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guvernu- dotate în

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Tanganica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej a trimis, la 9 decembrie 1962, o telegramă de felicitare președintelui Republicii Tanganica, Julius Nyerere.în răspunsul său, președintele Republicii Tanganica a mulțumit pentru felicitările transmise, precum și pentru bunele urări adresate poporului tanganican.

O zi pe lună 
cu cocs 

economisit
Propuneri de candidați 

pentru alegerile 
de asesori populari

Brașov se acțiunea de for- trenurilor marș- circulă pe distan- cu puține opriri.

Ieri după-amiază au plecat din Gara de 
Nord în 'excursii de sfîrșit de săplămină, 
trei trenuri organizate de Oficiul Natio
nal de Turism „Carpați". 2 500 de bucu- 
reșteni își vor petrece ziua de odihnă la 
munie în stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal și la cabanele din Bucegi.

(Agerpres)

Din carnete! 
reporterului

pe linia de plutire, 
afară de orice pe- 
(de la George Filip, 
voluntar).

economii și sporește de folosire rulant.

de treburi, 
administrarea 
tratament și 
la aranjarea 
perne sub 

celui imobili- 
pat, cu inima 

de con- 
rostul

■ misiuni, 
mii de 
medicale

a 
cultură adu- 

scenă, într-un 
literar-muzical, 

plin de culoare 
și prospețime al vieții 
lor de azi. In această 
largă întrecere artistică, 
clubul leroviarilor din 
belești a obținut premiul 
III pe Iară. Ni s-a părut 
deci interesant să ur
mărim activitatea artiș
tilor amatori și după 
concurs, să-i vedem la 
ci acasă pe acești pa
sionați ai scenei, ai tea
trului și ai versului.

numeroșii 
du
al la 

de

spectatori din sala ca
sei raionale de cultură 
vor putea fi întîlniți, pro- 

brigadierii Ion 
și Petre Șer- 

de la GA S. 
Primul a obli- 

împreună 
o

în unitățile Direcției re' gionale C.F.R. extinde mare a rut care țe mari Se obțin astfel importante de combustibil mult indicele a materialului

în următoa-
Fe- 
cî- 

Persona- 
acestor prezen-

Din noul peisaj bucu- 
reșiean. (Blocurile de 
locuințe de po șoseaua 
Ștefan cel Mare, în 
dreptul străzii Lizeanu).

(Foto : Gh. Vințilă)

Pe șantierele de locuințe din Iași se extinde industrializarea lucrărilor de construcție. Numărul blocurilor care se construiesc anul acesta, din panouri mari prefabricate este dublu față de anul 1962. Șantierele au fost dotate cu un număr sporit de utilaje moderne : macarale-portal pentru montarea panourilor mari prefabricate, macarale turn și altele.Extinderea metodelor industriale pe șantierele de locuințe din Iași dă posibilitatea ca în acest an productivitatea muncii la construcția celor 1 700 de apartamente ce se vor realiza să crească cu aproximativ 4 la sulă față de realizările anului 1962. (Agerpres)

mice a comitetului regional partid. în prezent, consiliul ordonator se întrunește lunar și bilește de fiecare dată , măsuri crete menite să ducă la îmbunătățirea cooperării și colaborării în producție.Realizarea cu strictețe a sarcinilor din planul de cooperare stă în atenția comitetelor orășenești și a organizațiilor de partid din fiecare uzină. In această privință merită relevată inițiativa biroului Comitetului orășe. nesc P.M.R.-Ploiești care, acum cîte- va luni, a analizat felul cum se o- cupă organizațiile de partid din întreprinderile orașului de realizarea sarcinilor ce le revin în cadrul planului de cooperare.In urma acestor analize și pe baza hotărîrii adoptate în ședința biroului orășenesc de partid, comitetele de partid și organizațiile de baza din uzinele constructoare de utilaj petrolier din orașul Ploiești au dezbătut în adunări generale sau în consfătuiri de producție măsurile ce trebuie luate pentru mai buna aprovizionare a locurilor de muncă, pentru crearea unui decalaj între secțiile de turnătorie, forje și secțiile prelucrătoare etc — în general pentru mai buna organizare a muncii în vederea respectării întocmai a graficelor de livrare. în a- celași timp s-au organizat sesiuni științifice și consfătuiri în vederea extinderii experienței înaintate și a procedeelor noi de lucru.Spre sfîrșitul primului semestru al anului trecut, Comitetul de partid de la Uzina mecanică Cîmpina a dezbătut într-o plenară modul cum se îndeplinesc sarcinile din planul de cooperare al uzinei. Acest lucru a fost determinat și de faptul că în prima parte a anului au fost unele deficiențe în ce privește livrarea ritmică a comenzilor în cooperare. Comitetul de partid a hotărît să întărească controlul de partid asupra activității conducerii tehnico-admi- nistrative în acest domeniu, a chemat pe comuniștii din uzină, întregul colectiv să acorde toată atenția produselor din planul de cooperare. în continuare, comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază, conducerea uzinei au urmărit îndeaproape felul cum se îndeplinesc obli-

teva imagini din viitoa
rele spectacole.

...Printre numeroasele 
versuri și cîntece se va 
desprinde un moment 
închinat luminii, în care 
numele raionului va rima 
cu un alt nume încăr
cai nu numai de aroma 
unor vechi legende ci 
și de strălucirea noilor 
prefaceri : Borzești. Pe 
umerii puternici ai stu
pilor de înaltă tensiune, 
energia electrică pro
dusă de turbinele termo
centralei din Borzești a 
ajuns în orașul de lingă 
Balta lalomitei. In cu
rind, lucrările de conec
tare a raionului la siste
mul energetic national 
vor fi încheiate.

...Printre 
spectatori din sala 
bului C.F R. se va 
desigur și mecanicul 
locomotivă Constantin 
Tutuianu. Numele său va 
fi rostit de membrii bri
găzii în timp ce mecani
cul va vedea parcă ae- 
vea noua locuia fă în nare 
s-a mulat de curind. Nu
mai în ultimul an, în Fe
tești s-au dat în folosință 
zeci de apartamente.

...Printre sutele de

O gară, cîteva clădiri 
în jur, un depou de lo
comotive. „Fetești, 5 mi
nute !" — anunfa con
ductorul, și pasagerii 
acceleratului de Con
stanta priveau o clipă 
un peron pustiu, o sta
fie de cale ferată oare
care. In urmă cu două 
decenii, călătorii din 
tren n-aveau de unde să 
știe că localitatea pro- 
priu-zisă se afla risipită 
la cîliva kilometri mai 
de vale, lingă Balta Ia- 
lomifei, și că pînă a- 
colo se ajungea greu, 
pe un drum plin dé praf, 
vara, sau cu noroiul 
pînă la genunchi, toam
na. Din cînd în cînd, 
cobora din accelerat de
putatul de lalomifa, a- 
dus de vreo campanie e- 
leclorală sau de treburi... 
gospodărești. Pentru că, 
trebuie să Știți, deputatul 
avea pe aici cîteva moșii 
întinse pe mii de hectare, 
pînă spre Călărași.

Am început cu o mică 
evocare a trecutului pen
tru a intra mai ușor în 
atmosfera programului 
de brigadă artistică pe 
care îl pregătește în a- 
ceste zile Casa raională

temeinic și sistematic diferite aspecte legate de îmbunătățirea colaborării între uzinele constructoare de utilaj petrolier : realizarea ritmică a producției, ridicarea caracteristicilor tehnico-economice ale utilajelor fabricate, reducerea prețului lor de cost. De asemenea, ne-am îngrijit ca la ședințele consiliului să participe activiști ai comisiei econo- de co- sta- con-

acceleratul 
i oprește 

la Fetești 
din tren 

de clădi-

De'la finala Festivalu
lui bienal, formafia care 
a prezentat montajul li
terar-muzical a mai dat 
cîteva spectacole, iar a- 
cum pregătește textul u- 
nui nou program de bri
gadă.

Aceleași preocupări

babil, și 
Leuștean 
bănescu 
Dudești. 
nul astă-vară, 
cu brigada sa, o pro
ducție medie de 5 58.3 kg 
grîu la hectar, iar al doi
lea — 4 122 kg. Numele 
lor vor fi rostite cu căl
dură de membrii brigăzii 
artistice.

...Și astăzi i 
de Constanta 
cîteva minute 
Dar călătorul 
vede dincolo 
rea gării un oraș în dez
voltare, cu locuințe și 
magazine noi, o școală 
medie modernă și spa
țioasă și a aflat din zia
re, de la radio sau te
leviziune că străbate un 
raion bogat și tot mai 
cunoscut pentru recoltele 
sale de cereale, înde
osebi de porumb, pentru 
viata nouă a localnicilor 
Și toate acestea vor fi 
înfățișate în viitoarele 
spectacole pregătite de 
artiștii amatori din Fe
tești.

PAUL DIACONESCU

Furnaliștii de la Călan au obținut din primele zile ale acestui an rezultate tot mai bune în aplicarea inițiativei ,,Să lucrăm o zi pe lună cu cocs economisit”. în acest scop, colectivul de muncă de la furnale a propus o serie de măsuri tehnico- organizatorice dintre care unele s-au și aplicat. A fost ridicată cu peste 40 de grade temperatura aerului insuflat în furnal, s-a asigurat o mai bunăgu- alemai funcționare a rilor de' vînt furnalelor.

pătîiul celor bol
navi, însojind ma
șinile „Salvării" 
luînd parle la ma
rile campanii cu 
caracter profilactic, 
secundînd medi
cii în eforturile 
lor, făcînd o sume
denie 
de la

Portul Cernavodă. Se in
serase. Era un ger uscat. Pe 
chei — nici o mișcare. Deo
dată, paznicul de noapte a 
început să alerge, printre 
bărcile trase la mal, spre 
căpitănia portului : observa
se că vasul „Gabara” a în
ceput să se scufunde. Oame
nii din echipa de salvare 
s-au prezentat imediat la 
fata locului. Apa pătrundea 
în corpul vasului prin cite- 
va crăpături provocate de 
îngheț- Nu trebuia pierdut 
nici un minut. Echipa a în
ceput să acționeze cu pre
cizie și repeziciune. I-a ve
nit în ajutor și remorcherul

Pe toată durata 
țialul în munca unei 
cale, a unei surori 
încredinjat să nu ducă lipsă de nimic 
din tot ce-: poate asigura buna îngri
jire medicală și confortul. Cei sufe-

în procesul de industrializare socialistă! a țării, industria constructoare de utilaj petrolier — ramură nouă și- deosebit de importantă a construcției de mașini — a cunoscut o puternică dezvoltare. în locul cîtorva ateliere de reparații, în regiunea Ploiești au fost create puternice unități industriale : Uzinele „1 Mai”, Uzina „24 Ianuarie”, Uzina de utilaj chimic și petrolier nr. 2 Ploiești, Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, Uzina mecanică din Cîmpina — întreprinderi moderne, capabile să asigure industriei de petrol o gamă largă de instalații, scule necesare forajului, și prelucrării țițeiului.Prin grija partidului și lui aceste uzine au fost ultimii 3 ani cu noi capacități de producție — hale, mașini-unelte etc. — investindu-se în acest scop peste 200 de milioane lei. Datorită ■ intră- ii în funcțiune a noilor capacități ■i folosirii mai bune a mașinilor și jtilajelor existente, producția globală a uzinelor coristructoare de utilaj petrolier din regiunea Ploiești a crescut anul trecut de aproape două ori față de anul 1959.Dat fiind marea diversitate a pieselor și subansamblelor din care se compun instalațiile de foraj și apa- î’atura pentru extracția țițeiului și de rafinării, odată cu măsurile luate pentru dezvoltarea industriei constructoare de utilaj petrolier, s-a a- vut în vedere specializarea uzinelor în fabricarea anumitor părți ale a- cestor produse. Și se poate afirma că specializarea și cooperarea au avut un rol hotărîtor în creșterea și dezvoltarea rapidă a producției acestei ramuri industriale, în asimilarea în fabricație a unor tipuri noi, moderne de utilaje.în construcția instalațiilor de foraj, Uzinele „1 Mai" Ploiești, ca întreprindere coordonatoare, cooperează cu alte 29 de uzine din regiunea Ploiești și din alte regiuni ale țării.Biroul comitetului regional de partid a urmărit ca planurile de colaborare între aceste uzine să fie respectate în întregime. La anumite intervale de timp au fost formate colective^ de specialiști, care au analizat, la fața locului, în uzinele din regiune, felul cum organizațiile de partid -și conducerile administrative urmăresc realizarea planului de colaborare atît în ce privește termenele contractuale, sortimentele cît și în privința calității pieselor sau subansamblelor livrate.Pentru întărirea rolului consiliului coordonator de la Uzinele „1 Mai“, biroul regional de partid a îndrumat acest consiliu să analizeze

ILIA (coresp. 
„Scînteii"). — In 
centrul raional Ilia 
din regiunea Hu
nedoara a fost 
inaugurat sîmbătă 
un nou cinemato
graf cu 300 de 
locuri.

le-am întîlnit și la clu
bul ceferiștilor : colecti
vul de teatru se pregă
tea să înceapă repeti
țiile cu o nouă piesă 
într-un act inspirată din 
viata .satului colectivizat, 
iar membrii brigăzii ar
tistice de agitație alcă
tuiau' un text nou.

Așadar, 
rele săptămîni, la 
teșii vor avea loc 
leva premiere, 
jul principal al 
spectacole va fi tul, iar decorul lor îl va 
constitui de fapt peisajul 
nou al orașului și al ra
ionului. Cu îngăduința 
autorilor, să spicuim cî-

. în întreaga țară au loc adunări ale oamenilor muncii în ccire se fac propuneri de candidați în vederea alegerilor de asesori populari la tribunalele populare de raion, de oraș și de raion orășenesc, precum și pentru tribunalele regionale și Tribunalul Capitalei. Intr-o serie de regiuni au avut loc sesiuni ale sfaturilor populare în care au fost aleși asesorii populari propuși în aceste adunări. La București, pînă în prezent, au fost propuși 432 asesori populari pentru tribunalele populare raionale și HO asesori pentru Tribunalul Capitalei. La Baia Mare, muncitorul Andreica Ion, de la Combinatul chimico-metalurgic Baia Mare, minerul Alexandru Habina, de la exploatarea minieră „Petre Gheorghe", colectivista Maria Ghe- rasim, au fost propuși, alături de alți oameni ai muncii, ca asesori pentru Tribunalul regional Maramureș. La adunările care au avut loc pînă în prezent în regiune au lost ^propuși 220 d e adesüri; 'lii-regrun'ea Lycău au- fost propuși pînă acum ca asesori populari, la tribunalele raionale și la tribunalul regional, peste 130 de muncitori, intelectuali, mecanizatori, colectiviști etc. din regiune. Muncitoarea fruntașă Maria Șandru, de la Fabrica de confecții Bacău, și tîm- plarul Constantin Croitoru, de la revizia de vagoane a stației C.F.R, Bacău, au fost propuși ca asesori populari la tribunalul regional. Teh_ nicianul agronom Ana Cucu din comuna Itești și colectivistul Lazăr I. Costache din comuna Sărata, raionul Bacău, au fost propuși ca asesori la Tribunalul raional Bacău.

la săparea son
dat rezultate 

fost rezolvată 
unor strafe 

de 
i în privința fora-

de cultură din Fetești. 
Dar, de fapt, ce ne-a în
demnat să mergem în a- 
cest orășel de pe malu
rile Borcei ?

In urmă cu o lună, pe 
scena Teatrului C.C.S. 
din București se desfă
șura ultima zi a finalei 
celui de-al IlI-lea Festi
val de teatru amator „I. 
L. Caragiale". In fata u- 
nei săli arhipline, numele 
orașului Fetești a fost 
rostit de două ori : clu
bul ceferiștilor prezen
ta în concurs piesa „Fe
bre" de Iioria Lovines- 
cu, iar colectiviștii, în
vățătorii și funcționarii 
din formația artistică 
casei de 
ceau pe 
montaj 
tabloul

Numai în primele două săptămîni ale acestui an au fost formate 60 trenuri marșrut cu care s-au transportat 37 000 tone mărfuri. Prin evitarea o- pririlor dese ale acestor trenuri marșrut au fost realizate economii de 400 vagoane — ore.

Produsele Fabricii de tricotaje 
„Tînăra Gardă” din Capitală se bucu
ră de aprecierea cumpărătorilor. Co
lectivul de aici se străduiește să pro
ducă tricotaje de calitate bună și în
tr-o gamă variată de modele și cu
lori. In fotografie : muncitorul Răz
van Mănescu, unul dintre fruntașii în 
producție de la unitatea a II-a, la 
mașina la care lucrează.

(Foto : Agerpres)

Toți cei care au trecut prin spitale, 
policlinici, dispensare știu cît de 

iplicafă și plină de răspundere e 
munca asistentelor medicale și a surori
lor. De dimineață cînd iau temperatura 
și pînă la'ora plecării,-cînd mai aruncă 
o ultimă privire să vadă dacă toful e în 
ordine în saloane, ori în timpul nopții 
cînd fac de gardă, sînf oricînd gafa 
să intervină. Ele și-au cîșfigat în a- 
ceastă nobilă activitate închinată sănă
tății oamenilor, respectul și prețuirea 
tuturor. Mulți cetățeni au păstra) o 
bună amintire asistentelor medicale Si- 

Mihăileanu, Liana Gheorghiu și 
.pifalul „Dr. I. 

pentru devotamentul ară- 
ntit fap- 

medicale Eleonora 
Hurmuzache de la 

din Capitală au

sovietic „Taman’’, aflat in 
apropiere. Au intrat în func
țiune, la început, patru 
pompe, dirijate de electri
cianul Gheorghe Babonea, 
iar curind după ’ aceea și o 
motopompă puternică trimi
să de Fabrica de ciment 
,,Ideal”-Cernavodă. Munci
torii Nicolae Gheorghe și 
Vasile Rolea au intrat în 
apa rece ca gheața, reușind 
să găsească și să astupe 
crăpăturile. După cinci orc 
de muncă încordată, vasul a 
revenit 
Era în 
ricol. 
coresp.

raj aplicate 
delor au 
bune, A 
traversarea 
care prezentau o serie 
dificultă) 
juljui.

In prezent, cercetătorii 
de la Cîmpina se ocupă, 
printre altele, de realiza
rea unor aditivi pentru flu
idele de foraj și de îm
bunătățirea tehnologiei fo
rajului sondelor de mare 
adînc'me.

mono
Anca Mihail de la 
Cantacuzino1 
tat față de bolnavi. Merită ami 
ful că asistentele 
Botescu și Monica 
spitalul „I. C. Frimu1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Joi, la maternitatea din Timișoara 
s-au născut trei gemeni, toți băieți. 
Marna, Adela Grădinaru, o tinără 
de 26 de ani, tehniciană la Între
prinderea „6 Martie" din localitate,

CONGRESUL P.S.U.G., care își desfășoară lucrările la Berlin, a adoptat ieri noul statut al partidului.
INCIDENTE VIOLENTE AU AVUT LOC ÎN COLUM

BIA între poliție și demonstranții care protestau împotriva scumpirii vieții. La Bogota a fost ucis un demonstrant și numeroși alții au fost răniți.
TRUPELE REPUBLICANE YEMENITE au obținut o nouă victorie, nimicind la 18 ianuarie un .grup de 400 de soldați saudiți și yemeniți aflați în slujba fostei familii regale. Acest grup se infiltrase la frontiera de est a R. A. Yemen.
DIZOLVAREA ADUNĂRII NAȚIONALE a Republicii Togo este prevăzută în primul decret al guvernului provizoriu al Republicii semnat de președintele Gru- nitzky. în baza aceluiași decret a fost anulată legea cu privire la constituție.

O preocupare de frunte 
a colectivului Institutului 
de cercetări pentru forajul 
și extracția țițeiului din 
Cîmpina este sprijinirea 
sondorilor de pe șantie
rele de foraj pentru săpa
rea rapidă și economică a 
sondelor. In acest scop, 
cercetătorii au efectuat în 
ultimul timp o serie de lu
crări pentru îmbunătățirea 
calității fluidelor de foraj și 
a cimenturilor. Rețetele ob
ținute pentru fluidele de fo-

gațiile contractuale, luînd măsuri o- perative atunci cînd se iveau unele rămîneri în urmă. Toate aceste măsuri au dus nu numai la recuperarea rămînerii în urmă din prima parte a anului, ci și la depășirea planului de producție.în acest an, uzinele constructoare de utilaj petrolier au sarcini sporite de îndeplinit. Pentru realizarea lor vor trebui, firește, perfecționate în continuare relațiile de cooperare între aceste uzine. Biroul regional de partid își va îndrepta atenția în mod deosebit spre Uzinele „1 Mai“, Uzina nr. 2 Ploiești și Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, deoarece aici există încă;mari rezerve de îmbunătățire a muncii în această direcție. întrucît aceste uzine au sarcini mult sporite în ce privește construcția de instalații pentru industria de prelucrare a țițeiului și petrochimică, în planul de muncă al comitetului regional este prevăzut să se organizeze chiar în cursul acestei luni o ședință de analiză cu activul. Vor fi invitați re-
CONSTANTIN RĂCHITAN 

secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Ploiești

asigurat funcționa-« 
rea perfectă a punc
tului de transfuzii. 
Intr-un an s-au 
transfuzat peste 2 
tone de sÿige și 
plasmă, fără' a se 
înregistra deficien
țe. Despina Cristes- 
cu a observat la 
timp faptul că o 
bolnavă internată a 
avut o oprire a ini
mii. S-a procedat la 
timp la masajul car- 
diac, iar bolnava a 
tost salvată. Cores- 

W pondenfa Rada Ma- 
rin din Grădiștea-

■ Olteț, internată a 
-, bucată de vreme în 

spitalul de stat din 
■Sinești, raionul Ho
rezu, ne-a scris de 

W: .«.„«a cită dragoste se
' bucură surorile Eli-

’ " W sabeta Fîrtat, Dumi-
. trana Popescu, Ma-

1 r'a Sfoian și Eu-
'X wj genia Cimpoieru,

W Ää care se a^a pemia-
\ Æ fad? S' nent în mijlocul

paciepților.
sisfenfa me- 

æ, dicală, sora,
,r- fac legătura. în- 

f/f tre doc,öri ȘÎ
» TÏ Ha ® bolnavi. Ele exesu-

W Ir tă indicațiile și re
comandările medi
cilor, administrea
ză medicamentele, 
semnalează orice 
modificare surveni
tă în starea pacien
tului. Pentru a pu
tea face față corn- 

. patent acestor prim-
cipate îndatoriri, li 

se cere să posede o bună pregătire pro
fesională, completată și reîmprospătată 
mereu. Prin însăși natura muncii lor, 
ele își petrec cea mai mare parte din 
timp lîngă patul bolnavului. De a- 
ceea, felul cum se comportă față de 
cei internați, cum vorbesc cu ei, a- 
tenția pe care le-o dau, capătă o 
deosebită importanță. Cu asistenta me
dicală și sora dă ochii omul care frece 
pragul spitalului. El are nevoie să simtă 
că e primit cu căldură, cu solicitudine 
tovărășească, că nimic din ceea ce pri
vește sănătatea lui nu lasă indife
renți pe alții. Atenția, atitudinea pre
venitoare, o vorbă de încurajare 
spusă încă de la început, insuflă op
timism, constitué — ca să spunem 
așa — un foarte eficace început da 
tratament, cu o binefăcătoare înrîü- 
rire asupra psihicului bolnavului.

spitalizării, esen- 
asistenfe medi- 

esfe ca bolnavul

unui 
pînă 
unei 
capul 
zaf la 
încălzită ( 
știința și 
înaltei lor 
Zeci de 
osistenie 
de pediatrie, de 
ocrotire, de labora- /«OJ
tor și surori, ajutoa- S3
re și colaboratoare ® 
apropiate ale medi- 
cului, veghează a- ■
supra sănătății 
populației. Ele aduc • 
o contribuție mare --'-g
și la îmbunătățirea '’ÿîF'?
asisfenței la domi- T 
CÎliU. > - _  . ...

Partidul și guver- ' -
nul au creat cele z 
mai bune condiții 
pentru ca oamenii 
muncii să primeas- 
că la vreme un a- 
jutor medical corn- 
petenf,, în unități 
sanitare bine utila- ' p
te. Sînfem printre 
țările în care asigu- 
rarea populației cu 
medici este dintre 
cele mai bune. Și 
în ceea ce privește asigurarea cu 
personal mediu san’tar s-au făcut 
progrese. Deosebirea față de trecut 
este considerabilă. Pe vremuri, în 20 de 
ani, Institutul de ocrotire a pregătit, 
în patru orașe mari ale țării, doar 900 
de surori. Este un flagrant exemplu 
al dezinteresului manifestat față de 
sănătatea poporulu’. Or, numai în; ul
timul an, în 1962, au fost încadrați în 
diferite unități medicale 4 500 de ab
solvenți ai școlilor tehnice sanitare. 
13 300 de elevi au tos școlarizați în com| 
perioada 1959—1962. S-a urmărit
însă nu numai creșterea numer'că, 
atît de necesară într-o țară unde — ca 
să ne exprimăm în termeni de spe
cialitate — erau de lichidat grelele 
sechele ale trecutului, ’ ci și asigura
rea unei serioase pregătiri profesiona
le și culturale. Tn tratamentul bolnavilor, 
în sălile de operații, anestezie și reani
mare, în laboratoare, asistentele medica
le lucrează ia un nivel tehnic superior. 
Ele au studii de psihologie și pedago
gie, sînt familiarizate cu problemele le
gate de starea psihică a bolnavi
lor, pot adopta îndeobște o ati
tudine corespunzătoare de la caz la 
caz. Este încurajată colaborarea lor la 
cercetările științifice medicale. Toate
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Cuwîntarea tovarășului

mai este necesar
In cele ce urmează pe scurt, la cîtevasă de cit au

sporite. La de stat s-a spre cultu. unități si. nu-70 de gospodării de suprafață de 30 000 ha au producție de peste 4 000 De asemenea, 150 de gos-

Mihai Dalea

secției ik cereale și plante tehnice

și să aplice acele metode care asigură obținerea celor mai bune rezultate în unitatea respectivă.In cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele a numeroase experiențe. Unele din ele par, la prima vedere, contradictorii. în aprecierea lor, însă, este necesar să ținem seama de condițiile concrete în care au fost efectuate, mă voi referi, dintre ele.Nu cred că subliniez importanța arăturilor vară ; atît referatele prezentate, și participanții la ședință care luat cuvîntul, au arătat în mod convingător ce sporuri mari de producție aduce executarea acestor lucrări la timp și de bună calitate. în ce privește adîncimea la care trebuie făcută această arătură, referatul prezentat de tov. Nicolae Giosan. arată . că cea mai potrivită adîncime este cea de 30 cm. Se știe însă că vara. în perioada cînd trebuie făcută arătura, din cauza secetei terenul șe ușiică, incit <nu peste tot se pot face arături la această adîncime fără să se scoată bolovani. Totodată, la o asemenea adîncime tractorul este solicitat mai mult și ca urmare trebuie reduse ’brăzdare- le, lucru care prelungește perioada executării arăturilor. Iată de ce socotesc că, atunci cînd se stabilește adîncimea la care trebuie efectuată arătura, este, necesar să se țină seama de toți acești factori.Cu toții sîntem de acord că epoca optimă de semănat este atunci cînd temperatura solului la adîncimea la care se îngroapă sămînța este cuprinsă între 10—12 grade. Se pune însă întrebarea i cîte zile durează a- ceastă temperatură ? Avem condiții ' gjnt să efectuăm însămînțările pe întrea-1 ducerile gospodăriilor, ga ^suprafață în acest, interval ?■ Ce trusturilorfegostat

Tovarăși,Lucrările ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului se a- propie de sfîrșit. Această ședință, organizată pe baza planului de muncă aprobat de Consiliul Superior al Agriculturii în ședința sa din decembrie anul trecut, și-a fixat ca scop stabilirea și repartizarea pe zone pedoclimatice a celor mai buni hibrizi de porumb, stabilirea agrotehnicii celei mai potrivite, precum și a măsurilor organizatorice menite să asigure obținerea de recolte sporite de porumb în acest an.Cil o lună în urmă, ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii a făcut bilanțul activității noastre pe anul trecut. Cu acest prilej au fost relevate pe larg succesele obținute de consiliile agricole în activitatea de conducere a agriculturii, eficacitatea acestei forme organizatorice inițiate de partid. Au fost, de asemenea, stabilite sarcini ce revin lucrătorilor din. agricultură în anul 1963 pentru realizarea Directivelor adoptate de Congresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.Așa cum s-a arătat și. cu alte pri- . lejuri, ,,-în 1962 condițiile climate- -rice n-au fost din Cele mai prielnice. ■ Cu toate acestea, recolta realizată la principalele culturi a fost bună. Aplicîndu-se o agrotehnică corespunzătoare, au fost învinse în mare măsură efectele secetei, numeroase gospodării agricole de stat și gospodării colective obținînd recolte mari și la porumb, cultură care a avut cel mai mult de' suferit din cauza lipsei de umiditate. Exemple de asemenea gospodării au fost date foarte multe în ședința noastră. Ele dovedesc că în 1962 noi am fi putut obține recolte mult mai bune dacă am fi anii- cat Ia timp și pe toate suprafețele lucrările cerute de 'știința agrotehnică. Este necesar ca. aceste neajunsuri manifestate în anul 1962 să fie cunoscute de toți lucrătorii-din agri- ■ cultură pentru ca în acest an să fie evitate.., Așa cum știți, pentru anul acesta planul de stat prevede însămînțarea cu porumb a unei suprafețe de circa 4 milioane hectare, din care '500 000 de Hectare în gospodăriile de stat.. Totodată se prevede obținerea unei producții.medii la hectar mult sporite. . Considerăm ca un lucru deosebit de important faptul că dvs., cei mai competenți'. specialiști în domeniul producției de cereale, ați demonstrat în această ședință că dispunem d'o tot ce e necesar pentru realizarea și chiar depășirea sarcinilor stabilite prin plan pentru anul acesta. ' . Intr-adevăr, pentru producția, anului 1963 pornim de la început în condiții incomparabil mai prielnice față de anii trecuți. Și aceasta, în primul rînd, datorită faptului că acum întreaga agricultură e colectivizată, țărănimea noastră lucrînd ogoarele unită în mari gospodării, pe suprafețe înfipse de teren.în afară de această condiție esențială, spre deosebire de anul trecut, cadrele de specialiști au o anumită vechime în gospodăriile colective, au reușit în mare măsură să cunoască terenurile, să facă repartiția corespunzătoare a culturilor, să organizeze trecut, multe . mînțate zătoare. în timp ce anul acesta ei au posibilitatea să facă toate lucrările după metode înaintate, științifice, de la - pregătirea terenului, introducerea seminței în pămînt și pînă la culegerea și depozitarea recoltei. Se poate spune, pe drept cuvînt, că recolta anului 1963, realizată cu participarea efectivă a specialiștilor, va fi prima recoltă a agriculturii noastre complet colectivizate.Ca urmare a grijii permanente a conducerii partidului și guvernului nostru, în 1963 crește mai mult gradul de mecanizare a agriculturii, sporesc cantitățile de îngrășăminte minerale, cantitățile de semințe de înaltă productivitate și, ceea ce este deosebit de important, urmînd cursurile învățămîntului a- grozootehnic, țărănimea colectivistă își ridică continuu nivelul noștințe agricole. Dacă la mai adăugăm și condițiile terice favorabile din iarna — zăpada abundentă care cîmpiile mănoase alo țării, care va însemna rezerve mai mari de apă în sol — rezultă că intr-adevăr avem toate condițiile pentru realizarea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față anul acesta.In cadrul ședinței noastre s-au dezbătut pe larg toate problemele privind cultura porumbului, s-au fixat și repartizat pe zone pedoclimatice cei mai valoroși hibrizi, s-au stabilit cele mai corespunzătoare măsuri agrotehnice de care depinde creșterea producției la hectar. Desigur că recomandările adoptate, ori- cît de amănunțite ar fi, nu pot cuprinde toate măsurile pe care le im- tea. eșalona foai bine lucrările de pune diversitatea condițiilor de di- întreținere și a se asigura elibera, mă și sol din țara noastră. Aceste rea la timp a suprafețelor ce ur- recomandări cuprind acele măsuri mează’ a fi semănate toamna cu și reguli care au o valabilitate mai generală, permițînd specialiștilor să se orienteze după condițiile concrete din gospodăriile în care lucrează

se.îritîmplă dacă începem însămînțările cînd termometrul arată 10 grade. ’ clar, neavînd suficiente mijloace, vom. termina însămînțările cînd tejnperàtura a depășit cu mult cifra optimă?. D#,. aceea, consider că este necesar ca în funcția de condițiile concrete și de mijldâicele de care semănatul temperatu-i-

culturilor.mai, bine munca. Anul specialiștii au găsit în locuri terenurile însă- în condiții necorespun-

de cu- aceasta clima- aceasta acoperă zăpadă

de pro.realizata cul-

dispunem :s,ă începem ceva mai deVreme, .cînc ____,, ..^.vra în sbl a. ajuns la opî'gradè, pentru a nu depăși cu muît limita superioară a ' temperaturii optime.în ședință au fost date foarte multe exemple în legătură, cu densitatea optimă a plantelor. Tovară- ș gospodăriei colective din Sme’eni, regiunea Ploiești, a arătat că èl, pentru nimic în lume, nu va depăși cifra de 30 000 de plante la hectar. Tovarășul ing. Ion Dobre. directorul G.A.S. Bulgăruș, . regiunea Banat, a pledat foarte convingător pentru 50 000—60 000 de plante la hectar.Este clar că nu poate fi dată o cifră unică pe țaiă. pé regiune sau raion $i nici chiar pe gospodărie. Această cifră trebuie stabilită pentru fiecare tarla în parte, în funcție de sol și climă, de Cantitățile de îngrășăminte încorporate, de hibrizii de porumb și de rezerva de apă din pămînt. Densitatea optimă nu poate fi aceeași pentru toți anii ; ea se schimbă de la an la an, în funcție de factorii arătați mai sus. Trebuie însă să ne fie clar că densitatea mică ce se realiza în trecut și care a avut la bază anumite condiții obiective, nu mai corespunde agriculturii socialiste. ■ în prezent, pămîntul se lucrează mult mai bine, se fac arături de vară și de toamnă la adîncimi mai mari, se aplică îngrășăminte mai multe, folosim Semințe de porumb de mare productivitate etc. Acestea permit hrănirea unui număr mai mare de plante pe aceeași suprafață și, deci, obținerea unor recolte sporite.Pînă în prezent,1 cu excepții fără importantă, recoltele de porumb n.au suferit din cauza densității prea mari ; am avut însă și mai ’ avem încă pierderi importante din cauza densității mici, a „rarului”, cum se spune. Densitatea mai mare nu trebuie să ne sperie, cu atît mai mult dacă arată buie de 30 000 de plante la hectar și că, în funcție de condițiile concrete, aceasta poate să crească la 40 000 și chiar la 50 000 de plante la hectar, în special la unele gospodării de stat,în ce privește hibrizii care trebuie aleși pentru a fi însămînțați, recomandările pe care le.am adoptat, cuprind indicații suficient de clare. Este necesar ca încă de pe acum consiliile agricole regionale și raionale să ia măsuri pentru a înlătura folosirea în aceeași unitate a unei diversități de soiuri. în fiecare gospodărie de stat sau gospodărie colectivă să se cultive doi, maximum trei hibrizi, dintre care cel puțin unul să aibă perioada de vegetație mai scurtă pentru a se pu.

?’■

nile de a căror realizare depinde executarea la vreme și în condiții optime a însămînțărilor și întreținerea culturilor de primăvară.Criteriul care a stat la baza repartizării planului pe anul 1963 pentru cultura porumbului pe regiuni, raioane și unități a fost acela de a amplasa această cultură în zonele cu cele mai mari posibilități de realizare a unor producții gospodăriile agricole mers pe linia profilării ra porumbului a unortuate în zonele foarte favorabile și îndeosebi a celor care au terenuri amenajate pentru irigații sau dispun de posibilități de extindere a irigației.Este necesar ca în continuare să se depună toată stăruința pentru alegerea, în cadrul fiecărei unități agricole, a terenurilor celor mai potrivite pentru această cultură și să se repartizeze pe brigăzi ducție.Tinînd seama că pentru rea integrală a planuluitura porumbului s-a avut în -ve- dere și creșterea suprafeței arabile, prin luarea în cultură a unor noi terenuri, este necesar ca lucrările de îndiguiri, desecări, defrișări și desțeleniri prevăzute în plan să fie realizate pe întreaga suprafață,»înainte de începerea campaniei de în- s’ămînțări. în legătură cu problema măririi suprafeței arabile, trebuie a- rătat că există încă terenuri, din păcate destul de întinse, îndeosebi în gospodăriile de stat, care cu ani în urmă au fost arabile și care acum, în condițiile extinderii mecanizării, t . considerate nearabile. Gon- cît și ale vor trebui să exămjneze cu toată răspunderea condițiile de efectuare a lucrărilor pe asemenea terenuri. Acest lucru este cu atît mai necesar în gospodăriile colective, unde asemenea suprafețe se pot lucra cu atelajele.Pentru însămînțările din primăvara acesțui an s-au făcut arături a- dînei dé vară și de toamnă, pe su- prafete mult mai mari decît în anii anteriori. Din aceste suprafețe, cea mai mare parte vor fi însămînțatecu porumb.. Acolo unde, din terenu- 2 rjle, destinate porumbului și celorlalte: culturi, au mai rămas suprafețe nearate’;ji îtidéosebi pe terenurile înpantă éâù;;pè'.^ele nisipoase, neindi- " ........” — - - - —caț.e toamna, va trebui caarăturile" sä' exécuté în ferestrele iernii și în primele zile de primăvară, cînd se poate ieși, cu plugul în cîmp. ...Pentru pregătirea în cele mai bune condiții a lucrărilor de însă- mînțare a porumbului, va trebui ca în săptămînile care urmează să se acorde toată atenția reparării' tractoarelor, mașinilor și întregului utilaj necesar, în așa fel ca reparațiile și recepționarea lor să fie terminate pînă cel mai tîrziu la data de 20 februarie.în atenția consiliilor agricole regionale și raionale și a conducerilor gospodăriilor de stat și gospodăriilor colective trebuie să sțea problema a- sigurării fiecărei unități cu ■ semințe valoroase. De mare importanță este problema repartizării judicioase a seminței hibride. Lucrările ședinței noastre au demonstrat că, pe baza cercetărilor întreprinse și a re- zultateloi’ obținute în producție, sîntem în măsură să facem repartizarea hibrizilor de porumb ținînd seama de caracteristicile și de condițiile pedoclimatice din fiecare zonă naturală. Consiliile agricole și trusturile G.A.S. vor trebui să ia măsuri încă de pe acum pentru aprovizionarea gospodăriilor agricole de stat cu semințe din hibrizii dubli generațiaI- a pentru întreaga suprafață ce se va cultiva cu porumb pentru boabe și a gospodăriilor colective cu sămînță din hibrizii dubli generația I-a și aII- a, urmînd ca diferența să fie acoperită cu semințe din soiurile cele mai valoroase.Mulți vorbitori au făcut o analiză temeinică a comportării diferiților hibrizi, au tras concluzii juste și au mărturisit sincer că au greșit atunci cînd s-au opus introducerii unor hibrizi, potriviți condițiilor gospodăriei. Fiecare președinte și inginer a- gronom din gospodăriile colective, membrii comitetelor executive ale consiliilor agricole locale să facă a- semenea analize, să tragă concluziile necesare pentru ca în fiecare unitate să poată fi folosiți cei mai indicați hibrizi.încă de pe acum, fiecare unitate agricolă socialistă să transporte semințele necesare, să le păstreze în cele mai corespunzătoare spații de înmagazinare, iar sămînța provenită din producția proprie să fie condiționată din timp și să i se verifice valoarea germinativă, stabilindu-se totodată norma de însămînțare.Conducerile unităților agricole socialiste sînt chemate să întocmească un plan operativ de desfășurare a lucrărilor, de’însămînțare a porumbului, cu defalcarea sarcinilor și precizarea tarlalelor pe brigăzi, cu repartizarea mijloacelor și a forței de muncă, cu precizarea timpului de

cu cit răritul se poate face, e cazul, mai ușor. Experiența că pe. terenurile neirigate tre. să avem o densitate minimă

grîu.Cred că e necesar ca acum, la încheierea ședinței noastre, să fie amintite din nou cîteva din sarci.

executare a lucrărilor, a indicilor calitativi etc. O grijă deosebită trebuie acordată instruirii brigadierilor, tractoriștilor, mînuitorilor de agregate, a lucrătorilor din G.A.S., S.M.T. și a colectiviștilor, în vederea. însușirii temeinice a tehnologiei culturii porumbului și-a cunoașterii folosirii mașinilor și agregatelor.Consider ca foarte importantă și foarte convingătoare experiența prezentată în ședința noastră de către tov. Timotei Popușoi, inginer-șef la G.A.S. Pietroiu. O asemenea experiență trebuie larg răspîndită. Brigadierii, mecanizatorii, mînuitorii a- gregatelor din unitățile agricole socialiste vor trebui să fie bine in- struiți încă înainte de începerea în- sămînțărilor. Nu trebuie să permiteți să se intre cu semănătorile în lan înainte de a se face verificarea fiecărei semănători, de a se fi efectuat toate încercările, pentru a se asigura densitatea și uniformitatea necesară culturilor. Consiliile agricole vor organiza instructaje pe plan regional și raional cu inginerii' agronomi și cu. mecanizatorii, pentru, cunoașterea celor mai noi. realizări în. munca de; cercetare științifică și- a.metodelor aplicate:de fruntașii în cultura porumbului.Executarea semănatului în scurt timp, așa cum recomandă agrotehnica, este determinată de buna folosire a parcului .de mașini și tractoare. In condițiile agriculturii socialiste și cînd arăturile- se fac din toamnă, campania agricolă de primăvară este o acțiune mai ușoară, de scurtă durată. Dar aceasta presupune o bună organizare a muncii, deoarece semănatul porumbului trebuie să se termine în fiecare unitate în decurs de ■8—10 zile. Acest lucru este posibil în- trucît avem tractoare- și mașini agricole corespunzătoare.La gospodăriile agricole de stat, întreaga suprafață • de porumb pentru boabe se va semăna cu mașina 2 SPC-2, în care scop fiecare unitate trebuie să-și asigure discurile corespunzătoare calibrelor semințelor pe care le-au primit. De asemenea, la ■gospodăi-jiile colective- vor- fi ..folosite toate mașinile 2 SPC-2, din dotația S.M.T., precum și semănătorile universale, pentru ca întreaga suprafață să fie însămînțată cu semănătorile. Pe .terenurile cu pante mai mari, unde nu se, poate face însămînțhr.ea mecanizată, se vor folosi semănătorile existente cu tracțiune animală.O problemă viu dezbătută în ca-, drul lucrărilor ședinței noastre a fost aceea , a calității semănatului făcut cu mașina. Este vorba în primul rînd de viteza de înaintare a mașinii, care, conform instrucțiunilor tehnice, trebuie să fie de 4,5 km pe oră pentru a se putea realiza adîncimea și densitatea necesare. Dacă acest lucru nu constituie o problemă pentru majoritatea gospodăriilor de stat, în schimb, tractoriștii din S.M.T. au în multe locuri tendința de' a lucra cu viteze mai mari pentru a realiza un număr mai mare de hantri, fără să se gîn- dească că aceasta dăunează calității lucrărilor, dăunează semenea manifestări tute cu toată tăria, natului nu trebuie să sporirii vitezei la mașini, ci printr-o temeinică și judicioasă organizare a muncii. De gceea, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, inginerii agronomi din aceste unități, brigadierii să îndrume și să controleze în permanență munca tractoristului. La executarea însămînță- rilor trebuie să se dea toată atenția realizării unor rînduri drepte, astfel ca lucrările de îngrijire să se execute în bune condiții.Pentru producția din acest an trebuie să ne ocupăm de extinderea experienței valoroase a unor gospodării agricole colective care au obținut bune rezultate în cultivarea intercalată de fasole și dovleac printre porumb. Din păcate, la ședința noastră, problema plantelor intercalate a fost tratată foarte puțin. Cred că nu este necesar să vorbesc aci despre impor- cestei hotărîri trebuie tanța acestor culturi, care trebuie să fie semănate în procentul corespunzător, astfel ca să nu stînjenească cultura de bază. Aceste culturi pot aduce un venit substanțial atît gospodăriilor agricole de stat cît și gospodăriilor colective. De aceea, să urmărim ca sarcinile ce re.vin în a- ceastă privință fiecărei regiuni să fie îndeplinite și. depășite.

producției. A- trebuie comoa- Grăbirea semă- se facă pe baza

Tovarăși,Vreau să mă opresc asupra cîtorva probleme de mare însemnătate privind realizarea unei producții mari de porumb, de către gospodăriile a- gricole de stat. După cum știți, în fața gospodăriilor agricole de stat stă sarcina de a cultiva în acest an o suprafață de 500 000 ha cu porumb. O serie de gospodări; situate în lunca Dunării, Banat, Crișana etc. și îndeosebi cele care au condiții de irigare își profilează producția în a- ceastă direcție. Există toate condițiile ca de pe suprafețele planificate să se obțină producții superioare.Gospodăriilor de stat li s-au asigurat mașinile necesare culturii porum-

■ bului. Problema care se pune acum este ca aceste mașini să fie redistribuite după necesitățile unităților în ' care a fost extinsă această cultură.De asemenea, li se repartizează cantități corespunzătoare de îngrășăminte chimice. în același timp, trebuie luate toate măsurile pentru folosirea lor rațională.In ședința noastră s-a făcut o analiză a rezultatelor’ obținute de gospodăriile de stat în cultura porumbului. Din referatul Trustului Central Gostat a reieșit că un măr de stat pe o obținut o kg la ha.podarii pe 63 700 hectare au obținut între 3 000 și 4 000 kg în medie la hectar. Dar nu trebuie să uităm că gospodării de stat învecinate cu a- cestea, avînd aceeași dotare tehnică și terenuri asemănătoare, au obținut mai puțin de 2 000 kg porumb boabe la hectar datorită modului necorespunzător de organizare a muncii, de executare a lucrărilor agricole. Iată de ce se cere ca inginerii agronomi și celelalte cadre din gospodăriile de stat să. examineze cu toată atenția cauzele producției scăzute din aceste unități, să se preocupe de mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor în vederea executării unor lucrări de cea mai bună calitate — condiție ho- . tăfîtoare pentru obținerea unor recolte mari.Gospodăriile de stat dispun de peste 100 000 ha terenuri amenajate pentru irigare, din care cea mai mare parte se cultivă cu porumb. Dar trebuie arătat că, exceptînd unele gospodării ca Pietroiu. Brateș, Călărași, Ceala etc., unde s-au obținut rezultate bune la culturile irigate, în celelalte unități, într-un an secetos ca 1962, nu s-a dat atenția cuvenită acestei probleme și ca urmare producțiile obținute au fost sub posibilități. Este neeconomic și lipsit de spirit gospodăresc faptul că unele suprafețe gata amenajate nu au fost aprovizionate-cu apă la. timp și în cantități suficiente. Au fost de asemenea cazuri cînd pe aceste terenuri s-au semănat culturi secundare, care, nu folosesc în modul cel economic condițiile create prin gare.încă din toamna anului 1962 trecut la îndiguirea, desecarea și a- menajarea pentru irigații a unor noi suprafețe de teren în lunca Dunării. Lucrările trebuie terminate și suprafețele îndiguite să' fie date la timp în cultură. Paralel cu aceasta trebuie să se dea cea mai mare atenție punerii la timp în stare de funcționare a tuturor sistemelor de irigat, astfel ca să poată fi folosite în condiții optime.Gospodăriilor colective le revine, de asemenea, o mare sarcină în sporirea producției de porumb. In aceste zile, în gospodăriile colective au loc adunări generale în care se discută și se aprobă planul de producție pe anul 1963. Aci, pe lîngă cifrele de producție care sînt propuse a se realiza, trebuie prevăzute măsuri concrete care să ducă la realizarea unor recolte mari la porumb ca și la alte culturi. Este vorba de repartizarea celor mai potrivite terenuri, pregătirea semințelor care vor fi folosite, executarea la timp a semănatului și a celorlalte lucrări. Colectiviștii vor trebui să pună în practică cele învățate la cursurile a- grozootehnice, să devină luptători activi pentru obținerea unor recolte mari.Acest lucru este hotărît în mare măsură și de sprijinul acordat gospodăriilor colective de către stațiunile de mașini și tractoare. Executarea unor lucrări de bună calitate trebuie să constituie o sarcină de . cea mai mare răspundere pentru lucrătorii din S.M.T. Hotărîrea cu privire la premierea tractoriștilor îi cointeresează pe aceștia să lucreze mai bine, să contribuie prin munca lor la obținerea unor recolte mai mari pe loturile care le-au fost re_ partizate. Iată de ce prevederile a- să fie larg popularizate. Aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin că putem slăbi exigența și controlul asupra muncii tractoriștilor.Tovarăși,Am subliniat care contribuie ției agricole în desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară de care ne despart doar cîteva săptămîni. Luînd toate măsurile tehnico-organizatorice expuse în cadrul acestei sesiuni, aplicînd în mod diferențiat complexul de măsuri agrofitotehnice stabilit în cadrul ședinței noastre și concretizat prin recomandările sesiunii, muncind în mod organizat, cu elan și pricepere, pentru generalizarea experienței bogate a științei și a unităților fruntașe în producție, vom realiza și vom depăși cu siguranță sarcinile de producție la porumb, ca și la celelalte culturi, stabilite prin planul de stat, contribuind astfel la dezvoltarea continuă a economiei socialiste și la creșterea bunei stări a poporului nostru.

la laboratorul regional din Brașov pentru controlul semințelor se des
fășoară o aciiviîaio intensă în vederea executării la timp a analizelor 
probelor de semințe ttlmîse de unitățile agricole socialiste.

(I-oto : Agerpres)

(Urmare din pag. I-a) cordât o deosebită ate’riție ' sarcinilor ; privind .îmbunătățirea..: calității.: uti

mai i ris-a

unele din măsurile la sporirea produc- acest an și la buna

prezentanți din partea institutelor dç lajului petrolier.'Această problemă a proiectări, ministerelor și uzinelor “ ' ..............................din regiune și din alte regiuni.”ale . țării. Cu acest prilej se vor stabili noi măsuri privitoare la livrarea u- tilajelor la termenele stabilite.Specializarea și colaborarea între întreprinderi înseamnă nu numai fixarea sortimentelor ce se produc în fiecare uzină; ci și asigurarea stabilității nomenclaturii de fabricație pe o perioadă mai îndelungată. A- ceasta creează condiții prielnice introducerii celei mai corespunzătoare tehnologii de lucru, bunei organizări a procesului de producție, ridicării specializării și calificării muncitorilor. în uzinele constructoare de utilaj petrolier s-a reușit să se creeze o stabilitate pe o perioadă mare în fabricația principalelor subansamble și agregate. Sînt ...totuși unele piese și subansamlile. mai mici;, care în fiecare an și chiar mai des, sînt trecute de la o uzină la alta. Un exemplu concludent ni-1 o- feră fabricația sitelor vibratorii pentru instălațiifo de fofaj. în prima parte a anului trecut, acestea au fost după părerea noastră, rezolvarea de confecționate la Uzina de. utilaj petrolier din Tîrgoviște, pentru ca în trimestrul IV 1962 să fie repartizate Uzinei „Unio" din Satu-Mare. Nici nu a trecut bine colectivul uzinei din Satu-Mare la asimilarea noului produs, că ministerul a transferat pentru trimestrul II al anului 1933 fabricarea sitelor vibratorii la Uzina „24 ianuarie"-Ploiești. Asemenea procedee duc la irosirea de materiale, ■ la cheltuieli suplimentare care nu-și găsesc nici o justificare, la în- tîrzierea montajului produsului finit.Comitetul regional de partid a a-

îăcut-de altfel și obiectul linei plenare a comitetului, regional diri.. luna iulie 1962. Lucrările p.lgnarei pu fost rodnice, deoarece ; piuite; din "' măsurile propuse au și fost aplicate în practică; Astfel; la instalațiile de foraj au fost adüsi O. sérié de. îmbunătățiri țonstruptiiT prin reproiectarea unor subansamble-, în principalele u- zine au fost organizate discuții cu beneficiarii, urmărindu-se rezolvarea unor probleme privind construcția și exploatarea utilajului petrolier. în fiecare uzină a crescut exigența controlului de calitate la recepționarea utilajelor fabricate și s-au luat măsuri pentru ridicarea calificării muncitorilor.Esté necesar ca, în continuare, organizațiile de partid din uzinele constructoare: de utilaj petrolier, să urmărească aplicarea în practică și; a celorlalte măsuri stabilite la plenara comiletiilui regional de partid.La îmbunătățirea activității uzinelor constructoare de utilaj petrolier o contribuție importantă ar avea,către Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini a unor probleme legate de perfecționarea organizării muncii de concepție și proiectare, dé înzestrarea urinelor cu standuri de pi’dbă corespunzătoare.în acést an, comitetul regional de partid va avea în continuare în a- tenția sa problemele • care se ridică în legătură cu specializarea și cooperarea între întreprinderile constructoare' de" Utilaj petrolier/ pentru a putea interveni la timp cu măsuri corespunzătoare în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan.

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne: Traviata — (orele 11); Ca
valerul rozelor — (orele 19.30). Teatrul 
de stat de operetă; Mam-zelle Nitouche
— (orele 10,30); întîlnire cu dragostea —
(orele 19,30). Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Ateneul R. p. Romîne); Con
cert simfonic. Dirijor: Mircea CrlStéscu. 
Soliști; Boris Gutnikov (U.R.S.S.) șl Ele
na Cernei. — (orele 11). (Sală mare a 
Palatului R. P. Romîne): Concert dat de 
orchestra populară „Barbu Lăutaru". Di
rijor: Nicu Stănescu. — (orele 19,30). 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne): 
Recital popular pentru tineret, cu tema 
„Umorul în muzică" — ;
trul Național „l. L. Caragiale' .....
media): Orfeu în infern — (orele 10); 
Febre — (orele 15); Cuza Vodă — (orele 
19,30). (Sala Studio): Siciliana — (orele 
10); Bolnavul închipuit — (orele 15); Vi
cleniile lui Scapin — (orele 19,30). Tea
trul „c. I. Nottara" (Sala Magheru): Pyg
malion — (orele 10); Bucătăreasa — (o- 
rele 15,30); Prima; zi de libertate — (orele 
19,30). (Sala Studio): Scandaloasa legătură 
dintre domnul Kettlé și doamna Moon — 
(orele 10,30); Băieții veseli — (orele 16); 
Patru sub un acoperiș — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" — (bel. 
Schitu Măgureanu 1): Sfînta ioana — 
(orele 10); Cred în tine — (orele, 15): O 
singură viață — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76)- Proștii 
sub clar de lună — (orele 10 și orele 15); 
Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul Evreiesc de stat: Opera do trei pa- 
rale — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești: Băiat bun, dar... ci: lip
suri — (orele 15); Romagnola — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile); Cine a ucis — (orele 11); 
De Pretore Vincenzo — (orele :;0). (Sala 
Libertatea): Nota doi la aritmeticii — (o- 
rele 10); Salut voios — (orele 17), Micuța 
Dorrit — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Tănase 
șl Revista — (orele 11); Muzica bat-o vina
— (orele 16); Vorba revistei — (orele 20). 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.: Visuri în
drăznețe — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu): Un băiețel, o paiață și o 
maimuță șl Rochița Cu figuri — (orele îl). 
(Sala Academiei): A fugit un tren — (o- 
rele 11). Circul do stat: Stelele Varșoviei
— prezentat de ansamblul’circului po
lonez — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic 
Patria — bd. Magheru 12—14 (11; 15;
18; 21). Balada Husarilor: Republik
ca — bd. Magheru 2 (10; 12; 15;
17; 19; 21), București — bd. 6 Martie (> 

Ui 15; 17; 19; 21). Sub cupola al
bastră: Magheru — bd. Magheru 29 (9,45' 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu - 
bd. 6 Martie 16 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), G. C'oșb.uc — piața G. Coșbuc 1 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Telefonista ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl — 
str. Grigorescu 24 (11; 15; 17: 19; 21). Vic
toria — bd. 6 Martie 7 (10; 12; 14; hj, 
18,15; 20,30), 1 Mai — bd. 1 Mai 322 (10: 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Transportul rulează 
la cinematograful Elena Pavel — bd 6 
Martie 14 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). 
Misterul celor doi domni ,,N": Tineretu
lui — cal. Victoriei 48 (10,30; 12,30; 14,30;
16.30) . Acord final: Tineretului — cal. Vlc-

(orele 20). Tca- 
’ (Sala Co-

toriei 48 (18.30; 20,30). Pentru un zîmbet 
senin: Lumina — bd. 6 Martie 12 (rulea
ză in continuare de la orele110 pînă la 
oțele 14, după-amiază 16; 13,30; -20,30); Vol
ga — șos. iile- Ptntllle 61 (10; 12; 15; ’T 
10; 21), Libertății — str. SI Iunie 7,5 , ? 
12; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd copacii ei , 
mari: Central — bd. 6 'Martie' 2 (10.3o.' 
12.30; 14,30; 18,30; 18,30; 20,38),. Grivlța — 
piața Iile Pintilie 2 (10.30; 16; 13,15; 20,30). 
Omul de lîiigă tine.: 13'Septembrie — str. 
Boamnei 0 (11.30; 15,30; lé; 20,30). Aurel 
Vlaicu — șos; Cotrôceni 9 (15; 17: 19; 21). 
Petre cel isteț: Timpuri noi — bel,.6 Mar
tie 18 (rulează in continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Spiona,! contra spio
naj rulează la cinematograful. Maxim 
Gorki — 13 Decembrie 5—7 (11; 10; 18; 
20,15). Miracolul lupilor — cinemascop: 
înfrățirea îhtfë popoare — bdt ''Bucu
reștii-Noi (11,30; 15,30; 18; 20,30). Cursa ele 
10.0 km; Cultural — cal. Grivjței 196 (10; 
12; 10; 10,15, 20,15). Vaporul. Iul .Ëjnil — 
cinemascop: C-h. Doja — cal. Griviței 80 
(10; 12; 14: 16,30; 18,45; 21), 23 August — 
bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14,30; 16,45; 19;- 21).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnasti
ca de înviorare la domiciliu; 9.00 — Ë- 
mislune pentru copii și tineretul școlar; 
10,30 — Rețeta. gospodinei | 11,09 — Emi
siunea pentru sate; 18,00 — Vari.ețăți. 
Transmisiune de la stțidiouf de 'éori’côrte 
al Radiotéleviziunii; 19,00 — Jurnalul te
leviziunii; 19,15 .— Partea a il-a a emi
siunii de varietăți: în continuare filmul 
de desen animat ,,Omui fericit"; Trans
misie din sala sporturilor FloreasCai re
priza a Ii-a a întâlnirii internaționale de 
baschet din cadrul cupei campionilor eu
ropeni dintre echipele Steaua București 
și Honvéd Budapesta; Filmul artistic: 
„Drumuri despărțite" — o producție a 
Studiourilor „Defa"-Berlin. In încheiere: 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară. ; vremea s-a menținut 

friguroasă, cu cerul variabil, <inai mult 
acoperit în sudul și sud-vcjstul țării. A 
nlr.s Intermitent. în Oltenia și cu totul' 
isolat în Banat și Dobrögea. Vîntul â su
flat slab pînă la potrivit din nord ■ și 
nord-est, prer.entînd intensificări pînă 
la tare în sudul și sud-veștul țflrii, unde, 
po alocuri a viscolit zăpada. Tempera
tura aerului la orele 14 înrcgîr.trfe va
lori cuprin: 
rahonț și minus 29 dö grad” 
Gheorghieni. In București : 
menținut friguroasă, cu cerul 
Vîntul a suflat notrivit. 
maximă a aerului' a fost 
grade.

Timpui

alocuri à viscolit zăpada.
rarului la orele 14 înreglr.trè . 

între minus 1 grad in Gu-
— ia Dej șl

vremea s-a 
. .. acoperit.
Temperatura 

de minus 9

zilcle de 21,
: vreme rece

. ... probabil pentru
22 $i 23 ianuarie. In țară .. . ........ ......

mai mult acoperit. .Ninsori’ io?
..l.e țării, 
ivit, tém- 
și novd- 

Tră . la 
îoa de 

vor fi cuprinse 
u a ~ v- -,---- - .v ».o.'+v, ràai

cooonte în Transilvania și nordul Mol- 
și 

reme
aco-

cu cerul : ' .__
cale vor cădea în toate regiunile 
mai frecvente în sud. Vînt pot:' 
porăr pînă la tare, din nord .. 
est. Temperatura în creștere tison 
început, apoi va scădea în jumăt”.t 
nord a țării. Minimele v..,' (1 
între minus~8 și minus 18 grade 
dovei, iar maximele între’ ni'tnîis 
minus 12 grade. In București : >.
umedă șl rece, cu cerul m,?.i mult 
périt. Ninsoare. Vînt potrivit, temporar 
pînă la tare, din nord și nord-est. Tem
peratura în creștere ușoară.
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Lucrările Congresului P.S.U.G

Noul program, al P.S.U.G. adoptat la Congres

(Urmare din pag. I*a)

Un popas la grădina zoologică din Khartum. valabil, anulat însă

EpiSog atenian

propune o state ger- să adere și occidental,

Vizitele delegației P.M.R. care participa 
la Congresul P.S.U.G.

marcat un de arbitru....Meciul nat la ora
„Iarna" sudaneză

satisface cererea 
din Basutoland

culesul bananelor. Păcat...

BasuMSiid-

cu „Merich“
In această plantație do lingă Addis Abeba, fotbaliș 

tii au

și a R.F. Germane.■ în capitolul programului intitulat „Construirea desfășurată a socialismului’’ se • arată că o condiție fundamentală pentru rezolvarea noilor sarcini'importante în legătură cu construirea desfășurată a socialismului în republică constă în aplicarea creatoare a normelor leniniste ale vieții de partid.

oxigen — „Âmbo"

ACCRA 19 
in Zanzibar

• în program se subliniază necesitatea lichidării dominației imperialiștilor și militarlștilor germani în R.F. Germană. P.S.U.G. este convins că încheierea tratatului de pace cu Germania, lichidarea bazelor N.A.T.O. și a regimului de ocupație din Berlinul occidental, cu transformarea ulterioară -a acestuia într-un oraș liber, ar crea premise favorabile pentru o apropiere între cele două state germane. O contribuție pentru o astfel de apropiere ar constitui-o primirea ambelor state în O.N.U.Programul P.S.U.G. confederație,-, a ambelor mane.la. care- ar putea orașul liber' Berlinul eforturile clasei drept cea mai

BERLIN 19 (Agerpres). în noul program al P.S.U.G., .adoptat la Congresul al VI-lea al ' Partidului Socialist Unit din Germania, se subliniază că scopul măreț al partidului îl 'constituie construirea deplină și desfășurată a socialismului în Republica Democrată Germană. ■în program se relevă că R.D. Germană, a-intrat într-o-epocă nouă, e- poca socialismului-în Germania. Meritul uriaș al.P.S.U.G.. se subliniază. în program, constă în înfăptuirea unei mari, revoluții în istoria Germaniei, în. faptul ,că, relațiile de producție, socialiste,.ău repurtat victoria în..R»D, Germană.- lA , ,Socialismul .este. țelul care mîineva fi atins prin, eforturile clasei drept cea mai potrivită formă de muncitoare și ale.. întregului .popor coexistență pașnică a R.D. Germane îți întreaga -Germanie, .devenind o realitate istorică. .Dominația capitalismului trebuie sa cedeze locul sistemului social socialist. .. -P.S.Ü.G. consideră ' că asigurarea J.unei păci trainice este o sarcină principală a sa..-în politica sa P/S.U.G,, pornește de la principiile leniniste ale. coexistenței pașnice a statelor.'cu'sisteme sociale diferite.

citate de 80 000 de locuri. Pînă a- tunci însă, atît de familiarul „N-aveți un bilet în plus ?“ l-am întîlnit, rostit în engleză, și la Khartum !în meciurile din Sudan, echipa noastră a fost mai mult solicitată în joc, deoarece echipele sudaneze dispun de jucători înalți, cu viteză și sînt posesori ai unei tehnici fotbalistice remarcabile ; unii dintre el pot fi asemuiți cu jucători din cei mai buni din Europa. De altfel turneul ne-a întărit convingerea că nu vor trece prea multi ani și Africa neagră — pășind pe calea lichidării balastului colonialist, prezent nu numai în economie și viața socială, ci și în cultura fizică, tot mai inclusivDupă pitala noastră

^Concedieri de muncitori In Japonia
TOKIO. Sub pretextul raționalizării”' producției, Societatea carboniferă „Mițui Kodzan” a anunțat- că în scurt timp va închide trei din cele șase întreprinderi de care dispune și va concedia pe toți muncitorii angajați la cele trei întreprinderi. în ■prezent, la aceste mine lucrează 9 300 de mineri.

din capitala Etiopie:zile. în acest timp jucătorii romîni au făcut cîteva excursii, au vizitat monumentele orașului, palatul im-

Vineri a avut loc la Hațeg, regiunea Hunedoara, o adunare la care au participat numeroși muncitori, țărani colectiviști și intelectuali din satele din împrejurimi, pentru propunerea candidatului Frontului Democrației Populare în vederea alegerii unui deputat în Marea Adunare Națională, în locul rămas vacant în această circumscripție electorală.Tov. Ion Roș, secretar al comitetului' executiv al sfatului • ' popular regional, a propus drept candidat al Frontului Democrației Populare pentru Marea Adunare Națională pe tov. Miron Belea.Participanții la adunare au susținut cu căldură propunerea făcută.(Agerpres)

a defilat pe pișiâ .în ritmul unui marș etiopian, apoi s-a oprit în mijlocul terenului ințonînd imnurile de stat ale celor două jări. în primele minute; jocul echipei noastre. o' fost destul d'e .bun — vioi, rapid.. Apoi, de ceea“ce ne.-am temut,'n-am. scăpat.: jucătorii noștri au început manifeste oboseală, să .facă .față cu ’greii joçùlui în viteză al .etiopienilor. După .10—15 minute de joc, echipa părea lă sfîxșitUl unui meci epuizant. PăJ,. JPetéscu, Răcelescu luptau din răsputeri, ' dar făceau măi'Tnuit joc destructiv, înaintașii erau, de nere- cunosăut,'jucau fără claritate în acțiuni, pasele și trasul la.poartă erau în mare majoritate defectuoase. în repriza a. doua gazdele aii . mar.cat două goluri,' iar noi unul, pierzînd astfel .meciul — dar aceasta- avea să rămînă singura .înfrîngere . din turneu.. După joc situația eră îngrijorătoare' în ce privește starea sănătății lui Raksi, Dumitriu, Suciu, Sorin Avram — jucătorii care s-au resimțit cel mai mult din cauza climatului. ...

i a primit înapoi l-a prelungit lui în careu unde a la Haidu, s-a pre- piciorul drept dar, înscris cu stîngul,

La. banchetul care a avut loc în aceeași seară, secretarul general al federației etiopiene spunea : „Felul 
■cum, echipa, rămână. s-a prezentat în 
ultimul joc a fermécat publicul no
stru. In Africa, .echipa noastra na
țională ocupă, primul loc în fotbal, 
dar de la tînăra formație românea
scă jucătorii noștri au avut multe 
de învățat. . Dorim să strîngem cit 
mai mult relațiile sportive cu Ro
mînia. aceasta- fiind în primul rînd 
în interesul nostru. Cred că distanța 
care desparte țările noastre nu con
stituie o piedică. Vă așteptăm ori- 
cînd cu dragoste .și simpatie,, nu 

conducătorii federației, 
ați

BERLIN 19. — Corespondentul Agerpres. transmite :In zitia de, 19 ianuarie, tovarășii Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Romîn care participă la cel de-al VI-lea Congres al P.S.U.G., Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar , al C. C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de Propagandă .și Cultură a C.C. al .P.MiR., au vizitat Combinatul, chimic „Walter Ulbricht” de la Leuna, fiind însoțiți de prof. dr. Wolfgang Schirmer, membru al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, director al Institutului de chimie fizică al Academiei Germane de Științe.

și secretar al C.C. al P.S.U.G., Bernard Koenen, membru al C.C. al •P.S.’U.G., prim-secretar al organizației regionale a P.S.U.G. Halle, și alți delegați la Congres.Delegații au ascultat apoi darea de seamă ä Comisiei pentru proiectul de statut al partidului.. Ei au aprobat în unanimitate darea de seamă și au adoptat noul statut al P.S.U.G.Congrésul a fost salutat de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Viile pessi, secretar gerieral al P.C. din Finlanda, V. Vlahovici, membru al Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii comuniștilor din Iugoslavia, Claude Johns, membru al Biroului politic al P.C. din Australia, și Henry Winston, reprezentant al P.C. din S.U.A.Lucrările Congresului continuă.

Oaspeții au fost întîmpinați de dr. Klein, directorul economic al Combinatului, A. Langer, secretar al comitetului raional de partid, și de Cadre de conducere din întreprindere, care le-au urat bun sosit. Au fost vizitate fabricile de uree, de lianți solizi și lichizi, de miramid, stățiile-pilot și laboratorul pentru e- fectuarea probelor chimice și, mecanice ale centrului de cercetări științifice, precum și centrul de calcul din cadrul combinatului.Membrii delegației Partidului Muncitoresc Romîn s-au întreținut cu cadrele de conducere, cu muncitori și tehnicieni, interesîndu-se de procesul de producție, activitatea științifică din combinat, condițiile de viață ale muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, munca organizațiilor de partid, sindicale și de tineret.Oaspeții romîni au fost primiți cu căldură prietenească.

(Agerpres)., — „Poporul 
cere să-i fie acordata de 

urgenfă independenta și să fie retrase 
toate bazele militare și trupele engleze 
și americane din Zanzibar care sînt o 
grea povară pentru poporul acestei 
țări“, a declarat Rajab Saleh Salim, li
der al Partidului Afro-Shirazi, într-un 
interviu acordat la Accra coresponden
ților de presă.

Partidul Afro-Shirazi, a declarat Sa
leh Salim, condamnă manevrele colo
nialiste menite să amîne acordarea in
dependenței poporului din Zanzibar și 
Kenya, singurele teritorii din Africa ră
săriteană care se mai găsesc sub do
minația coionialișiifo>- engiezi. „Trebuie 
să fim liber', a subliniat el. De aceea, 
vom continua lupta pînă la victoria fi
nală".

rinzi, uneori imobilizați după operafii 
sau din cauza unor afecțiuni grele, 
au mari dificultăți în a se servi sin
guri. Ei sînt nevôiji să facă deseori 
apel la asistente medicale și .surori, 
pentru. , cele, mai , mărunte . servicii.

s-a termi-21, iar avionul oaze trebuia să ne ducă la Atena, via Cairo, pleca în aceeași seară la ora 24. De aceea gazdele sudaneze, ospitaliere, au organizat banchetul de despărțire chiar la aeroportul din Khartum. Au fost de față numeroase persoane oficiale printre .care Mohamed Nasr Osman, ministrul informațiilor, care a rostit o scurtă cuvîntare, mulțumind sportivilor noștri și U.C.F.S. din Romînia pentru turneul reușit al echipei. „Frați și fii, a spus el adresîndu-se sudanezilor prezenți, să facem ca în. scurt timp 
și sportivii Republicii Sudan să se 
prezinte în jocuri tot atît de bine 
pregătiți ca românii. Acest lucru îl 
doresc- în primul rînd spectatorii 
sudanezi, care au admirat echipa de 
fotbal a prietenilor -noștri romîni !”.

va „cîntări“ mult și în sportul mondial, fotbalul, fiecare meci sudaneză — a dispus de

© Cu prilejul centenarului nașterii lui 
K. S. Stanislavski, Consiliul regional 
A.R.L.U.S. Iași a amenajat la Palatul cul
turii, la Casa de cultură a tineretului și 
studenților și în holul Universității „Al. I. 
Cuza”, fotoexpoziții care cuprind imagini 
din viața și activitatea marelui actor, re
gizor și pedagog al teatrului rus și so
vietic.
. © A apărut „Presa noastră",, revista 
Uniunii ziariștilor din R. P. Romînă, anul 
Vîf nr. 12 (80) 1962. (Agerpres)

LEOPOLDVILLE 19 .(Agerpres),— Agenția U.P.I. relatează că trupele O.N.U. așteaptă în localitatea Ngu- bu, situată la 60 d,c mile est de Kol- wezi. ordinul de a intra în acest important centru, minier din Katanga. Intre autoritățile O.N.U..și Chom- be ar fi intervenit, după cum s-a anunțat, un acord în vederea intrării „pașnice” a trupelor O.N.U. în Kolwezi. Chombe a plecat sîmbătă cu un avion special la Koiwezi pentru „a pregăti” intrarea trupelor O.N.U. U.P.I. subliniază însă că o parte din mercenari se opun acordului dintre Chombe și -autoritățile O.N.U. și sînt gata să se opună trupelor O.N.U.Totodată, guvernul çongolez a a-

CAIRO 19 (Agerpres). — „Poporul 
din Basutoland este ferm hotărî! să-și 
dobîndească independenta în cursul 
acestui ah“,- à declarat la o conferință 
de presă Shakila, reprezentant al po
porului Basutolandului la Liga africană 
de la Cairo.

Dacă Anglia nu va 
Partidului Congresului 
cu privire la acordarea reprezentanților

bolnavului un pahar cu apă,-o buiotă, 
o; ploscă-:sau- să-i facă orice- alt ser
viciu strict-necesar. Pentru-întreg per
sonalul' medîco-sanitar,- de la medic și 
pînă la infirmieră, conștiința profesio
nală și răspunderea fafă de cei ce Te 
sînt încredințați spre îngrijire, fac să nu 
’èxister tnterventie, serviciu;-ajutor, indi
ferent de natura lor,<care să,-fié consi- 

„deteie-, înjositoare, ctuncicîncl e. vorba 
de .sănătatea unui pm,

O asistentă medicală, o soră, nu-și 
drămuiește' 'timpul find e nevoie de 
ajutorul ei. Un pacient ieșit de cu'rînd 
din sanatoriul Tor’ia, raionul Sf. Gheor
ghe, aducînd mulțumiri medicilor' Ellsa- 
beta Gyôri și Ionel Dumitriu, ne scrie 
că surorile Stanca Drăguț' și Ecaferîna 
Filioreanu au stat fot timpul lîngă el 
cînd situafia a fost mai grea. Asistenta 
medicală Eva Nicoiau și sora transfu- 
zoare Tamara Marinescu, de la spitalul 
de copii „Emilia Irsa", sînt la dispoziția 
micilor pacienfi oride cîle ori e ne
voie de-ele. Sînt pilde de, devotament, 
de conștiinciozitate profesională, care 
cinstesc întregul corp medico-sanitar. 
De aceea, în lumina lor, cu atît mai 
reprobabile apar practicile unor surori 
caMargerefa Bălescu și Eugenia Weis- 
sermann de la spitalul „Dr. I. Cantacu- 
zino", care condiționează acordarea 
asistenței medicale de mărimea „re
tribuției" nejusiificate pe care o scon
tează. Sanctionarea lor a fost-primită cu 
satisfacție de cetățeni și personalul spi
talului. Onoarea profesională, cinstea 
exemplară sînt pentru un cadru mediu 
sanitar tot ce poate fi mai de preț.

Profesiunea de asistentă medicală, 
de soră, este o profesiune nobilă, dar 
și pretențioasă. Știința ‘medicală se 
dezvoltă și se perfecționează mereu. 
Tehnica modernă a transfuziilor, diver
se explorăr' funcționale, urmărirea in- 
scriptoarelor aparaturii moderne etc., 
cër o pregătire superioară. E ne
cesar să stăpîneșfi multe cunoș- 
-tihțe dè 'specialitate șide . cultură.- ge
nerală, s.ă ții pasul cu tot ce e nou

Propunere pentru alegerea 
unui deputat în Marca Adunare 

Națională

BERLIN 19 — Corespondentul A- gerpres transmite : Sîmbătă au continuât'Ia Berlin lucrările Congresului al VI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania. In ședința de dimineață, Erich Honecker, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., a prezentat raportul cu privire la proiectul noului statut al Partidului Socialist Unit din Germania.La discuții au luat cuvîntul : E. Apel, membru supleant al Biroului Politic gl C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei de Stat a Planificării, H. Schumann, prim-secretar al Consiliului Central al Uniunii Tineretului Liber German, I. Thielle, președinta Uniunii Femeilor Democrate din Germania, și alțiiIn ședința de după-amiază au luat cuvîntul prof. A. Kurella, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Edith Baumann, membru supleant al Biroului Politic al C.C.

...Au mai trecut două zile, răstimp în care adaptarea la climă, ajutată și de un regim alimentar special, a început să-și splina'cuvîntul. în meciul următor, .cu. reprezentativa Armatei etiopiene, un adversar redutabil care cuprindea 4 jucători internaționali, și este antrenată de Mi_ loșevici (R.P.F/ Jugoslavia)-, echipa noastră a jucat-mai aptoape de valoarea reală, învingînd cu 3—0. A doua zi, toate Ziarele - -din Addis Abeba au elogiat jocul frumos al echipei romînești. „The Ethiopian Herald" a scris printre altele : 
„...echipa romînă a pus la respect pe 
militarii noștri. Timp de 90 de mi
nute românii au îneîntat publicul 
prin jocul lor viu și elegant”. De altfel la ultimul antrenament al e- chipei au asistat... 2 000 de spectatori, dornici să-i vadă pe romîni, dar care nu puteau plăti prețul ridicat al biletelor.la meciuri....Pînă la ultimul meci, al treilea, mai erau 4

...După toate calculele, la . Atena trebuia- să ajungem la ora 5 dimineața. O furtună de nisip a împiedicat însă aterizarea avionului pe aeroportul, din Cairo, așa că escala s-a făcut, cu 58 de minute mai tîrziu la Beirut, oraș care nu intra în itine- rariul nostru. Astfel am ajuns la Atena cu două ore întîrziere.Cu toate că oboseala, după lungul turneu efectuat, începea să se facă Bimțită, fotbaliștii noștri s-au comportat bine și în meciul, jucat ■ cu echipa greacă „Apollon“,- obținînd o victorie categorică cu 4—0. în. loc de comentarii asupra jocului, citez ■cîțeva Titluri din ziarele ateniene : 
„Elephteria" ; Echipa romînă ne-a dat o lecție de fotbal ; „Akropolis“ : Minunata performanță a jucătorilor romîni ; „Mesimvrini" : Lecție despre fotbal de la tinerii sportivi romîni ; 
„To Vima", „Avghl“, „Athinailri"

Ih ultima zi a 'ânulUi 1962, zburam deasupra Etiopiei, ■ 1 200 km de la Addis Abeba' la Asmara. Escală de o zi înaintea Sudanului. Petrecem noaptea de revelion la hotel „Ciaao" în pat — la orele 22 culcarea, regim sportiv ‘— cu gîndul la veselia (și la sarmalele!) celor de acasă....Prima zi a anului 1963, (plină iarnă pentru noi) era o zi frumoasă de primăvară în Etiopia și o zl de vară toridă la Khartum, capitala Republicii Sudan. Deși am aterizat după apusul soarelui, termometrul arăta + 35 grade (pe gerurile din zilele astea, pînă și amintirea e reconfortantă). Primirea este extrem de cordială, tinerii noștri fotbaliști sînt înconjurați cu simpatie, le sînt solicitate autografe și interviuri. Sîntem găzduiți Ia hotel „Roof Garden“ din- Omdurman, unul din cele mal vechi orașe ale Sudanului, în drum străbătînd și Khartumul, scăldat în verdeață, pe malul. Nilului Albastru. Pentru a intra imediat „în atmosferă", jucătorii noștri au fost invitați în aceeași seară la un meci de fotbal în nocturnă, între două echipe locale. Stadionul central din Khartum are o capacitate de 30 000 de locuri și se aseamănă cu stadionul „Republicii" de la noi. Terenul este gazonat, iar instalațiile de lumini, din cele mai moderne, asigură o vizibilitate perfectă. Publicul — Ia fel de pasionat după fotbal ca și cel etiopian- sau... romînesc. La cele 3 jocuri ale echipei noastre au. a- sistat aproape 90 000 de spectatori, înregistrîndu-se cifre care întrec capacitatea locurilor existente. După cum am fost informați, ar începe construcția unui stadion cu o capa-
ziua primului meci, stadionul — care poartă numele împăratului Etiopiei — Haille Selasie — cu o capacitate de 20 000 locuri, era arhiplin. O fanfară militară compusă

în practica medicală, să ai o’mare mă
iestrie profesională și,' în aceiași' timp, 
să posezi dificila-,artă: de a ști,:cum să 
te porți cu bolnavii. Aceste calităji-nu 
se formează de la o zi la alta ; e 
nevoie, uneorj, de o perioadă de., timp 
destul de mare. De aceea, este bine 
ca nu numai în școală, dar Și în timpul 
practicii în spitale și, mai tîrziu, în 
unitățile sanitare, viitoarele cadre rne- 
dit să simtă grija și atenția organiza
țiilor de partid și de tineret, a comi
tetelor sindicale, ' a ' întregului perso
nal medical pentru educația și for
marea lor în spiritul moralei noastre 
comuniste. Organizațiile de- partid, 
punînd în discuție diferite probleme 
de etică, pot aduce o mare contribu
ție la dezvoltarea spiritului de devo
tament și abnegație pentru ' sănătatea 
celor mulți. în numeroase unități sa
nitare există ufi, puternic interes pen
tru ridicarea generală a calificării pro
fesionale a tuturor .cadrelor medii sa
nitare, pentru dezvoltarea unei, atitudini 
exemplare fată de bolnavi-. Anul tre
cut sute de surori și-au completat stu
diile de cultură generală, și-au dat 
examenul de maturitate și au trecut cu 
.succes și examenele, de verificare, a 
cunoștințelor pentru calificarea ca a- 
sistente medicale. M. Grăjdeanu, de la 
Spitalul ,J. C. Frimu“ s-a calificat și e 
asistentă medicală. O condifie a unei 
bune și eficiente desfășurări a activi
tății este colaborarea-sfrîntă -între ve
chile cadre, cu experiență de ani de 
-zile, și noile cadre,

Filozofi, oameni de ștjință, scriitori 
spuneau că ahnarea suferințelor: unui 
bolnav e ceva divin, subliniind carac
terul nobil, dezinteresat,- uman, al prac
ticii medicale. .-Ce poate fi, .în ade
văr, mai plin de o adîncă omenie de- 
cît străduinfa de a apăra sănătatea 
poporului, de - a reda familiei și socie
tății oameni vindecați, datorită îngri
jirii devotate a medicilor, secundați de 
colaboratoarele lor apropiate pe care 
ne-am obișnuit să le cunoaștem și să 
le. prețuim ? . . .. ♦

au'.subliniat în cronicile lor fotbalul tehnic și disciplina manifestată în joc de fotbaliștii romîni....Statistic, turneul se.încheie ast- . fel: 7 jocuri, 5 cîștigate,. nule 1, pierdute. 1. Fotbaliștii noștri au marcat 19 goluri și au primit 5. „Gogl- geterii“ : Voinea (7 goluri), Raksi (6), Avram (3). Cei mai buni jucători — Raksi, Nunweiler și Urziceanu.După cum se știe, turneele de iarnă contribuie la asigurarea -unei continuități în pregătirea fotbaliștilor. Turneul efectuat în Etiopia, Sudan și Grecia — turneu perfectat mai de mult ■— deși nu a opus e- chipei noastre formații de nivel mondial,, a fost totuși util, a pus tinerilor fotbaliști probleme noi - de joc, a contribuit la îmbogățirea-experienței lor internaționale. Echipa a jucat cu coeziune, ofensiv. S-au manifestat și unele deficiențe ; în ce ■privește alcătuirea echipei, în majoritatea meciurilor formația a. jucat cu extreme improvizate, în timp- ce în țară au rămas jucători buni pe aceste posturi. Unii jucători au manifestat în timpul turneului o insuficientă combativitate în joc (Igna, Popescu, Avram, Haidu). Au continuat, de asemenea, să se resimtă slaba pregătire în ce privește trasul la poartă, exagerarea în combinații care încetineau ritmul de. joc. Multă ineficacitate au manifestat . jucătorii Pavlovici și Dumitriu (atît cît a jucat).Tinerii- noștri jucători . au văzut lo.auri frumoase și lucruri deosebit de interesante, întoreîndu-so acasă cu satisfacția unor rezultate onorabile. El trebuie să ftuctifice experiența- turneului, să-și continue în cluburi cu. și mai multă asiduitate pregătirea, să muncească cu modestie, seriozitate și sîrguință pentru însușirea măiestriei sportive
C. MANTE

La 4 000 de metri altitudine peste din aproximativ 3Ö0 de instrumentiști perial etc. Balcani',- -8 000•< peste ISMediteiahă, ~ i6 000 peste :':deș.erturile -Egiptului, udanùlui șf munții Etiopiei, tinerii oștri fotbaliști, .care au întreprins turneul, în : Africa . n-au. încercat emoțiile .'.d escrise. în cărțile, de.călă- torie'- ale -vechilor exploratori ai Africii pe- care? unii dintre ei le citiseră cu înfrigurare înainte de-a porni Ta drum. Iri modernele aeronave ăle „TAROM",- „Ethiopian' Airlines"' și „Sudan' Airways“, călătoria a decurs destul de rapid (18 ore), comod și fără prea miilfe peripeții. Unii dintre fotbaliștii'noștri ău fost chiar puțin ddcepțioriăți -văzîrid că ' la aeroportüF din Addis Abeba • îi aștepta un elegănt autobuz, cînd ei ăr fi preferat să facă drumul pînă Tn oraș, dacă nu pe... elefanți, măcar pe cămile. ■ ■Capitgla ' etiopiană 'și-a primit oaspeții’ sportivi din Romînia cu mult interes. încă din autobuz, spre „Guenet"-Hotel, ni s-au arătat pe străzi afișe enorme, multicolore, care anunțau meciurile ; la intrare, la hotel, ne-'au îritîmpihat fotografi' urcați pe scări și scaune, reporteri care imprimau la magnetofon declarații. 'Nu la fel de ospitaliere s-au dovedit 'însă condițiile' geo-climatice. Addis Abeba se află situată pe podișul african, la 2 550 metri altitudine, înălțime greu de suportat de un -organism -neădaptat (altitudinea Bucureștiului — 100 m). Datorită rarefierii- aerului și lipsei de oxigen, chiar și -la scurtele plimbări prin oraș simțeam cu toții jenă la respirație', oboseală și chiar amețeli (pulsul ajungea la 120—140) ; însoțitori ai lotului sau juniori, ne opream, mereu, ca niște bătrîni,. cu mîna la inimă să ne tragem răsuflarea. Și să mai și joci fotbal, 90 de minute în aceste condiții 1 Cunoașteți cum în țară, mai ales pe căldură, jucătorii trag cîte o „duș- că" de limonadă ; aici ni se pregătise altfel, de fortifiant — gazdele au pus' la dispoziția echipei, ia marginea terenului de joc, tuburi cu oxigen !în

nunțat că unități ale armatei, naționale congoleze au sosit la jplisâbeth- ville. Administrația guvernului central pentru Katanga s-a instalat la Kongolo, localitate din nordul Ka- tangăi eliberată de unități ale armatei naționale congoleze.

susținut în ca- unde echipa F.C. Nil (6—1) și F.C. Hillal (I—0) iar cu campioana sudaneză F. C. Merich a terminat la egalitate (0—0) — ziarele au consacrat jocurilor pagini întregi. Fotbaliștilor noștri spectatorii suda_ nezi le-au găsit epitete pitorești — lui Raksi i se spunea „argintul viu“, lui Haidu, „iepurele" etc.Cel mai frumos joc dîn Sudan, fotbaliștii noștri l-au realizat în compania carrjpioanei F. C. Merich — echipă în rîndurile căreia activează 6 jucători din echipa națională și care este pregătită de antrenorul bulgar Coțev. Acest meci a atras aproape 40 000 de spectatori, în tribuna oficială luînd loc numeroși membri ai guvernului sudanez. Jocul g fost spectaculos, datorită acțiunilor vii, pe'poartă, ale înaintașilor ambelor echipe. în special forma deosebit de bună a portarilor Urziceanu și Hashim a făcut ca rezultatul să rămînă 0—0. Notăm totuși că echipa noastră a avui m.ai multe ocazii favorabile, iar Raksi a

perial etc. Dar' asupra aspectelor vieții de zi cu zi din Addis' Abeba, ca și din Sudan, vom reveni într-un articol viitor.-Fotbaliștii noștri așteptau . cu nerăbdare revanșa cu naționala etiopiană (campioana Airicii). In plus, meciul avea loc în ziua de 30 de- să cembrie, ziua celei de-a 15-a aniversări a Republicii noastre, și doream cu atît mai mult ca jocul să se încheie cu o victorie'. Cu acest gînd au intrat pe teren sportivii numai noi, romîni. ci și publicul nostru, pe careEchipa și-a impus jocul de la în- reușit să-l îneîntați”. ceput, evoluînd la adevăratele ei posibilități. Atacul, al cărui animator a fost Raksi,-a desfășurat un joc .colectiv, dinamic, avînd .'tot timpul inițiativa; în minutul. 19 conduceam cu 2—0, prin punctele înscrise de Voinea și Raksi la capătul unor acțiuni de mare efect spectacular. își face însă loc auto-mulțumirea și, în timp ce noi dominam teritorial, cei doi frați din echipa Etiopiei, Luciano ■și Italo, scapă de sub supravegherea apărătorilor noștri Pal și Pe- tescu și reușesc prin acțiuni individuale să marcheze două goluri (unul din ele cu „concursul" arbitrului Evans (Kenya), căci Italo și-a oprit mingea cu mîna). Rezultatul egal s-a menținut doar 5 minute, deoarece Voinea, după un reușit schimb de pase cu Raksi și Popescu, a înscris din nou.în cele zece minute de odihnă, etiopienii au fost aceia care au folosit măștile cu oxigen, jucătorii noștri preferind „Ambo", (sirop de portocale). In repriza a doua echipa noastră a dominat categoric, în timp ce adversarii se apărau cu 7—8 oameni în careu. Portarul etiopian Dembu a apărat excepțional, solvind multe goluri. Totuși în minutul 85 Raksi a înscris din nou — unul din cele mai frumoase goluri ale turneului. Plecînd cu mingea de la centrul terenului spre partea dreaptă,, a lăsat-o lui Voinea, fugind apoi spre stingă unde balonul pe care Haidu ; a intrat primit mingea de făcut că trage cu răsucindu-se, a î imparabil, cel de-al patrulea gol — apărătorii etiopieni rămînînd literal.

; : ■ :
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de asemenea, prezenti re-

<
Romîne ia Atena

F

președintelui de 
francezi. Grupul 
Nafională a dat 
în care arată că 
manifestă o afi- 
instifufiile parla-

regizorului Edmon Keosaian. Au fost, 
de asemenea, premiate o serie de 
alte filme.

Dezvoltarea economiei
R. P. Ungare în 1962

Conferința Mesei rotunde 
Est-Vest consacrată dezarmării

PARIS 19 (Agerpres). — Vineri au 
început la Paris, lucrările celei de-a 
șaptea Mese rotunde Est-Vest consa
crată problemei dezarmării.

La conferinfă participă personali
tăți ale vieții publice din numeroase 
țări, printre care : Jules Moch, Pierre 
Cot (Franța), Philip Noel Baker, Koni 
Zilliacus (Anglia), Ilya Ehrenburg, 
generalul Talenski, proi. M. Rubin
stein (U.R.S.S.), Georg Branting (Sue-

dia). Sînt,
prezentanți din Canada, Statele Unite, 
Finlanda, R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, Italia, Elveția 
ș.a.

Din R. P. Romînă participă George 
Ivașcu, redcictor-șef al revistei „Con
temporanul", și prof. univ. Virgil 
Cîmpeanu, decanul facultății de știin
țe juridice a Universității din Cluj.

Intrevederî ale ministrului comerțului 
exterior al R. PATENA 19 Corespondentul Ager, pres, Al Gheorghiu transmite : Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior al R.P. Romîne, a sosit vineri, 18 ianuarie, la Atena, venind din Republica Arabă Unită. Cu prilejul trecerii sale prin Atena, Gogu Rădulescu a avut sîmbătă la prînz o întrevedere cu E. Averoff. ministrul afacerilor externe al Greciei. Tn cursul acestei zile ministrul corner.

a-cuțului exterior al R.P. Romîne a vut, de asemenea, o întrevedere P. Pipinelis, ministrul comerțului Greciei. Cu. acest prilej, a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea pe viitor a relațiilor economice între cele două țări. La întrevederi, care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, a asistat și ambasadorul R.P. Romîne la Atena, Mircea Bălănescu.

BERLIN. ianuarie N. S.Hrușciov, prim-secretar al .C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întîlnit la Berlin cu reprezentanți ai populației vest-berlineze.Au participat personalități de frunte din Berlinul occidental, printre care oameni de știință, mediei, teologi, patroni, activiști social-de- mocrați.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. N. S. Hrușciov a răspuns la întrebări privitoare la reglementarea pașnică a problemei vest-berlineze, înțelegerea reciprocă și încheierea tratatului de pace german.

BUDAPESTA. La 19 ianuarie, a fost dat publicității comunicatul Direcției centrale de statistică a R.P. Ungare cu privire la rezultatele dezvoltării economiei naționale a Față de anul precedent industriei

Columbia Ciocniri sîngeroase 
între demonstranți și poliție

pol <tic ii 
dus la

France 
Colum-

BOGOTA 19 (Agerpres). — Incidente 
grave au avut loc in Columbia unde ma
nifestațiile populației împotriva 
economice a guvernului care a 
scumpirea traiului se țin lanț.

După cum anunță agenția 
Presse, la 18 ianuarie in capitala
biei, la Bogota, a avut loc o puternică 
manifestație la caœ au participat 30 000 
de persoane In timp ce manilestanții 
mergeau spre piața Bolivar, împotriva lor 
au fost trimise forțe polițienești pedestre 
și călare care lansau grenade lacrimoge-

Convorbire între Osvaldo
Dorticos și V. V. KuznețovHAVANA 19 (Agerpres). — TASS transmite : La 18 ianuarie, președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos, l-a primit la palatul prezidențial din Havana pe V. V. .Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor'externe al U.R.S.S.Cu acest prilej a avut loc o îndelungată convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. La convorbire a participat A. I. Alexeev, ambasadorul U.R.S.S. în Republica Cuba.în aceeași zi, A. I. Alexeev a oferit un dejun cu prilejul vizitei lui V. V. Kuznețov. La dejunul care s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de cordială au luat parte membri ai conducerii naționale a O.R.I.

★HAVANA 19 (Agerpres). TASS transmite : La 19 ianuarie, V. V, Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., a părăsit Havana, indreptindu.se spre Moscova, pe bordul unui avion TU.114”.

ne și foloseau ci'ca 50 de dini dresați 
special în scopul reprimării manifesta
țiilor populare. In ciuda cordonului poli
țienesc și patrulelor armate care circu
lau pe străzile principale, un grup impor
tant de manileslanți au reușit să se în
drepte spre partea de est a orașului unde 
se află postul de radio „Sania Fe”. Po
lițiștii insă, .au deschis focul împotriva 
manilestanțilo.'. Manilestanții au răspuns 
cu o ploaie de pietre.

In urma .ciocnirilor .care au-avut loc.se ; 
semnalează un mort și numeroși .răniți.

Agenția France Presse anunță de ase
menea, că in localitatea Cartagena' circu
lația a fost paralizata datorită unei ma- . 
nilestații populare de masă organizată 
în semn de protest împotriva scumpirii 
traiului.: Și în această localitate au avut 
loc ciocniri între demonstranți și poliție.

CAIRO. Abdel Al Baidani, vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Yemen, a sosit la 18 ianuarie la Cairo. în seara aceleiași zile, Al Baidani a fost primit de președintele Nasser.
LONDRA. La 18 ianuarie președintele Tunisiei, Burghiba,. a adoptat hotărîrea să recheme pe ambasadorul Tunisiei la Alger, anunță agenția Reuter. Această hotărîre, arată agenția, a fost luată după ce ziarul „Al-Amal" — organ al Partidului guvernamental tunisian „Neo-Destur“ — a anunțat că unul din cei-13 condamnați la moarte pentru participare la complotul împotriva președintelui Tunisiei a găsit azil în Algeria.

Semnarea comunicatului

R.P. Ungare în 1962. volumul producției industriei socialiste a crescut cu aproape 9 la sută. Cheltuielile pentru construcții capitale și reînnoirea utilajului au crescut cu 8 la sută.în 1962 volumul comerțului rior al R.P. Ungare a crescut la sută în comparație cu anul cedent. exte- cu 10 pre-
WASHINGTON. Potrivii unui 

nicat dat publicifăfii la 18 ianuarie de 
Casa Albă, Christian Herter, reprezen
tantul special al președ'ntelui Kennedy 
pentru tratativele comerciale cu Piața 
comună, va vizita între 24 ianuarie și 2 
februarie o serie de țări vest-europene, 
printre care Belgia, Elveția și Franța.

comu-

PARIS. Comuniștii, membri ai Adu
nării Naționale, au refuzat să participe la 
apropiatele intilniri ale 
Gaulle cu parlamentarii 
comunist din Adunarea 
publicității o declarație 
președintele de Gaulle 
tudine ostilă față de 
mentare, democrație, partide politice și 
față de toți aceia care se află în opo
ziție cu regimul puterii personale. De 
aceea, se spune în declarație, deputății 
comuniști refuză să participe la intilniri.

ROMA. Secretarul general al N.A.T.O.. Stikker, a sosit la Roma, venind de la Paris, în vederea unor tratative oficiale cu guvernul italian. El a declarat pe aeroport că în timpul tratativelor va fi discutată problema creării forțelor nucleare „multilaterale” aleforțelorN.A.T.O.

comun, cehoslovaco-indonexian

DJAKARTA. La Djakarta a fost semnat.un comunicat comun în legătură cu tratativele : çehoslovaco- indoneziene care au ..avut.loc cu prilejul vizitei președintelui R. S. Cehoslovace. Â. Novotny, în Indonezia. Ambele părți au reafirmat că sprijină pe deplin principiile coexistenței pașnice și înfăptuirea dezarmării generale și totale,' caracteri- zîndu-le ca un mijloc activ de asigurare a securității și păcii tuturor popoareloi

MOSCOVA. Ziarul „Izvestia'' rela
tează despre descoperirea în U.R.S.S. 
a unui fenomen fiziologic neobișnuit : 
o femeie vede cu degetele mîinilor, 
Este vorba de Roza Kuleșova din 
Nijni Taghil, care prin palpajie poate 
să citească un obișnuit text tipărit și 
să distingă culorile diferitelor obiecte 
fără să le privească cu ochii. In 
urma unei serii de cercetări și expe
riențe, care au fost efectuate la Insti
tutul-pentru problemele transmiterii 
informației și Institutul de biofizică 
al Academiei de Științe a| U.R.S.S.. a 
fost stabilit un fapt de necrezut : sub 
pielea, și poate chiar în pielea dege
telor Rozei Kuleșova se găsesc ade
vărate receptoare de lumină, un fel 
de organe de vedere. Oamenii de 
știință au aiuns la concluzia că virfu- 
rile degetelor ei reacționează la lu
mină la fel ca și ochii noștri.

Agenția Associa- 
că comunicațiile 
american Explo-

WASHINGTON. 
ted Press anunță 
radio cu satelitul 
rer-14, lansat cu trei luni în urmă,
au fost întrerupte. După cum a pre
cizat un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. , (Administrația națională 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic) oamenii de știință a- 
mericani nu pot explica cauza actua
lei deficiențe survenite în transmi
siunile radio ale satelitului. Purtă
torul de cUvînt a precizat că defi
ciențele nu vor'putea fi remediate 
în viitorul apropiat

iscarea revendicativă a oamenilor muncii 
în țările capitaliste

La New York, unde greva tipografilor care a început la 8 decembrie 
1962 continuă, lipsa ziarelor se face tot mai simțită. în fotografie : un 
„anunțător" — îmbrăcat aidoma crainicilor din Evul Mediu — prezintă 
ultimele știri interne și externe.

S.U.A. ITALIA

mult succes, să-I învețe pe soldații lui Ngo Dinh Diem meseria armelor.

DELHI. La 19 ianuarie, la invitația guvernului Indiei a sosit la Delhi într-o viziță oficială Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone.
LUXEMBURG. Intr-un raport dat 

publicității la 18 ianuarie la Luxemburg, 
se arată că producția de oțel și cărbu
ne a celor șase țări membre ale Comu
nității europene a cărbunelui și oțelului 
a înregistrat o scădere în cursul anului 
1962 în comparație cu anul precedent. 
Raportul subliniază că producția de oțel 
a Belgiei, Germaniei occidentale. Fran
ței, Italiei, Olandei și Luxemburgului a 
fost cu patru Ia sută mal redusă în com
parație cu cifrele anului 1961. De aseme
nea, producția de <■ cărbune a fost cu 
3 032 000 tone mai scăzută decît în anul 
precedent.

PORT-AU-PRINCE. Agenția France Presse anunță că lâ 1 17 ianuarie membrii guvernului Republicii Haiti și-au prezentat demisia președintelui François Duvalier. Potrivit agenției, componența noului guvern din Haiti va fi anunțată săptămîna viitoare.

NEW YORK 19 (Agerpres). — După cum relatează agenția Associated Press, în cadrul Conqresului S.U.A. s-a dezlănțuit „furia" congresmenilor enervați de continuarea grevei docherilor care durează de aproape o lună și care aduce muri prejudicii monopolurilor. „în Congres, menționează agenția, crește 
îngrijorarea în legătură cu eiectele 
din ce în ce mai grave ale celei mai 
serioase greve a docherilor din isto
ria activității podurilor dé pe țărmul 
Atlanticului și Golful Mexic".Agenția anunță că .la 18 ianuarie a luat cuvîntul în Congres Wayne Morse, senator democrat din statul Oregon, șeful comisiei însărcinate de președintele .S.U.A. pentru cercetarea măsurilor în vederea încetării grevei docherilor. în ciuda unor a- firmații optimiste, Morse a fost nevoit să declare : „Nu putem anunța 
că am realizat o reglementare în 
cadrul negocierilor".

Ziarul „Miariii Herald” relatează 
că la Sainț Louis (statul Missouri) 
a început greva electricienilor de la 
întreprinderea societății aeriene 
„Macdonnel Aircraft Corporation”, 
care produce capsule pentru nave 
cosmice.

ROMA 19 (Agerpres). — La 18 ia
nuarie, siderurgicii ți mefafurgițfii din 
italia au organizat o nouă grevă gene
rală de patru ore. Oamenii muncii din 
aceste ramuri industriale luptă de șapte 
luni pentru reînnoirea contractului co
lectiv de muncă și pentru ca sindica
telor să h se acorde drepturi mai largi 
în timpul încheierii acestor contracte. 
Aceasta este cea mai îndelungată luptă 
a oamenilor muncii italieni pentru con
tractele de muncă, de la sfîrțiful răz
boiului. Ea a concentrat afenfia tuturor 
oamenilor muncii din fără, ,

După greva generală din 18 ianua
rie, siderurgișlii și mefalurgiștii italieni 
își continuă lupta în provincii și în în
treprinderi diferite.

ANGLIALÖNDRA 19 (Agerpres). — O mie de muncitori.'de la.-societateaWashington ' Chemical" din Durham au declarat grevă cărilor lor cu salariilor. în sprijinul revendi- privire la majorarea
Âr(Agerpres). — Mun- uz'iria de automobile din19

Festivalul internațional 
al filmelor de televiziune

PARIS. La Monte Carlo a luat 
sfîrșit cel de:al treilea festival inter
național al filmelor de televiziune, la 
care au participat 15 țări. Premiul 
pentru cea mai bună montare a fil
mului a fost decernat filmului sovie
tic de televiziune „Scara”, aparținînd

Schimbări în calendarul și în obiectivele 
vizitei lui Adenauer la ParisBONN 19 (Agerpres).— Duminică, cancelarul Adenauer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Schröder, și de ministrul de război, von Hassel, pleacă într-o vizită la Paris. După cum relatează comentatorii a- gentiilor occidentale de presă, deși inițial scopul acestei vizite, anunțată încă în urmă cu o lună, ëra „încheierea unui acord final, privind înțărirea relațiilor franco-vest-ger- mane”. evenimentele dramatice care s-au petrecut în ultimele zile cu prilejul. tratativelor de la Bruxelles pentru admiterea Angliei în Piața comună au dus . la o schimbare totală a ordinii de zi a convorbirilor. Potrivit agenției Reuter, principalul subiect de discuții între cancelarul Adenauer și generalul de Gaulle va fi acum soartă tratativelor asupra admiterii Angliei în Piața comună, precum și probleme ale N.A.T.O. în legătură cu aceasta, s-a anunțat că vizita lui -Adenauer, plănuită inițial

durată de două zile, asă aibă o fost prelungită la patru zile.Se știe că. Bonnul s-a angajat sprijine intrarea Angliei în Piața mună în schimbul sprijinului Angliei în problema înarmării atomice a R,F.G. în această misiune, Adenauer este sprijinit atît de coaliția guvernamentală, cit și de partidele de opoziție care, într-un comunicat comun dat publicității la Bonn, declară că : „Politica Germaniei occidentale trebuie să fie îndreptată spre înlăturarea obstacolelor în calea admiterii Marii Britanii în Piața comună”. Dar, după cum transmite agenția U.P.I., la Paris s-a anunțat că generalul de Gaulle continuă să se mențină la punctul lui de vedere. Potrivit agenției, dd'Gaulle a declarat-vineți unui ziarist că „Anglia va intră’într-o'zi în Piața comună, dar nu există nici ' o îridoială că atunci eu nü voi mai fi președinte al Franței”;

să co-

LONDRA citorii de la . . ..Dagenham, aparțfnihd firmei „Ford“, luptă pentru anularea ordinului de concediere a celor 35 de tovarăși ai lor trecuți de către societate pe „lista neagră" pentru participare la o grevă acum trei luni. Sub presiuni puternice, administrația a acceptat să reprimească numai 18 dintre ei și și-a anunțat intenția ca de la 31 ianuarie să concedieze pe ceilalți muncitori — cei mai activi membri ai sindicatelor — inclusiv opt șefi de atelier.La 17 ianuarie, o adunare a reprezentanților sindicatelor londoneze, din care fac parte muncitorii uzinei, a adoptat hotărîrea de a declara grevă pentru a obține anularea concedierilor.
AUSTRALIA

CANBERRA 19 (Agerpres). — 
4 500 de muncitori din portul Sidney 
(Australia) au declarat la 18 ianua
rie o grevă revendieînd. îmbunătăți
rea condițiilor de muncă. Ca urmare 
a grevei, pe 
lucrările de
/ L ' I < I

34 de nave au încetat 
încărcare și descărcare.

După întreruperea tratativelor 
dintre Anglia și Piața comunăîn cercurile din jurul cartierului general al Pieței comune devin cunoscute tot mai multe amănunte cu privire la desfășurarea ședințelor și convorbirilor din culise care au precedat întreruperea, anunțată vineri séara, a tratativelor dintre Anglia și cei șase membri ai Pieței comune.Cea. de-a 16-a sesiune a tratativelor. începută luni la Bruxelles, în clădirea ministerului de externe belgian, a luat miercuri seara, la două zile după conferința de presă a generalului de Gaulle, „o turnură dra

matică“ (expresia aparține corespondentului la sesiune al agenției „France Presse“). în fața unei ședințe separate și „ultrasecrete" a „celor șase" (fără participarea Angliei), ședință convocată în'mod urgent de delegația franceză, ministrul de externe francez, Couve de Murville. întors în aceeași zi de la Paris cu instrucțiuni din partea de Gaulle, a făcut un gocierilor dintre Piața Anglia. El a subliniat, tării aceluiași corespondent. 
„după 15 luni aceste negocieri nu au 
dat încă rezultat“. Au fost reglementate unele chestiuni, a spus ministrul de externe francez, dar nu din cele care puneau probleme. „De 
fiecare dată cînd s-a ivit o dificul
tate reală, chestiunea nu a fost re
glementată. Acest lucru este valabil 
pentru importurile britanice de pro
duse agricole din țările Common- 
wealthului, pentru agricultura bri
tanică, pentru soarta micii zone a 
liberului schimb”.Couve de Murville a tras concluzia că Anglia „nu este coaptă" pentru ■ a. intra în Piața comună. El -a cerüt să se găsească „o soluție intermediară" și a declarat că „guvernul francez s-a gîndit la un fel de asociere“ în loc de o aderare deplină a Angliei la Piața comună. 
Astfel, după un an și trei luni de 
tratative sterile, Franța s-a pronun
țat deschis și ferm împotriva cere
rilor Londrei, arătînd nu numai că 
nu este de acord cu aderarea Marii 
Britanii la^Piața comună, dar nici 
măcar cu continuarea tratativelor.în tot cursul zilei de joi, miniștrii

de externe ai celor șase nu au putut ajunge la un acord asupra propunerii franceze. Cinci dintre parteneri au încercat — după cum s-a relatat din cercurile olandeze ale conferinței — să depună un maximum de efort „pentru a modifica atitudinea 
delegației franceze”. Acest efort nu a dat rezultate și, după cum a subliniat și corespondentul agenției „Associated Press”, „politica gene
ralului de Gaulle în această proble
mă a scindat pe membrii Pieței co
mune în raport de 5—1. Ministrul 
de externe francez a trebuit să facă 
față unui front unit format din mi-

Corespondenjä 
din Bruxelles

președintelui bilanț al necomună și potrivit rela- că
niștrii de externe ai Germaniei occi
dentale, Italiei, Belgiei, Olandei și 
Luxemburgului“.„Cei șase" s-au despărțit joi seara la orele 23. după o ședință de șapte ore, în timp ce reprezentantul Angliei, Heath, aștepta împreună cu alte oficialități la sediul delegației britanice, în altă parte a orașului, în cursul nopții de vineri, mulți dintre delegați, printre care și Heath, au făcut — cum se spune aci — 
„noapte albă“, folosind-o pentru diferite conciliabule și consultări cu guvernele respectiveVineri dimineața, cînd ’• miniștrii „celor șase” s-au întîlnit din nou, convorbirile nu au fost mai rodnice. „Confuzie totală vineri dimi
neața la Bruxelles“ — au relatat i agențiile dé presă. Nu după multă vreme, corespondentul agenției „France Presse“ anunța că „iritarea 
crește de o parte și de cealaltă pe 

■ măsură ce timpul trece". Scurt timp după ora 13, o sursă din unei delegații a relatat că „spiritele. .încep să se înfierbînte”. . încă- în cursul zilei, vădindu-se că nu mai poate fi vorba de realizarea unui acord, problema consta — după cum arăta agenția A.F.P. — în a se găsi o soluție „elegantă". Dar, seara tîrziu, Ia încheierea ședinței, s-a a-

flat că „o soluție elegantă, ținînd 
seama și de cererea de suspendare a 
tratativelor cu Anglia prezentată de 
Franța și de dorința celorlalți 
membri ai Pieței comune de a se 
salva ce mai e cu putință, nu a 
putut fi găsită".în cele din urmă s-a recurs la un expedient care camuflează prost lipsa unui acord. „Cei șase" se vor reuni din nou la 28 ianuarie pentru a relua discuția. Ce semnificație are această amînare se poate judeca după faptul că, încă înainte, guvernul englez a arătat că este împotriva unei suspendări a negocierilor, deoarece „o asemenea întrerupere 
ar fi doar o formulă menită să ca
mufleze, de fapt, o ruptură a con
vorbirilor” (A.F.P.). Asupra felului cum s-au încheiat ședințele sînt de altfel semnificative următoarele fapte : nici un comunicat nu a fost publicat asupra încheierii sesiunii; propunerea de a se crea o comisie ad-hoc a „celor șase" pentru a face bilanțul tratativelor cu Anglia nu a fost adoptată ; Franța a anunțat că nu va participa la lucrările ex- perților în cadrul pregătirii următoarelor tratative.în cercurile se apreciazăajuns într-un impas general că la 28 ianuarie „nu se va juca decît ultimul act al dramei’’. După cum s-a arătat din surse franceze, citate de agenția A.F.P., „zădărnici
rea negocierilor rămîne pentru gu
vernul francez obiectivul de atins” și numai din motive de curtoazie 
„Franța a acceptat amînarea amână
rii’'. Parisul speră — se subliniază din aceleași surse —că va izbuti<să atragă de partea sa-și pe Adenauer, care,— așa cum a scris ziarul de aci, „Le Soir” — a devenit un fel de • „arbitru al crizei“. Dar Bonnul preajma . ..încearcă să folosească creată pentru a exercita presiuni .atît asupra Franței, cîț și asupra Angliei, în vederea atingerii unor scopuri proprii. După o întrevedere de trei ore cu Adenauer și cu Schröder, președintele Bundestagului și șefii celor trei grupări parlamentare au publicat un comunicat comun, pro-

nunțîndu-se, pe de o parte, în favoarea consolidării relațiilor cu Franța, și adăugind, pe de altă parte, că politica vest-germană „trebuie să facă tot ce se poate pentru a contribui la înlăturarea piedicilor care șe opun intrării Mării Britanii.în Comunitatea Economică'' Europeană”.Față de toate acestea ' nu este de mirare că în Occident se consideră că perspectivel'e de viitor apar din ce în ce mai întunecate ; din sursă o- landeză s-a subliniat că „o ruptură 
pune în joc — după părerea adepți. 
lor aderării Angliei — viitorul 
C.E.E.“ (Comunitatea Economică Europeană — titulatură oficială a Pieței comune).întreruperea atît de bruscă și în-, tr-o atmosferă atît de încordată a negocierilor de la Bruxelles reprezintă o puternică răbufnire a contra-

dicțiilor dintre principalele puteri capitaliste. De multă vreme, propaganda burgheză .caută să convingă că aceste contradicții ș-au atenuat și se atenuează tot mai mult, că între monopoluri se statornicește o dulce „armonie”. Faptele aduc însă noi și noi dezmințiri acestor afirmații apologetice ; viața arată că nimic nu poate stinge sau diminua lupta de concurență diptre uniunile monopoliste, luptă cu caracter obiectiv ; se 
confirmă din nou că organizațiile 
monopoliste de stat internaționale' 
care apar sub lozinca „integrării” și 
care nu sînt decît noi forme de re
împărțire a pieței capitaliste mon
diale, nu micșorează contradicțiile, 
ci devin sursa unor fricțiuni și con
flicte și mai ascuțite.

JEAN LOUIS ESCH

Ecoul la Londra

diplomatice de că negocierile aci, au Și

fă
situația

După cum era de așteptat, suspendarea negocierilor de la Bruxelles, în urma poziției „dure“ a Franței, a produs amărăciune și iritare atît' negociatorilor britanici a- f’ați 'în capitala belgiană cit și în cercurile guvernante de la Londra care sînt partizane ale intrării Angliei în Piața comună.
„Proeuropenii" din rîndul observa

torilor britanici nu ascund că sînt 
consternați — relatează agențiile de presă occidentale. O parte din ei 
„consideră că acest eșec, adăugîn- 
du-se la celelalte înfrîngeri suferite 
de Marea Britanie în ultimul timp, 
va slăbi în mod iremediabil cabine

tul conservator de la Londra“.„în cercurile britanice ale confe- ■ rinței — relatează din Bruxelles a- genția France Presse — se consideră că, în orice caz „în Marea Britanie se manifestă o anumită ostilitate față de Franța“. în legătură cu aceasta este menționat uri articol publicat de săptămînalul londonez „Economist“ în care președintele Franței, este învinuit- de „revenire la bonapartism“ Autorul articolului consideră că de Gaulle vrea să reediteze situația din "1810 cînd în centrul'Europei se'riafla Franța, și că vrea să mențină o grupare a cărei intrare să fie barată pentru Anglia.„în ce privește viitorul, observato
rii britanici prezenți la Bruxelles —•

declară A.F.P. — consideră că gu
vernul de la Londra preferă o situa
ție netă. In acest caz, el ar putea a- 
tribui Parisului întreaga răspundere ' 
pentru eșecul tratativelor, iar aliații 
săi continentali nu ar fi ispitiți să 
împingă Marea Britanie spre noi con- . 
cesii“.în legătură cu aceasta, după cum reiese și din declarațiile lui Edward Heath, reprezentantul Angliei la tratativele de la Bruxelles, în cercurile oficiale de la Londra se manifestă o

anumită speranță în ce privește o poziție deosebită față de cea a Franței, a celorlalți cinci parteneri ai acesteia în Piața comună. Este'evident, că la Londra se mizea- _ — •, Bonnul ‘ săAngliei. „Finan- 
......___ „Foarte

multe lucruri depind de atitudinea 
CanceMrului Adenauer și de rezul
tatul îhtîlnirii care va avea loc luni 
intre el și generalul de Gaulle“.în comentariile sale presa britanică de sîmbătă, recunoscînd „înfrîn- gerqa“ suferită; de Londra, este de părere că Frânța pare hotărîtă, cel puțin pentru moment, să se opună aderării Angliei la Piața comună, chiar dacă va trebui să recurgă la veto în Consiliul ministerial al C.E.E. De aCeea, se afirmă în presa occidentală, Anglia- va trebui să aștepte și să ceară intrarea din nou, cînd condițiile vor fi „mai favorabile“. Cînd se va produce însă această situație? în tiirip ce „Financial Times“ scrie că „sfe poate prevedea că tratativele 
nu por fi reltiate în curînd deoarece 
deocamdată negociatorii s-au săturat 
de Bruxelles“, ziarul „Times“ este mai; puțin . optimist în ce privește factorul timp. „Trebuie luatăîn con
siderare perspectiva — scrie acest influent ziar — că foarte curînd tra
tativele vor fi terminate în mod ofi
cial și că s-ar putea ca Marea Brita
nic să ț rămână în afara Pieței comu
ne pentru mulți ani încă”.

zâ ' pë posïbilitatéà .ca irițet’vina în favoarea Cu privire la aceasta, cial Times“ comentează :

E. M.

In Anglia navigația a fost întreruptă
(Desen de EUGEN TARU)

MoarteaLONDRAția France Pressa "■anunță că Hugh Gaitskell, liderul partidului laburist din Marea Britanie, a decedat în seara zilei <ie 18 ianuarie la spitalul Midllesesx din Londra. Moartea a survenit în urma cornplicațiilor renale și abdominale, precum și burarilor cardiace. Anterior keil a suferit de pericardită.

lui Hugh Gaitskell19 (Agerpres). — Agen-

Perfurbafii produse de 
în țările Europei

a tul-Gaits-
S

fi."

PARIS 19 (Agerpres), — Valul de frig 
care a cuprins întreaga Europă continua 
să provoace perfjlrbații în transporturi și 
în alimentarea populației.’După cum a- 
nuntă agenția France Presse, în Germania 
federală, ca'Urmare a imenselor cantități 
de zăpadă, elicoptere ale' forțelor armate 
au fost trimise pe coasta mării de nord, 
izolată de o veritabilă crustă de gheață, 
pentru a parașuta alimente populației. în 
Austria'; '■ persistența frigului a obligat 
centralele electrice să-și mărească consi
derabil producția. Este vorba de producția 
termocentralelor, îhtrucît cele hidroelec
trice s-au oprit , ca urmare, a înghețării 
rîurilor. Tn Anglia, numeroase uzine și-au 
închis porțile din lipsă de curent. Termo
metrul a continuat să scadă, inregislrind 
cele mai joase temperaturi din ultimii 
ani. Zăpada continuă să cadă in canti
tăți mari in Olanda; Franța, Germania, 
Elveția, Italia, Spania și Portugalia.

De mai bine de 30 de ani, la Istanbul 
nu s-a înregistrat asemenea frig ca în 
aceste zile. în timpul nopții, termometrul 
coboară pînă la minus 14 grade. Zăpa
da abundentă și gerurile au paralizat via
ta orașului. Intre diferite orașe din Tur
cia sînt suspendate comunicațiile auto, 
aeroportul Istanbul nu funcționează. U- 
nele porțiuni din golful Izmir, care p.înă 
acum nu au înghețai niciodată, sînt in 
prezent acoperite cu gheață.

In nordul și în centrul Greciei au că
zut zăpezi abundente, paralizind comu
nicațiile între diferite regiuni. In unele 
locuri, grosimea stratului de zăpadă a 
atins un metru. In nordul tării, gerurile 
depășesc minus 15 grade. Si în sudul tă
rii se observă răcirea puternică a tim
pului.

In ultimele zile s-a înregistrai o mare 
scădere a temperaturii in toate regiunile 
Ungariei. La Budapesta 
fost, do minus .15 grade, 
sud-vest a tării mercurul 
nus 26—27 de grade. O 
nu a mai fost în Ungaria

Acum două nopți. în
din Polonia s-a înregistrat 
de minus 31 de grade, iar în Varșovia mi
nus 27 de g-rade.

temperalura a 
iar in partea de 
a coboril la mi- 
asemenea iarnă 
de 20 de ani. , 
localitatea Lodz 

temperatura
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