele politice cele mai îna
intate din Republica Sud-Africană 
— luptătorii împotriva apartheidu
lui.

Cu toate acestea „The History of 
Apartheid“ nu este de fel lipsită de 
interes, în primul rînd prin marele 
număr de documente in extenso pe 
care le conține și în al doilea prin 
relatarea unor fapte din istoria re
centă a Republicii Sud-Africane 
care situează într-o perspectivă mai 
largă bătălia actuală.

Merită subliniat că politica de „a- 
partheid“, adică de despărțire din 
punct de vedere rasial și fizic a al
bilor de milioanele de bantu, de asia
tici și de „oameni de culoare“, are 
rădăcini mai vechi în Africa de Sud. 
Dislocarea băștinașilor în uriașe re
zervații, dezbinarea dintre oamenii 
muncii albi și negri, folosirea împo
triva lor a unui întreg arsenal de 
legi și de decrete — toate aveau 
drept scop ușurarea și permanenti
zarea exploatării sîngeroase a ma
jorității populației, inclusiv a sără
cimii „albe“, de către o minoritate.

înseși metamorfozele succesive ale 
denumirii politicii de apartheid — 
așa cum reiese din istoricul făcut de 
autor — sînt semnificative. încă la 
începutul secolului nostru, Sir H. H. 
Johnson, care explorase împreună 
cu Stanley continentul negru și pre
gătise terenul pentru colonizarea 
Nyassalandului, Kenyei și Ugandei, 
afirma că „viitorul omului alb (în 
Africa) se află la sud de Zambezi“ 
și cerea ca negrii să fie strămutați 
treptat. Pe atunci, Sir H. H. 
Johnson nu născocise încă o 
denumire pentru politica de „stră

mutare" a milioane de oameni de pe 
pămînturile lor pentru a face loc 
colonistului european. Abia în 1913, 
premierul Hertzog a introdus terme
nul de segregare, în timp ce unul 
din succesorii săi, Smuts, care nutrea 
cam aceleași idei cu Hertzog, prefe
ra să vorbească despre separare. 
Cînd liderul partidului național, Ma- 
lan, și-a expus programul în 1948, el 
și-a intitulat politica sa apartheid.

în ultimii ani, îngrijorat de indig
narea crescîndă a opiniei publice 
mondiale, guvernul Verwoerd a luat 
măsuri radicale... „Guvernul — ara
tă Neame — a considerat că alegerea 
termenului „apartheid“ fusese nefe
ricită și dădea o impresie greșită în 
străinătate. De aceea, cuvîntul nu a 
mai fost folosit în declarații oficia
le, fiind înlocuit cu termenul „dez
voltarea separată“. în 1961, societa
tea de radio sud-africană a hotărît 
să utilizeze totdeauna în emisiunile 
sale, în loc de „apartheid“, termenul 
„autoguvernare“ (p. 166).

Cam la atît s-au redus concesiile 
făcute de guvernul Verwoerd opiniei 
publice. De altfel, acest tip de „con
cesii“ a marcat și activitatea unor 
guverne precedente și merită amintit 
în acest sens un fapt mărunt, dar 
nelipsit de semnificație, relatat de 
Neame.

„Primul ministru Smuts dorea să 
se stabilească relații mai bune între 
albi și populația de culoare. în 1944 
el a dat instrucțiuni tuturor depar
tamentelor guvernamentale ca în 
scrisorile oficiale adresate negrilor 
cît și pe plic să se folosească aceleași 
formule ca la albi : «domnule» și 
«doamnă»“. Dar nici această măsură 
nu a putut fi pusă în practică : s-au 
împotrivit subordonații premierului...

în ultimele decenii politica de se
gregare — separare — apartheid — 
dezvoltare separată a luat diferite 
forme, pentru ca în anii din urmă să 
se manifeste în modul cel mai bru
tal, în special din momentul cînd 
Verwoerd (actualul premier) a fost 

numit ministru al problemelor refe
ritoare la băștinași. în această cali
tate, scrie Neame, „el a devenit stă- 
pînul virtual al unui imperiu de 
zece milioane de supuși negri“ (p. 
85). Cum a guvernat Verwoerd ?

„CE ROST ARE CA UN BANTU 
SfA ÎNVEȚE MATEMATICĂ ?"
Educație ?... în preambulul la le

gea pentru învățămîntul populației 
bantu, Verwoerd declara cu arogan
tă : „Ce rost are să-l obligi pe copi
lul băștinaș să urmeze un program 
care, la urma urmei, este funciar- 
mente și prin tradiție european ? Ce 
rost are să-J înveți pe un copil ban
tu matematică, de vreme ce tot n-o 
poate folosi în practică ? Este o ab
surditate“ (p. 95).

Condiții de locuit ?... O lege din 
1955 limita pînă și numărul servito
rilor de culoare care aveau dreptul 
să doarmă în mansarda stăpînului. 
Aceasta „în scopul de a reduce nu
mărul băștinașilor care dorm peste 
noapte în oraș“ (p. 146). Legea, care 
nu îngrădea în nici un fel numărul 
de servitori negri pe care-i putea 
avea un alb, purta o titulatură oa
recum neașteptată : „Locations in 
the Sky Act“, legea privind locuințe 
în cer...

Apoi au fost adoptate cunoscutele 
legi privind segregația în transpor
turi, deplasările cu pașaport, precum 
și alte legiuiri rasiste, care au cul
minat cu cele privind crearea așa- 
numitelor „bantustane“, regiuni de 
concentrare și izolare a populației.

După cum se știe, recent primul 
bantustan a și luat ființă. Propa
ganda guvernului rasist face mare 
zarvă pe tema autoguvernării ban
tustanelor și se fac referințe la o 
declarație a însuși premierului Ver
woerd în sensul că „aceste enclave 
bantu vor putea deveni în cele din 
urmă state independente“. Este in
teresant de amintit în acest context 
afirmațiile unor lideri politici lo
cali, citate de Neame: „vor tre
ce două mii de ani pînă ce poporul 
bantu va fi pus în situația să con
ducă state independente“ (p. 162).

Așadar, toate la timpul lor. Atît 
doar că acești bantu ignoranți tre
buie să aibă puțintică răbdare...

Se pare însă că tocmai această 
„calitate“ nu prea mai are mare 
răspîndire în rîndul populației opri
mate din Africa de Sud.

Cele mai impresionante pagini ale 
cărții lui Neame sînt tocmai acelea 
în care răbufnește ecoul luptei po
porului împotriva barbariei rasiste. 
Deși redactate, literalmente, în stil 
de proces verbal și, deși autorul își 
dă silința să scoată basma curată pe 
împilatori, aceste pagini fac să re
trăiască în fața cititorului o adevă
rată tragedie.

Campaniile de nesupunere civilă 
se succed una după alta, valurile de 
arestări nu intimidează pe demon
stranți. Pentru singura vină de a fi 
folosit în mod ostentativ intrarea re
zervată albilor la gara din Johan
nesburg, negrii sînt trimiși la muncă 
silnică. Unii demonstranți minori 
sînt condamnați să fie biciuiți... (p. 
102). La Pretoria poliția atacă cu 
bastoanele și deschide focul, peste 
90 de bantu sînt răniți. „Lîngă Dur
ban izbucnesc tulburări din cauza 
distrugerii unor tarabe ilegale care 
reprezentau pentru multe femei băș
tinașe singura sursă de existență. 
Poliția deschide focul, patru băști
nași sînt omorîți, 13 răniți... La Ma- 
ritzburg, • negrese protestează împo
triva salariilor scăzute ale soților 
lor. Izbucnesc tulburări. Poliția in
tervine și doi negri sînt omorîți, 
unul e rănit... La Paarl, o mulțime 
de negri protestează împotriva de
portării conducătorilor lor sindicali. 
Poliția trage, 12 negri sînt răniți... 
La Sharpeville, un grup compact de 
băștinași se îndreaptă spre postul de 
poliție. Agenții deschid focul; 69 de 
negri sînt omorîți, 186 răniți...“ 
(p. 163).

Și așa, filă după filă, se desfășoa
ră sîngerosul letopiseț.

Cu prilejul unui miting de protest, 
unul din oratori exclamă : „Voi care 
astăzi trudiți în mine, voi care as
tăzi osteniți pe ogoare, voi care as
tăzi construiți șosele largi pentru 
automobile, voi sînteți poporul care 
flămînzește, voi sînteți poporul țin
tuit de opreliștile poliției, voi sîn
teți poporul năpăstuit. Și dacă vă 
vor arunca în temniță, vă întreb : în 
afara ei o duceți oare mai bine ?" 
(p. 101).

Autoritățile polițienești nici nu se 
străduiesc prea mult să găsească, 
mai bine zis să inventeze, justificări. 
De ce ar face-o, dacă înseși guver
nele care se perindă la cîrma țării 
ridică, fără nici un fel de ocolișuri, 
violența și barbaria rasistă la rang 

de politică de stat? „Numiți-o su
premație, botezați-o cum vreți, de 
fapt, tot politică de dominație este — 
declara în Parlament, în aprilie 1955, 
premierul de atunci, Strijdom. Do
resc să exprim cît se poate de clar 
situația: ori albul domină, ori negrul 
preia frînele... Singura modalitate 
prin care europeanul își poate men
ține supremația este dominația... Și 
singura modalitate ca europenii să-și 
mențină dominația este de a împie
dica pe negri să voteze. Dacă lucru
rile nu ar sta astfel, noi nu ne-am 
afla azi în acest parlament... In ca
drul actualei legislații băștinașii nu 
au nici o posibilitate, fie prin merite 
personale, fie prin orice alt mijloc, 
să preia în mîinile lor frînele guver
nării“ (p. 131),

Nimic de spus, elocvent comenta
riu ia adresa „democrației“ colonia
liste !

MILENIUL LUI VERWOERD 
ȘI BĂTĂLIA DE AZI

Cu toate că un uriaș aparat de re
presiune veghează la menținerea 
rînduielilor rasiste ; cu toate că un 
noian de legi, decrete și dispoziții 
înăspresc pe zi ce trece condițiile de 
viață ale populației de culoare ; cu 
toate că de la tribuna parlamentului 
sau de la posturile de radio miniștrii 
rasiști își afirmă crezul obscurantist 
și anumiți lideri politici dezbat pro
blema dacă va trece un mileniu sau 
poate chiar două pînă cînd vor lua 
ființă pe pămîntul sud-african state 
„negre“ independente — în realitate 
ceea ce se petrece astăzi în extremi
tatea sudică a continentului ar putea 
fi caracterizat drept începutul sfîr- 
șitului. Nici un observator cît de cît 
serios nu se mai îndoiește de pră
bușirea edificiului colonialist și în 
această regiune a Africii.

O spune și cartea lui Neame. 
„Privit prin ochelarii roz ai spe
ranței, planul unei dezvoltări sepa
rate (a populației albe și negre — 
n.t.) poate fi agreat de cei care do
resc să găsească o ieșire ușoară din- 
tr-o situație extrem de dificilă. Nu 
putem ascunde faptul că în Africa 
de Sud astăzi o aristocrație albă, o 
clasă privilegiată, hotărăște soarta 
multor milioane de oameni neprivi- 
legiați, a căror majoritate nu poate 

aspira să devină altceva decît tăie
tori de lemne sau curățitori de haz
nale pentru stăpînii lor... Poate, 
oare, o minoritate albă în lumea 
contemporană să domine la infinit 
o majoritate de culoare ? Ar fi să ne 
înșelăm pe noi înșine dacă am răs
punde afirmativ" (p. 189, 192).

Sînt ultimele cuvinte ale autoru
lui, căruia cititorul îi este recunos
cător și pentru faptul că reproduce 
in extenso (p. 133—136) „Carta Li
bertății“, adoptată la impunătorul 
Congres popular din Kliptown de la 
26 iunie 1955, de către 3 000 de dele
gați reprezentînd Congresul Național 
African, Congresul Indian, Organi
zația Popoarelor de Culoare și De
mocrații Congresiști. Preambulul 
Cartei glăsuiește :

„Noi, poporul Africii de Sud, de
clarăm în fața întregii țări, în fața 
lumii întregi,

că Africa de Sud aparține tuturor 
celor care trăiesc în ea, albi și negri, 
și că nici un guvern nu poate în 
mod just să-și asume o autoritate 
care nu se sprijină pe voința tutu
ror cetățenilor ;

că poporului nostru i s-a răpit 
dreptuj înnăscut la pămînt, libertate 
și^pace, de către o formă de guver- 
nămînt bazată pe nedreptate și ine
galitate ;

că țara noastră nu va prospera și 
nu va cunoaște niciodată libertatea 
pînă cînd întregul nostru popor nu 
va trăi frățește și nu se va bucura 
de drepturi și posibilități egale ;

_ că numai un stat democratic, izvo- 
rît din voința întregului popor, poa
te garanta tuturor drepturile lor. in
diferent de culoarea pielii, rasă, sex 
sau credință.

De aceea, noi, poporul Africii de 
Sud, negri și albi laolaltă — egali, 
compatrioți și frați — adoptăm o 
Cartă a Libertății...“

După adoptarea documentului, 
congresul a fost dizolvat de poliție, 
iar organizatorii tîrîți la judecăți și 
în închisori, sub acuzarea de a fi ac
ționat „sub influența ideilor comu
niste“.

în aceste condiții nu ne-am mira 
prea mult dacă și autorului cărții 
„Istoria apartheidului“ i s-ar aduce 
cîndva aceeași învinuire. Nu pentru 
că el ar subscrie țelurilor Cartei Li
bertății, ci pentru că, în felul său, 
prevestește furtuna ce va mătura 
anacronicul imperiu al lui Verwoerd.

L. NIȚESCU
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