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• I. Pleavă — La studioul ar
tistului amator (pag. 2-a).

• Răsfoind presa străină : în 
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COMUNICATUL 
Direcției Centrale de Statistică cu privire 

la îndeplinirea planului de stat 
al Republicii Populare Romine pe anul 1962

Printre brigăzile fruntașe de la Uzinele „Semănătoarea“ din Capitală se numără și brigada de lăcătuși 
montorî condusă de Anton Șmit. Ea își depășește cu regularitate sarcinile de producție, dînd numai pro
duse de bună calitate. Iată în fotografie cîțiva membri ai brigăzii (de la stînga la dreapta): Constantin Bulai, 
Victor Dafinescu, Anton Șmit și Ion Popa. (Foto . vințilă)

în :anul 1962 — care încheie prima 
jumătate a planului de șase ani — 
oamenii muncii au obținut noi și im-

I. I n d
Planul producției globale indus

triale pe anul 1962 a fost îndeplinit 
în proporție de 101,9 la sută, iar pla
nul producției marfă în proporție 
de 101,5 la sută.

portante succese în desăvîrșirea con
strucției socialismului în Republica 
Populară Romînă.

u s t r i e
Pe ministere, organizații economi

ce centrale și întreprinderi ale sfa
turilor populare, planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit 
după cum urmează :

Procentul de Îndeplinire 
a planului pe anul 1962

Ministerul Minelor și Energiei Electrice 101,2
Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei 100,2
Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini . 100,4
Ministerul Industriei Construcțiilor (întreprin

deri industriale) 100,0
Ministerul Economiei Forestiere 106,3
Ministerul Industriei Ușoare 102,9
Ministerul Industriei Alimentare 101,1
întreprinderile industriale ale Ministerului Trans

porturilor și Telecomunicațiilor 110,7
Unitățile industriale ale Consiliului Superior al

Agriculturii (Trustul uzinelor de reparații etc.) 113,0
Unitățile industriale ale Comitetului de Stat pen

tru Cultură și Artă (Trustul industriei poli
grafice) 105,5

întreprinderile industriale ale sfaturilor populare 111,4
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești 101,9

Producția globală industrială a 
crescut față de anul 1961 cu 14,7 Ia 
sută ; a mijloacelor de producție cu 
17,5 la sută, iar a bunurilor de con
sum cu 10,2 la sută.

Creșteri importante ale producției 
globale s-au obținut în ramurile ho- 
tărîtoare ale industriei : în indus
tria construcțiilor de mașini și pre
lucrării metalelor cu 19 la sută. în 
industria chimică cu 24 la sută, în 
industria energiei electrice și termi
ce cu 23 la sută, în industria meta
lurgiei feroase cu 11 la sută, în in
dustria materialelor de construcție 
cu 18,5 la sută.

Ca urmare, îndeosebi, a unei mai 
bune valorificări a țițeiului și a 
masei lemnoase, producția globală a 
industriei prelucrătoare petroliere a 
crescut cu 21,5 la sută, iar produc
ția globală a industriei de prelu
crare-a lemnului , cu 17 la sută.

în perioada 1960—1962 producția 
globală industrială a crescut cu 55 
Ia sută,, cu un ritm mediu anual de 
creștere de 15,8 la sută, față de circa 
13 la sută prevăzut în Directivele 
Congresului al III-lea al partidului.

Producția mijloacelor de produc
ție a crescut în anii 1960—1962 în 
medie cu 16,8 la sută pe an. față de 
circa 14 la sută ritm mediu anual 
prevăzut pentru întregul plan de 
șase ani ; producția industriei con
strucțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor a crescut în medie cu 20 
la sută, iar a industriei chimice, hîr- 
tiei șl celulozei cu 23 la sută, față 
de peste 14 la sută, respectiv 22 la

sută. Ritmul mediu anual de creș
tere a producției industriei meta
lurgiei feroăse a fost de 20 la sută.

Producția ' bunurilor de consum a 
crescut în aceeași perioadă cu un 
ritm mediu anual de creștere de. 14,1 
la sută, față de 12,2 la sută prevăzut 
in Directivele Congresului al III-lea 
al partidului.

Planul pe anul 1962 a fost depă
șit la majoritatea produselor in
dustriale : energie electrică, cărbu
ne, țiței, benzină, petroluri, motori
nă, uleiuri minerale, cocs metalurgic 
pentru furnale,, laminate'ușoare, ta
blă. țevi din oțel, rulmenți, motoare 
electrice, transformatori de forță, 
vagoane de marfă, autocamioane de 
4 tone, autobuze, pluguri de tractor, 
combine tractate pentru recoltat ce
reale păioase, semănători de ce
reale cu tracțiune mecanică, utilaje 
pentru exploatarea și prelucrarea 
lemnului, sodă calcinată, sodă caus
tică, acid sulfuric, îngrășăminte 
fosfatice, coloranți organici, deter- 
genți, cherestea, plăci din particule 
aglomerate, țesături de bumbac, 
lînă și mătase, tricotaje, confecții 
din țesături, încălțăminte, mobilă, 
aparate de radio, televizoare, răci- 
toare electrice, mașini de cusut, ma
șini de gătit pentru combustibil ga- 
zos, butelii pentru gaze de petrol li
chefiate, preparate de carne, pește, 
unt, zahăr și altele.

In producția principalelor produse 
s-au obținut în anul 1962 următoa
rele rezultate:

UN AN DE NOI ȘI IMPORTANTE REALIZĂRI
xîteva date privitoare la îndeplinirea planului pe 1962

• Planul producției globale In
dustriale pe anul 1962 a fost înde
plinit în propor|ie de 101,9 la sută. 
Iar planul producției marfă în pro
porție de 101,5 la sută.

• Producția globală industrială a 
crescut fafă de anul 1961 cu 14,7 la 
sută ; a mijloacelor de producfie cu 
17,5 la sută, iar a bunurilor de con
sum cu 10,2 la sută.

® In perioada 1960—1962 pro- 
ducfia globală industrială a crescut 
cu 55 la sută, cu un ritm mediu 
anual de 15,8 ia sută fafă de 
circa 13 la sută prevăzut în Direc
tivele Congresului al III-lea al par
tidului.

• Volumul total al Investițiilor în 
economia națională în 1962 a fost 
de aproape 32 miliarde lei (fără in
vestițiile din fondurile proprii ale 
G.A.C.), cu 12 la sută mei mare decît 
în anul 1961.

9 La sfîrșitul anului 1962, agri
cultura era înzestrată cu 56 500 
tractoare, 52 600 semănători meca
nice. 28 400 combine pentru recol
tatul cerealelor păioase ți cu nu
meroase alte mașini agricole.

® S-a continuei procesul de con
solidare economico organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective. Su
prafețe agricolă ce revine în me
die pe o gospodărie agricolă co
lectivă a crescut de la 930 ha în 
1961 la 1615 ha în 1962, concomi
tent cu o creștere însemnată a fon 
dulul do bază al gospodăriilor.

® Capacitatea de transport a căilor 
ferate a crescut prin înzestrarea re
țelei cu 35 locomotive Diesel elec
trice, 3 088 vagoane de marfă, re
facere» liniei cu șine de tip greu 
pe 400 km șl prin lucrări de cen
tralizare șl sistematizare în diferite 
stafii.

O S-au vînduf prin comerțul so
cialist mărfuri în valoare de 53 mi
liarde lei (în prețuri curente]. Față 
de anul precedent, volumul total al 
desfacerilor de mărfuri a sporit cu 
5,9 miliarde lei.

e Volumul comerțului exterior al 
R.P. Romîne a crescut cu 9 la sută 
față de anul 1961,

© Venitul național a crescut cu 
circa 7 la sută față de 1961, depă
șind cu 30 la sută nivelul anului 
1959.

• Salariul real a crescut cu 4 la 
sută față de 1961.

• Pentru acțiuni soclal-culfurale 
s-a cheltuit din bugetul de sfat 
suma de 17,6 miliarde lei, cu 12,8 
la sută mal mult decît în 1961.

o In primii trei ani al planului 
de șase ani au fost construite d'in 
fondurile statului peste 112 000 a- 
partamente, din care aproape 42 000 
în 1962. In aceeași perioadă popu
lația și-a construit din fonduri pro
prii circa 300 000 de locuințe, mal 
ales în mediul rural.

0 S-au construit pentru învăfă- 
mîntul de cultură generală peste 
3 800 săli de clasă. Au fost date in 
folosință pentru studenți, cămine cu 
circa 4 500 locuri șl cantine cu o 
capacitate de deservire de 2 000 
locuri într-o serie.

® Numărul paturilor de asistență 
medicală a ajuns la sfirșltul anului 
1962 la 138 700. S au dat în folosin
ță 12 policlinici raionale șl orășe
nești. In anul 1962 reveneau circa 
700 locuitori la un medic.

® In anul 1962 au fost la odihnă 
și tratament în stațiuni balneocli
materice. tabere șl colonii de copil 
700 000 persoane.

Producția electivă 1962

n.t„ In % față de pro- 
absolute ducția efectivă

Unitatea 
de măsură

Fontă mii tone 1 511 137
Oțel ' mii tone 2 451 115
Laminate finite pline mii tone 1 667 110
Țevi de oțel mii tone 456 114
Cocs'metalurgic pentru furnale mii tone 1 119 119
Minereuri de fier mii tone 1 742 100,3
Cărbune brut extras mii tone 9 589 110
Țiței extras mii tone 11 864 102
Produse petroliere albe mii tone - 6 545 99.8*)
Ufeiuri minerale mii tone 346 96 *)
Gaz metan mii. m3 8 837 .123
Energie electrică mil. kWh 10 068 116
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor bucăți 5 902 111
Motoare cu combustie internă mii CP 478 142
Motoare electrice mii kW 900 127
Transformatori de forță mii kVA 3 058 139
Instalații de foraj bucăți 138 147
Utilaje tehnologice pentru prelu

crarea țițeiului tone 13 499 159
Utilaje tehnologice pentru indus

tria chimică tone 41 146 141
Utilaje tehnologice pentru fabricile

de ciment tone 14 246 107
Utilaje tehnologice pentru indus

tria siderurgică și turnătorii tone 27 837 101
Vagoane de marfă pentru ecarta-

ment normal , bucăți 5 639 93
Locomotive Diesel electrice de

2 100 CP bucăți 35
Autovehicule bucăți 15 004 101
Rulmenți mii buc. 7 244 131
Tractoare bucăți 21 500 108
Combine tractate pentru recoltat

cereale păioase bucăți 5 810 95
Pluguri de tractor bucăți 16 434 110
Sodă calcinată mii tone 288 121
Sodă caustică mii tone 160 120
Acid sulfuric mii tone 326 131
îngrășăminte chimice (substanță

activă 100 la sută) mii tone 131 151
Coloranți organici tone 4 955 119
Negru de fum tone 29 521 ' ' 104
Detergent! tone 9 990 134
Fibre și fire sintetice tone 1 649 102
Mase plastice și rășini sintetice tone 24 634 138
Anvelope auto-tractor-avion mii buc. 550 149
Celuloză mii tone 153 134
Hîrtie mii tone 159 109
Ciment mii tone 3 489 105
Materiale de zidărie (în echivalent milioane

cărămizi ceramice normale) bucăți 1 064 126
Geamuri trase în echivalent 2 mm

grosime mii m! 20 767 113
Cherestea mii m3 4 289 103
Placaj mii m3 134 142
Plăci din particule aglomerate tone 67 088 178
Plăci fibrolemnoase tone 24 292
Mobilă din lemn mii. lei 1 878 125
Țesături de bumbac mii. m2 296 105
Țesături de lînă mii. m2 34 90
Țesături de mătase și din fire sin

tetice mii. m2 29,5 101
Tricotaje mii. buc. 54 97
Confecții din țesături mii. lei 5 199 106
încălțăminte mii per. 32 391 104

din care :
— încălțăminte din piele mii per. 21 040 106

Aparate de radio mii buc. 251 119
Televizoare bucăți 41 425 279
Răcitoare electrice bucăți 46 022 153
Mașini electrice de spălat rufe

pentru uz casnic bucăți 76 948 110
Mașini de 'gătit pentru combus

tibil gazos mii buc. 166 109
Biciclete mii buc. 267 99
Mașini de cusut de uz casnic bucăți 74 416 120
Carne (fără slănină) mii tone 297 112
Preparate de carne mii tone 62 114
Conserve de carne mii tone 12 123
Conserve de legume mii tone 58 123
Conserve de fructe mii tone 57 116
Pește mii tone 30 116
Lapte de consum (inclusiv lapte

praf) mii hl. 2 068 119
Brînzeturi tone 45 557 111
Unt tone 14 580 102
Uleiuri comestibile mii tone 162 130
Zahăr mii tone 342 81

' *) Planul pe anul 1952 a fost depășit. S-au produs cantități sporite din sorti
mentele de calitate superioară (benzine cu cifră octanică ridicată, motorină hidro- 
finată, produse aromate etc.).

**) în anul 1961 s-au produs 8 bucăți

ACTUALITATEA
NOI INSTALAȚII

LA „INDUSTRIA SÎRMII

La Uzinele „Industria Sîrmii“, 
din Cîmpia Turzii, a intrat recent 
în funcțiune hala de polizare a 
laminatelor. Noua hală este 
ze6trată cu instalații pentru 
nevrarea țaglelor, cu lumină 
orescentă, încălzire' centrală

în- 
ma- 
flu- 
etc.

PENTRU CASA RAIONALĂ
DE CULTURĂ

Calafat 
local al 
Localul 
cu 500

a fost dat în folosință 
casei raionale de cul- 
are o sală de specta- 
de locuri, săli pentru

La 
noul 
fură, 
cole
bibliotecile raională și orășenească, 
săli de studiu, săli pentru diferite 
jocuri recreative, scenă mecanică 
modernă și cinemascop. Localul este 
prevăzut cu încălzire centrală și in
stalații de aer conditional. In pre
zent, în Oltenia există case de cul
tură în fiecare centru de raion; 10 
din cele 14 case de cultură sînt 
construite în ultimii ani.

ÎN CINSTEA FRUNTAȘELOR

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii“).— 
La Uzinele textile din Mediaș s-a 
organizat o seară a fruntașelor în 
întrecerea socialistă. La această 
manifestare, la care au participat 
numeroase muncitoare ale uzinei, 
s-a scos în evidență aportul adus 
în producție de țesătoarele Or- 
tensia Purima, Elena Gîndeanu, 
filatoarea Maria Mîtcă, finisoa- 
rea Semefta Bîrsan și altele care, 
în cadrul 
s-au situat 
au dat în 
produse de
ce sărbătoritele au fost felicita
te cu căldură de tovarășii lor de 
muncă, s-a prezentat un program 
artistic.

întrecerii socialiste, 
pe primele locuri. Ele 
ultima vreme numai 
bună calitate. După

INTELECTUALI 
ÎN MIJLOCUL 

COLECTIVIȘTILOR

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Joi 
dimineafă au plecat pe timp de 10 
zile în satele raioanelor Huedin, Za
lău și Gherla peste 200 de intelec
tuali, cadre didactice universitare, oa
meni de cultură și artă, medici etc. Ei 
vor fine conferințe, vor da consulta
ții, vor sprijini activitatea căminelor 
culturale.

„Geaba sînt eu scriitor mare — 
nota odinioară cu amărăciune I. L. 
Caragiale — cînd 80 la sută dintre 
cei pentru care am scris nu știu să 
citească”. în ce contrast izbitor a- 
pare tabloul bogat al vieții cultu
rale care pulsează astăzi din plin 
nu numai la orașe ci și în satele 
țării, unde își duc activitatea mii 
de cămine culturale, biblioteci, ci
nematografe, unde întîlnești sute 
de mii de cititori. Iată ce ne-a 
scris recent tov. Ana Bălașa, bi
bliotecară în comuna Săliște, raio
nul Sibiu : „în rafturile bibliotecii 
noastre — 
avem în 
exemplare — cu 
greu poți găsi o- 
perele lui 
giale, Eminescu, 
Sadoveanu și ale 
altor scriitori din 
trecut și de azi. 
La fel se întîmplă 
și cu numeroase 
lucrări politice, de 
agrotehnică și zo
otehnie, de știin
ță popularizată. 
Peste 1 500 de lo 
cui tori ai comunei 
au fișă de biblio
tecă. Anul trecut 
ei au făcut 23 000 
de împrumuturi 
de cărți”.

Ca un rod al 
transformărilor ré. 
voluționare petre
cute la sate, al vic
toriei politicii partidului de colecti
vizare a agriculturii, cresc continuu 
nivelul de trai și de cultură, setea 
de cunoștințe și de frumos a ma
selor de colectiviști. Lumina și în
vățătura cărții au pătruns adine în 
viața de astăzi a țărănimii colecti
viste, ^însăși munca tôt mai com
plexă în condițiile agriculturii so
cialiste, viața nouă a satului colecti
vizat cer fiecărui colectivist să-și 
îmbogățească mereu cunoștințele a- 
gricole, să-și lărgească orizontul po
litic. și cultural. Iar în această di
recție cartea e un aliat de nepre
țuit. Numai în 1962 s-au difuzat la 
sate 13 500 000 cărți și broșuri.

O importantă acțiune culturală, 
care începe azi în întreaga țară, 
este .. . _________
elocventă .a atenției și grijii deose
bite acordate de partid și de statul 
democrat-popular vieții culturale a 
satului. Desfășurîndu-se sub lozin
ca „Nici o casă de colectivist fără 
cititor", această acțiune, organiza
tă sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și a Centro- 
coopului, va contribui la răspîndi- 
rea și mai largă a cărții în rîndu- 
rile oamenilor muncii de la sate, 
în tot cursul lunii februarie, la că
minele culturale și biblioteci, în 
gospodării colective, de stat, S.M.T.-

deși le 
multe

Cara-

uri, vor avea loc, conferințe, șeză
tori literare, simpozioane,' întîlniri 
între scriitori și cititori, consfătuiri 
ale editurilor cu cititorii, seri dé 
întrebări și răspunsuri, concursuri 
„Cine citește, folosește“, se vor a- 
menaja bazare, standuri, colțuri 
cu noutăți editoriale, expoziții de 
cărți cu vînzare.

în procesul larg desfășurat al re
voluției culturale, unul din mijloa
cele prin care cărțile sînt puse la 
dispoziția colectiviștilor este vasta 
rețea de biblioteci comunale și .să
tești — peste 7 500 în întreaga țară. 

„Luna cărții" este 
menită să ducăTa 
o intensificare și 
îmbunătățire sub
stanțială a între
gii lor activități. 
Ca focare în jurul 
cărora se concen
trează munca cu 
cartea, biblioteci
le comunale și 
sătești trebuie, să 
pună pe primul 
plan al activității 
lor contribuția ac. 
tivă la întărirea 
gospodăriilor co
lective, la crește
rea producției a- 
gricole, la dezvol
tarea conștiinței 
socialiste a colec. 
tiviștilor.

Popularizarea și 
răspîndirea căr
ții agrozootehnice

una din laturile funda- 
ale muncii biblioteci- 
biblioteca din Gliganu, 
Argeș, de pildă, car- 

folosită pentru a se or-

...

începe azi în întreaga țară, 
„Luna cărții la sate", expresie

***) S-au produs pentru prima dată 
în cursul anului 1962 s-a continuat 

acțiunea de îmbunătățire a calității 
producției, de introducere în fabri
cație de produse cu caracteristici 
tehnice superioare, de lărgire a nu
mărului sortimentelor bunurilor de 
consum.

Au fost puse în fabricație noi ti
puri de mașini,, utilaje și aparate cu 
caracteristici tehnice avansate și cu 
parametri superiori celor din anii 
precedenți și au fost realizate pro
totipuri de mașini și utilaje necesare 
economiei naționale.

S-a continuat cu bune rezultate 
acțiunea de modernizare a parcului 
existent de mașini-unelte și dotarea 
întreprinderilor cu utilaje noi.

A crescut în continuare gradul de 
mecanizare în exploatările miniere 
la extracția cărbunelui și minereuri
lor, în turnătorii. în exploatările fo
restiere. la recoltarea stufului și la 
alte lucrări care necesită un volum 
mare de muncă.

S-a extins automatizarea procese
lor de producție. Aproape 70% din 
producția de fontă și de oțel Martin 
s-a produs în agregate cu principalele 
operațiuni automatizate. La Combi
natul Siderurgic Hunedoara au fost 
date în producție laminoare continue 
de sîrmă și de profile ușoare complet 
automatizate. S-au introdus linii au-

In anul 1962.
tomate și semiautomate pentru pre
lucrarea metalelor ; s-au dat în func
țiune instalații chimice cu un înalt 
grad de automatizare. S-a continuat 
automatizarea și telemecanizarea 
instalațiilor energetice. întreprinde
rile din industria textilă au fost do
tate în acest an cu 1 300 războaie au
tomate de țesut bumbac și cu 110 
războaie automate de țesut mătase.

în anul care a trecut au fost apli
cate 45 mii invenții și inovații, care 
au permis realizarea a circa 430 mi
lioane lej economii post-calculate.

Prin eforturile oamenilor muncii, 
prețul de cost al producției marfă în 
industria republicană, după date 
provizorii, a fost, redus cu circa 2,5%.

Reduceri însemnate ale prețului de 
cost au fost obținute de : Departa
mentul energiei electrice, Direcția 
generală a cărbunelui. Direcția ge
nerală a prelucrării țițeiului. Direc
ția generală a industriei de medica
mente, Direcția generală autoca
mioane, tractoare .și mașini agrico
le, Direcția generală a prefabricate
lor, Direcția generală a produselor 
finite din lemn, Direcția generală 
a industriei tricotajelor și confec
țiilor, Direcția generală a industriei 
pielăriei, încălțămintei și cauciucu-

(Continuare în pag. IlI-a)

La biblioteca din comuna Crucea, raionul Hîrșova

Se extinde forajul cu turbina

ajută pe son- 
sape într-un 
scurt și cu 
mai reduse 
Aplicînd a- 

metodă înain-

de 
cu 
de 
lei

Extinderea metodelor 
moderne de foraj și în 
special a forajului cu 
turbina îi 
dori să 
timp mai 
cheltuieli 
sondele, 
ceasta
tată de lucru la circa 
50 la s.ută din volumul 
de foraj realizat în anul 
trecut, sondorii au reu
șit ca, paralel cu creș
terea vitezelor de lucru,

să reducă prețul 
cost pe metru săpat 
45,9 lei la forajul 
explorare și cu 15,7
la cel de exploatare. 
Valoarea totală a eco
nomiilor obținute pe a- 
ceastă cale se ridică 
la peste 14 milioane de 
lei. Cele mai bune re
zultate în domeniul re
ducerii costului foraju
lui au fost obținute de 
sondorii Trustului de

Și 
de

în

explorări geologice 
de cei de la Trustul 
foraj Pitești.

Pentru reducetea
continuare a prețului 
de cost sondorii vor 
extinde anul acesta fo
rajul cu turbina la circa 
60 la sută din volumul 
total al lucrărilor 
foraj aplicînd și 
metode avansate 
săpare a sondelor.

(Agerpres)

de 
alte
de

a devenit 
mentale 
lor. La 
regiunea 
tea este . __ r_____r
ganiza variate manifestări de răs- 
pîndire.a cunoștințelor agrozooteh
nice potrivit cu specificul fiecărui 
sector de producție: consfătuiri cu 
cititorii din sectorul zootehnic în 
jurul cărților care se referă la 
creșterea producției de lapte ; seri 
de întrebări și răspunsuri pe mar
ginea unor broșuri pentru colecti
viștii din brigăzile de cîmp etc.

în orientarea colectiviștilor spre 
broșurile și cărțile cele mai folosi
toare muncii lor, un mare rol re
vine bibliotecarului — activist cul
tural de frunte în viața satului de 
azi. Fișierul pe profesii folosit cu 
bune rezultate în regiunile Galați 
și Cluj, listele de recomandări și 
planurile personale de lectură pen
tru brigadieri și șefi de echmă în
tocmite în multe biblioteci din re
giunea Iași, ca și alte inițiative 
interesante în munca cu cartea, 
merită studiate și extinse.

Masele de cititori de la sate ma
nifestă un puternic interes față de 
cartea politică, îndeosebi față de 
broșurile și cărțile consacrate pro
blemelor actuale ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noa
stră și ale situației internaționale. 
Numai anul trecut.s-au difuzat-la 
sate peste două milioane și. jumă
tate de exemplare din 150 de titluri 
tipărite de Editura Politică. Nume
roase biblioteci, organizează maili- 
festărrinteresante în jurul celoi- mai 
noi apariții editoriale — recenzii, 
prezentări; simpozioane. .

O atenție deosebită se cuvine-Să 
se dea și cărții literare, • în pri
mul rînd, ; literaturii inspiratei din 
viața nouă a satului colectivizat.- 
Numeroasele întîlniri care vor av&a 
loc în această perioădă între scrii
tori și cititori trebuie organizate 
astfel ' îneît să aducă un cit mai 
mare aport ia dezvoltarea gustului 
pentru citit, la educarea simțului 
estetic al colectiviștilor. Fără.îndo- . 
ială că aceste întîlniri vor constitui 
și pentru scriitori un prilej de a-și 
lărgi cunoștințele despre satul de azi 
și despre oamenii săi. O preocu
pare intensă trebuie să manifeste 
bibliotecile și față de broșurile sau ’

(Continuare în pag. Il-a)

Schimb de experiență
PITEȘTI (ziarul „Secera și Cio

canul”). — La Bascov a fost orga
nizată o consultație științifică pri
vind creșterea și dezvoltarea secto 
irului zootehnic. La consultație au 
participat președinți ai gospodării- 
l01' agricole colective și membri ai 
consiliilor de conducere, ingineri 
zooțehniști, tehnicieni, brigadieri și. 
colectiviști fruntași în creșterea a 
nimalelor din gospodăriile colective 
din raionul Pitești.

Recomandările făcute de specia 
liști și discuțiile purtate au consti 
tuit un larg și util schimb de ex 
periență menit să contribuie la 
creșterea și dezvoltarea sectorului 
zootehnic în gospodăriile agricole.------ — I nv o

I colective din.raionul Pitești.
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Donatorii voluntari

Dansator solist Ia 70 de ani

cu-

Intervenție chirurgicală
complicată

i

Sondorii de Ia 5 903

iarnă

de
a

Gh. 
al

La secția 
chirurgie 
Spitalului uni
ficat Focșani a 
în stare gravă.

Intr-o dirai- 
ueață, pe dru- 
murile ce duc: 
la Pîrscov din

spre Odăile, Brăești, Bălănești și 
Cozieni, oameni înfruntau nămeții. 
și viscolul. Ce se întîmplase ? Cen
trul de recoltare și conservare a. 
sîngelui din Buzău avea nevoie ur
gentă de o cantitate de sînge și fă
cuse apel la donatorii voluntari din • 
comunele raionului Cislău. j 
că pentru un interes personal, oa
menii aceștia nu s-ar fi încumetat 
să străbată pe jos, prin viscol și 
troiene, cîte 15—25 de kilometri. 
Fiind însă vorba de salvarea unor 
vieți omenești, donatorii de sînge 
n-au stat pe gînduri.

Cei din schimbul trei au rămas să 
ajute la salvarea sondei. Era frig 
și continua să bată un vînt 
puternic. Mîinile li se lipeau de 
metalul rece. Dar oamenii munceau 
de parcă uitaseră de frig. In cele 
din urmă a fost dezghețată insta
lația de refulare a noroiului de 
foraj. Spre prînz, după mai multe 
încercări, a început degajarea gar
niturii. Încă înainte de venirea 
schimbului II ultimele prăjini și 
tubul carotier ieșiră la suprafață. 

Poate - ^on^a era salvată.

l'i
3

ne-a spus doctorul Stavrache. 
problemă importantă a fost și tra
tamentul post-operatoriu, făcut cu 
cea mai mare grijă. După operație 
starea bolnavului a evoluat în bine.

Tînărul Ion Panait a fost recu
perat pentru viață, pentru socie
tate și pentru familie.

■■ jL/;
life®

Curs de statistică 
matematica pentru medici 

și biologi

de 
mai

strul Ciobanu 
se culcă. Pe 

somnul i-a fost • 
insistente în

După o zi
I, OSII muncă,

la ora 3 noaptea, 
întrerupt de bătăi 
ușă. Se sculă în grabă. Deschise. 
Era sondorul Șăuan Vasile.

— Trebuie să veniți repede la 
5903 ! S-a oprit motorul, iar gar
nitura a rămas în puț.

Peste puțin timp maistrul sondor 
Victor Ciobanu urca grăbit spre 
locația 5 903, plasată pe dealul Dîl- 
jei.

Din cauza gerului, motorina se 
congelase, iar motorul se oprise 
brusc. Apoi a înghețat instalația 
de refulare a noroiului de foraj. 
Astfel, întreaga garnitură era imo
bilizată, iar freza se găsea la 1 000 
m adîncime. Trebuia acționat re
pede. La ivirea zorilor sosi și șeful 
de șantier — Gheorghe Negescu.

fost adus un tînăr
5 Era necesară o intervenție chirur

gicală la inimă. Examenul clinic 
arăta că cordul e în mare pericol. 
Sîngele trecea în pericard și nu-i 
dădea voie să pulseze. Medicul 
Mircea Stavrache a intervenit de 
urgență, asistat de colegul său Ion 
Martenciuc. O asemenea operație 
se făcea pentru prima dată la Spi
talul unificat din Focșani.

A fost o intervenție complicată. 
Chirurgul a trebuit să deschidă 
pericardul. Momentul încordat al 
intervenției chirurgicale a fost ex
tragerea schijei (de la un cartuș 
ruginit care a explodat), care pă
trunsese în inima pacientului și 
sutura miocardului. „Acest mo
ment a fost marcat printr-o 
hemoragie amenințătoare, pe care 
am stăpînit-o în timp util în 
plagă, reușind să intervin în 
bune condiții. Timp de un sfert 
de ceas, sora transfuzoare, Eus- 
tina Anton, a pompat masiv în 
perfuzie circa 1 litru de singe“ —

. Ioniță Ciu-

artiști amatori 
din regiunea Galați. In ciuda celor 
70 de ani el cîntă tinerește din 
cimpoi vechi doine și balade, re- 
dîndu-le întreaga prospețime. Cim- 
poier și dansator solist — la 70 
de ani — Ioniță Ciuciu și-a întoc
mit repertoriul după datina moște
nită, cîntînd locurile unde au tru
dit înainte primii stihuitori ai 
Mioriței și unde răsună azi cînte- 
cele vieții noi. De curînd cimpoie- 
rul căminului cultural din comuna 
Spulber a fost premiat pentru fru
moasa și îndelungata sa activitate 
artistică.

Joi dimineață s-a deschis în Ca
pitală cursul de statistică matema
tică pentru medici și biologi orga
nizat de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale din R. P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de conf. Octav Costăchel, vi
cepreședinte al U.S.S.M. care a ară
tat, printre altele, că pentru prima 
oară în țara noastră sînt inițiate ca
drele medicale în probleme de sta
tistică matematică, ceea ce contri
buie la lărgirea orizontului de 
noștințe necesare activității lor.

Au mai luat cuvîntul prof. 
Mihoc, membru corespondent
Academiei R. P. Romîne, din partea 
Societății de științe matematice și fi
zice, și prof. dr. Emil Repciuc din 
partea cercului de biologie medicală 
din U.S.S.M.

Cei aproape 150 de medici de di
ferite specialități din Capitală care 
lucrează în spitale, institute de învă- 
țămînt și de cercetare etc. își vor 
însuși la cursuri și seminarii timp de 
5 luni diverse noțiuni legate de 
calculul probabilităților și de aplica
țiile lui în statistica matematică.

(Agerpres)

„Cine știe, cîștigă"

La căminul 
l din 
raionul 

___ _ a avut 
concurs „Cine 

po-
La

cultural
WKwaüû Duda, 
------------ - . Huși, a
loc de curînd un 
știe, cîștigă" despre cultura 
rumbului și a florii-soarelui. 
concurs au participat peste 500 de
colectiviști. Bine pregătiți, concu
rența au dat răspunsuri complete. 
Cîștigătorii concursului au fost 
răsplătiți cu premii. După con
curs, brigada artistică de agitație 
din satul vecin Pîhnești (comuna 
Arsura) a prezentat un program în 
fața colectiviștilor.

'ALy5**?:'- J&âÂ.
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MM

lucru! în 
regiunea

In acesle 
exploatării© 
Suceava se 
pere. Iată un aspect de la o gură de 
exploatare a 1. F. Frasin ; se încar
că bușteni de rășinoase în vagoa
nele trenului C.F.F.

(Foto : Nistor Țuicu)

zile de 
forestiere din 
desfășoară fără întreru PE SCURT

de la corespondenții
voluntari

din Ca- 
noi ar
de me- 
role de 
de mo-

Din mase plastice
Colectivul fabricii „Muntenia” 

pitală a început producția unor 
ticole din mase plastice : scafe 
naj, canistre pentru motocicliști, 
magnetofon și altele. Creatorii
dele din fabrică au realizat o serie de 
articole care vor îmbogăți gama de sor
timente pentru contractările semestrului 
II. Este vorba de penare școlare, tăvi 
de developat fotografii, jucării și alte 
produse din mase piastice.

La studioul artistului amator

Gavrilă Fertea este unul din nu
meroșii fruntași în producție de la 
Fabrica „Electroceramica" din Tur
da. Muncitor cu o înaltă calilicare, 
el reușește să execute lunar, peste 
sarcinile de producție, 4—5 izolatori 
de 110 kV și să dea numai produse 
de bună calitate.

(Foto : R. Costln)

Mărfuri mereu mai frumoase
Pe măsura exigentelor 

cumpărătorilor continuă să 
crească și exigenjele comer
țului față de calitatea măr
furilor primite din partea în
treprinderilor producătoare. I 
Totodată, îmbunătățirea cali
tății produselor, ridicarea ni
velului de prezentare stau fot 
mai mult în atenția industriei. 
Socotesc că este nimerit să 
dăm cîteva exemple în acea
stă privință. Se pot face bune 
aprecieri despre producția 
unor fabrici ca „Gheorghe 
Doja“ din Sf. Gheorghe care 
fabrică, printre alte țesături, 
șifon de cea mai bună ca
litate, frumos finisat, cu de
sen și aspect plăcut. Sibirul 
iucrat de fabrica „Constan
tin David" are un colorit' 
viu, o gamă bogată de de
sene, țesătură plină, uniform 
flaușată. Sînt apreciate și so
licitate de consumatori o se
rie de produse ale fabricii 
„Vasia Vasilescu"-Mediaș,

Mulțumită calității lor supe
rioare, sînt cerute insistent 
pe piață articolele de modă 
din fire fine, produse de fa
bricile „Industria texfilă"-Lu- 
goj, „Bumbacul’-Timișoara, 
„Răscoala 1907"-Bucureșfi și

„Daci a"-București, mărfuri 
care vor apare anul acesta 
în cantități mai mari în ma
gazine. Și-au cîștigat o bună 
apreciere și fabricile 
banțur’-Ploiești, 
Roșu“-Brașov, 
postav Buhuși, 
colectivele Fabricilor 
mura Roșie” și 
populară“-Bucureșfi.

Am participat la contrac
tările dintre industrie și co-

„Doro- 
„Rarfizanul 

Fabrica de 
precum și 

„Fia-
„Mătasea

întreprinderea noastră e- 
fectuează recepjia calitativă 
a produselor textile și de în
călțăminte livrate de fabrici
le furnizoare afîf pentru Ca
pitală și regiunea București, 
cît și pentru alte regiuni ale 
tării. Cu acest prilej, consta
tăm cu satisfacție că de la o 
zi la alta calitatea produselor 
se îmbunăfă|eșfe: încălțămin
tea este mai ușoară, mai su
plă, țesăturile și confecțiile 
dobîndesc noi însușiri, care 
le tac mai frumoase, mai plă-

de calitate, 
pricina neatenției cu 
au fost lucrați. Unii

Intre industrie si comerț
> *

de 
co-
in- 
in-

muncii 
mai fru- 

de consum, 
pas cu moda, sesizînd 

noul, și 
de 

ului 
cu
cu

merț penfru anul acesta 
mi-am dat seama cît 
mare este preocuparea 
lecflvelor de muncitori, 
gineri și tehnicieni din
dustda ușoară de a pune la 
dispoziția oamenilor 
cît ma' multe și 
moașe bunuri 
In
mereu frumosul și 
unitățile producătoare 
confecții trimit comerți 
costume, paltoane, rochii 
o linie modernă, lucrate 
grijă.

CONSTANTIN MAROȘ 
directorul O.C.L. Produse 

industriale-Bacău

cute la purtat și, totodată, 
mai durabile.

Succesele obfinute pe linia 
îmbunătățirii calității mărfuri
lor de către marea majoritate 
a întreprinderilor nu ne pot 
face însă să trecem cu ve
derea că mai sînt și furni
zori care manifestă pujin in
férés față de calitatea produ
selor. Fabrica de încălțămin
te „Ștefan Gheorghiu“ din 
București a livrat întreprinde
rii noastre pantofi cu fe(e de 
box, seria 29—35 (model 
3 011), penfru fete.

Fiind vorba de un model 
nou, care venea să îmbogă
țească gama încălțămintei 
pentru copii, lotul de pantofi

era așteptat de comerț și 
aveam cu toții interesul să-1 
trimitem cît mai repede în 
magazine. Acest lucru însă 
nu s-a putut face. E adevă
rat că pantofii erau confec
ționați din materie primă 
bună. Totuși, apăreau defec
țiuni serioase 
din 
care
pantofi au apărut asimetrici, 
alții, cu pete de vopsea sau 
cu tocurile inegale. Ne-am 
văzut astfel puși în situa)ia de 
a sesiza direejia noastră ge
nerală. Aceasta a constituit o 
comisie formată din specia
liști ai comerfului, ai Ministe
rului Industriei Ușoare și din 
reprezentanji ai fabricii. îm
preună cu ei am verificat în 
depozitul nostru, bucată cu 
bucată, întregul lot de încăl
țăminte. Spre regretul tuturor, 
numai pujine perechi au tre
cut „examenul", întrunind 
condițiile de calitate cerute.

Ne-ar bucura să aflăm, tot 
prin coloanele ziarului, pă
rerea tovarășilor de la fabri
ca „Ștefan Gheorghiu" în le
gătură cu cele de mai sus.

D. VASILESCU 
director al întreprinderii 

comerțului cu ridicata 
textile-încălțăminte 

București

CURSURI DE RIDICARE A CALIFI
CĂRII. La întreprinderea textilă din 
Păulești, raionul Ploiești, înzestrată 
cu utilaj modern, s-au organizat re
cent noi cursuri de ridicare a cali
ficării, pentru a se asigura o fini
sare cît mai bună a țesăturilor. 90 
de muncitori și muncitoare își însu
șesc noi cunoștințe în vederea spe
cializării 
imprimeri 
maistru).

MAȘINI 
ca de țigarete 
înlocuiesc treptat o serie de mașini 
utilaje vechi cu altele noi, moderne. In 
secția de împachetat au fost instalate 
două mașini de celofanaf. 
de montare mașini moderne de 
făcut foile de tutun și instalații pentru 
uscarea tutunului tăiat etc. (Strafon Ni- 
canor, învățător).

LUMINA IN COMUNĂ. Lumina e- 
lectrică a pătruns 
comuna Verendin, 
La lucrările de 
participat și mulți 
mună. S-au evidențiat 
Enea, Ion Velescu, Toma Bosioc, Io
sif Jurchescu și alții. Ei au ajutat 
la săpatul gropilor, la transportul 
materialelor etc. (Petru Șeiengâu, 
colectivist).
VENITURI MARI DIN SECTORUL 

LEGUMICOL. Gospodăria colectivă 
din comuna Bobicești, raionul Balș, 
a realizat în primul an de activitate 
un venit de 1 200 000 lei. Sectoarele 
legumicol și viticol au adus colecti
viștilor cele mai mari venituri. Por
nind de la posibilitățile existente, co
lectiviștii și-au propus ca în acest 
an să cultive cu legume 60 ha, o su
prafață dublă față de anul trecut, și 
să mărească sectorul vitipomicol cu 
peste 45 ha. (Nicolae Rîpeanu, acti
vist de partid).

BĂTRlNEȚE FĂRĂ GRIJI. La că
minul de bătrîni din orașul Huși se 
asigură condiții bune de locuit, hra
nă gustoasă și consistentă pentru 40 
de persoane. Bătrînii care locuiesc 
aici își petrec multe ore la bibliote
că, citind cărți sau ziare, ori vizio- 
nînd emisiunile televiziunii, ascul- 
tînd emisiunile de radio. Asistența 
sanitară este asigurată de cadre me
dicale calificate la cabinetul căminu
lui. (luju Schaffer, funcționar).

lor ca 
și apretori.

albitori, vopsitori,
(Viorel Boboc,

Șl UTILAJE 
din

NOI. La fabri-
Timișoara se 

Și

nt în curs 
des-

de curînd și în 
raionul Orșova, 
electriiicare au 
cetățeni din co- 

Gheorghe

Fiecare mare întrecere a artiștilor a- 
matori înregistrează perfecționarea 
măiestriei artistice a acelora care, în 
viața de toate zilele, sînt strungari sau 
colectiviști, învățători sau medici. La 
cluburi și case de cultură, la căminele 
culturale, oamenii îndrăgostiți de artă 
își cultivă talentul și aptitudinile, dă- 
ruindu-se cu pasiune teatrului, muzi
cii, picturii.

In drumul spre 
sînt ajutați și 
tii profesioniști, care consideră 
datorie cetățenească sprijinirea 
rii artistice amatoare.

„Studioul artistului amator", 
lingă Casa de creație a orașului Bucu
rești, este una din formele de sprijin 
și îndrumare a mișcării artistice de 
amatori din Capitală. Amatorii și in
structorii lor se întilnesc aici cu frun
tași ai scenei, cu muzicieni și artiști 
plastici de prestigiu. Se expun lecții 
teoretice și . practice pe genuri de 
artă, au loc discuții la masa rotundă, 
se analizează spectacolele unor for
mații de teatru amator, se organizează 
schimburi de experiență între forma
țiile artistice profesioniste și cele a- 
matoare. Lunea pot fi întîlniți în stu
dio instructorii formațiilor de teatru și 
actorii amatori, marțea vin aici picto
rii, sculptorii amatori și iubitorii poe
ziei, ziua de miercuri este dedicată 
muzicii, joia — coregrafiei, vinerea — 
brigăzilor artistice de agitație.

In sala de spectacole a studioului 
au loc în fiecare miercuri expuneri 
făcute de compozitori sau critici, pe 
diferite teme — rolul cîntecului de

măiestrie, amatorii 
sfatuifi de către artiș- 

ca o 
mișcă-

de pe

zile în 
instructorii

masă în educația comunistă a oame
nilor muncii, despre conținutul ideii 
de contemporaneitate în creația mu
zicală etc. Auditorii iau notițe, 
își subliniază ideile pentru dis
cuția care va urma. Pe scenă urcă 
apoi corul unei case de cultură, al u- 
nui club muncitoresc, care prezintă o 
parte din repertoriul său. Compozitorii 
fac astfel, „pe viu“ observații, dau 
staturi, indicații, îndrumări legate de 
o cît mai bună pregătire a formațiilor 
corale.

lată-ne într-una din 
studio. Sînt prezenți
formațiilor amatoare de teatru din 
Capitală. Ei au ascultat o lecție teo
retică pe tema „Mari pedagogi ai ar
tei scenice — De la Stanislavski la 
Brecht“, după care un grup de actori 
interpreți ai piesei „Mutter Courage" 
împărtășesc din experiența lor artistică. 
Se nasc discuții, are loc un viu 
schimb de experiență între actorii pro
fesioniști și cei amatori.

Studioul pune la dispoziția membri
lor formațiilor artistice de amatori și 
cabinetele sale metodice, unde se dau 
consultații pe genuri de artă, bogatul 
său material documentar alcătuit din 
reviste romînești și străine, documen
tație de specialitate, referate etc.

De curînd a luat fiinjă aci o secție 
nouă, cea de foto. Fotografia artis
tică a cucerit numeroși admiratori. 
La noua secție zeci și zeci de foto
grafi amatori discută cu specialiști des
pre creafia în acest domeniu.

ION PLEAVĂ

SorffiiL o valoroasa plantă furajera

Constanța 
ca în ra- 
parte din

Condițiile pedoclimatice din dife
rite zone ale regiunii Dobrogea im
pun aplicarea unor măsuri agroteh
nice diferențiate, precum și introdu
cerea în cultură a unor plante rezis
tente la secetă și arșiță, cu producti
vitate ridicată. în acest scop, Sta
țiunea. experimentală agricolă Do
brogea a contribuit la extinderea în 
producție a unor plante valoroase, 
cum sînt sparceta, pepenii furajeri, 
sorgul pentru siloz etc.

La Consfătuirea de la 
din anul 1958 s-a stabilit 
ionul Hîrșova și în bună
raioanele Tulcea, Istria și Medgidia 
să se experimenteze și să se intro
ducă în producție sorgul hibrid, care 
s-a dovedit mai rezistent Ia secetă 
decît porumbul, dă producții mari, 
de cîte 4 000—5 000 kg la 'ha și poate 
fi folosit cu mare randament în hra
na animalelor și a păsărilor.

Cultura sorgului pentru boabe a 
luat în ultimul timp un aspect cu 
totul nou datorită succeselor obți
nute de amelioratori în ce privește 
crearea unor noi forme, de înaltă 
productivitate, care permit mecani
zarea tuturor lucrărilor, inclusiv 
recoltatul. Nu sînt rare cazurile cînd, 
la aceste forme, raportul dintre greu
tatea boabelor și greutatea restului 
tulpinii este de 1:1, fapt nemaiîntîl- 
nit la alte cereale cultivate pe glob. 
Noile forme create se bazează, ca și 
la porumb, pe utilizarea fenomenului 
de heterozis, manifestat la 
rezultați din încrucișarea 
consangvinizate.

în zonele cu precipitații 
sorgul dă producții mai ridicate și 
mai sigure decît porumbul datorită 
însușirii lui valoroase de a fi foarte 
rezistent la secetă. Aceasta se expli
că prin sistemul ridicular puternic 
dezvoltat, cît și prin stratul de ceară 
care acoperă frunzele și tulpinile, 
apărînd planta de pierderea apei.

Sorgul este mai puțin pretențios

hibrizii 
liniilor

reduse

decît alte plante și față de sol. De 
aceea poate fi cultivat și pe soluri 
mai sărace.

Experiențele făcute la noi au ară
tat că sorgul poate fi. cultivat pen
tru boabe, pentru masă-verde și 
pentru siloz. Cea mai largă folosire 
o au boabele. Sorgul se poate folosi 
în hrana animalelor ca nutreț con
centrat obținut numai din producția 
de boabe, ca nutreț semiconcentrat, 
obținut din măcinarea boabelor îm
preună cu paniculele, și ca nutreț 
suculent, obținut fie din însilozarea 
plantelor în întregime recoltate în 
faza de lapte ceară a boabelor, fie 
din însilozarea tulpinilor și a frun
zelor rămase încă verzi, după recol
tarea paniculelor.

în urma experiențelor din ultimii 
2 ani s-a reușit să se stabilească cei 
mai productivi hibrizi de sorg care 
au dat producții cuprinse între 
5 741—8 413 kg la ha, cu 52—123 la 
sută mai mult decît hibrizii dubli 
de porumb raionați. Hibrizii de sorg 
cultivați la G.A.C. „23 August” au 
produs 4 975 kg la ha, depășind cu 
peste 1 000 kg la ha hibridul dublu 
de porumb cultivat în gospodărie. 
Rezultate foarte bune s-au obținut la 
G.A.S. Casimcea din raionul Hîrșova, 
G.A.S. Cocargea-Deleni din raionul 
Adam-Clisi etc., unde sorgul hibrid 
în condițiile secetei prelungite din 
anul trecut a dat producții cuprinse 
între 3 500—4 500 kg la ha. Producția 
medie obținută anul trecut în Dobro
gea a fost la sorg cu peste 1 000 kg 
la ha mai mare decît a porumbului 
pentru boabe.

Capacitatea mare de producție a 
sorgului și valoarea lui alimentară 
rezultă din faptul că la o producție 
medie de 7 200 kg la ha, cît s-a ob
ținut la Stațiunea experimentală Do
brogea, se produc 8 780 unități nu
tritive și 566 kg de proteină digesti- 
bilă. Pentru producerea acestui nu
măr de unități nutritive se cer 7 310

kg porumb-boabe la 1 ha — produc
ție care în regiunile secetoase se ob
ține mai greu.

în prezent, pe baza rezultatelor 
obținute, s-a trecut la producerea de 
sămînță hibridă, care să permită ex
tinderea culturii de sorg în pro
ducția gospodăriilor agricole de stat 
și colective.

Pentru obținerea unor producții 
ridicate este nevoie să cunoaștem a- 
grotehnica acestei culturi. Unele lu
crări ale complexului de măsuri a- 
grotehnice nu se deosebesc de cele 
ale culturii porumbului. Deși sorgul 
este o plantă rezistentă la secetă, este 
totuși necesar să acordăm mul
tă grijă pregătirii terenului, în 
vederea acumulării unei cantități su
ficiente de apă în sol. Arătura a- 
dîncă, executată vara sau toamna, 
constituie și pentru sorg chezășia 
unei recolte bogate, fiindcă numai în 
acest fel se poate acumula o cantita
te mai mare de apă din precipitațiile 
căzute.

De la desprimăvărare pînă la data 
semănatului trebuie să împiedicăm 
evaporarea apei din sol și să distru
gem buruienile. Semănatul trebuie 
început cînd în sol s-a realizat 
12—15°C — practic după terminarea 
însămînțării porumbului. Semănatul 
prea tîrziu duce la o răsărire neuni
formă a plantelor, datorită pierderii 
umidității din stratul superficial al 
solului.

Obținerea unor producții ridicate 
este directlegată de asigurarea den
sității optime la ha. care trebuie să 
fie de 200 000—250 000 fire. Pentru 
a realiza această densitate de plante 
sînt suficiente 7—10 kg de sămînță 
la ha. Imediat după semănat tere
nul se tăvălugește pentru a favoriza 
o răsărire uniformă și rapidă a 
plantelor. Dacă după semănat se for
mează scoarță, se poate ajuta răsă
ritul plantelor de sorg executînd o 
lucrare cu grapa, cu colții înclinați 
mult în urmă ca să nu scoată la su-

prafață semințele în curs de răsă
rire. Cînd plantele s-au înrădăcinat 
bine, se poate folosi sapa rotativă, 
în timpul vegetației se prășește me
canic și manual între rînduri de 3—4 
ori. Trebuie acordată toată atenția 
întreținerii fără buruieni a sorgului 
hibrid, mai ales în primele săptă- 
mîni după semănat.

O grijă deosebită trebuie acordată 
combaterii dăunătorilor, printre care 
se numără și aphidele (păduchii de 
frunze) care în unii ani pot compro
mite culturile în primele faze de ve
getație. în perioada răsăritului și 
pînă cînd plantele ajung la 25—30 
cm înălțime culturile trebuie contro
late zilnic. în cazul semnalării unui 
atac de aphide, trebuie luate imediat 
măsuri energice de combatere, prin 
stropirea cu o soluție de ecătox sau 
paridol.

Rezultatele obținute arată că, în 
condițiile din Dobrogea, toți hibrizii 
de sorg experimentați ajung la ma
turitate pînă cel mai tîrziu în prima 
decadă a lunii octombrie, iar cei mai 
timpurii ajung la maturitate chiar 
în prima jumătate a lunii septem
brie. Prin cultivarea de forme hi
bride cu talie scundă, sorgul poate 
fi recoltat cu combina de cereale, 
ceea ce face să crească rentabilitatea 
acestei plante. După recoltare boa
bele de sorg trebuie să fie întinse 
în straturi subțiri pentru a se usca, 
evitîndu-se în felul acesta încinge- 
rea lor.

O particularitate foarte importan
tă a culturii sorgului este faptul că, 
după recoltarea paniculelor, rămîne 
pe teren o producție de 12 000—15 000 
kg tulpini Și frunze verzi la hectar. 
Acest furaj destul de valoros . s-a 
folosit în hrana oilor și a altor spe
cii de animale fără a avea cazuri 
de intoxicație, în perioada septem- 
brie-octombrie. Aceasta arată că 
sorgul este bine să fie introdus și 
în conveier, obținîndu-se astfel im
portante cantități de masă verde la 
hectar.

Din experiențele făcute rezultă că 
sorgul poate fj folosit în hrana tutu
ror animalelor. Cea mai bună valori-

ficare a sorgului se realizează la în- 
grășarea animalelor, unde poate fi 
folosit într-un procent ridicat cu 
bune rezultate. în experiențele în
treprinse la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, unde în hrana tinere
tului taurin pus la îngrășat s-a în
locuit porumbul cu sorg în 
de sută la sută, s-a realizat 
mediu zilnic de 928 grame.

în hrana taurinelor puse 
grășat, sorgul poate fi valorificat și 
prin măcinarea paniculelor în în
tregime. .Tulpinile de sorg se mai 
pot însiloza și valorifica cu rezultate 
bune în hrana vacilor de lapte și a 
taurinelor și ovinelor la îngrășat.

Sorgul este foarte bine valorificat 
în hrana păsărilor crescute îndeo
sebi pentru producția de carne. în 
asemenea cazuri, porumbul poate fi 
înlocuit total cu sorg, obținîndu-se 
rezultate foarte bune.

în hrana tineretului taurin și în 
hrana vacilor, în perioada de lacta- 
ție, sorgul poate înlocui porumbul în 
proporție de 20—25 la sută în ames
tecul de concentrate. La G.A.C. „23 
August”, unde s-au folosit în hrana 
vacilor de lapte boabele de sorg 
sub formă de uruială, producția de 
lapte la 100 de vaci a crescut de la 
750 litri pe zi la 900 litri.

Rezultatele obținute de Stațiunea 
experimentală Dobrogea. precum și 
de numeroase unități agricole din 
regiune arată că extinderea suprafe
țelor cultivate cu sorg hibrid con
stituie un mijloc important de asi
gurare a bazei furajere în zonele se
cetoase. De aceea stațiunea noastră 
a fixat în planul tematic ca obiectiv 
principal de cercetare crearea de 
hibrizi de sorg mai productivi, elabo
rarea măsurilor agrofitotehnice dife
rențiate pe zonele 
tice ale regiunii și 
cantități suficiente 
cei mai productivi

procent 
un spor

la în-

micropedoclima- 
producerea unor 
de sămînță din 

hibrizi de sorg. I

Ing. P. T0M0R0GA 
directorul Stațiunii experimentale 

Dobrogea

(Foto : Gh. Vințllă)

pe scena Studioului — brigada artistică de agitație a Casei de cultură 
din raionul Grivița Roșie.

(Urmare din pag. I-a)

cărțile de știință popularizată, care 
contribuie la îmbogățirea cunoștin
țelor de cultură generală ale țăra
nilor colectiviști, la formarea unei 
concepții științifice despre viață și 
lumea înconjurătoare.

Nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că, pe alocuri, acțiunile cu 
cartea mai îmbracă un caracter 
formal, nu țin seama de preocupă
rile colectiviștilor. Se semnalează și 
cazuri cînd puternica bază mate
rială pentru munca cu cartea este 
insuficient folosită; unele biblio
teci (bunăoară la Răpsig, raionul 
Gurahonț, la Bunești, raionul Rm. 
Vîlcea) nu au planuri de activitate 
sau stau zile de-a rîndul închise.

Setea crescîndă de cunoștințe a 
țărănimii își găsește expresie și în 
faptul că tot mai mulți colecti
viști își alcătuiesc biblioteci per
sonale. La sate a fost creată 
o largă rețea de difuzare a cărții 
— librării sătești, raioane de 
brărie în magazine, 
o librărie centrală 
ții regionale trimit, 
sătenilor, cărți prin 
activitatea desfășurată 
ganele cooperației de consum, 
lucrătorii ei care muncesc în 
meniul difuzării cărții, depinde 
mult ca fiecare lucrare — îndeosebi 
noile broșuri politice și agrozooteh
nice — să ajungă cît mai repede 
la îndemîna cumpărătorilor de la 
sate. Centrocoopul (oficiul difuzării 
cărții) trebuie să se îngrijească 
mai bine de justa repartiție a căr
ților în raport cu specificul raioa
nelor, pe baza unei cît mai bune 
cunoașteri a necesităților locale, a 
cerințelor cititorilor. Nu puține sînt 
cazurile cînd la sate cărțile sosesc 
cu întîrziere sau cînd lucrări cu o 
anumită tematică nu sînt trimise

li-
autolibrării ; 
și 15 sec- 
la cererea 

poștă.
de

De 
or- 
de 

do

SATE
tocmai în localitățile unde e mai 
mare nevoie de ele.

O prețioasă contribuție la răs- 
pîndirea cărții în mase o aduc cei 
peste 6 000 difuzori de carte. Lan
sarea, cu prilejul „Lunii cărții la 
sate“, a unui nou concurs pentru 
titlul de „cel mai bun difuzor de 
carte” este menită să lărgească rin» 
durile și să extindă activitatea J 
în fiecare unitate agricolă sociali

Răspîndirea cărții la sate esté 
strîns legată, firește, și de munca 
pe tărîm editorial. Editurile au în
datorirea să studieze mai profund 
necesitățile și cererile de cărți, să 
se îngrijească de tematica, conți
nutul,^ forma, stilul și prezentarea 
grafică a cărfilor destinate satelor.

Popularizarea și difuzarea cărții 
la sate trebuie să constituie obiec
tul unei griji deosebite din partea 
Comitetului de stat și a comitetelor 
regionale și raionale pentru cultu
ră și artă, a cooperației. Se cuvine 
totodată, ca difuzarea cărții să be
neficieze de sprijinul organizațiilor 
obștești, a] comisiilor de femei, al 
organizațiilor U.T.M. O latură im
portantă a muncii educative a or
ganizațiilor U.T.M. de la sate tre
buie s-o constituie popularizarea 
cărții, organizarea de discuții asu
pra unor lucrări educative, cu un 
bogat conținut de idei, dezvoltarea 
dragostei pentru carte în rîndurile 
tineretului.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de partid 
de la sate sînt chemate să îndru
me activitatea în „Luna cărții la 
sate“, întreaga muncă de populari
zare și difuzare a cărții, în strînsă 
legătură cu sarcinile actuale ale 
dezvoltării agriculturii socialiste, 
cu viața de azi a satului, cu cerin
țele ridicării continue a nivelului 
politic, profesional și cultural al co
lectiviștilor.
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Direcției Centrale de Statistică cu privire 
la îndeplinirea planului de stat 

al Republicii Populare Romîne pe anul 1962
(Urmare din pag. I-a)

lui. Direcția generală a industriei 
morăritului și crupelor.

Față de o creștere a productivită
ții muncii în industrie de 8,5 la sută 
prevăzută în planul de stat, în anul 
1962 s-a obținut o creștere de numai 
6,6 la sută, ceea ce impune ca în 
centrul preocupării conducerilor mi
nisterelor și întreprinderilor, a spe
cialiștilor și a tuturor oamenilor 
muncii să stea, ca o sarcină pri

mordială, îndeplinirea prevederilor 
lanului pe anul 1963 și o creștere și 

mai accentuată în anii următori a 
productivității muncii, factor deter-

minant al dezvoltării economiei so
cialiste și al ridicării nivelului de 
trai.

în acest scop, concomitent cu pro
movarea sistematică a progresului 
tehnic în toate ramurile economiei 
naționale, măsurile tehnico-organîza- 
torice trebuie îndreptate spre folosi
rea cît mai completă a tehnicii noi 
cu care se dotează întreprinderile, 
spre adîncirea profilării lor și. pe 
această bază, a specializării, meca
nizării și automatizării proceselor de 
producție, spre ridicarea continuă a 
calificării cadrelor — condiții ale a- 
sigurării creșterii productivității 
muncii la nivelul sarcinilor prevă
zute în planul de șase ani.

IL Agricultura și silvicultura
cea de porumb, datorită secetei, 
mai mică decît in 1961 ; cantitatea 
totală de cereale obținută depășește 
cp 1,7 milioane tone producția me
die a anilor 1934—1938 și asigură 
consumul în continuă, creștere al 
populației și celelalte nevoi ale eco
nomiei naționale.

în toamna anului 1962 s-a însă- 
mînțat cu grîu o suprafață de 2 850 
mii ha, aproape în întregime cu 
mijloace mecanizate și în perioada 
optimă.

în anul 1962 s-a continuat îmbu
nătățirea structurii pe rase și pe 
vîrste a animalelor, ale căror efec
tive s-au menținut aproximativ la 
nivelul anului 1961 cu toate condi
țiile dificile de furajare provocate 
de seceta din unele regiuni ale ......

In gospodăriile agricole de 
numărul bovinelor a ajuns la 
mii, cu 87 mii pesté efectivul < 
tent la începutul anului 1962 ; 
porcinelor la 1 050 mii, cu 83 
mai mult ; al ovinelor la 1 387 mii, 
cu 116 mii mai mult. '

în gospodăriile agricole colective 
a crescut numărul animalelor pro
prietate obștească, ca urmare în 
principal a cumpărărilor de anima
le, precum și a reproducției din pră- 
silă proprie.

Pentru dezvoltarea creșterii ani
malelor în gospodăriile agricole co
lective, statul a acordat credite în 
valoare de aproape 1 miliard lei.

Cantitatea produselor agricole in
trate în fondul de stat a sporit față 
de 1961 la grîu-secară cu 15 la sută, 
la porumb cu 8 la sută, la legume cu 
22 la sută, la struguri cu 59 la sută, 
la ■carne cu 10 la sută, la lapte cu 11 
la șută, la lină-total cu 15 la sută, 
din’ care lînă fină și semifină cu 24 
la sută, la ouă cu 11 la sută.

Gospodăriile agricole de stat au 
livrat 38 la sută din 'cantitatea to
tală de grîu-seca.ră intrată în fon
dul de stat,. 14 la. sută . floarea-soa- 
relui, 26 la sută legume, 27 la sută 
came, 17 la sută lînă-total, 27 la 
sută lînă fină și semifină. 41 la sută 
lapte de vacă.

în urma redistribuirii cadrelor în 
agricultură, toate gospodăriile agri
cole socialiste dispun de specialiști 
cu pregătire superioară. Circa 800 
mii colectiviști și lucrători din gos
podăriile agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare au parti
cipat în 1962 la cursurile primului 
an al învățămîntului agro-zootehnic 
de 3 ani.

în silvicultură s-a împădurit o 
suprafață de 75 600 ha, din care în 
teren degradat 8 200 ha, depășindu- 
se prevederile planului.

S-a intensificat acțiunea de valo
rificare a materialului lemnos pro
venit din produse secundare, astfel 
încît s-a obținut pe această cale 13 
la sută din totalul masei 
exploatate în anul 1962.

Anul 1962 a marcat încheierea co
lectivizării agriculturii. Obiectivul 
stabilit de Congresul al III-lea al 
partidului în domeniul transformării 
socialiste a agriculturii a fost astfel 
realizat cu aproape 4 ani înainte de 
termen. A fost consfințită victoria 
definitivă a socialismului în patria 
noastră.

S-a .întărit baza tehnică-materială 
a agriculturii prin dotarea ei cu încă 
9 200 tractoare, 9 100 semănători me
canice, 5 000 combine pentru recolta
tul cerealelor păioase, precum și cu 
un număr important de alte mașini 
agricole noi și. perfecționate. S-au 
înființat 6 noi stațiuni de mașini și 
tractoare.

La sfîrșitul anului 1962, agricultu
ra era înzestrată cu 56 500 tractoare, 
52 600 semănători mecanice, 28 400 
combine pentru recoltatul cerealelor 
păioase și cu numeroase alte mașini 
agricole.

Suprafața arabilă ce revine în me
die pe. un tractor a scăzut de la 
270 ha în 1959, la 170 ha în 1962.

S-a continuat procesul de consoli
dare economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective.

Suprafața agricolă ce revine în 
medie pe o gospodărie agricolă co
lectivă a crescut de la 930 ha în 
1961, la 1615 ha în 1962, concomi
tent cu o creștere însemnată a fon
dului de bază al gospodăriilor. în 
felul acesta s-au creat condiții fa
vorabile de dezvoltare celor 5 626 
gospodării agricole colective, ce cu
prind peste 3,2 milioane familii și o 
suprafață agricolă de peste 9 mili
oane ha. .

în gospodăriile agricole de stat, 
lucrările de arat, semănat, precum 
și recoltatul cerealelor păioase Iau 
fost mecanizate în întregime; Tăi* în 
gospodăriile agricole colective ace
leași lucrări au fost efectuate meca
nizat în proporție de două treimi;; îri 
condițiile unei extinderi considera
bile a suprafeței gospodăriilor colec
tive.

Stațiunile de mașini si tractoare 
au executat un volum de lucrări de 
peste 27 milioane ha arătură norma
lă, realizîndu-și planul în proporție 
de 114 la sută. Față de 
dent, volumul lucrărilor 
crescut cu 32 la sută, 
1959 de aproape 3 ori.

Prețul de cost pe hectar arătură 
normală realizat de stațiunile de 
mașini și tractoare a fost redus cu 
1,6 la sută față de prevederile pla
nului și cu 4 la sută față de reali
zările anului 1961, îndeosebi datori
tă unei mai bune utilizări ' a par
cului.

Cantitatea de îngrășăminte chimi
ce folosită în agricultură a sporit 
față de 1961 ; a crescut în mod sim
țitor cantitatea de insecto-fungicide 
aplicate.

Producția de grîu a fost mai mare,

anul prece- 
executate a 
iar față de

III. Transporturi
anul precedent cu 7,2 laîn anul 1962 

cu mijloace de 
fost îndeplinit 
la sută la mărfuri expediate. 103,8 la 
sută la parcursul mărfurilor și 101.6 
la sută la parcursul călătorilor. Față 
de anul 1961 volumul mărfurilor ex-r 
pediate a crescut cu 9,3 la sută, par
cursul mărfurilor cu 13,5 la sută, iar 
parcursul călătorilor cu 9,3 la sută.

In transportul feroviar planul a 
f' 't îndeplinit în proporție de 101,1 

sută la mărfuri expediate, 104,3 
1.. sută la parcursul mărfurilor și 
102,7 la sută la parcursul călătorilor, 
înregiidrîndu-se creșteri față de anul 
precedent de 7.9 la sută, respectiv 
10 la sută și 7,6 la sută.

A fost terminată construcția 
stații de călători Brașov.

Capacitatea de transport a. căilor 
ferate a crescut prin înzestrarea re
țelei cu 35 locomotive 
trice, 3 088 vagoane de 
cerea liniei cu șine de 
400 km și prin lucrări 
zare și sistematizare în
liași, Ciceu, Petroșeni, Lugoj. Su
ceava, Pașcani.

S-au îmbunătățit indicatorii de 
utilizare a materialului rulant : a 
crescut viteza medie comercială a 
trenurilor d’e marfă, a scăzut timpul 
de staționare a vagoanelor în stațiile 
tehnice.

Productivitatea muncii în trans
porturile feroviare a crescut față de

planul de transport 
deservire generală a 
în proporție de 103

noii

Diesel elec-, 
marfă, refa- 
tip greu pe 
de centrali- 
stațiile : Fi-

pentru desemnarea
în regiunile țării au luat sfîrșit 

adunările cetățenești pentru desem
narea candidaților F.D.P. în alege
rile de deputați pentru 
populare comunale 
raionale.

sfaturile
și ale orașelor

candidatUor F.D.P.

țării, 
stat 
429 

exis- 
: al 

mii

lemnoase

anul precedent cu 7,2 la sută, iar 
prețul de cost a scăzut cu 6,8 la sută 
(date provizorii).

Plaiiul transporturilor de mărfuri 
cu mijloace auto a fost realizat în 
proporție dP 103,7 la sută la mărfuri 
expediate și 104,6 la sută la par
cursul mărfurilor. Față de anul 1961 
volumul mărfurilor expediate a 
crescut cu 9 la sută, parcursul 
mărfurilor cu 10,3 la sută și par
cursul călătorilor cu 20,7 la sută.

Parcul auto de deservire generală 
a fost dotat cu 2 360 autocamioane. 
925 basculante, 432 autobuze, 1 100 
remorci auto.

Au fost modernizate 332 km dru
muri nationale, astfel că la sfîrșitul 
anului 1962 peste jumătate din dru
murile naționale actuale sînt moder
nizate.

Planul transporturilor navale de 
mărfuri și călători a fost îndeplinit 
și depășit. Traficul de mărfuri efec
tuat cu flota maritimă a R. P. Ro- 
mînP a crescut cu 55,6 la sută față 
de anul 1961, datorită în special în
zestrării acesteia cu 3 
o capacitate totală de 
2 tancuri petroliere cu 
totală de 38 000 Tdw.

Flota fluvială a fost înzestrată cu 
7 remorchere cu o putere totală de 
6 400 CP. 10 șlepuri cu 
täte totală de 10 000 tone, 
cu o capacitate totală de 
și o navă de pasageri cu

cargouri cu 
19 800 Tdw, 
o capacitate

o capaci- 
9 ceamuri 
9 000 tone 
350 locuri.

IVj Jnvestiții-construcții
Din fondurile statului s-au inves

tit în industrie peste 17 miliarde 
în agricultură 4,9 miliarde lei, 
transporturi 2,8 miliarde lei.

Din totalul investițiilor alocate 
dustriei, 27,6 la sută au revenit

Volumul total al investițiilor în 
economia națională în 1962 a fost de 
aproape 32 miliarde lei (fără investi
țiile din fondurile proprii ale G.A.C.), 
cu 3,5 miliarde lei, adică cu 12 la 
sută mai mare decît în anul 1961.

lei, 
în

in- 
in-

dustriei metalurgice și a construcții
lor de mașini, 33,8 la sută industriei 
energetice și a combustibilului, 15,4 
la sută industriei chimice, celulozei 
și hîrtiei.

Investițiile realizate din fondurile 
statului, în primii trei ani ai șese- 
nalului. însumează peste 82 miliar
de lei, cu 77 la sută mai mult decît 
în perioada 1957—1959, fiind aproxi
mativ egale cu cele realizate în cei 
șase ani anteriori anului 1960.

Volumul fondurilor fixe puse în 
funcțiune în anul 1962 a fost de pes
te 27 miliarde lei, cu 14 la sută mai 
mare decît în anul precedent.

Au fost puse în funcțiune nu
meroase obiective industriale impor
tante cum sînt :

In industria energiei electrice șl 
termice, în 1962 s-au pus în func
țiune noi grupuri electrogene cu o 
putere totală de 220 MW- Prin darea 
în funcțiune a 100 MW, Hidrocentra
la „V. I. Lenin“-Bicaz produce ener
gie electrică cu întreaga capacitate 
planificată (210 MW).

In industria siderurgică : un furnal 
cu o capacitate de 485 mii tone/an, 
un cuptor Martin cu o capacitate de 
270 mii tone/an, un laminor de șîr- 
mă cu o capacitate de 240 mii tone/ 
an și un laminor , de profile ușoare 
cu o capacitate de 300 mii tone/an la 
Combinatul Siderurgic Hunedoara; 
furnalul nr. 2 cu o capacitate de 220 
mii tone/an și Fabrica de aglomerare 
cu o capacitate de 450 mii tone/an 
la Combinatul Siderurgic Reșița; li
nia a Il-a la Fabrica de țevi sudate 
București cu o capacitate de 20 
mii tone/an.

In industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor: Fa
brica de piese de radio și semicon
ductor! de la Băneasa, Fabrica de 
mașini-unelte București (parțial) și 
Fabrica de radiatoare și băi din fon
tă București (parțial).

în industria chimiei, celulozei și 
hîrtiei: Combinatul de- îngrășămin
te azotoase de la Roznov cu o capa
citate de 210 mii tone/an azotat de 
amoniu. 73 mii tone/an amoniac și 
10 mii tone/an uree ; dezvoltarea 
capacității cu 300 mii tone/ah su- 
perfosfat granulat la Uzina de su- 
perfosfați și acid sulfuric- Năvodari ; 
Fabrica de anvelope „Danubiana"- 
Popești Leordeni cu o capacitate de 
1 milion bucăți anvelope auto-trac- 
tor-avion ; Combinatul de celuloză, 
hîrtie și saci din hîrtie Suceava cu 
o capacitate de 150 mii. buc./an saci 
de hîrtie, 50 mii tone/an celuloză 
și 60 mii tone/an hîrtie ; Fabrica de 
negru de fum tambur cu o capaci
tate de 5 mii tone/an la Uzina „Nico
lae Teclu“-Copșa Mică ; o instalație 
de alcooli grași cu o capacitate de 3 
mii tone/an la Combinatul 
de la Borzești.

chimic

instala- 
fracțio-

In Industria petrolieră: o 
ție centrală de absorbție și 
nare a gazelor cu o capacitate de 
250 mii tone/an la Rafinăria 
Brazi; o instalație de bitum cu o ca
pacitate de 22 mii tone/an la Rafi
năria Cîmpina.

în industria lemnului au fost date 
în funcțiune importante secții la 
complexele noi pentru industriali
zarea lemnului de la Suceava. Pi
tești, Comănești și Focșani, fabricile 
de mobilă de la Arad și Rădăuți și 
s-a dezvoltat capacitatea de produc
ție a complexelor' de la Gherla, 
Brăila, Gălăuțaș și Tîrgu Jiu.

în industria materialelor de con
strucții: noi linii de ciment la fa
bricile de la Fieni și Bicaz cu o ca
pacitate totală de 640 mii tone/an, 
dezvoltarea întreprinderilor de pre
fabricate de la Brașov și București 
cu încă 50 500 m3/an prefabricate.

de produse lactate de 
Turda. Brașov, secția 
Fabrica de ulei „Uni-

în industria alimentară: noi uni
tăți moderne ca : Complexul de mo* 
rărit, panificație și biscuiți Con
stanța, Fabrica de ciocolată Bucu
rești, fabricile 
la Baia Mare, 
de rafinare la 
rea" din Iași.

Un volum însemnat de lucrări s-a 
executat în 1962 pe șantierele unor 
importante obiective ale planului de 
șase ani : Combinatul Siderurgic de 
la Galați, Hidrocentrala „16 Februa
rie“ de pe Argeș, Centrala termo
electrică din Luduș Centrala elec
trică de termoficare Craiova, Fabri
ca de celofibră Brăila. Complexul 
industrial pentru chimizarea gazului 
metan Craiova, Combinatul petro
chimic Brazi, Combinatul de îngră
șăminte chimice Turnu Măgurele, 
Fabrica de rețele cord viscoză Brăi
la, Fabrica de mase plastice Iași, Fa
brica de celuloză și hîrtie din paie 
Călărași, Fabrica de armături și 
feronerie București. Complexul pen
tru industrializarea lemnului de la 
Sighet, Fabrica de mobilă Bacău. 
Fabrica de ciment Bîrsești etc.

Volumul investițiilor în construc
ții de locuințe a fost de 2,1 miliarde 
lei, reprezentînd 6,7 la sută din to
talul investițiilor, cu 13 la sută mai 
mare decît îa anul 1961.

Producția de construcții-montaj

realizată în 1962 a crescut cu 13,2 la 
sută față de anul 1961, datorită în 
mare măsură îmbunătățirii .activită
ții organizațiilor de construcții- 
montaj.

Volumul prefabricatelor din be
ton utilizat în construcții a crescut 
cu 49 la sută față de anul 1961, re
prezentînd 12 la sută din volumul 
total de beton intrat în operă.

A continuat să se extindă meca
nizarea lucrărilor grele și de mare 
volum, s-a îmbunătățit activitatea de 
proiectare prin aplicarea de soluții 
tehnice și economice raționale, s-au 
înregistrat noi progrese în indus
trializarea construcțiilor.

S-au obținut realizări și în dome
niul îmbunătățirii calității construc
țiilor, în special în construcțiile de 
locuințe, la calitatea finisajelor și a 
lucrărilor de instalații.

Ca urmare a întîrzierilor ce 
existat în livrarea unor utilaje 
import și din țară, precum și a 
surilor în asigurarea la timp a
crărilor cu documentație tehnică, 
planul producției de construcții-mon- 
taj a fost realizat în proporție de 94 
la sută.

După date preliminate, prețul de 
cost efectiv al producției de con- 
strucții-montaj a fost redus cu 

sută față de prețul de deviz.

au 
din 
lip- 
lu-

SUCEAVA. — La 
țenești care au avut 
ocazie, în regiunea Suceava au parti
cipat peste 300 000 de alegători. Au 
fost propuși 7 068 de oameni ai muncii 
candidați ai F.D.P. pentru sfaturile 
populare comunale și ale orașelor 
raionale — muncitori, tehnicieni, co
lectiviști, mecanizatori, intelectuali, 
gospodine, pensionari, 
populare comunale și

adunările cetă- 
loc cu această

Sfaturile 
ale orașelor

la

V. Circulația
în anul 1962 s-au vîndut prin co

merțul socialist mărfuri în valoare 
de 53 miliarde lei (în prețuri 
rente), planul fiind îndeplinit în 
proporție de 100,4 la sută.

Față de anul precedent, volumul 
total al desfacerilor de mărfuri a 
sporit cu 5,9 miliarde lei, adică cu 
12,5 la sută (în prețuri comparabile); 
desfacerile de mărfuri alimentare 
(inclusiv alimentația publică) au 
crescut cu 13,8 la sută, iar a celor 
nealimentare cu 11,5 la sută. Ritmul 
mediu anual de creștere în perioada 
1960—1962 a fost de 14,4 la sută față 
de 12,2 la sută prevăzut în Directi
vele Congresului al III-lea al parti
dului.

Desfacerile principalelor mărfuri 
au sporit față de 
cum urmează : la 
de came cu 3 la 
păt cu 29 la sută,
unt cu 15 la sută, brînzeturi cu 18 
la sută, lapte cu 19 la sută, zahăr cu 
5 la sută, vin cu 13 la sută, fructe 
proaspete cu 25 la sută, țesături cu

ou

anul 1961 după 
carne și preparate 
sută, pește proas- 
ulei cu 11 la sută,

3,5

Propunere penfru alegerea 
unui deputat în 

Adunare Națională
Marea

raionale din regiune au afișat joi lis 
tele de alegători.

IAȘI. — Cei peste 250 000 de oa
meni ai muncii din regiunea laș; 
care au participat la adunările cetă
țenești - au propus 6 784 candidați 
pentru sfaturile populare comunale 
și 179 pentru sfaturile populare ale 
orașelor raionale, dintre cei 
vrednici muncitori, tehnicieni, 
lectiviști, lucrători din G.A.S, 
S.M.T., ingineri, medici, oameni dc 
cultură și artă etc.

CONSTANTA. — în listele de ale
gători pentru alegerile de deputat1 
în sfaturile populare comunale și ;d< 
orașelor raionale din regiunea Dobro- 
gea au fost înscriși cu peste 11 000 
de alegători mai mulți decît în ale
gerile pentru sfaturile populare din 
anul 1961. Toți aceștia sînt tineri 
care au împlinit sau împlinesc pînă 
la data de 3 martie vîrsta de 11. 
ani.

ma 
co
s'

mărfurilor
10
17

cu 
cu

la sută, tricotaje și confecții 
la sută, încălțăminte din piele 

6 la sută, cosmetice cu ■ 10 la sută, 
articole de sticlărie, porțelan, faianță 
cu 8 la sută.

Au continuat să sporească într-o 
măsură însemnată desfacerile măr
furilor de folosință îndelungată. în 
special la : mobilă cu 20 la sută, 
aparate de radio cu 30 la sută, tele
vizoare cu 82 la sută, mașini de spă
lat rufe cu 20 la sută, frigidere cu 
75 la sută, mașini de cusut cu 34 la 
sută, ceasuri de mînă cu 11 la sută, 
aparate de fotografiat cu 46 la sută.

S-a dezvoltat și s-a modernizat re
țeaua de desfacere cu amănuntul. 
Au fost înființate numeroase maga
zine de desfacere și s-au reutilat 
magazinele existente.

în anul 1962, volumul comerțului 
exterior al R. P. Romîne a crescut 
cu 9 la sută față de anul 1961, rit
mul mediu anual de creștere în pe
rioada 1960—1962 fiind de 13,6 la 
sută, față de 12,2 la sută prevăzut 
în planul de șase ani.

VI. Realizări în domeniul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ăle oamenilor muncii

în anul 1962, venitul național a 
crescut cu circa 7 la sută față de 
1961, depășind cu 30 la sută nivelul 
anului 1959.

Numărul salariaților din economia 
națională a fost de 3 745-000, cu a- 
proape 260 000 mai mare decît în 
anul 1961 și cu 690 000 față de 1959.

în anul 1962 s-a încheiat în toate 
ramurile economiei naționale aplica
rea Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri din iulie 1961, 
privind majorarea salariilor munci
torilor și altor categorii

— învățămînt
— cultură și

știință
— sănătate și preve

deri sociale
— asigurări sociale
— alocații de stat

pentru copii

de salariai.

5,0 miliarde

■1,3

4,9
4,2

2,2

M

U

M

s-aPentru obiecte social-culturale 
investit din fondurile statului peste
1 miliard lei, din care 560 milioane 
lei pentru învățămînt și aproape 400 
milioane lei pentru ocrotirea sănă
tății.

în primii trei ani ai planului de 
șase ani, au fost construite din fon
durile statului peste 112 000 aparta
mente, din care aproape 42 000 în 
1962. în aceeași perioadă populația 
și-a construit din fonduri proprii 
circa 300 000 locuințe, mai ales în 
mediul rural.

A continuat să se dezvolte baza 
materială a învățămîntului și cultu
rii. S-au construit pentru învăță- 
mîntul de cultură generală peste 
3 800 săli de clasă. Au fost date în 
folosință pentru studenți în Bucu
rești, Timișoara, Galați, Iași, Craio
va, Tîrgu Mureș, Bacău, Constanța 
cămine cu circa 4 500 locuri și canti
ne cu o capacitate de deservire de
2 000 locuri într-o serie.

în învățămîntul de toate gradele 
au fost cuprinși în anul școlar 
1962/1363 un număr de 3 360 000 elevi 
și studenți, cu 8 la sută mai mare 
decît în anul școlar precedent.

Numărul elevilor înscriși în învă
țămîntul profesional a ajuns la 
170 000, cu 6 la sută mai mare decît 
în anul școlar precedent, iar în în
vățămîntul tehnic și tehnic de mai
ștri a ajuns îa 64 500, în creștere cu 
37 la sută față de anul școlar 1961/ 
1962. în învățămîntul superior au 
fost cuprinși 98 000 studenți, cu 17 la 
sută mai mulți decît în anul univer
sitar 1961/1962. în cursul anului 1962, 
au absolvit școlile profesionale și 
tehnice un număr de 69 350 cadre și 
institutele de învățămînt superior 
11 000 cadre.

în anul 1962 au fost date în folo
sință 14 cinematografe la orașe cu 
9 500 locuri și au crescut cu 670 in
stalațiile cinematografice la sate. Nu
mărul spectatorilor la cinematografe 
a crescut față de anul 1961 cu a- 
proape 17 milioane, adică cu 10 la 
sută. Numărul spectatorilor la teatre

Salariul real a crescut cu 4 la sută 
față de 1961.

Ca urmare a creșterii veniturilor 
bănești ale populației, soldul depu
nerilor la C,E,C. a fost cu 33 la sută 
mai mare decît în 1961, iar numă
rul depunătorilor a crescut cu 19 la 
sută.

Pentru acțiuni social-culturale s-a 
cheltuit din bugetul de stat suma de 
17,6 miliarde lei, cii 12,8 la sută mai 
mult decît în 1961, din care pentru

Iei, cu 17,6°/o mai mult decît în 1961
«

«
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u
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instituții muzicale

în comuna Sîmburești, regiunea 
Argeș, a avut loc o adunare la care 
au participat sute de oameni ai 
muncii din Sîmburești și din satele 
și comunele din împrejurimi, pen
tru propunerea candidatului Frontu
lui Democrației Populare în vederea 
alegerii unui deputat în Marea Adu
nare Națională. în locul rămas va
cant în această circumscripție elec
torală.

Tov. ing. Gheorghe Costache a fost 
propus drept candidat al Frontului 
Democrației Populare pentru Marea 
Adunare Națională. Participanții la 
adunare au susținut cu căldură pro
punerea făcută. (Agerpres)

(Agerpres)

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe 
al R. P. Romîne 

a ambasadorului Elveției
Joi, 31 ianuarie, ministrul afaceri

lor externe al R. P. Romîne, Corne
liu Mănescu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Elveției la București, 
Emile Bisang, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor dc 
acreditare.

Ședințe ale consiliilor agricole 
regionale

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
între 29 — 31 ianuarie s-au desfășu
rat la Constanța lucrările ședinței 
plenare a Consiliului agricol regio
nal Dobrogea.

în urma dezbaterilor care au avut 
loc s-a adoptat un plan de măsuri 
în vederea realizării sarcinilor pri
vind sporirea producției la hectar la 

. toate culturile, creșterea în conti
nuare a numărului de animale și 
a producției lor

Prin lucrări de îndiguire, desecare 
și defrișare, printr-o mai bună orga
nizare a teritoriului suprafața arabi
lă a regiunii va crește în acest an cu 
15 000 hectare. Pentru generalizarea 
experienței gospodăriilor fruntașe se 
vor organiză pe scară largă consfă
tuiri, schimburi de experiență și de
monstrații practice. Prin intermediul 
celor peste 100 de cîmpuri de expe
riență și loturi demonstrative, cadre
le din gospodăriile agricole de stat 

. și gospodăriile colective vor extinde 
■ metodele agrotehnice avansate, pu- 
nîndu-se astfel în valoare marile 
posibilități- de sporire a producției 
agricole existente în regiune.

k

. PLOIEȘTI' (coresp. „Scînteii“). — 
în ultimelè două zile s-au desfășu-

rat lucrările ședinței plenare a Con
siliului agricol regional Ploiești, care 
a stabilit măsurile pentru îndeplini
rea sarcinilor privind sporirea pro
ducției agricole în anul 1963.

în acest an gospodăriile colective 
voi- fertiliza cu îngrășăminte natu
rale o suprafață de 37 000 hectare și 
cu îngrășăminte chimice 20 000 hec
tare. De asemenea, se vor aplica pe 
suprafețe mai mari amendamente 
calcaroase. în scopul sporirii pro
ducției la hectar la toate plantele 
cultivate se vor aplica în mod di
ferențiat metodele agrotehnice -îna
intate și experiența gospodăriilor 
fruntașe.

Suprafața arabilă va crește anul 
acesta cu 6 000 hectare. în acest scop 
unitățile agricole vor trebui să ter
mine în scurt timp lucrările de de
frișare pe suprafețele stabilite. 'Se 
vor continua lucrările de organizare 
inter-gospodărească a teritoriului și 
se vor executa proiecte și. documen
tații pentru amenajarea terenurilor 
erozate în vederea înființării de 
plantații de vii și pomi fructiferi. 
Numai anul acesta se vor planta în 
masiv 4 075 hectare cu pomi fructi
feri și 1 059 hectare cu viță de vie.

16,0%

11,4%
8,1%

9,1%

ajuns la 13,6ași 
milioane.

Abonamentele la radio și radiofi- 
care au ajuns la 2 372 000, în creștere 
cu 10 la sută, cele la televiziune la 
149 000, în creștere cu 69 la sută față 
de 1961. Tirajul anual al ziarelor a 
fost de peste 1 miliard exemplare, cu 
4 la sută mai mare decît cel din 1961, 
iar al revistelor de 82 milioane exem
plare, cu 5 la sută mai mare.

A continuat să se îmbunătățească 
asistența medico-sanitară a popu
lației. Numărul paturilor de asistență 
medicală a ajuns la sfîrșitul anului 
la 138 700, al circumscripțiilor medi- 
co-sanitare la 3 775, din care în me
diul rural 2 823, al caselor de naștere 
la 2 030. S-au dat în folosință 12 po
liclinici raionale și orășenești. în a- 
nul 1962 reveneau circa 700 locuitori 
la un medic.

A continuat să se extindă rețeaua 
și activitatea stațiunilor balneo-cli- 
materice. S-a mărit capacitatea sta
țiunilor de pe litoral cu încă 5 400 
locuri. în anul 1962 au fost la odih
nă și tratament în stațiuni balneo
climaterice, tabere și colonii de co
pii 700 000 persoane.

S-a îmbunătățit activitatea de gos
podărie comunală. Rețeaua de distri
buție a apei s-a mărit cu peste 380 
km, iar cea de gaze cu peste 400 km. 
Rezultate bune au fost obținute și în 
dezvoltarea transportului orășenesc 
de călători, prin creșterea parcului 
de vehicule cu încă 58 troleibuze, 
390 autobuze, precum și prin îmbu
nătățirea condițiilor de transport.

La 1 ianuarie 1963 populația 
a ajuns la 18 750 000 locuitori.

★

Adăugîndu-se la înfăptuirile 
milor doi ani ai planului de șase ani, 
succesele importante obținute de oa
menii muncii în îndeplinirea și de
pășirea planului pe anul 1962 con
stituie o chezășie a înfăptuirii măre
țelor sarcini trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră.

V- EI Rapid Bucureștî-Galata Saray 3-0
Aseară la Istanbul, în cadrul „Cupei 

rampionilor europeni” Ia volei masculin, 
îapid București a învins cu
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țării

pri-
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de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne

16—14; 15—13) echipa Galata Saray, cam
pioana Turciei.

Returul se va disputa Ia
ta București.

10 februarie

ți e
Sîmbăfă și duminică va < 

sala Floreasca din Capitală 
de selecție al 
reprezenta în 
cum se știe, în prima 
zenfafiva noastră va întîlnl R. P. Polo
nă). La acest turneu participă 50 de 

de specialitate a 
competiție

avea loc în 
i un turneu 

boxerilor care ne vor 
Cupa Europei". (După 

întîlnire repre-

sportivi. Federafia 
convocat la această

HOCHEI

un nu-

măr însemnat de boxeri
s-au afirmat în ultimul timp. Pe lîngă 
cunoscufii pugiliști V. Mariufan, N. Puiu, 
I. Mifislic, I. Monea, vor apărea în fing 
și o serie de „speranfe“ în rîndurile 
cărora remarcăm pe C. Buzuliuc (Reși
ța), N. Juga (Brașov), I. Mitrea (Galafi) 
și alfii.

tineri care

Noi intilniri internaționale
Sîmbătă, cu începere de la ora 19, 

pe patinoarul artificial din Capita
lă, amatorii de hochei pe gheață vor 
putea vedea selecționata de tineret 
a R. S. Cehoslovace care a învins în 
decembrie cu 5—4 puternica echipă 
canadiană „Saskatoon Quakers" și 
cu 5—3 reprezentativa Finlandei. 
Oaspeții vor juca în compania echi
pei de tineret a R. P. Romîne. Du

minică echipa cehoslovacă va în- 
tîlni tot în Capitală reprezentativa 
țării noastre care se pregătește în 
vederea „Cupei orașului București“ 
și a campionatelor mondiale din 
Suedia. Jocul începe la ora 18.

în deschidere la meciul de dumi
nică, echipa Știința București va 
primi replica formației iugoslava 
Steaua Roșie Belgrad
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Răspunsu! Iul N- S. Mrușciov 
la mesajul lui Roll Elias

conducerii Aso- 
germano-so-

din Berlinul occi
dental" și să se 
„lichideze regimul 
de ocupație peri- 
occidental", N. S.

Propuneri în vederea restabilirii păcii 
între R. A. Yemen și Arabia Saudită

Poporul sovietic vrea să trăiască iu pace 
și prietenie cu întregul popor german

MOSCOVA 31 (A- 
berpres). — TASS: 
In răspunsul la 
mesajul lui Rolf 
Elias, președintele
ciației de prietenie 
vietică din Berlinul occidental, N. S. 
Hrușciov a subliniat din nou că 
„pentru menținerea păcii în Europa 
și realizarea unei destinderi a în
cordării internaționale este necesar 
să se lichideze rămășițele celui 
de-al doilea război mondial prin 
semnarea tratatului de pace german 
și rezolvarea pe această bază a 
problemei Berlinului occidental".

Relevînd că Uniunea Sovietică 
consideră necesar „să se pună ca
păt actualei situații nereglementate

mat din Berlinul 
Hrușciov a declarat :

„Oamenii sovietici vor să trăiască 
în pace și prietenie cu populația 
Berlinului occidental, ca și cu în
tregul popor german. Sîntem pentru 
largi legături comerciale cu firmele 
vest-germane, dorim ca oamenii 
voștri de știință, oamenii de cultură 
și artă să viziteze mai des Uniunea 
Sovietică, iar ai noștri — Berlinul 
occidental".

N. S. Hrușciov și-a exprimat spe
ranța că „și Senatul din Berlinul oc
cidental va aborda în mod realist 
rezolvarea acestor probleme".

Tn anul 1964 va avea loc

Congresul internațional al orașelor înfrățite
ROMA 31 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Recent a avut, 
loc în Palatul comunal din Legnano 
(provincia Milano) o întrunire a 
Consiliului executiv al Federației 
mondiale a orașelor înfrățite. La lu
crările consiliului a. participat din 
partea R. P. Romine, Angliei Negu- 
lescu, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc 
Iași.

Consiliul a examinat o serie 
măsuri menite să ducă la o 
bună cunoaștere reciprocă și
prietenia între popoare, precum și 
la menținerea păcii. Au fost, de a- 
semenea, stabilite datele cînd vor fi

organizate diferite 
cursul acestui an.

Consiliul executiv 
convoace Congresul 
orașelor înfrățite în 
Varșovia.

manifestări

a hotărît 
internațional 

anul 1964,

în

să 
al 
la

întrevedere între U Thant și
NEW YORK 31 (Agerpres). — La 

29 ianuarie a avut loc la New York 
o întrevedere între secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, și șeful delegației Republi
cii Arabe Yemen la Ô.N.U., Al-Aini, 
în cadrul căreia au discutat o serie 
de propuneri în vederea restabilirii 
păcii între Republica Arabă Yemen 
și Arabia Saudită.

Al-Aini a subliniat că „guvernul 
republican deține controlul asupra 
întregului teritoriu yemenit și nu do
rește relații încordate cu nici un alt 
stat". El a insistat pe lîngă U Thant 
să intervină pe lîngă guvernul Ara- 
biei Saudite pentru a alunga de pe 
teritoriul său trupele fostului imam 
El-Badr. „Atîta vreme cit acestea vor 
mai rămîne pe teritoriul Arabiei Sau
dite, vor continua tulburările. Dorim 
să trăim în pace cu acest stat“, a 
adăugat el.

Referindu-se la ajutorul dat Repu
blicii Arabe Yemen de către R.A.U., 
Al-Aini a arătat că „el a fost cerut 
nu pentru a institui regimul repu
blican care de fapt a fost stabilit 
de către poporul yemenit, ci pentru 
a-1 apăra de orice agresiune 
străină".

șeful delegației yemenite la O.N.U.
Al-Ainț și-a exprimat speranța 

secretarul general al O.N.U. va spri
jini eforturile depuse de guvernul 
yemenit pentru îmbunătățirea rela
țiilor cu Arabia Saudită. Totodată el 
și-a exprimat regretul că Anglia 
continuă să refuze recunoașterea 
noului regim yemenit și a condam
nat faptul că ea amînă aceasta 
„pentru a avea mînă liberă în orga
nizarea unor raiduri agresive de pe 
teritoriile vecine cu Yemenul, aflate 
încă sub dominația sa". '

k

ADEN 31 (Agerpres). Citînd o știre 
a postului de radio Sanaa, corespon
dentul din Aden al agenției Reuter 
anunță că președintele Republicii A- 
rabe Yemen, As-Sallal, a avut o în
trevedere cu mareșalul Abdel Hakim 
Amer, comandantul suprem al for
țelor armate ale R.A.U., în legătură 
cu o serie de probleme privind rela
țiile dintre cele două țări.

câ

le 
de 

din 
. si 
so-

Proiect ce declarație împotriva 
discriminării rasiale adoptat 
de o subcomisie a 0. N. U.

NEW YORK 31 (Agerpres). — La 
30 ianuarie subcomisia O.N.U. pen
tru problemele discriminării rasiale 
a adoptat un proiect de declarație 
în care condamnă născocirile cu pri
vire la superioritatea rasială și 
califică drept, „false din punct 
vedere științific, condamnabile 
punct, de vedere moral, nejuste 
periculoase din punct de vedere
cial". Proiectul de declarație arată 
că. discriminarea rasială „constituie 
o încălcare flagrantă, a Cartei 
O.N.U“, El cere statelor membre ale 
O.N.U. să. dea imediat curs declara
ției și „să depună eforturi susținute 
pentru a preîntâmpina discriminarea 
în domeniul drepturilor politice, al 
religiei, educației. închirierii de lo
cuințe și accesului în localurile pu
blice".

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS. 
Intre 22 și 25 ianuarie a avut loc la 
Moscova cea de-a doua ședință a 
Comisiei permanente CAER pentru 
statistică.

La ședință au luat parte delega
ții ale țărilor’ membre ale consiliu
lui: R. P, Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, R.P. 
Polonă. R. P. Romînă, R.P. Ungară. 
U.R.S.S.

Comisia a făcut bilanțul activită
ții depuse în domeniul unificării 
indicilor statistici ai țărilor membre 
ale CAER pe perioada care a trecut, 
a aprobat planul activității sale pe 
anul 1963 și a examinat unele pro
bleme organizatorice.

La ședința Comisiei s-a subliniat

că țările membre ale CAER au des
fășurat o activitate în scopul înde
plinirii hotărîrilor celei de-a XVI-a 
sesiuni a consiliului în domeniul u- 
nificării calculelor statistice și al ac
celerării lucrărilor de unificare a 
indicilor statistici și de plan.

Comisia a trasat măsuri concrete 
pentru perfecționarea continuă a for
melor și metodelor de lucru în scopul 
accelerării unificării indicilor sta
tistici și de plan, necesari pentru 
coordonarea planurilor economiei 
naționale ale țărilor membre ale 
CAER.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere de
plină, prietenie și colaborare 
țească.

de 
mai 

la

ROMA 31 (Agerpres). — în cadrul 
programului de schimburi culturale 
și științifice existente între R. P. Ro
mînă și Italia, o delegație a Univer
sității din Iași, condusă de prof, 
univ. Ion Creangă, rectorul acestei 
universități, a întreprins o vizită la 
Universitatea din Padova.

Din delegați^ fac parte Ion Șan- 
dru, prorectorul Universității „Al. 
Ioan Cuza“ din Iași, și Gavril Istra- 
te, decanul Facultății de Filologie.

Oaspeții romîni au ținut în zilele 
de 28—30 ianuarie un ciclu de pre
legeri la Universitatea din Padova.

La 29 ianuarie la Universitatea 
din Padova a avut loc o ceremonie 
în cadrul căreia a fost înmînată rec
torului Guid'o Ferro, o scrisoare pri
vind colaborarea multilaterală între 
cele două universități.

Delegația romînă a vizitat prin
cipalele săli ale Universității din 
Padova. într-una din aceste săli se 
păstrează catedra lui Galileo Gali
lei, precum și mărturii referitoare la 
stolnicul Constantin Cantacuzino, 
fost student al acestei Universități.

DUPĂ EȘECUL TRATATIVELOR DE LA BRUXELLES

LONDRA 31 (Agerpres). — în cu- 
vîntareâ pe care a rostit-o la 30 ia
nuarie la posturile de radio și tele
viziune, primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan, s-a referit la 
recentele tratative de la Bruxelles. 
Guvernul francez, a spus el, a sus
pendat fără șovăire și destul de 
brutal tratativele cu privire la a- 
derarea Angliei la Piața comună.

„Ceea ce s-a petrecut ieri la Bru
xelles, a constatat Macmillan, a fost 
prost pentru noi. prost pentru Eu
ropa și prost pentru întreaga lume 
liberă (adică lumea capitalistă — 
N, R.)". Premierul englez a expus 
din nou motivele după care 
călăuzit Anglia cînd a hotărît 
adere la Piața comună, 
lan a acuzat guvernul Franței 
privește înapoi și 
acuzat Franța că 
domine Europa.

După părerea 
Franța a făcut să 
de la Bruxelles, deoarece a existat 
o perspectivă reală a încheierii lor 
cu succes. Cînd a devenit clar că 
problemele litigioase rămase pot fi 
rezolvate foarte rapid, a declarat el, 
atunci guvernul francez a încetat 
tratativele fără nici o șovăire și în- 
tr-un mod destul de brutal. în le
gătură cu ceea ce trebuie întreprins 
de acum înainte Macmillan a recu
noscut, de fapt, că guvernul englez 
a fost luat prin surprindere de des
fășurarea evenimentelor de la Bru
xelles și a declarat că nu dispune

„de un plan concret de alternativă“ 
cu privire la acțiunile' viitoare ale 
Angliei.

Macmillan a preconizat doar „ac
țiuni creatoare și constructive, și 
nicidecum vindicative", insistînd a- 
supra necesității colaborării conti
nue cu celelalte țări din 
țările CommonwealtTiului 
tele Unite.

El a spus în continuare
bui ca țările Commonwealthului, 
ale Europei. America și țările mem
bre ale Asociației europene a co
merțului liber să înceapă tratativele 
în problema reducerii tarifelor co
merciale.

lume, cu 
și cu Sta-

că ar tre

Demonstrații împotriva 

amplasării armei nucleare

HAGA. In fața clădirii parla
mentului olandez a avut loc o de
monstrație de protest. împotriva am
plasării armei nucleare pe teritoriul 
acestei țări. Demonstranții au înmâ
nat membrilor parlamentului un 
mesaj prin care'le cere să discute 
problema dezarmării atomice. Pri
mul ministru al Olandei, Jan de 
Quay, care sosise la ședințele parla
mentului. a fost întâmpinat de de
monstranți cu pancarte pe care 
scria : „Evacuați neîntârziat- arma 
atomică de pe pămintul nostru

HAVANA. Recent a avut loc 
adunare festivă a reprezentanților vieții 
publice din capitala Cubei, consacrată 
celei de-a 110-a aniversări a nașterii lui 
José Mărfi. Carlos Rafael Rodrigues, 
membru al Conducerii Naționale a Or
ganizațiilor Revoluționare Integrate din 
Cuba, a vorbit despre lupta lui José 
Marti pentru eliberarea țării, împotriva 
dominației imperialismului american și 
a subliniat că revoluția din 1959 a în
făptuit idealurile luptei eroului națio
nal al poporului cuban. La adunare au 
fost prezenți șefi ai ambasadelor țărilor 
prietene.

nuarie, S.U.A. și R.F. Germană în
cearcă să exercite presiuni asupra 
Suediei pentru a o sili' să sisteze li
vrările'de țevi către Uniunea Sovie
tică. Guvernul suedez a respins pre
tențiile țărilor. N.A.T.O. Amintind 
că „Suedia are un acord pe trei.ani 
cu Uniunea Sovietică, care prevede, 
de asemenea, livrarea țevilor”, gu
vernul Suediei declară : „Suedia nu 
intenționează 'să limiteze contingen
tele de mărfuri specificate in acord”.

Consultări în vederea îormârii

S-a 
să 

Macmil- 
că 

nu înainte. El a 
intenționează să

lui Macmillan, 
eșueze tratativele

ir

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Citînd un comunicat al comisiei 
Euratom, dat publicității la Bruxel
les, agenția France Presse sublinia
ză că în urma situației create la 29 
ianuarie, prin întreruperea negocie
rilor privind aderarea Angliei la 
Comunitatea economică vest-euro- 
peană, orice continuare a negocieri
lor cu Marea Britanie pe planul Co
munității europene a energiei ato
mice a devenit imposibilă.

De asemenea, agenția vest-germa- 
nă pentru știri economice V.W.D. a 
anunțat miercuri într-o știre datată 
din Luxemburg că tratativele pri
vind intrarea Marii Britanii în Co
munitatea Europeană a Cărbunelui 
și Oțelului au fost întrerupte în 
aceeași zi.

noului guvern austriac
VIENA 31 (Agerpres). — Cancela

rul federal al Austriei, Alfons Gor
bach, care a fost însărcinat cu for
marea noului cabinet, a avut o în
trevedere la 30 ianuarie cu președin
tele Austriei, A. Schärf, pe care l-a 
informat că eforturile sale de a for
ma o nouă coaliție guvernamentală 
au eșuat.

Agenția Reuter menționează că a- 
ceastă declarație a lui Gorbach sur-. 
vine după nouă săptămîni de ne
gocieri infructuoase purtate între 
cele două 
Austria —

Impasul 
tivele este 
rilor 
țiilor 
de a 
de-al
cerilor Externe, care pînă la alege
rile din noiembrie anul trecut a fost 
deținut de reprezentantul partidu
lui socialist, precum și cu privire la 
transmiterea în proprietate privată a 
unei părți a întreprinderilor națio
nalizate.

PARIS. Ministrul afacerilor inter
ne al Franței. Roger Frey, și-a în
cheiat vizita oficială la Madrid. El 
a purtat tratative cu ministrul afa
cerilor interne al Spaniei, Camilo 
Alonso Vega, cu ministrul afacerilor 
externe, Castiella, și a fost primit 
de către dictatorul Spaniei, Franco. 
După cum reiese din comunicatul 
comun dat publicității la sfîrșitul 
vizitei, părțile au procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu re
lațiile dintre cele două țări. Potrivit 
ziarului „Ya", Spania este preocu
pată în prezent de înjghebarea unei 
axe „Paris — Bonn — Madrid", care 
să apropie Spania mai mult de 
N.A.T.O. și eventual de Piața co
mună.

VOLGOGRAD. In acest oraș 
continuă să sosească eroii bătăliei 
de pe Volga care vor participa la 
festivitățile consacrate celei de-a 
20-a aniversări a victoriei trupe
lor sovietice. Printre cei care au 
sosit în acest oraș se află genera
lul colonel Rodimțev, de două ori 
Erou al Uniunii Sovietice, coman
dantul glorioasei divizii a 13-a de 
gardă, și un -grup de foști luptă
tori aparținînd acestei divizii. In 
vederea festivităților, Muzeul cen
tral al armatei sovietice a trimis 
la Volgograd. 15 steaguri de.luptă 
ale diviziilor care au participat la 
bătăliile de pe malurile Volgăi.

marine. Din partea opoziției labu
riste au luat cuvîntul George Brown, 
liderul interimar al partidului labu
rist, și Richard Crossman, care au 
condamnat politica militară a guver
nului conservator. După cum rela
tează agenția Reuter, George Brown 
a introdus chiar <> moțiune dg neîn
credere în guvern. în legătură cu 
politica sa în domeniul înarmării.

PARIS. 2 000 de studenți din Mar
silia au străbătut la 30 ianuarie 
strada principală a orașului, protes- 
tînd împotriva lipsei de locuri la 
cantinele studențești și a calității 
meselor.

TUNIS. La 30 ianuarie a sosit la 
Tunis intr-o vizită oficială Zafrulla- 
khan, președintele celei de-a XVII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

NEW YORK. La 30 ianuarie mun
citorii de la complexul minier Ro- 
bena al societății ,,U. S, Steel Corp." 
din apropiere de Carmichaels' (Penn
sylvania)- au declarat grevă în semn 
de protest. împotriva lipsei protecției 
muncii. La 6 decembrie la acest com
plex a avut, loc o explozie în urma 
căreia și-au pierdut viața 37 de per
soane.

principale din 
și socialist.
au ajuns trata- 
potrivit relată- 

o parte preten-

partide
populist 
la care
datorat,

presei, pe de 
ridicate de partidul populist 
se acorda unui reprezentant 
său postul de ministru al Afa-

TOKIO. La 31 ianuarie, Parti
dul Comunist din Japonia a pre
zentat guvernului Ikeda un pro
test împotriva hotărîrii acestuia 
de a îngădui submarinelor atomice 
americane să intre în porturile 
Japoniei. Intrarea submarinelor ato
mice americane în porturile japone
ze, se subliniază în declarație, creea
ză o primejdie pentru pacea și secu
ritatea Japoniei, și ale celorlalte țări 
asiatice. în numele întregului popor 
japonez, particiùl nostru care năzu
iește spre independență, pace și 
securitate, cere ca guvernul Japoniei 
să renunțe la această concesie făcută 
guvernului S.U.A.

LONDRA. în'seara zilei de 30 ia
nuarie, la Londra s-au deschis dez
baterile din Camera Comunelor asu
pra acordurilor a'e la Nassau. Pre
mierul Macmillan a făcut o expune
re asupra clauzelor acestui acord in 
virtutea căruia, după cum se știe, 
S.U.A. vor livra Angliei rachete nu
cleare de tip „Polaris“ pentru sub-

încheierea tratativelor purtate 
de Butler în Nyassaland

Buller, prim-minislru adjunct în gu
vernul bri'anx, a încheiat tratativele de 
trei zile din Nyassaland. 
s-au referit la 
rii Nyassalandulul 
tragere cerută cu

La observatorul astronomic din Pulkovo (U.R.S.S.), aparate spe
ciale permit urmărirea zborului efectuat de stația cosmică automată 
„Marte-1".

Sesiunea Comitetului executiv 
al F.S.M. și-a încheiat lucrările
PRAGA 31 (Agerpres). — La 31 

ianuarie, la Praga au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 26-a sesiuni a Co
mitetului executiv al Federației 
Sindicale Mondiale. în comunicatul 
dat publicității se spune că Comite
tul executiv a discutat raportul se
cretarului F.S.M., Robert Herniot, 
„Despre noua experiență în dome
niul unității internaționale de acțiu
ne și a dezvoltării activității F.S.M.", 
raportul secretarului F.S.M., Umber
to Scaglia, „cu privire la activitatea 
Federației Sindicale Mondiale", ra
portul secretarului F.S.M., Elena 
Teodorescu, „cu privire la pregătirea 
celei de-a doua conferințe sindicale 
internaționale consacrate 
lor femeilor muncitoare« 
probleme.

Comitetul executiv al 
satisfăcut cererile organizațiilor sin
dicale cointeresate din Congo și Viet
namul de sud cu privire la primirea 
lor ca membre în Federația Sindi
cală Mondială.

A fost adoptată, de asemenea, 
propunerea cu privire la crearea Co
mitetului de solidaritate cu oamenii 
muncii și poporul Spaniei și Comi
tetul de solidaritate cu oamenii mun
cii și poporul Vietnamului de sud.

Comitetul executiv al F.S.M. a 
prezentat hotărîrea cu privire la

probleme- 
și alte

F.S.M. a

octombrie 1963 laconvocarea în
București a celei de-a doua confe
rințe sindicale internaționale, con
sacrate problemelor femeilor mun
citoare.

La sesiunea Comitetului executiv, 
Luiz Padilla (Chile) a fost ales se
cretar al F.S.M.

în cuvîntul de închidere, secreta
rul general al F.S.M., Louis Saillant, 
a făcut bilanțul activității F.S.M, și 
al Uniunilor Sindicale Internaționale 
în perioada care a trecut și a con
cretizat sarcinile lor pe anul 1963.

Creșterea costului vieții 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 
pies). — Ziarul chilian „El Siglo“ 
publică o declarație a Centralei uni
ce a 
care 
lupte 
vieții

Potrivit unor statistici, în ultimii 
patru ani costul vieții a crescut cu 
117 la sută, Iar moneda chiliana 
s-a devalorizat cu 50 la sută. In a- 
ceastă perioadă salariile au rămas 
la același nivel sau au crescut 
foarte puțin.

oamenilor muncii din Chile 
cheamă muncitorii chilieni să 
împotriva creșterii costului 
și pentru sporirea salariilor.

.t-j,

O cuvîntare a lui Nehru
DELHI 31 (Agerpres). — „Ne pro

nunțăm împotriva războiului și sîn
tem pentru reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor litigiilor", a decla
rat primul ministru al Indiei, Nehru, 
la un mare miting de 
consacrat memoriei lui 
Gandhi.

Referindu-se la politica
tență pașnică promovată de Uniunea 
Sovietică, Nehru a spus : 
este împotriva războiului, 
un război astăzi ar însemna
boi nuclear care ar pustii Europa 
și întreaga lume“.

WASHINGTON. La 30 ianuarie, 
ministrul de război al S.U.A., R. 
McNamara, a luat cuvîntul la șe
dința închisă a comisiei pentru pro
blemele forțelor armate a Camerei 
Reprezentanților a Congresului ame
rican. El a informat despre planu
rile prezente și viitoare ale S.U.A. 
în domeniul militar și a argumentat 
alocările bugetare destinate scopuri
lor militare pe exercițiul financiar 
1963—1964. McNamara a expus con
gresmenilor programul înarmărilor 
și a cerut totodată ca aliații euro
peni ai S.U.A. să ia asupra lor o 
parte mai mare din cheltuielile mi
litare.

DAMASC. La 30 ianuarie, alți cinci 
miniștri sirieni și-au înaintat demisia 
președintelui El Kudsi.
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LONDRA. Ministerul de Război al 
Angliei a declarat că vizita pe care 
Messmer, ministrul de război al Franței, 
trebuia s-?o facă la 31 ianuarie la Lon
dra a fost amînată.

STOCKHOLM. După cum reiese 
dintr-un comunicat oficial al Mini
sterului Afacerilor Externe al Sue
diei, publicat în ziarele din 31 ia-

In legătură cu conferința inter națională de la Paris cu privire la si
tuația din Portugalia, săptămînalul vest-german „DIE ANDERE ZEI
TUNG” relatează următoarele :

„în Portugalia continuă să domine 
teroarea instituită de Salazar : asa
sinate de masă în Angola, teroare în 
masă — în metropolă. în Angola, 
dictatura luptă pentru menținerea u- 
neia dintre ultimele colonii din Afri
ca ; în metropolă — pentru a-și 
menține existența, în pofida opoziției 
aproape a tuturor păturilor sociale. 
Partidul salazariet se sprijină pe 
armată, biserică și marii moșieri, 
un partid fidel cuvintelor șefului 
său : „Nu cred în dreptul de vot uni
versal, nu cred în egalitate, 
doar în ierarhie".

Nu de mult, la Paris a avut 
conferință internațională care
propus drept sarcină să aducă' la 
cunoștința 
din 
täte 
rile 
țele
la refuz, 
printre 
Verde, 
unde mulți democrați au fost tortu
rați pînă au murit, folosindu-se me
tode asemănătoare celor din lagă
rele de concentrare naziste.

O scrisoare strecurată dintr-o în
chisoare și citită la conferință rela
tează despre soarta tragică a tine
rei patriote portugheze Natalia Da
vid. în scrisoare se spune : „Ea a 
fost supusă torturii somnului, adică

trebuia să stea în picioare pînă la 
o totală epuizare fizică și morală. 
Am auzit cum polițiștii se pregătesc 
pentru schingiuiri. Ei au năvălit 
celula Nataliei David. Timp 
lungat la etajul III al clădirii PIDE 
(poliția politică) răsunau 
apoi am auzit zgomotul făcut de gă-

în 
înde-

țipete,

RĂSFOIND PRESA STRĂSNĂ

cred

loc o 
și-a

opiniei publice 
Portugalia. Aici au fost 
rapoarte zguduitoare, 
din 
din

situația 
prezen- 

Inchiso-
fortăre-Lisabona șl Porto,

Cadix și Peniche sînt pline 
S© construiesc noi închisori, 
altele și ps insula Capul 
un vechi loc de deportări.

leți din care se turna apă pentru a 
spăla sîngele. Mai tîrziu, în fața ce
lulei ei deținuții au zărit rufărie pă
tată cu singe ; a urmat un nou inte
rogatoriu : se auzeau bătăi și țipete, 
în aceeași noapte, la ora 3, se au
zeau din nou țipete care au conti
nuat pînă la 6 dimineața. La ora 9 
a început din nou interogatoriul care 
a durat toată ziua și o parte din 
noapte. Țipetele Nataliei erau îngro
zitoare. După-amiază, călăii îșj as
cuțeau pe culoar instrumentele. Cî- 
teva clipe mai tîrziu a răsunat un 
strigăt îngrozitor, ca strigătul unei 
fiare rănite. Spre seară, deținuta a 
fost dusă într-o încăpere îndepărtată 
de unde se auzeau timp îndelungat 
gemete..."

Despre situația din închisorile Ca- 
xias, Peniche și Aljube, a relatat un 
alt deținut : „în aceste închisori, de-

ținuții sînt tratați ca animalele. în
chisoarea din Caxias este formată 
din gropi săpate în pămînt, care se 
aseamănă cu grotele preistorice. 
Mîncarea mucegăiește, mucegăiesc 
și hainele. Paiele de pe dușumea 
sînt ude. Acesta este patul deținutu
lui. Celulele din închisoarea Aljube 
sînt denumite „roabe“ ; lungimea lor 
este doar de doi pași și jumătate. 
Ele au o ușă dublă, prin care nu 
răzbate niciodată soarele. „Roabele" 
sînt pline de praf, pînze de păian
jen, murdărie. Deținutul este nevoit 
să mănînce în această ambianță". 
Ivone Dias Lourenco, o femeie de 
24 de ani, care este deținută aici de 
patru ani, scrie : „Nu poți afla cine 
a mai fost arestat. Cine știe, poate 
duba poliției care intră acum în 
curtea închisorii aduce ®e tatăl tău 
sau pe tatăl unui alt deținut, pe fra
tele sau soțul unei deținute. Numă
rul celor urmăriți este doar atît de 
mare...“

într-adevăr, în această taTă nu
mărul celor persecutați este foarte 
mare. Nu numai schingiuirile și de
portările fac ca această țară să se 
asemene cu cel de-al treilea Reich. 
Poliția 
tul să 
menul 
bunal.
pînă la închisoare pe viață. In acest 
fel unii sînt deținuți de decenii...

Aceasta fiind situația, campania 
internațională împotriva terorii In
stituite de dictatura lui Salazar con
tinuă să se intensifice".

politică — PIDE — are drep- 
rețină pe deținuți peste ter- 
de detențiune stabilit de tri-

E1 poate fi prelungit chiaT

BECHUANALAND
(Brit)

Tratativele 
problema relrage- 
din 
alita 
populația 
din 
precum 
blema autocondu- 
ceril Interne pe 
care urmează s-o 
obțină Nyassalandul 
la 1 februarie. Ne- 
maipufînd spera în 
menținerea federa
ție1 ca o unitate 
politică, Anglia în
cearcă să leae 
Nyassalandul de 
celelalte două teri
torii, aparținînd fe
derației, cu ajutorul 
dominației econo
mice. încheind tra
tativele în Nyas-sa- 
land. Butler a ple
cat la Salisbury 
(Rhodesia de sud) 
unde 
he că vor 
tratativele 
ve privind 
federației.

federație, . re- 
nsisfență de 

africană 
acest teritoriu, 

și la pro-

se présupu- 
avea loc 
definiți— 
viitorul

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romine: Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă; Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): Cercu1 
de cretă caucazian — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Mașina de scris — (orele 19.30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Clocîrlia — (orele 19.30). (Sala Studio): 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1): Mamouret — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str Alex. Sahia nr. 76): Cos- 
tache. și viața interioară — (orele 19.30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: Ko- 
măgnola — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile): Logod
nicul de profesie se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertatea): Emil și detectivii — 
(orele 17); Foștii copii (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat: Selecțiuni... selecțiuni 
— (orele 20). Atisamblui de cîntece și 
dansuri al C.C.S.: Visuri îndrăznețe — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă" 
nașe” (Sala Savoy): Tănase și Revista — 
(orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pămîn- 
tului In 30 de melodii — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Orfeu): Artiștii pă
durii — (orele 16). (Sala Academiei): Că
luțul cocoșat — (orele 16).

CINEMATOGRAFE Divorț Italian: Sala 
Palatului R. P Romine (orele 17 — seria 
de bilete 659. orele 20.15 
lete 660). 
16,30; 19;
Republica 
21). Omuj

seria de bi- 
(9.15; 11.30: 14:

Partea ta de vină: 
12: 14,15: 16,30: 18.45;
obiectivul — rulează 

la cinematografele Magheru (10; 12; 14.15, 
16.30; 18,45; 21). București (9: 11; 13; 15: 
17; 19; 21). 23 August (10; 12. 14.30. 16,45: 
19; 21) Floreasca (15; 17; 19: 21). Marile 
speranțe — rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (10.30: 15.15: 17.45; 20 15)
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16.30; 19;
21.15) . 1 Mai (10.15; 12 45: 15.15: 17.45; 20.15). 
Gh. Doja (9; 11,30; 14: 16.30; 19; 21.15). 
Patru Inimi — rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (10: 12; 14: 16.15: 18.30: 
20.45), Grivita — lîngă podul Basarab (10; 
12.15; 16; 18; 20). Cartouche — cinema
scop: Victoria (10; 12.15; ' 14.30; 16.45; 19:
21.15) . Miracolul lupilor - cinemascop:
Lumina (9.30, 11.45; 14. 16 15, 18 45- 2!)
Arta (11. 16; 18.15, 20.30) Balada husa
rilor: Central (10; 12; 14; 16.10; 18.20:
20.30), V. Roaită (10; 12: 14.15; 16.30: 18,45. 
21). Alex. Sahia (10: 12; 14; 16. 18.15: 20 30) 
Miorița (10; 12: 14; 16; 13.15: 20 30). G. 
Coșbuc (9.15; 11,30; 13 45: 16, 18.15, 20 30). 
Cînd comedia era rege — rulea
ză la cinematograful Tineretului (o- 
rele 10 și orele 12). Virsta de aur a 
comediei: Tineretului (orele 14 și orele 
16). Post restant: Tineretului (orele 18.30 
șl orele 20.30) Program special pentru 
copil: 13 Septembrie (orele 10). Hamlet: 
13 Septembrie (11; 14: 17, 20), Program 
de filme documentare — rulează tn con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Omul de

Patria 
21,15). 
(9,45.

cu

lingă tine — rulează la cinematogrnfele 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20.30), 16 fe
bruarie (16; 18; 20). Sub cupola i'
bastră: înfrățirea între popoare (ÎL -t>. 
17,45; 20). Volga (10; 12; 15.30; 18; 20.30). 
Aurel Vlaicu (15;, 17; 19, 21), Fantomele 
din Spessart — rulează la cinematograful 
Alex. Popov în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. Transportul: 8 Mar
tie (15; 17; 19; 21). Libertății (10,.12; 14; 
16; 18,15; 20.30). Meșter la toate: Cultural 
(15; 17; 19: 21). Flacăra (16. 18,15; 20.30). 
Luceafărul (15; 17, 19; 21). Dă-1 înainte, 
fără grijă: Unirea (11; 15;
Munca (16;
18,15; 20,30). Cursa de 
la cinematograful T. 
17; 19; 20.45). Vaporul 
mascop: Popular (14; ... ____ __
Telefonista: Moșilor (16: 18; 20). Căzută 
din lună — rulează la cinematografele 
Donca Slmo (16: 18.15; 20.30) și' Drumul 
Serii (16; 18; 20). Mirajul: rulează la cine
matografele C-tin David (15.30: 18, 20.30) 
G. Bacovia (15.30; 18: 20.15) Pentru r ' 
zîmbet senin, rulează la cinematograf 
M. Eminescu (16; 18 15. 20.30). Soțul so*' 
sale — rulează la cinematograful Ö 
Banele (15 30; 18; 20.30). Șampanie și 
lodll: 30 Decembrie (15; 17; 19: 21). 
nerii — cinemascop; B. Deiavrancea 
16; 18; 20)

18,30: 21)
. 17; 19; 21).

Ilie Pintilie (16: 
100 km: rulează 

Vladimirescu (15; 
lui Emil — cine- 

16; 18,15; 20.30).

CUM E VREMEA

me- 
Ti- 
(11.

Ieri în țari: vremea s-a menținut în 
general rece. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în Ardeal. Banat Șl Mol
dova, unde au căzut ninsori intermitente 
și mal mult, senin în sud și sud-estul 
tării, Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
cu intensificări pînă la tare din sectorul 
vestic in Dobrogea. estul Munteniei și 
Moldova unde pe alocuri a spulberat 
zăpada. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între plus un 
grad la Sullna șl minus 12 grade la Vi
dele. In București: vremea a fost fru
moasă și rece cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab din.sud- 
vest. Temperatura maximă a aerului a 
fost de minus 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 februarie în țară: vreme umedă, cu 
cerul schimbător, mal mult acoperit. Vor 
cădea ninsori în toate regiunile tării, 
fiind mal frecvçnfe în sud la sfîrșitul In
tervalului Vînt potrivit cu intensificări 
pînă la tare din sectorul nordic. Tempe
ratura în general staționară la început, 
apoi în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 13 șl minus 23 grade, 
Iar maximele între minus 5 sl minus 15 
grade. Tn București: vreme umedă șl 
rece cu cerul schimbător, mai mult aco
perit. Temporar ntnsoare. Vînt potrivit. 
Temperatura va scădea ușor către sfîrșD 
tul intervalului.
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