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bogate de porumb

(Agerpres)

Policlinică modernă

(Continuare în pag. II-a)

ION HASAȘIU 
coresp. voluntar

indicație sintetizează o 
de bază a partidului ur- 
perseverență și în cadrul

la agrotehnica porum- 
și a porumbului pentru

Colectiviștii Marin Papuc, Floarea .Oprea, Petre Slă- 
vuleto discută despre metodele agrotehnice folosite la 
cultura porumbului.

lovită șl Alexandru Badea cercetează o 
coardă de viță înghețată la care celulele 
s-au descompus. In felul acesta ei înțeleg

La o lecție practică, tehnicianul veterinar 
Ion Radu arată colectiviștilor cum trebuie 
făcut controlul periodic al animalelor, cum

trebuie îngrijite, pentru a preveni îmbolnă
virea lor (fotografia, din stingă). La cercul 
viticol, colectiviștii Ștefan Băutoru, Oprea

Ing. BUJOR ALMĂȘAN, 
ministrul minelor 

și energiei electrice

com- 
din

dintre cercetători și sondori

PROLETARI DÎN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vă!

O preocupare permanentă a colec
tivelor din schelele petroliere este 
punerea în funcțiune a unor sonde 
inactive. în anul 1962 au fost reacti
vate circa 200 de sondé.

(Foto : Agerpres)

productivitate (cu 
galerii de subetaj 
peste 25,7 la sută 
minereuri. Se ex-

La .școala de 8 ani nr. 82 din Capitală, o nouă pro
moție de pionieri a intrat în rîndurile detașamentului 
nr. 4. .în fotografie : Instructoaroa superioară Magda
lena Dale înmînînd cravata de pionier elevului 
Gheorghe Voroneanu.

Cu ajutorul unor planșe, cursanții de la cercul pentru creșterea animalelor îșl însu
șesc cunoștințe legate de folosirea chibzuită a furajelor (tocarea, saramurarea lor etc.).

Concurs „Cine 
știe meserier 

cîșSigă”

• De la trimisul nostru la 
Volgograd : A. Munteanu — în 
orașul erou (pag. 4-a).

Pentru obținerea

mai bine de ce este necesară îngroparea 
viței de vie toamna (fotografia din dreapta). 

(Foto : M. Andreescu)

prin reducerea 
cific. Pentru 
de exploatare a liniilor de transport 
și distribuția energiei electrice s-a 
realizat un însemnat grad de auto
matizare a funcționării acestora. în 
anul trecut s-a ajuns ca toate liniile 
de transport de înaltă tensiune să fie 
automatizate. Prin supraîncărcarea 
unor grupuri energetice a fost obți
nut un spor de putere în sistemul 
energetic de 80 MW, ceea ce permi
te să se obțină cu aceleași instalații 
o producție sporită- de-energie- elec
trică ca și realizarea unor importan
te economii de combustibil.

Realizările obținute arată că se 
poate face mai mult, că trebuie să 
ne ocupăm și mai insistent de per
fecționarea proceselor _ de producție, 
de introducerea rapidă a cuceririlor 
științei și tehnicii în producție.

Intr-una din secțiile uzinei „Rulmentul“ din Brașov,

piu la Paroșeni, 
Doicești, Steaua 
roșie, s-au rea
lizat economii de 
1 900—3 000 tone 
de combustibil 
consumului spe- 

mărirea siguranței

zi de 
emoțio- 

Veteranii, a

$ Organ al Comitetului Central al P.M.R

La Reșița a luat ființă o univer
sitate populară de muzică. Creată 
din inițiativa casei de cultură în 
colaborare cu școala de muzică de 
8 ani și școala populară de artă din 
localitate, noua universitate popu
lară de muzică are menirea să în
lesnească înțelegerea muzicii de că
tre oamenii muncii, să le facă cu
noscute marile comori ale culturii 
muzicale romînești și universale.

De cîfeva săptămîni, 
circa 1 400 de tineri care 
au absolvit cursurile șco
lilor de mineri lucrează în 
subteran. Pînă la sfîrșitui 
acestui trimestru urmează 
să-și mai primească di
ploma de miner sau aju
tor de miner încă 236 de 
muncitori.

în centrele carbonifere 
din Valea Jiului, la Co- 
măneșfi, Filipeștii de Pă-

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).-— 
Constructorii de mașini de la Uzina 
de construcții de mașini Reșița ău în 
centrul preocupărilor lor introduce
rea de noi procedee tehnologice care 
să ducă la creșterea productivității 
muncii și realizarea unor produse de 
bună calitate. Ei și-au propus ca în

CONSTANȚA, (coresp. „Scînteii“). 
Unitățile agricole socialiste din re
giunea Dobrogea au dobîndit o 
bună experiență în cultura porum
bului. Anul irecut, cu toate condițiile 
climatice nefavorabile, datorită ex
tinderii mecanizării lucrărilor agri
cole, aplicării pe o scară mai largă 
și în condiții superioare față de alți 
ani a complexului de măsuri agro
tehnice multe unități agricole, prin
tre care gospodăriile de stat Moș
neni, Topraisar, Agighiol, gospodă
riile colective din Tuzla, Lanurile, 
Fîntînele și altele au obținut peste 
3 000 kg porumb boabe la hectar. 
Despre această experiență, precum 
și despre metodele agrotehnice care 
trebuie aplicate pentru ca în acest 
an să se obțină recolte și mai mari 
de porumb s-a discutat pe larg în 
cadrul ședinței de luçru lărgite. a 
Consiliului agricol regional Dobro
gea care a avut loc la Constanța 
în zilele de 1 și 2 februarie. în ca-

De curind, la 
binatul chimic 
Tîrnăveni a avut loc o 
sărbătoare, devenită 
tradițională în ultimii 
ani. Colectivul de 
muncă a sărbătorit 
26 din cei mai vechi 
muncitori ai săi, cu 
prilejul ieșirii 
pensie.

Ultima lor 
muncă a fost 
nantă.

acest an să extindă tipizarea armă
turilor de înaltă presiune pentru 
turbo-generatoare și să folosească 
grupe tip de proiectare a turbo ?i 
hidro-agregatelor. Pentru uscarea 
formelor de turnare vor folosi insta
lațiile cu raze infraroșii.

• Dan Grigorescu — Două noi 
colecții de artă (pag. 2-a).

• Noi măsuri pentru dezvol
tarea producției de legume — 
Hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri (pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).

căror experiență este 
atît de apreciată de 
toți muncitorii com
binatului, elaborau 
ultima șarjă. Momen
tele acestea au ră
mas de neuitat. Nu e 
ușor lucru ca, după 28 
de ani de muncă ne
întreruptă cum au Al. 
Zilahy, Gh. Foferzan, 
Ioan Szöke, să te des
parți de colectivul de

muncitori care ți-a de
venit a doua familie.

La adunarea care a 
avut loc cdi 26 de săr
bătoriți au fost felici
tați cu căldură de 
tovarășii lor de muncă, 
de conducerile sec
țiilor și a combina
tului.

drul acesteia s-au adoptat o serie 
de măsuri în vederea realizării sar
cinilor privind sporirea producției 
de porumb.

Anul acesta suprafața cultivată 
în Dobrogea cu porumb pentru 
boabe și siloz va crește cu peste 
55 000 hectare. Pe cele mai mari su
prafețe semănatul Va fi făcut în ară
tură de toamnă, folosindu-se să- 
mînță din hibrizii cei mai corespun
zători. întreaga suprafață cu po
rumb pentru boabe va fi însămîn- 
țată în cultură intercalată cu fasole 
și dovleci. Alte măsuri se referă la 
densitatea plantelor, la lucrările de 
întreținere, 
bului irigat 
siloz etc.

în cadrul
21

a Veni în sprijinul munci- 
tehnicienilor și inginerilor, 
de televiziune a inițiat o 

.Universi-

SIBIU (coresp. „Scînteii“).— Zile
le trecute, la Sibiu au avut loc în- 
tîlniri ale comitetelor de blocuri, în 
care s-au discutat probleme legate 
de buna gospodărire și înfrumuse
țare a locuințelor. Discuțiile purtate 
s-au concretizat printr-o acțiune 
care se va desfășura sub ' lozinca : 
„Clădirea cea mai bine întreținută". 
Ea vine, să întregească ansamblul 
propunerilor făcute de cetățeni pen
tru ca Sibiul să se numere prin
tre orașele cele mai curate, cele 
mai bine gospodărite din țară. Mulți 
dintre participant! au lansat cu a- 
cest prilej chemări la întrecere. „Pe 
oraș s-au format comisii de urmă
rire a întrecerii pehtru „Clădirea cea 
mai bine întreținută".

ședinței, unui număr de 
gospodării agrțpolo de stal și 

gospodării colective li s-au. acordat 
diplome de fruntașe în obținerea de 
producții mari de porumb.

Introducerea cu 
perseverență- a 
tehnicii noi în pro
ducție, perfecțio
narea continuă a 
procesului produc
ției industriale constituie o preocu
pare importantă a partidului și sta
tului nostru. Partidul urmărește in
dustrializarea socialistă bazată pe 
tehnica cea mai nouă, pe introduce
rea celor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii, aceasta asigurînd 
creșterea continuă, rapidă, a produc
tivității muncii.

La ședința solemnă a Marii Adu
nări Naționale ținută cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversări a Republicii 
Populare Rornîne, vorbind deșpre 
sarcina de cinste câre ne revine în 
1963, de a crește productivitatea 
muncii cu 9,3 la sută în industrie și 
cu peste 7 la sută în construcții, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a sub
liniat că „realizarea acestor sarcini 
mobilizatoare nu poate fi obținută 
decît prin promovarea sistematică a 
progresului tehnic în toate ramurile 
economiei naționale. Iată de ce parti
dul nostru pune în centrul politicii 
economice înzestrarea industriei, agri
culturii, construcțiilor, transporturi
lor, cu utilaj tehnic de cel mai înalt 
nivel, mecanizarea și automatizarea, 
îmbunătățirea organizării producției 
și ridicarea permanentă a calificării 
cadrelor“.

Această 
concepție 
mărită cu . 
industriei miniere și energetice unde 
introducerea tehnicii noi, perfecțio
narea, mecanizarea și automatiza
rea proceselor de producție prezin
tă o importanță deosebită.

în cadrul ministerului nostru exis
tă o preocupare permanentă pentru 
introducerea noului în producție. Ä 
crescut în continuare gradul de me
canizare în exploatările miniere la 
• :tracția cărbunilor și minereurilor, 
at'.' fost modernizate un însemnat nu
măr- de instalații termoenergetice. 
Aceasta a fost un element principal 
care a permis creșterea în anul 1962 
a productivității muncii cu 7,4 la 
sută față de 1961 pe întregul mi
nister.

S-au obținut succese în introdu
cerea susținerii metalice perfecțio
nate a abatajelor la cărbune. Din a- 
batajele armate metalic se extrage 
cu 35 la sută mai mult cărbune de
cît în 1961. în sectorul carbonifer 
71 km galerii sînt armate metalic 
față" de 45 km plan anual. Pen- 
trit prima oară în țara noastră 
s- ’aplicat metoda săpării puțurilor 
în roci acvifere prin congelarea a- 
cestora. întreaga instalație folosită 
pentru săparea prin congelare a fost 
proiectată și fabricată în țară. Din 
abataje de mare 
înmagazinare, cu 
etc.) se produce 
din producția de 
tinde cu succes susținerea prin an
corare la construcțiile miniere și 
energetice.

Ca urmare a măsurilor de moder- 
hizare a instalațiilor termoenergetice, 
de extindere a termoficării și a auto
matizărilor termice în sectorul ener
getic, consumul specific de combus
tibil pentru producerea energiei e- 
lectrice, realizat în 1962 la centrale 
electrice cu aburi este cu 4,15 la sută 
mai mic decît consumul realizat în 
anul 1961. S-au efectuat pînă în pre
zent lucrări de îmbunătățire la 90 
la sută din cazanele vechi. în cen
tralele electrice noi, ca de exem-

La gospodăria colectivă „Stea
gul păcii" din comuna Ostroveni, 
raionul Segarcea, în cadrul învă
țământului agrozootehnic funcțio
nează un cerc pentru cultura 
plantelor de cîmp, un cerc pen
tru creșterea animalelor și unul 
viticol. Ajutați de specialiștii din 
gospodărie, colectiviștii se stră
duiesc să-și însușească metodele 
înaintate de lucru, pentru a le a- 
plica în practică și a obține re
zultate tot mai bune.

Iată cîteva aspecte de la aceste 
cercuri.

Pentru policlinica din Dorohoi a fost 
dat în folosinfă un nou local. în ca
drul policlinicii funcfionează cabinete 
de pediatrie, radiologie, stomatologie, 
chirurgie și altele, dotate cu aparatura 
și mobilierul necesar. (De la B. lo- 
nescu, coresp. voluntar).

Colaborarea dintre cercetătorii In
stitutului de cercetări pentru forajul 
și extracția țițeiului din Cîmpina și 
sondorii din schelele de extracție dă 
rezultate tot mai bune. Astfel, în 
cursul anului 1962 s-au efectuat o 
serie de operații speciale la sonde 
pentru combaterea viiturilor dé ni
sip. Numărul acestora trece de 150.

Pentru mărirea afluxului de țiței 
din strat în gaura de sondă s-au 
aplicat aproape 1 900 de tratamente 
tensioactive cu solvenți, precum și o 
serie de fisurări hidraulice selective 
și multiple.

„Clădirea cea mai bine 
întreținuta"

amenajate laboratoare 
speciale cu material teh
nic și documentar. Cuno
ștințele teoretice însușite 
în timpul școlarizării sînt 
îmbinate cu munca prac
tică în subteran sub di
recta îndrumare a frun
tașilor în producfie și a 
minerilor cu o îndelun
gată experienfă în pro
ducfie.

Pentru 
torilor, 
Studioul 
nouă emisiune intitulată 
țatea tehnică la televiziune". Expu
nerile sînt susținute de specialiști cu 
calificare superioară, cele mai 
multe dintre ele fiind transmise di
rect din institutele noastre de cerce
tări și din uzine.

Emisiunea „Universitatea tehnică 
la televiziune" își propune să contri
buie la introducerea și răspîndirea 
metodelor avansate de muncă, urmă
rind să aducă în fața telespectatori
lor cele mai noi realizări din dome
niul tehnicii, atît din țară cît și de 
peste hotare.

Pentru început, în cadrul „Univer
sității 
putea fi urmărite două cicluri 
talurgia 
„Chimie

Prima 
tehnice 
joi, 31 ianuarie. In continuare ea va 
putea fi urmărită în fiecare marți și 
joi, între orele 18,30—19.

(Agerpres)

tale. Prin realizarea 
consolă 
permis 
zător a 
și prin 
de armare corespunzătoare s-au ob
ținut viteze de peste 30 m pe lună. 
La Trustul minier „Argeș» s-a orga
nizat cercetarea sistematică a asecă- 
rii zăcămintelor de lignit, ceea ce 
va permite exploatarea în viitor în 
condiții mai bune a unor importante 
rezerve de lignit.

Trebuie să întărim în continuare 
sectoarele de cercetări ale unităților 
miniere repartizîndu-le un număr 
mai mare de ingineri cu experiență, 
pasionați pentru introducerea noului 
și să le dotăm cu utilaje și apara
tură corespunzătoare. Institutul de

O condiție obligatorie și de deosebi
tă însemnătate a introducerii tehni
cii celei mai înaintate și metodelor 
avansate de lucru o constituie cer
cetarea științifică a procesului de 
producție. în industria minieră cer
cetării trebuie să i se dea o a- 
tenție mai mare, avînd în vedere 
faptul că fiecare mină exploatează 
zăcăminte cu caracteristici diferite, 
în consecință, potrivit acestor carac
teristici, metodele de exploatare, ca 
și fluxurile tehnologice de preparare 
a substanței minerale utile trebuie 
judicios alese pe baza unor cerce
tări prealabile. Cercetarea probleme
lor legate de valorificarea superioa
ră a zăcămintelor de substanțe utile 
ca și studierea altor probleme mari, 
comune tuturor zăcămintelor, se face 
în mod centralizat în cadrul Institu
tului de cercetări miniere.

Pentru rezolvarea problemelor cu
rente de cercetare legate de îmbu
nătățirea proceselor de extracție și 
a fluxurilor tehnologice, precum și 
pentru aplicarea și urmărirea rezul
tatelor obținute de institutul de cer
cetări, ministerul nostru a luat ho- 
tărîrea de a înființa sectoare de cer
cetări la fiecare trust și întreprinde
re minieră.

Practica folosirii acestei forme de 
organizare a cercetării a demonstrat 
că ea este bună și eficientă. Unele 
sectoare de cercetări au obținut re
zultate bune. Cu ajutorul sectorului 
de cercetări de la Trustul minier 
„Ardealul“, s-au putut obține viteze 
mari de avansare în abatajele fron- 

susținerii în 
și a culuarului liber care a 
folosirea în mod corespun- 
combinei în abataj, precum 
adoptarea unei monografii

tehnice la televiziune“ vor 
„Me- 

și construcții de mașini" și 
industrială“.

emisiune a „Universității 
la televiziune“ a avut loc

Sîmbătă seara, la 
casa do cultură a 
sindicatelor din 
Craiova s-a desfă
șurat un concurs 
„Cine știe meserie, 
cîșfigă“, cu tema 
„Să cunoaștem me
seria de electri
cian“. El a fost* or
ganizat de comite
tul U.T.M. și sindi
catul de la Uzi
na „Electroputere“, 
pentru tinerii mun
citori din sectorul 
construcfii do loco
motive Diesel elec
trice. Concursul — 
al doilea organizai 
de la începutul anu
lui— face parte din 
aefiunile organizate 
aici în scopul ridi
cării calificării pro
fesionale a munci
torilor.

După cum ne informează Direcția 
alimentației publice din Ministerul 
Comerțului Interior, în sprijinul fa
miliilor de salariați s-au inițiat noi 
forme rapide de deservire sau au 
fost extinse cele existente care s-au 
bucurat de aprecierea consumatori
lor.

La propunerea cetățenilor sporește 
și în acest an numărul restaurante
lor cu autoservire. De asemenea se 
deschid în continuare noi bufete 
expres și lacto-vegetariene. în pre
zent, peste 20 la sută din numărul 
restaurantelor și bufetelor sînt cu 
autoservire. în afară de restauran- 
tele-pensiune au luat ființă, nu de 
mult, în marile unități, secții cu a- 
cest profil, unde se servesc mai mul
te meniuri complete cu prețuri fixe, 
în ultimele luni au fost deschise sec
ții „Gospodina", cu preparate și 
semipreparate culinare și în maga
zinele alimentare.

Au început să se practice, de ase
menea,și alte forme moderne de co
merț : bucătăriile de bloc desfac în 
prezent și la domiciliu, în urma ce
rerilor telefonice, diferite preparate 
și semipreparate culinare, iar în 
multe restaurante se servește masa 
pe bază de abonament sau tichete 
valorice. Numeroase restaurante or
ganizează mese la domiciliu pentru 
mai multe persoane. Se extinde tot 
mai mult servirea micului dejun la 
cofetării, bufete lacto și restaurante.

—........ - ' .. —I
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SCÎNTEIĂ

Sprijin organizațiilor

Gh. 
pre
care 

că 
cali-

Rezultatele unei munci 
perseverente

Organizația de partid a minei 
Ghelar acordă o mare atenție îm
bunătățirii calității minereului. 
Din inițiativa comitetului de partid 
această problemă a fost dezbătută 
recent în toate cele 12 organizații 
de bază din sectoarele productive. 
Cu acest prilej au fost făcute nu
meroase propuneri, cele mai va
loroase din ele fiind trecute în pla
nul de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Organizația de partid a 
sprijinit conducerea minei să ia 
măsuri pentru întărirea controlu
lui tehnic de calitate atît în silo
zuri, cît și la locurile de muncă. 
La recomandarea comitetului de 
partid au fost repartizați să lucre
ze aci oameni cu o înaltă califi
care, ca Ion Băbuț, fost șef de e- 
chipă în subteran, Ana Lăscuțoi, 
de la stația de sortare, și alții.

Organizațiile de bază desfășoară 
o intensă muncă politică expli- 
cînd fiecărui muncitor însemnă
tatea îmbunătățirii calității mine
reului. Cu cit conținutul de fier în 
minereu este mai mare cu atît 
capacitatea de producție a fiecă
rui furnal poate fi mai bine 
folosită — și astfel producția 
de fontă crește și, implicit, sca
de prețul de cost. Comitetul de 
partid a axat agitația vizuală pe 
problemele îmbunătățirii calității 
minereului. La gazetele de perete 
au apărut articole și 
despre acțiunile care 
prins în mină pentru 
sterilului și ridicarea 
de fier în minereu. La 
mină a fost instalat un panou pe 
care sînt afișate zilnic cele mai 
bune rezultate obținute în îmbu
nătățirea calității minereului. E- 
chipele conduse de minerii Ion 
Poanta, Nicolae Savin, Mihai 
Chindea, ultimii doi membri de 
partid, sînt mereu pe primul loc 
la panou de la începutul anului. La 
loc de frunte sînt și brigăzile con-

informatii 
s-au între- 

reducerea 
procentului 
intrarea în

duse de Dodu Nistor, Toma Iosif- 
Pașa și alții.

în cadrul întrecerii, din rîndu- 
rile minerilor apar în permanență 
inițiative prețioase. Tov. 
Tiron, membru de partid, a 
luat conducerea unei 
de multă vreme nu 
dădea 
täte, dar 
cinile de 
mai bine 
partizînd 
muncitor, 
gada la nivelul realizărilor brigă
zilor fruntașe. Comitetul de partid 
al minei a îndrumat comitetul 
sindicatului să ____________
studieze expe- ----------------------
riența acestei bri
găzi și să ia mă
suri pentru ge
neralizarea ei. Și 
alți șefi de bri
gadă, ca Nicolae 
Ignea, Nicolae Bidiga au preluat 
conducerea unor brigăzi cu rezul
tate mai slabe în producție.

Organizația de partid dezvoltă 
în rîndurile colectivului o opinie 
de masă pentru întărirea răspun
derii fiecărui miner față de ca
litatea minereului. Cînd munci
torii din echipa condusă de Nico
lae Coșniță au încărcat steril în 
minereu, imediat au fost criticați 
de tovarășii lor de muncă. La fel 
s-a procedat și cu șefii de echipă 
Baloș Francise și Iosif Tamaș, 
tunci cînd au lipsit nemotivat 
la lucru.

Preocupările organizației 
partid pentru îmbunătățirea cali
tății minereului n-au rămas fără 
rezultate. în ultimele două luni 
procentul de fier în minereu a 
sporit față de perioada anterioară, 
iar lupta pentru punerea în va
loare a rezervelor în această di
recție continuă cu și mai multă 
energie.

brigăzi 
numai 
slabă 
realiza sar- 
Organizînd 

brigadă, re-

minereu de 
nici nu-și 
producție, 
munca în 

sarcini concrete fiecărui 
el a reușit să ridice bri-

de partid din întreprinderi
Experiența a arătat că îndepli

nirea sarcinilor de plan depinde în 
bună măsură de activitatea orga
nizațiilor de partid. Ținînd seama 
de acest lucru, încă din primele 
zile ale anului, Comitetul raional 
„16 Februarie" din Capitală s-a în
grijit ca organizațiile de partid din 
întreprinderile raionului să pri
mească un ajutor concret și multi
lateral. în acest scop folosește mai 
multe metode. Membrii comitetului 
raional, ai biroului, secretarii și in
structorii raionali au fost reparti
zați în întreprinderi pentru a ajuta 
organizațiile de

Hi .Ä . ,x-.'

însemnări pe teme 
de partid

a- 
de

de

N. BIVOLU

partid să-și con
centreze efortu
rile spre rezolva
rea problemelor 
esențiale ale pro
ducției, să-și 
exercite sistema
tic și cu mai 
bună competență 

dreptul de control asupra conduce
rilor întreprinderilor.

Totodată, din rîndurile activului 
nesalariat s-au format mai multe 
colective în oare au intrat ingineri, 
tehnicieni și maiștri. Acestea au 
fost trimis la IPROFIL „Tehnica 
Lemnului“, la Fabrica de băi și ra
diatoare, la Fabrica de obiecte sa
nitare din porțelan și la alte în
treprinderi. Sprijinul dat a început 
să șe concretizeze. S-au întocmit 
planuri de măsuri privind folosirea 
mai bună a capacităților de pro
ducție și pentru îmbunătățirea ca
lității produselor. Comitetele de 
partid de la Atelierele de reparat 
material rulant, Atelierele „9 Mai“, 
întreprinderea poligrafică 2 și al
tele au analizat zilele acestea felul 
cum s-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele două decade ale 
lunii ianuarie și au luat măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea acti
vității în întreprinderile respective.

De asemenea, comitetul raional 
de partid se ocupă de extinderea

în producție a procedeelor tehno
logice avansate. De curînd, la 
Uzinele „Semănătoarea“, a avut loc 
o consfătuire la care au parti
cipat secretari ai comitetelor de 
partid și ai birourilor organiza
țiilor de bază, președinți ai comi
tetelor sindicale, ingineri șefi din 
întreprinderile metalurgice. S-a 
discutat despre electronituire și 
sudarea automată în mediul pro
tector de bioxid de carbon. Au fost 
prezentate referate ' de către spe
cialiști de la „Semănătoarea“ și a- 
poi s-au făcut demonstrații practi
ce. Comitetul raional de partid ur
mărește ca aceste procedee să se 
extindă și la alte întreprinderi.

în cadrul acțiunilor întreprinse 
de către comitetul raional pentru 
sprijinirea organizațiilor de partid 
din întreprinderi, merită amintit fe
lul cum se urmărește înfăptuirea 
propunerilor de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice făcute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe 1963. 
Mai mult de 1 600 dintre ele, care 
se referă la introducerea proce
deelor avansate în producție, la 
folosirea mai bună a utilajelor, la 
îmbunătățirea calității produselor 
etc., au fost introduse în planurile 
M.T.O. Fiecare organizație de 
partid a fost îndrumată să-și for
meze colective din specialiști care 
să urmărească aplicarea lor în 
viață, iar în adunările organizații
lor de bază să se dezbată sistema
tic aceste probleme.

Sprijinul dat organizațiilor de 
partid contribuie la îmbunătățirea 
muncii acestora. Ele se ocupă cu 
mai multă competență de proble
mele producției, exercită mai siste
matic controlul asupra conducerilor 
tehnico-administrative, ajutîndu-le 
astfel în luarea măsurilor necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Colectivul fabricii de medica- 
mente „Fiola“ din Capitală reali
zează în prezent un sortiment larg 
de medicamente. In fotografie : 
Constanța Niță, absolventă a șco
lii tehnice de chimie, suprave
ghează funcționarea mașinii au
tomate de umplut șl închis fiole. 

(Foto : Agerpres)

S. STÄNEL

La fabrica de tricotaje din Cluj a 
început producția celui de-al 56-lea 
model nou de 
care vor intra 
mestrului I în 
dele se disting 
rezistență și eleganță.

tricotaj din cele 11 
pînă La sfîrșitul tri- 
producție. Noile mo- 
prin culori plăcute,
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Progresul tehnic Pe scurt BOJ TOATĂ TARĂ

de sporire a productivității muncii
(Urmare din pag. I-a)

cercetări miniere a rezolvat multe 
probleme complexe, el trebuie să-și 
concentreze și mai mult atenția pe 
problemele cele mai importante ale 
mineritului : alegerea celor mai efi
ciente metode de exploatare, prepa
rarea minereurilor, susținerea lucră
rilor miniere, cercetarea probleme
lor de securitatea muncii etc.

Este necesar să ridicăm pe o 
treaptă nouă cercetările științifice în 
ramura energetică. Deocamdată a- 
cestea se desfășoară în întreprinde
rile energetice și în cadrul unei în
treprinderi profilate pentru raționa
lizări. A devenit necesară înființa
rea unui institut de cercetări pentru 
energetică care să se ocupe de cer
cetarea problemelor de ansamblu 
cum ar fi : balanța combustibilului, 
mai buna utilizare a sistemelor e- 
nergetice, perfecționarea instalații
lor energetice etc.

★
In industria extractivă și energe

tică, nivelul tehnic al mașinilor și 
utilajelor este hotărîtor în creșterea 
productivității muncii. De aici rezul
tă și atenția deosebită pe care tre
buie să o acordăm în calitate de be
neficiari problemei însușirii și omo
logării utilajelor.

Industria noastră constructoare 
de mașini a atins un nivel tehnic 
înalt, ea este în stare să fabrice o 
mare parte din utilajele miniere și 
energetice de care avem nevoie, 
împreună cu constructorii de ma
șini ne-am concentrat 
supra însușirii acelor 
căror producție este
în țară. Pentru aceste 
întocmit în colaborare 
terul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini un program dezasimilare 
a utilajelor noi care ne dă posibili
tatea să luăm toate măsurile din 
timp pentru realizarea acestor tipuri. 
Pe baza studiilor tehnico-economice 
aprofundate, efectuate în cadrul mi
nisterului nostru, în 1962 la uzinele 
constructoare de utilaj minier au 
fost puse în fabricație sau sînț în 
curs de omologare cîteva utilaje im
portante cum sînt : locomotiva de 
mină antigrizutoasă, perforatorul 
percutant cu 3 000 lovituri pe minut, 
mașina de încărcat minereu cu cupă 
de tip perfecționat ș.a. A început li
vrarea de către uzinele din Reșița a 
turbinelor hidraulice pentru hidro
centralele de pe Bistrița în aval de 
Bicaz, care se execută în țară.

Pentru viitor organele ministeru
lui nostru trebuie să studieze și mai 
temeinic și mai operativ utilajele 
care se propun a fi asimilate. Ele să. 
fie la cel mai înalt nivel tehpic și 
perfect adaptabile condițiilor zăcă
mintelor noastre. întreprinderile 
noastre unde se omologhează utilaje 
noi trebuie să dea cea mai mare a- 
tenție încercării în bune condiții a a- 
cestora, să folosească pe cei mai buni 
specialiști și să creeze condițiile or
ganizatorice pentru ca utilajul să 
poată fi încercat în bune condiții.

Uzinele constructoare de mașini au 
tot interesul ca începînd cu primele 
exemplare livrate să asigure calita
tea cerută mașinilor. Muncitorii și 
tehnicienii noștri primesc cu încre
dere utilajele fabricate de, uzinele 
constructoare. Trebuie însă evitate 
pe viitor asemenea cazuri cum s-a 
întîmplat cu produsele Uzinei 
„Unio“ Satu-Mare care a livrat 
Combinatului Carbonifer Valea Jiu
lui benzi cu raclete de calitate ne
corespunzătoare. Acestea nu au pu
tut fi utilizate in producție. Sau ca
zul recent al locomotivelor livrate 
minei Bălan care au prezentat nu
meroase defecțiuni. în vederea elimi
nării unor asemenea neajunsuri tre
buie să folosim în continuare me
toda — care a dat rezultate bune 
pînă«acum — de a analiza în comun 
cu uzinele constructoare de mașini 
calitatea utilajului. Creăm astfel po-

atenția a- 
utilaje a 
justificată 

utilaje s-a 
cu Minis-

sibilitatea cunoașterii mai bune a 
modului de comportare a utilajelor 
în diferite condiții și posibilitatea 
îmbunătățirii calității acestora.

înzestrarea minelor cu tot mai 
multe utilaje de înalt nivel tehnic 
cere organelor tehnice din între
prinderi și trusturi o mai susținută 
preocupare pentru folosirea din plin 
a tehnicii noi pe baza asigurării con
dițiilor organizatorice corespunză
toare. Printr-o bună organizare a 
muncii, folosind utilajele la întrea
ga lor capacitate s-au realizat per
formanțe deosebite ca de exemplu: 
recent la mina Dîlja s-au săpat în
tr-o lună 250 m de galerie dublă ar
mată în fier, la mina Horăști, în a- 
nul 1961, cu combina PK-3, 600 m de 
galerie. Prin folosirea intensivă 
a utilajelor se realizează viteze 
din ce în ce mai mari de să
pare la lucrările de construcție 
ale hidrocentralei „16 Februarie“- 
Argeș. Din păcate mai sînt cazuri 
cînd utilaje moderne nu sînt folo
site din plin sau deloc. Așa este ca
zul mașinilor de încărcat de la mina 
Barza. Situații asemănătoare pot fi 
întîlnite și la alte unități din secto
rul minereuri.

★
Tehnica nouă își spune cuvîntul, 

dă rezultate dorite atunci cînd uti
lajele, instalațiile complexe sînt stă- 
pînite și folosite de oameni pricepuți 
cu largi cunoștințe tehnice și pro
fesionale. Un mare rol în introduce
rea tehnicii noi și organizarea pro
cesului de producție îi revine ingi
nerului, ca element de concepție. In
ginerul este chemat să-și desfășoare 
activitatea potrivit aptitudinilor și 
pregătirii sale superioare. Trebuie 
combătută tendința care se manifes
tă la unele întreprinderi de a se sub
stitui munca tehnicianului și uneori 
chiar a maistrului de către ingineri. 
Se mai găsesc exploatări în care con
ducătorii respectivi au prevăzut pos
turi de ingineri chiar și în cazuri 
cînd atribuțiile funcțiilor respective 
nu ar necesita acest lucru. Sau un 
alt aspect. Repartiția cadrelor ingi
nerești nu ține seamă întotdeauna 
de nevoile reale ale producției. Ast
fel dintr-o analiză recentă a rezultat 
că la unele activități (serv, tehnic, 
serv, proiectări etc.), precum și la u- 
nele unități importante lucrează un 
număr insuficient de ingineri, în 
timp ce în alte locuri mai puțin im
portante numărul de ingineri este 
nejustificat de mare.

Introducerea tehnicii noi în toate 
fazele procesului de producție înce- 
pînd cu cercetarea științifică nu poa
te fi concepută fără îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor tehnice a 
tuturor lucrătorilor din sectoarele 
energetic și minier. O atenție deo
sebită s-a acordat planului de șco
larizare de toate gradele pentru anul 
1963. Numărul celor care frecventea
ză cursurile de calificare și de spe
cializare de scurtă durată a crescut 
cu 33 la sută față de anul 1962.

De asemenea, va trebui să îmbu
nătățim propaganda tehnică. Ingine
rii șefi de întreprinderi și trusturi, 
cadrele tehnice de conducere au da
toria de a se ocupa îndeaproape, cu 
răspundere, de activitatea cabinete
lor tehnice, de generalizarea inova
țiilor și raționalizărilor care se do
vedesc eficace în producție, de răs- 
pîndirea largă a- cărții tehnice în rîn- 
dul muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. în prezent se studiază posi
bilitatea creării în cadrul ministeru
lui a unui centru de documentare 
tehnică care să coordoneze întreaga 
activitate de propagandă tehnică.

An de an dotația noastră se îm
bogățește cu utilaje și fluxuri teh
nologice după cele mai noi realizări 
pe plan mondial. Cunoașterea carac
teristicilor acestor utilaje și stabili
rea de către organele competente a 
sarcinilor de plan potrivit capacită- 
țiilor reale ale acestor mașini este o 
sarcină obligatorie pentru noi toți și 
reflectă preocuparea pentru perfec-
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ționarea proceselor de producție. 
Practica existentă încă în unele com
partimente de a se stabili sarcini 
de plan pe baza unor indici globali 
fără să se țină seama de eficacitatea 
utilajelor noi introduse trebuie com
bătută cu toată hotărîrea.

Pîrghia principală prin care se 
urmărește introducerea noului în 
producție este planul tehnic, 
aceea conducătorii întreprinderilor, 
trusturilor și direcțiilor generale 
au datoria 
nirea din

De

de a urmări îndepli- 
timp, punct cu punct, 

a tuturor prevederilor indicatori
lor planurilor tehnice, 
încă unele conduceri de 
întreprinderi miniere < 
minier Deva, întreprinderea minie
ră Bocșa care nu se preocupă 
permanent 
lui 
le 
lui. 
vit

CONSULTAȚIE ME
TODICĂ. La centrul 
metodic din comuna 
Cuzăplac, raionul Hue
din, a fost organizată o 
consultație cu tema 
„Pregătirea de progra
me artistice cît mai 
variate și atrăgătoa
re, în lunile de iar
nă“. Au participat di
rectorii de cămine cul
turale din localitățile 
învecinate. Un accent 
deosebit s-a pus pe o- 
rientarea și conținutul 
manifestărilor de masă, 
pe întocmirea progra
melor săptămînale etc.

iilor din cadrul Direc
ției regionale a navi
gației civile Turnu- 
Severin li s-au acordat 
prime de vechime

ovaloare .de peste 
mătate milion lei.

în 
ju-

dese numără orchestra 
coarde a pionierilor, o 
ianiară și orchestra de 
muzică ușoară cu instru
mentiști din rindul tine
rilor muncitori forestieri.

Mai sînt 
: trusturi și 
ca : Trustul

de realizarea planu- 
luînd măsuri forma- 
ultima parte a anu-

tehnic, 
abia în 
Planul tehnic trebuie să fie pri- 
ca cel mai important mijloc de 

îndeplinire a planului de producție, 
de creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost.

Stadiul actual privind introduce
rea tehnicii noi a constituit obiec
tul unei analize recente în colegiul 
ministerului. în planul de măsuri 
stabilit cu această ocazie s-a pus un 
accent deosebit nu numai asupra 
aspectelor tehnice dar mai ales asu
pra laturii organizatorice în vederea 
creării condițiilor optime de aplicare 
a tehnicii noi. Aceste măsuri se vor 
analiza în mod amănunțit la fiecare 
întreprindere. Ele vor fi completate 
potrivit condițiilor existente în în
treprinderi.

★
Avînd în față sarcinile stabilite de 

Congresul al Ill-lea al P.M.R. pre
cum și cele ale planului pe anul 
1963 să ne concentrăm atenția noa
stră, să depunem toată dragostea și 
pasiunea creatoare pentru a realiza 
următoarele obiective: mecanizarea 
la maximum a săpării lucrărilor mi
niere în vederea obținerii de viteze 
cît mai mari, în principal, la lucră- 
rile-cheie care condiționează crește
rea producției; extinderea armării 
metalice în scopul -economisirii lem
nului de mină; mecanizarea lucrări
lor de construcții și montaj pentru 
depășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii: urmărirea în
deaproape a rezultatelor obținute in 
minele experimentale în vederea de
finitivării tuturor parametrilor vii
toarelor exploatări; sporirea vitezelor 
de avansare a abatajelor printr-o 
mecanizare și organizare a muncii 
cît mai avansată; perfecționarea în 
continuare a agregatelor și căilor de 
transport energetice pentru continua 
îmbunătățire a indicilor tehhico-eco- 
nomici ai acestora.

Realizarea obiectivelor preconizate 
va contribui la ridicarea nivelului 
tehnic al industriei miniere și ener
getice, condiție de bază a creșterii 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost.

CURSURI PENTRU 
CONTROLORII DE CA
LITATE. La uzinele de 
autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov au 
luat ființă cursuri de 
îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale a con
trolorilor de calitate 
din diferite sectoare de 
muncă. Se predau lec
ții teoretice și practice 
de către specialiști din 
uzină privind tehnolo
gia materialelor, func
ționarea unor aparate 
moderne de măsurat, 
recepționarea materia
lelor și materiilor prime 
etc.

CONFERINȚE 
TRU FEMEI.

gospodărească, 
au avut loc la 
culturale, la 
de citit și

PEN- 
Peste 

30 000 de femei din ora
șele și satele regiunii 
Galați au luat parte în 
ultimele două luni la 
lecții și expuneri pe te
me de educație socială, 
sanitară, 
etc., care 
căminele 
cercurile
la „sfatul gospodinei“. 
Printre temele expuse 
sînt : „Cum să hrănim 
copiii“, „Respectul și în
crederea reciprocă în 
familie", „Curățenia ca
sei asigură sănătatea“, 
„Să ferim copiii de ac
cidente“ și altele.

REALIZĂRI SANITARE 
IN RAION. In comuna Ra- 
covița, raionul Lugoj, s-a 
amenajat și dat in folosin
ță un dispensar. Un altul 
se construiește în comuna 
Știuca. In orașul Lugoj a 
luat ființă o stație de mi- 
croradiofotografie, dotată 
cu utilaj modern, care., de
servește întregul raion. S-a 
mărit capacitatea spitalului 
din Buziaș. In anul care a 
trecut, instituțiile sanitare 
din orașul și raionul Lugoj 
au fost dotate cu aparatu
ră medicală modernă. (De 
la S. Nicanor, coresp. vo
luntar).

PRIME DE . VECHIME.
Zilele acestea lucrăto-

ORCHESTRELE SATU
LUI. In comuna Praid, 
raionul Tg. Mureș, în a- 
fară de echipele de dan
suri și de teatru ale că
minului cultural, briga
da artistică de agitație, 
corul compus din 70 de 
persoane au luat ființă 
recent și unele iormații 
muzicale. Printre acestea

LA „JOIA TINERETU
LUI”. In raionul Focșani 
organizațiile U.T.M. se 
preocupă îndeaproape de 
organizarea cit mai plăcu
tă a timpului liber al tine
retului. In ultimele două 
luni, au avut loc mai mult 
de 60 de „Joi ale tineretu
lui”, la care au luat parte 
peste 7 000 de tineri. Pe 
lingă distracții, tinerii co
lectiviști au avut prilejul 
să audieze și expuneri in
teresante pe teme de pro
ducție, educative.

In Capitală își desfășoară activi
tatea aproape 1 500 de unități ale 
cooperației meșteșugărești care e- 
xecută la comandă confecții, tri
cotaje, încălțăminte, 
rie, mobilă, tapițerie, 
cooperative 
uz casnic, 
cusut, de spălat rufe, 
radio și televizoare etc. Serviciile 
pe care le prestează cooperația 
meșteșugărească — atît la sediile 
unităților de specialitate, cît și la 
domiciliul cetățenilor — sînt tot mai 
variate.

Cooperativa „Sîrguința" are 38 de 
unități, răspîndite în toate raioanele 
Bucureștiului. Ea lucrează confecții, 
cu și fără materialul clientului, pen
tru bărbați, femei, copii. De curînd 
■în strada Academiei 24 a fost des
chisă o unitate specială pentru „tru- 
souri“. Aici se confecționează gar
nituri de pat, lenjerie de corp, per
dele, milieuri etc. Comenzile se pot 
plăti și în rate. O altă unitate din 
str. Kuibîșev 25 repară confecții 
pentru bărbați și femei, articole de 
sport.

Această cooperativă primește 
și comenzi de lucrări la domiciliul 
celor care au mașini • de cusut. Dis
pecerul, care răspunde la numărul 
de telefon 13.90.09, înregistrează 
comanda, adresa și îi comunică 
solicitantului data, ora la care se 
poate începe lucrarea.

In cele 94 unități ale cooperativei 
„Mobilă-Tapițerîe" (tel. 13.69.80) se 
execută mobilă după modelul ales, 
reparații mai complexe etc. Toate 
unitățile deservesc însă pe client și 
la domiciliu pentru lustruirea mobi
lei, confecționarea de plăpumi, sal
tele, perdele, reparații de tapițerie, 
în ultima vreme cooperativa execută 
la domiciliu și reparații de rulouri 
și jaluzele. Responsabilul unității se 
deplasează acasă la solicitant și 
face nota de comandă pe baza 
listei de prețuri. Costul lucrărilor 
mai mari ce depășesc suma de o 
mie de lei poate fi achitat și în rate.

Lucrătorii cooperativelor „Meialo- 
Casnica“ 
talica"

repară 
frigidere,

marochină- 
Numeroase 

obiecte de 
mașini de 
aparate de

(tel. 12.20.20) și „Tehno-Me-
(tel. 14.32.23) pot ii chemați a-

casă și pentru a repara diverse in
stalații 
nltățile 
tuează 
pentru 
aflate în garanție și post garan
ție. Cooperativa „întreținerea" (tel. 
13.47.11) execută reparații legate de 
întreținerea locuințelor, instalații de 
electricitate, sanitare, diverse ame
najări.

Pentru a veni în ajutorul gospo
dinelor, cooperativa „Deservirea“ a 
deschis două, unități de spălătorie 
în bulevardele 1 Mai 55 și G. 
Coșbuc 29. Alte două unități, din 
str. Bărăției 33 (tel. 15.54.40) și Mo
șilor 269 (tel. 12.60.53) pot fi solici
tate pentru munci gospodărești la 
domiciliu : curățenie, spălat rufe, 
curățat parchet etc. La cerere co
operativa repartizează un lucrător 
care poate fi trimis de solicitant 
după cumpărături. Pentru toate a- 
ceste prestări de servicii, tariful 
prevede 4 lei pe oră.

Deși cooperația meșteșugărea
scă și-a înmulțit simțitor unitățile 
care deservesc pe cetățeni la co
operative și acasă,, ele nu-și înde
plinesc încă toate' obligațiile cu 
promptitudine. Termenele de livrare 
a comenzilor nu sînt totdeauna res
pectate, clienții fiind obligați să re
vină de mai multe ori. Adesea ca
litatea lucrărilor nu este la nivelul 
cerințelor. O altă deficiență este și 
faptul că nu sînt încă reglementate 
toate activitățile pentru care cetă
țeanul poate cere ca lucrătorul 
cooperativei să vină acasă. De pil
dă, clientul este nevoit să-și scoată 
fereastra sau broasca stricată de la 
ușă pentru a o duce la sediul co
operativei, cînd 
de reparații să 
miciliu.

Este necesar 
care execută lucrări la domiciliu să 
aibă la ei o listă oficială a prețuri
lor stabilite pentru reparații, astfel 
încîț cetățeanul să știe exact cît 
are de plătit, iar pentru orice sumă 
achitată să primească chitanță.

sau obiecte de uz casnic. U- 
acestor cooperative efec- 
la domiciliu unele reparații 

aparatele electro-casnice

este firesc ca astfel 
fie executate la do-

ca toți cooperatorii

SONIA MOLDOVANU

de artă
Celle două noi colecții publicate de 

Editura „Meridiane« — una cuprinzînd 
monografii consacrate unor reprezen
tanți de frunte ai arfei romîneșfi, alfa, 
intitulată „Arfa pentru tofi“, cu un ca
racter de mai largă popularizare — au 
cîștigat interesul publicului. Aceasta se 
daforește grijii, vădită în majoritatea 
volumelor tipărite pînă acum, de a se 
realiza o prezentare științifică temeini
că, într-o formă literară accesibilă, de 
bună calitate.

Textul prezentării, pentru prima din
tre colecfiile amintite mai sus, compor
tă referiri șfiinfifice mai ample, analiza 
mai adîncă a creafiei artistului. E ceea 
ce realizează acad. G. Oprescu în vo
lumele dedicate lui Al. Ciucurencu și, 
mai ales, lui G. Pefrașcu. Stilul eseistic 
vioi, înfr-o frază cu reale virfufl lite
rare, seriozitatea cu care sînt explicate 
caracteristicile pictorului constituie 
principalele însușiri ale celor două vo- „c¥„,alllclllul ui= u ai
lume. Arta plină de noblefe a lui Pe- care a pjcfaf afîtea portrete zguduifoa- 
frașcu, însușirile colorlsfice ale operei re ale oamenilor simpli constituie o tră- 
tui Ciucurencu sînf înțelese cu ușu- săfură prefioasă a operei sale. însă a o

rinfă de cititorul fără pregătire de 
specialitate. Iar cel care a avut prilejul 
unui contact mai apropiat cu pictura 
celor doi maeștri descoperă laturi noi, 
interesante,

Alcătuită într-o manieră mai didacti
că, monografia dedicată lui J. Al. Ste- 
riadi urmărește, în primul rînd, schița
rea legăturii dintre artist și epocă. Mir
cea Deac, autorul volumului, explică 
evoluția, momentele de ezitare, adeziu
nea hofărîtă la realism a lui Sferiadi, 
prin acțiunea forțelor sociale din vre
mea sa. Analiza concretă a stilului ar
tistic care-l caracterizează pe autorul 
„Chivuțelor" este însă mai suma
ră ; de aceea, concluziile sînt mai pu
țin convingătoare. Volumul „Luchian“, 
aparținînd lui Vasile Drăguț, cuprinde 
analize 
criticul 
să-și ilustreze 
neraile cu 
Devotamentul față de popor al celui

exemplifica prin tablourile expuse de 
artist în 1890, tablouri inspirate de lu
crările lui Grigorescu, pare insuficient. 
Scris cursiv, 
operei

ale operei pictorului. Dar
nu izbutește întotdeauna 

afirmațiile mai ge-
ajutorul faptelor citate.

atractiv, studiul dedicat 
lui I. Jalea semnat de Petru 

Comarnescu, adaugă date prețioase la 
cunoașterea sculpturii unuia dintre ar
tiștii noștri contemporani de frunte. 
Autorul urmărește cu luare-aminfe le
gătura dintre ideea socială și transpu
nerea ei plastică. Insă unele din afir
mațiile sale sună forjat, simplificator : 
astfel centaurul cu care se luptă Hercu
le — în compoziția cunoscută a sculp
torului — ar simboliza „viclenia asupri
torilor“.

Studiile publicate în cadrul colecfieî 
,Arfa pentru toți« popularizează larg

• ■ ■ ■ Ar 
de

că totuși grafica militantă a lui Ressu 
s-ar fi cuvenit discutată mai pe larg' 
se pare că Radu Bogdan („Ion Ar 
dreescu“) nu a găsit formula cea nai 
potrivită colecției. Textul său abundă în 
considerații estetice mai greu de înțe
les de publicul căruia îi este destinată 
„Arfa pentru tofi“. Fără îndoială, în
tr-o monografie de nivel mai înalt își 
aveau locul ; dar a insista, într-un spa
țiu atît de restrîns, asupra faptului că 
Andreescu „se dovedea mai modern 
decîf barbizoniștii“, este, cred, nepo
trivit și prefenfios.

Prezentarea grafică a volumelor, în
deosebi a celor din colecfia de for
mat mai mare, merită a fi subliniată 
ca o frumoasă realizare. Formatul ele
gant, „oglinda“ sobră a paginii, litera 
bine imprimată, realizînd alternante 
mice dintre spatiile negre și cele-.' 
constituie o mărturie de gust a te? 
redactării și a tipografiei. Modul 
care reproducerile în alb-negru și

rit-

Vedere exterioară a hidrocentralei Sadu 5 (Foto : Gh. Vințilă)

valorile artei noastre clasice, 
fi de dorit însă publicarea — 
vreme ce volumele de pînă acum 
nu au urmat o cronologie strictă — și 
a unor monografii despre creatorii con
temporani. Prin intermediul acestei edi
ții populare, tipărită în tiraje mari, u- 
nui număr însemnat de iubitori ai fru
mosului i se pun la îndemînă explica
ții menite să faciliteze drumul spre o 
înțelegere mai largă a problemelor de 
arfă. Condiție înțeleasă de cei mai 
mulfi dintre criticii și istoricii de arfă 
publicați pînă acum. Mi se pare că, 
procedînd ca Mircea Popescu (,,N. Gri
gorescu“), Cristian Benedict („Octav 
Băncilă") sau B. Moșescu — Măciucă 
(„Theodor Aman“), adică prezenfînd în 
textul introductiv laturile cele mai ex
presive ale personalității artistului, ur- 
mînd ca detaliile biografice să fie 
menționate în tabelul cronologic, scopul 
e atins mai deplin. Se creează posibilita
tea unei di 
mai exacte, 
pictorului 
răsunetului 
Dacă Maria 
și Rada Teodoru („Camil Ressu") gă
sesc posibilitatea să realizeze echilibrul 
între relatarea vieții și trasarea liniilor 
directoare ale creației, operînd și o 
analiză succintă dar concludentă (poate

iscufii mai ample, a situării 
, mai argumentate, a locului 
în istoria arfei, a stabilirii 
pe care l-a avut creația sa. 
Benedict („Ștefan Luchian“)

Jw 
în 

, îfl 
culori sînf dispuse în cuprinsul volu
mului creează o Impresie deosebit de 
plăcută.

Din păcate, calitatea reproducerilor 
în culori e foarte inegală, în noile co
lecții ea se prezintă cîteodafă defici
tar. Imaginile (îndeosebi în volumele 
tipărite de întreprinderea Poligrafică nr. 
4 din București) nu-s totdeauna în mă, 
sură să sugereze calitățile de coloriști 
ale pictorilor prezenfafi, calități care 
au contribuit la faima arfei noastre 
realiste. Scînteiefoare poeme de culoa
re au fost uneori transformate într-un a- 
malgam inexpresiv, stins, în care tonu
rile nu sînf redate cu fidelitate (volume
le „Sferiadi“, „Pefrașcu”, „Grigorescu“, 
„Aman , oferă exemple concludente 
în această privință). Calitatea cromatică 
a imaginilor ar trebui să fie urmărită cu 
mai multa grijă, în noile colecții, spo
rind astfel în chip sensibil valoarea a- 
cestor volume.

în pofida deficientelor existente încă 
în prezentarea celor două colecții, apa- 
riția lor merită a fi salutată ca un pas 
binevenit pe drumul folosirii acestui in
strument atît de răspîndit care e cartea, 
în opera de răspîndire a frumosului, de 
educare estetică a celor mai largi cate
gorii de iubitori ai artei.

DAN GRIGORESCU
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Noi măsuri pentru dezvoltarea 
producției de legume 

Hotărîri ale Consiliului de Miniștri

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Tratatului de prietenie,colaborare și asistență mutuală dintre R.P.Romină șl ILR.S.&
----------------------------------------------------------------- ------ ----------------- ----------—...........................   — ' .................... I » --------------- ------------ ■ ----------- ‘ ' 'WR...........................................    ' ■> - - ' -

Dejun oferit de tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al R. P. Romine

Dejun oferit de tovarășul Æ Æ Gromiko* 
ministru! afacerilor externe al U.R.S.S.

Aprovizionarea populației în tot 
mai bune condiții cu legume și căp
șuni în stare proaspătă și în special 
cu legume timpurii și forțate, a in
dustriei de conserve cu materii pri
me și a întreprinderilor de export 
cu sortimente cît mai bogate consti
tuie o preocupare de seamă a parti
dului și guvernului. Printr-o recentă 
hotărîre, Consiliul de Miniștri a a- 
probat noi măsuri privind dezvolta
rea producției de legume și căpșuni 
pe perioada 1963—1965.

Hotărîrea prevede că în vederea 
asigurării producțiilor planificate se 
vor amenaja pînă la sfîrșitul anului 
1965, pe noi suprafețe, sere, răsadni
țe cu încălzire tehnică, răsadnițe cu 
încălzire biologică și se vor extinde 
culturile timpurii protejate cu folie 
de polietilenă. Statul alocă în acest 
scop 525 milioane lei pentru unități
le agricole de stat și credite pentru 
gospodăriile agricole colective, în va
loare de 155 milioane lei. Totodată 
gospodăriile agricole colective vor fi 
îndrumate să-și completeze necesa
rul de investiții din fondurile pro
prii.

Hotărîrea stabilește ca sarcină să 
se urmărească dezvoltarea de bazine 
și unități agricole specializate în 
cultura legumelor, cartofilor timpu
rii și pepenilor în jurul orașelor, 
centrelor muncitorești și fabricilor 
de conserve și în special în gospodă
riile colective care au asigurată for
ța de muncă necesară, condiții de 
irigație și sînt situate lîngă căi de 
acces. Culturile timpurii de legume 
și cartofi se vor extinde în zonele cu 
condițiile cele mai favorabile. Cul
tura căpșunilor urmează să se dez
volte în toate regiunile și cu precă
dere în zonele în care cultivatorii au 
acumulat experiență. Totodată se 
prevede dezvoltarea producției de 
ciuperci.

In scopul introducerii și aplicării 
în producție a rezultatelor experi

Spre cabana Padina

UEO UN SPORT CARE NU SE DEZVOLTĂ 
EA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR

în calendarul competițional sînt 
prezente la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă diferite concursuri de schi în
cepînd cu cele la care participă 
fruntașii acestui sport și continuînd 
cu cele deschise începătorilor. De 
un frumos succes s-au bucurat în 
ultima vreme întrecerile etapei I a 
Cupei R. P. Romîne pe echipe.

Cu fiecare an crește numărul ti
nerilor care practică schiul, fapt do
vedit de interesul stîmit de între
cerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Țara noastră oferă de altfel 
minunate condiții naturale de prac
ticare a schiului — sport cu o veche 
tradiție. Pentru continua sa dezvol
tare s-au creat în ultimii ani și con
diții materiale deosebite (complexul 
din Poiana Brașov, telefericul din 
Semenic și Sinaia, o industrie pro
prie de materiale specifice, compe
tiții populare, centre de inițiere în 
schi etc). x

Cu toate rezultatele bune care s-au 
înregistrat, cert este că schiul nu a 
pătruns suficient în rîndurile tinere
tului și nici sub raportul calității el 
n-a atins încă o valoare corespun
zătoare.

Care sînt cauzele ? In primul rînd, 
se poate vorbi despre o oarecare 
lipsă de inițiativă locală (ne referim 
la consiliile U.C.F.S.), în special în 
regiunile de munte. La Brașov, Si
naia, Predeal, Azuga și Bușteni, ca 
să nu amintim decît de principalele 
stațiuni de pe Valea Prahovei, se 
așteaptă prea mult intervenția, în 
privința organizării de concursuri, 
din partea federației de specialitate. 
Chiar în acest sezon — cu zăpadă 
atît de abundentă — programul 
competițional al regiunii Brașov, de 
exemplu, cuprinde foarte puține ac
țiuni proprii, în afara celor progra
mate de federație.

în ceea ce privește perspectiva 
muncii, trebuie spus că in afara clu
bului Dinamo ■ Brașov, care și-a 
menținut centrul său de copii, unde 
lucrează cu pasiune un fost schior 
fruntaș, Vasile Bobiț, alte cluburi și 
chiar federația au părăsit nejustifi
cat acțiunea de pregătire timpurie 
a viitorilor concurenți. Chiar și cen
trul din satul Fundata, de unde s-au 
ridicat atîția sportivi de valoare, a 
fost dat uitării. Situația din Brașov 
poate fi întîlnită și în alte locuri din 
țară.

Unde sînt oare repartizați și ce 
anume fac absolvenții Institutului 
de cultură fizică din București cu 
specializarea schi ? Locul lor nu este 

mentale și a metodelor avansate, se 
va asigura asistență tehnică unități
lor agricole socialiste, se vor orga
niza cursuri de perfecționare a co
lectiviștilor în stațiunile experimen
tale și în gospodăriile agricole de 
stat specializate în cultura legume
lor și se va urmări folosirea judi
cioasă a specialiștilor legumicultori.

Sînt stabilite sarcini privind orga
nizarea experimentării de noi tipuri 
de sere și răsadnițe, de utilaje pen
tru mecanizarea proceselor de pro
ducție a legumelor, precum și asigu
rarea unităților cu semințe din soiu
rile raionate.

Hotărîrea prevede masuri pentru 
producerea și procurarea mașinilor 
și materialelor necesare, precum și 
pentru alimentarea cu căldură a se
relor și răsadnițelor.

în vederea realizării integrale a 
fondului de stat se vor încheia cu 
gospodăriile agricole colective pro
ducătoare de legume contracte pe 
termen lung. Unitățile care încheie 
asemenea contracte pentru întreaga 
producție și livrează cantitatea con
tractată vor beneficia de credite pe 
termen lung pentru construirea de 
răsadnițe, întocmirea proiectelor de 
amenajare a terenurilor pentru iri
gare, procurarea de utilaje de irigat 
și a altor mașini, șpalieri pentru to
mate, înființarea de plantații de 
căpșuni, de sparanghel și amenaja
rea de ciupercării. Ele vor primi 
împrumuturi pe termen scurt pen
tru acoperirea cheltuielilor de pro
ducție și li se vor asigura la prețuri 
reduse materialul lemnos și cimen
tul ca și materialele plastice, gea
murile și sîrma necesare construc
țiilor și culturilor legumicole. Con
tractele încheiate anterior pe mai 
mulți ani rămîn în vigoare, unită
țile producătoare beneficiind și de 
noile avantaje acordate.

în Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri sînt stabilite, de asemenea, sar
cini pentru diferite ministere și in

oare în stațiunile de munte? La școa
la medie nr. 2 din Brașov, cu pro
fil sportiv, dintre disciplinele prin
cipale lipsește tocmai schiul — sport 
cu atîta tradiție prin aceste locuri.

Un'alt fapt care reține atenția este 
nefolpsirea judicioasă a cadrelor de 
specialiști. în orașele de la poalele 
Bucegilor lista foștilor concurenți 
de valoare, a maeștrilor sportului la 
schi, este foarte lungă. Dar cîți din
tre ei îndrumă tineretul ?

Schiul, atît cel alpin, cît mai ales 
fondul, poate avea în rîndul tinere
tului nostru excelenți practicieni, 
oameni sănătoși și curajoși, cu cali
tăți fizice și psihice remarcabile, 
specifice schiului.

Schiorii noștri fruntași n-au însă 
o pregătire corespunzătoare pe care 
ar trebui să le-o asigure antrenorii. 
Unii antrenori sînt ei înșiși in
suficient pregătiți, alteori comozi. 
Nu caută să aplice în mod creator, 
la calitățile specifice sportivilor ro- 
mîni, experiența schiorilor fruntași 
din alte țări.

In munca de instruire a schiorilor 
s-a renunțat în mod inexplicabil la 
pregătirea multilaterală, deși în toate 
sporturile se confirmă utilitatea ei.

In țara noastră există toate con
dițiile pentru ca schiul să capete o 
tot mai largă dezvoltare. Strîngînd 
în jurul său și al comisiilor obștești 
locale pe toți cei care au practicat 
și iubit acest sport, îndreptîndu-și 
atenția către tineret, muncind în 
perspectivă și desfășurînd o acțiune 
largă de propagandă, Federația ro- 
mînă de schi poate face ca în curînd 
schiul să devină un prieten bun al 
maselor, iar schiorii romîni să fi
gureze la loc de cinste în cele mai 
importante dispute internaționale.

EM. VALERIU

Succesul atleților sovietici la New York
NEW YORK 2 (Agerpres), A+lefii so

vietici Valeri Brumei, Igor Ter-Ovane- 
sian șj Valeri Buîîsev și-au începui cu 
succese remarcabile turneul pe care-l 
întreprind în S.U.A. In concursul des
fășurat la Madison Square Garden, în 
fafa a 16 000 de spectatori, Ovanesian, 
deținătorul recordului mondial la sări
tura în lungime (8,31 m), a sărit 8,18 m, 
stabilind și cea mai bună performanfă 
mondială de sală, în timp ce campionul 
olimpic Boston, care definea acest re- 

stituții centrale în ce privește fabri
carea de noi tipuri de ambalaje 
pliante ușoare pentru transportul și 
desfacerea în condiții igienice a le
gumelor și fructelor, asigurarea de
pozitării și comercializării acestora 
corespunzător cerințelor crescînde 
ale populației, repartizarea mijloa
celor auto pentru transportul legu
melor, îndeosebi în lunile iunie- 
noiembrie.

O contribuție însemnată la îmbu
nătățirea aprovizionării cu legume 
și fructe o va aduce și aplicarea 
prevederilor unei alte hotărîri re
cente a Consiliului de Miniștri pri
vind reglementarea contractărilor și 
achizițiilor, precum și stabilirea unor 
noi măsuri pentru organizarea co
merțului cu aceste produse.

Hotărîrea prevede printre altele că 
încheierea contractelor cu gospodă
riile . colective va fi asigurată prin 
organizațiile comerțului de stat și 
cooperației de consum, prin între
prinderile subordonate Ministerului 
Comerțului Interior și fabricile de 
conserve ale Ministerului Industriei 
Alimentare, achizițiile de legume și 
căpșuni putîndu-se face și de la alți 
producători.

Pentru a se evita în viitor parale
lismul, activitatea de contractări și 
achiziții se va delimita astfel ca în- 
tr-o gospodărie să contracteze și să 
achiziționeze o singură organizație 
beneficiară. Delimitarea se va face 
ținîndu-se seama ca aprovizionarea 
orașelor și centrelor muncitorești 
precum și a fabricilor de conserve 
să se realizeze cu precădere din ba
zinele cele mai apropiate.

Pe baza experienței pozitive do- 
bîndite de regiunile Hunedoara, Ol
tenia și Suceava, începînd din acest 
an, comerțul de legume și fructe va 
fi exercitat de organizațiile coope
rației de consum în locul celor ale 
comerțului de stat și în regiunile 
Bacău, Brașov, Banat, Iași și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

HANDBAL

Dinamo București s-a calificat 
in semifinala

„Cupei campionilor europeni"
Ieri la Belgrad, în meci retur 

pentru „Cupa campionilor europeni” 
la handbal masculin. Dinamo Bucu
rești a învins cu 9—8 (6—6) pe 
H. C. Zagreb. învingători și în pri
mul meci (22—8), handbaliștii romîni 
se califică pentru semifinale.

în cîteva rînduri
_ Echipa de fotbal Petrolul Ploiești, afla

tă în turneu în Orientul Mijlociu, a ju
cat la Bagdad cu selecționata armatei 
irakiene. Fotbaliștii romîni au cîștigat 
cu scorul de 2—1.

. *
înălțimea de 5,10 metri la săritura cu 

prăjina a fost trecută sîmbătă seara în 
cadrul unui concurs de sală desfășurat 
în orașul Pajulahti. Autorul acestei 
excepționale performanțe sportive este 
atletul finlandez Pentti Nikula, care de
ține și recordul mondial în aer liber cu 
rezultatul de 4,94 m. După cum se știe, 
Pentti Nikula folosește o prăjină din 
fibre sintetice.

★
Pe patinoarul artificial din Capitală 

s-a disputat sîmbătă seara meciul inter
național de hochei pe gheață dintre se
lecționatele de tineret ale R.S. Cehoslo
vace și R.P. Romîne. Net superiori, spor
tivii cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 10—0 (1—0 ; 3—0 -, 6—0).

Astăzi, începînd de la ora 18, formația 
cehoslovacă întîlnește prima reprezenta
tivă a țării noastre. In deschidere, are 
loc partida Știința București — Steaua 
Roșie Belgrad.

&
Reprezentativa de fotbal (juniori) a 

R. P. Romîne a susținut un nou meci a- 
mical în R. P. Bulgaria, jucînd la Kîrd- 
jali cu echipa locală „Ardă”. Tinerii fot
baliști romîni au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin punctiii mar
cat, în minutul 67, de Pavlovici.

cord (8,08 m), s-a clasat ai doilea cu 
8,07 m.

Trecînd peste ștacheta ridicată la 
2,18 m, Brumei l-a învins din nou pe 
vechiul său rival, John Thomas, care a 
sărit 2,15 m.

Surpriza concursului a fost furnizată 
de Valeri Buîîsev, învingător detașai la 
880 yarzi cu timpul de 1'50" 9/10.

Alte rezultate: prăjină: John Uelses 
4,90 m; greutate: Gubner 19,32 m ; 60 
yarzi: Perry 6"3/10.

Sîmbătă, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, a oferit un dejun cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre R.P. Ro- 
mînă și U.R.S.S.

La dejun au participat Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri,

Simposien „Sub semnul marii prietenii"
Consiliul pentru răspîndirea cu

noștințelor- cultural-științifice, în 
colaborare cu Consiliul general 
A.R.L.U.S., au organizat sîmbătă 
după-amiază la Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capi
tală simposionul „Sub semnul marii 
prietenii“ cu prilejul împlinirii a 
15 ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R.P. Romînă și U.R.S.S.

Ședința Consiliului agricol regional Brașov
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — La 

lucrările ședinței Consiliului agricol 
regional Brașov s-a subliniat, prin
tre altele, că unitățile agricole so- 
.cialiste au folosit din plin condițiile 
prielnice pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic, creșterii producției 
de lapte, carne și ouă. Anul trecut, 
de exemplu, ele și-au sporit numă
rul de animale la peste 146 000 din 
care 61 500 vaci și juninci. Gospo
dăriile colective din raionul Sighi
șoara de pildă au acum cîte 37 
taurine la fiecare 100 ha teren, iar 
cele din raza orașului Brașov cîte 
34 taurine la suta de hectare.

Ținînd seama de condițiile priel

La 33 expoziții și tîrguri internaționale
întreprinderile producătoare de mo

bilă au expediat recent spre Londra 
ultimele lor creafii care vor fi expuse 
la Expozifia „Ideal Home“ ce se des
chide Ia 5 martie la Olympia Empire 
Hail. R. P. Romînă participă la această 
tradițională expoziție pentru a. treia 
oară consecutiv.

In afară de întreprinderea de stat

In ajunul 
internaționale

GENEVA 2. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite :

Palatul Națiunilor din Geneva se 
pregătește să găzduiască conferința 
consacrată folosirii științei și tehni
cii în slujba țărilor și regiunilor în 
curs de dezvoltare. în orașul de pe 
malul lacului Leman, obișnuit să o- 
fere ospitalitate diverselor conferin
țe internaționale, au și început să 
sosească o parte din cei peste 1500 
de delegați reprezentînd cele 100 
de țări care vor participa la confe
rință.

Pregătirile intense care se fac la 
Palatul Națiunilor Unite și în întreg 
orașul sînt o mărturie vie că ne a- 
flăm în preajma unei largi întîlniri 
internaționale organizate pînă acum 
sub egida O.N.U.

Conferința consacrată folosirii 
științei și tehnicii în interesul țări-, 
lor și regiunilor lumii în curs de dez
voltare a fost propusă de Comitetul 
Consultativ Politic al O.N.U. în ca-, 
drul celei de-a 32-a sesiuni a Con-; 
siliului Economic și Social al O.N.U. 
Convocarea ei pentru 4 februarie 
1963 a fost hotărîtă printr-o rezolu
ție a Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. adoptată la 3 august 1961.

La conferință participă țările 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, instituțiile specializate ale 
O.N.U., precum și unele organizații 
interguvernamentale sau neguverna
mentale interesate.

Conferința va dezbate în ședințe 
plenare și în cele aproape 90 de șe
dințe speciale pe comisii, probleme 
privind valorificarea resurselor na
turale și umane ale țărilor în curs 
de dezvoltare, probleme legate de 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor, îmbunătățirea ali
mentației și asistenței medicale, me
tode de organizare și planificarea e- 
conomiei, precum și o serie de as
pecte ale cooperării internaționale

Situație încordată 
in Venezuela

CARACAS 2 (Agerpres). — Știrile 
primite din Venezuela arată că în 
această țară situația este încordată. 
Guvernul Romulo Betancourt se 
pregătește de urgență să reprime 
lupta poporului împotriva creșterii 
costului vieții, în apărarea libertă
ților democratice.

Garnizoanele militare din La 
Guaira, Maracaiba, Puerto-Cabello, 
Barquisimeto au fosț puse în stare 
de alarmă. Peste 1 000 de soldați ai 
gărzii naționale au fost puși la dis
poziția poliției locale. Detașamente 
de poliție patrulează pe străzile mul
tor orașe. S-a procedat la regrupări 
în comandamentul forțelor armate.

Se anunță că Venezuela a cumpă
rat din S.U.A. și Anglia cîteva zeci 
de avioane și peste 10 nave de 
război, inclusiv contratorpiloare de 
escadră.

Ghizela Vass, membru al C. C. al 
P.M.R., șef de secție la C. C. al 
P.M.R., Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au luat parte ambasadorul I. K. 
Jegalin și membri ai Ambasadei 
U.R-S.S. la București.

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

(Agerpres)

A prezidat acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au luat cuvîntul acad. I. S. Gheor
ghiu. vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, acad. dr. Șt. Milcu, 
secretar-prim al Academiei, și acad. 
Andrei Oțetea, directorul Institutu
lui de istorie al Academiei.

A fost prezentat apoi un program 
artistic. (Agerpres) 

nice existente în regiune, gospodă
riile colective vor mări în conti- 
huare numărul de animale, îndeo
sebi al vacilor de lapte. O mare a- 
tenție se va acorda îngrijirii și fo
losirii raționale a pășunilor și ridi
cării productivității acestora. In 
acest scop se vor organiza nume
roase acțiuni pentru generalizarea 
experienței bune a gospodăriilor co
lective fruntașe. Specialiștii și îngri
jitorii de animale cu o bogată ex
periență vor ajuta pe cei din unită
țile tinere în aplicarea celor mai 
bune metode de îngrijire, furajare a 
vacilor și sporire a producției de 
lapte.

romîinească pentru comerțul exterior 
„Exportlemn“, vor mai fi prezente cu 
standuri proprii alte trei întreprinderi: 
„Prodexport", „Frucfexport“ și „Carti- 
mex“.

„Ideal Home" se numără printre cele 
33 de expoziții și tîrguri internaționale 
la care participă în acest an R. P. 
Romînă.T E L E G R A M E
conferinței 
de la Geneva
în domeniul științei și tehnicii. Este, 
de asemenea, demn de reținut fap
tul că în legătură cu problemele 
tehnice menite să permită folosirea 
cît mai eficace a resurselor de ma
terii prime, de energie și a mijloa
celor financiare din regiunile în 
curs de dezvoltare, se va dezbate și 
problema creării de cadre naționale 
tehnice, în special de cercetători, in
gineri, profesori, tehnicieni. Confe
rința va examina, de asemenea, cele 
mai noi realizări tehnice în dome
niul agriculturii, în special în ma
terie de irigații, metode de tratare a 
solului, de mecanizare etc.

Delegația R.P. Romîne, condusă de 
prof. dr. Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, a sosit la Gene
va și și-a început activitatea. La 1 
februarie, delegația romînă a avut o 
întîlnire cu M. S. Thacker, președin
tele conferinței, și cu alte persona
lități oficiale din conducerea confe
rinței. De asemenea, au avut loc în
tîlniri cu unele delegații sosite la 
conferință.

LT1EÆT1R1E • Stoaaim .‘Je/ev/z/une*
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Răpirea din seral — (orele 
11); Dama de pică — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Rosemarie — (orele 
10,30); Lăsați-mă să cînt — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 10); 
Cidul — (orele 15,30); Febre — (orele 
.19,30). (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 10); Siciliana — (orele 15); Bolna
vul închipuit — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) ; Antoniu 
și Cleopatra — (orele 10); Bucătăreasa — 
(orele 15,30); Ziua de naștere a Tereziei
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettle și 
doamna Moon — (orele 10,30); Băieții ve
seli — (orele 16); Patru sub un acoperiș
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : Al 
patrulea — (orele 15); Copiii soarelui — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 15); Corabia cu un singur 
pasager — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : De Pre- 
tore Vincenzo — (orele 11); Oceanul — 
(orele 15 și orele 20). (Sala Libertatea) : 
Doi la aritmetică — (orele 10); Salut 
voios — (orele 17),- O felie de lună — 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Vreau să fiu nevasta ta — (orele 20). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
satiric muzioal „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Tănase și Revista — (orele 11); Muzica 
bat-o vina — (orele 16); Vorba revistei
— (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntului în 30 de melodii — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Artiștii 
pădurii — (orele 11). (Sala Academiei) : 
Căluțul cocoșat — (orele 11). Circul de 
stat : Stelele Varșoviei — prezentat de 
ansamblul circului polonez — (orele 16 
și orele 20).

CINEMATOGRAFE. Divorț italian : Pa
tria — bd. Magheru 12—14 (9,15; 11,30; 14; 
16,30; 19) 21,15). Partea ta de vină : Re
publica — bd. Magheru 2 (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Omul cu obiectivul — 
rulează la cinematograful Magheru — bd. 
Magheru 29 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15;

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 15 aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R.P. Romînă A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a oferit sîmbătă la amia
ză un dejun la care au luat parte 
ambasadorul R. P. Romîne la Mos
cova, Nicolae Guină, și membri ai 
ambasadei.
Au participat M. Suslov, membru

Un articol al tovarășului Gh. Apostol 
în ziarul ,,Izvestia“

MOSCOVA 2 (Agerpres).— Sub 
titlul „O frățească strîngere de 
mînă“, ziarul „Izvestia“ din seara 
zilei de 2 februarie publică un ar
ticol semnat de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic

Cuvîntarea tovarășului N. Guină la posturile
sovietice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Sîm
bătă seara, Nicolae Guină, ambasa
dorul R, P. Romîne la Moscova, a 
rostit la posturile sovietice de radio

Colaborar
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 

Moscova, Leningrad, Kiev, Tbilisi 
și în alte orașe, în întreprin
deri, instituții, institute științifice și 
de învățământ, care se numără prin
tre membrii colectivi ai Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, se organi
zează adunări consacrate aniversării 
împlinirii a 15 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. P. Ro
mînă și U.R.S.S. De asemenea s-a 
deschis și o expoziție de fotografii 
închinată realizărilor R. P. Romîne.

Corespondentul Agerpres la Mos
cova l-a rugat pe Serghei Romanov- 
ski, președintele Comitetului de stat 
al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice pentru legături culturale 
cu țările străine să spună cîteva 
cuvinte în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre R. P. Ro
mînă și U.R.S.S.

In cei 15 ani care au trecut de la 
semnarea tratatului, a declarat to
varășul Romanovski, legăturile din
tre țările noastre s-au lărgit în toate 
domeniile și pot fi calificate pe 
drept cuvînt ca foarte rodnice.

In ultimii cinci ani, în U.R.S.S. au 
sosit peste 3 000 de oameni-de știin
ță, oameni de cultură și artă din 
Romînia, iar peste 2 500 de colegi ai

CONGO

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 
Ziarele din Leopoldville au publicat 
scrisoarea comună a Uniunii națio
nale a oamenilor muncii congolezi 
și a Confederației congoleze a sin
dicatelor libere adresată primului 
ministru al republicii, Adoula, în le
gătură cu înrăutățirea situației oa
menilor muncii din Congo.

Populația țării, se arată în scri
soare, duce o existență mizeră, în
dură mari lipsuri și este înfometată.

Reuniune în memoria
LAGOS 2 (Agerpres). — In capitala 

Nigeriei a avut loc o reuniune în 
memoria lui Patrice Lumumba, organiza
tă de Congresul tineretului din Nigeria.

Luînd cuvîntul președintele Congre
sului tineretului din Nigeria, Otegbeige, 
a declarat că imperialismul mondial l-a 
lichidat pe Lumumba, deoarece el a 
luptat pentru a obține independența to
tală a patriei sale. De asemenea, impe
rialismul s-a temut că crearea unui 
puternic Congo independent ar putea

17; 19; 21), 23 August — bd. Dimitrov 118 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Floreasca — 
str. I. S. Bach 2 (15; 17; 19; 21). Marile 
speranțe : 1 Mai — bd. 1 Mai 322 (10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15), V. Alecsandri — 
str. Grigorescu 24 (10,30; 15,15; 17,45; 20,15), 
Elena Pavel — bd. 6 Martie 14 (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), Gh. Doja — cal. Gri- 
vițel 80 (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Cînd 
comedia era rege : Tineretului — cal. 
Victoriei 48 (orele 10 și orele 12). Vîrsta 
de aur a comediei: Tineretului (orele 14 
și orele 16). Post restant : Tineretului 
(orele 18,30 șl orele 20,30). Cartouche — 
cinemascop : victoria — bd. 6 Martie 7 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Miracolul 
lupilor — cinemascop : Lumina — bd. 
6 Martie 12 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Arta — cal. Călărași 153 (11; 16; 18,15;
20,30). Balada husarilor : Central — bd. 
6 Martie 2 (10; 12; 14; 16,10; 18,20; 20,30), 
V. Roaită — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Alex. Sahla — cal. Văcărești 
21 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Miorița — 
cal. Moșilor 127 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
G. C'oșbuc — piața G. Coșbuc 1 (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Patru inimi
— rulează ia cinematografele I. C. Frimu
— bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița — lîngă podul Basarab (10; 
12,15; 16; 18; 20). Hamlet : 13 Septembrie
— str. Doamnei 9 (11; 14; 17; 20). Program
de filme documentare — rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi — bd. 6 
Martie 18. Omul de lîngă tine — rulează 
la cinematografele Maxim Gorki — 13 
Decembrie 5—7 (11; 16; 18,15; 20,30) și 16 
Februarie — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 
20). Sub cupola albastră : înfrățirea între 
popoare — bd. Bucureștil-Noi (11,30; 15,30; 
17,45; 20), Volga — șos. Ilie Pintilie 61 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30), Aurel Vlaicu — 
șos. Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21). Fanto
mele din Spessart — rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Alex. Popov — cal. Gri- 
viței 137. Transportul : 8 Martie — str. 
Buzești 9—11 (15; 17; 19; 21), Libertății — 
str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) 
Meșter la toate : Cultural — piața Ilie 
Pintilie 2 (15; 17; 19; 21), Flacăra — cal. 
Dudești 22 (16; 18,15; 20,30), Luceafărul — 
cal. Rahovel 118 (10,30; 15; 17; 19; 21).
Mirajul ; C-tin David — șos. Crîngași 42 

în Prezidiul C.C. al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C.U.S., S. Borisov, 
prim-locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S., N. Firiu- 
bin, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., activiști ai 
C.C. al P.C.U.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmon 
sferă pe prietenie frățească.

al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședin-< 
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, consacrat împlinirii a 15 
ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R.P. Romînă și Uniu
nea Sovietică.

de radio
o cuvîntare consacrată celei de-a 15-â 
aniversări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și U.R.S.S,

e rodnică
lor sovietici au fost în R. P. Ro* 
mînă.

Oamenii sovietici au avut prilejul 
să aplaude cu căldură pe artiștii 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, ai Teatrului Național „I. L; 
Caragiale", orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii romîne, pe dirijo
rul George Georgescu, pe cîntăreții 
Nicolae Herlea, Arta Florescu, La* 
d.islau Konya, David Ohanesian, Ion 
Piso și alții. Ei au avut, de aseme
nea, prilejul să admire lucrările lui 
Corneliu Baba, Boris Caragea și 
ale altor artiști plastici.

In - acești ani, oamenii de știință 
din U.R.S.S. și R. P. Romînă au 
colaborat îndeaproape, rezolvînd îm* 
preună multe teme importante pen
tru dezvoltarea economiei și științei 
din țările noastre.

Știm, a declarat tovarășul Roma* 
novski, că literatura sovietică se 
bucură de succes în R. P. Română; 
La rîndul lor oamenii sovietici 
manifestă un mare interes pentru li
teratura romînă. In U.R.S.S. au fost 
editate peste 200 de titluri de cărți 
românești într-un tiraj total de 9 
milioane de volume.

Acestea sînt doar cîteva exemple 
ale colaborării rodnice dintre țările 
noastre, doar cîteva din mulțimea 
de mărturii ale prieteniei trainice ce 
leagă popoarele noastre.

ÎBîrăwtă|ește situația economică
Proporții amenințătoare a căpătat 
mortalitatea infantilă, s-au înmulțit 
epidemiile.

în loc să ducă o severă politica 
de economii, relevă autorii scrisorii, 
autoritățile sprijină o serie de ele
ments care, profitînd de anarhia prin, 
care trece în prezent țara, fac averi 
uriașe, frustînd tezaurul statului. Nu
meroși conducători politici au deve
nit proprietari de imobile în Belgia, 
Franța, Elveția.

lui Patrice Lumumba
constitui un exemplu pentru mișcarea 
de eliberare din întreaga Africă,

Sîntem convinși, a declarat el, că 
idealul lui Lumumba de a lichida total 
asuprirea străină se va înfăptui atît în 
Congo cît și în întreaga Africă. Nici 
un fel de forțe nu vor putea opri nă
zuința popoarelor africane spre elibe
rare. Nici un fel de forțe nu vor opri 
Africa din calea spre unitate și inde
pendență totală.

(15,30; 18; 20,30), G. Bacovia — șos. Giur
giului 3 (11,30; 15,30; 18; 20,15). Dă-i îna
inte fără grijă ; Unirea — bd. t Mai 143 
(11; 15; 17; 19; 21), Munca — șos. Mihai 
Bravu 221 (12; 16; 18,30; 21), Ilie Pintilie 
— șos. Colentina 84 (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnas- 
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. în jurul orei 16,00 
transmisiune de la Patinoarul artificial 
,,23 August“ a întîlniril internaționale de 
hochei pe gheață dintre echipele „Știin
ța" București — „Cervena Zvezda" Bel
grad. 13,00 — Varietăți — Transmisiune 
de la Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunji. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Partea a Il-a a emisiunii de va
rietăți. 20,30 — Filmul artistic : Misterul 
celor doi domni „N“ — o producție a 
studiourilor din R. P. Polonă. In încheie
re : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Situația atmosferică în țară. în cursul 

zi’ai de ieri vremea a continuat să se 
încălzească ușor mai ales în estul țării. 
C'erul a fost schimbător. A nins tempo
rar cu caracter local în Banat, Ardeal 
șl Moldova și cu totul izolat în Oltenia, 
în rest s-a produs ceață. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit predominînd 
din sectorul sud-vest. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între minus-10 grade la Oradea și plus 
6 grade la Sfîntul Gheorghe Deltă.

In București. Vremea a'fost umedă șt 
închisă. Temporar s-a produs ceață, vîn
tul a suflat în general slab. Temperatu
ra aerului la ora 14 a fost de minus 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 februarie. Vremea se va menține u- 
medă cu cerul mai mult acoperit. Tem-; 
porar ninsoare. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 și 
minus 16 grade, iar maximele între 0 si 
minus 10 grade. Local ceață.

în București. Vreme umedă cu cerul 
mai mult acoperit. Temporar ninsoare. 
Vint potrivit. Temperatura staționară.



Adunarea festivă

20 de ani de la istorica bâtâlie de pe Volga

Dezarmarea 
a tuturor

cauza comună 
oamenilor

O iotogiaiie inedită 
LeninCL lui

Problema încefării experiențelor cu arma nucleară

Tratativele vor fi continuate
(Agerpres). — Ince- 
a experiențelor cu 
și înfăptuirea dezar- 
și totale — aceasta

VARȘOVIA 2 
tarea imediată 
arma nucleară 
mării generale 
este cauza comună a tuturor oame
nilor și organizațiilor indiferent de 
convingerile și credințele lor, se 
spune în declarația comună a 
grupului participanților la marșul 
păcii „Hiroșima-Oswiecim" și a se
cretariatului Comitetului păcii din 
Polonia.

Ambele delegații și-au exprimat 
profunda convingere că opinia pu
blică poate contribui în mod efi
cient la încetarea absurdei curse a 
înarmărilor și la înfăptuirea dezar
mării totale și a unei păci trainice

în condițiile libertății, independenței 
și suveranității tuturor popoarelor.

BRUXELLES 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în parlament cu pri
lejul discutării bugetului Ministeru
lui de Război al Belgiei, senatorul 
socialist Henri Rolin și-a exprimat 
regretul în legătura cu faptul că 
Belgia este nevoită să cheltuiască 
anual 18 miliarde franci pentru 

■ cursa înarmărilor.
Rolin a criticat vehement planul 

achiziționării de cătra Belgia a a- 
vioanelor de război „F-104-G*. Folo
sirea acestor avioane și stocarea 
bombelor nucleare pe teritoriul Bel
giei, a declarat el, nu sînt cu nimic 
justificate.

Consecințe ale eșecului de la Bruxelles
LONDRA 2 (Agerpres). — „An- 

glia trebuie să folosească la maxi
mum acele avantaje pe care și le va 
menține ca urmare a neaderării la 
Piața comună", a declarat ministrul 
de finanțe, Maudling, luînd cuvîntul 
la 1 februarie la Olden. Recunoscînd 
că politica comercială a Pieței comu
ne ar fi putut să se reflecte asupra 
costului alimentelor și a materiilor 
prime, precum și asupra întregii po
litici comerciale a Angliei, ministrul 
a căutat să arate că eșuarea tratati
velor de la Bruxelles nu este o ca
tastrofă, ci doar „ o mare dezilu
zie".

Referindu-se la planurile de vii
tor, Maudling a subliniat că gu
vernul englez intenționează „să co
laboreze strîns și intens" cu S.U.A. 
în domeniul relațiiloi- comerciale și 
financiare. Potrivit cuvintelor sale, 
el a dat asigurări în acest sens lui 
Herter, reprezentantul special al 
președintelui Kennedy, în timpul în- 
tîlnirii pe care a avut-o cu acesta 
Ia 1 februarie.

' La 31 ianuarie, în Camera Comu
nelor s-a anunțat că, începînd de la 
11 februarie, în parlament vor avea 
loc dezbateri speciale în legătură cu 
.eșecul tratativelor de la Bruxelles.

*
BONN 2 (Agerpres).— Agenția 

U.P.I. relatează că secretarul de stat 
la Ministerul Economiei al R.F.G. și 
șeful delegației vest-germane la tra
tativele de la Bruxelles cu privire 
la aderarea Marii Britanii la Piața

comună, Alfred Müllef-Armack, și-a 
prezentat demisia. în scrisoarea de 
demisie adresată ministrului econo
miei, Ludwig Erhard, Müller-Ar- 
mack subliniază că motivul pentru 
care dorește să-și părăsească func
ția este eșecul tratativelor de la 
Bruxelles.

Agenția relevă că demisia lui 
Müller-Armack „constituie prima 
mărturie concretă a serioaselor di
vergențe care există în guvernul de 
la Bonn în legătură cu eșecul trata
tivelor". Agenția arată că aceste di
vergențe s-au ivit între o parte din 
cabinet, condusă de Erhard; și altă 
parte în frunte cu Adenauer. 
Adenauer, subliniază U.P.I., a ma
nifestat întotdeauna răceală față de 
intrarea Marii Britanii în Piața co
mună.

MOSCOVA 
TASS. Ziarul 
blicat la 1 
fia lui Vladimir Ilici 
realizată la 1 mai 1919 în Piața 
Roșie de Serghei Merkurov, 
sculptor. Fotografia îl repre
zintă pe Lenin vorbind Ia tri
bună. Ziarul a publicat, de a- 
semenea, amintirile lui Merkurov 
în care povestește cum a făcut a- 
ceastă fotografie. „Stăteam 
turi și aveam posibilitatea 
observ pe Lenin în timpul 
vîntării, o jumătate de oră, 
a pierde nici un gest, nici un cu- 
vînt. Figura lui 
era monumentală 
bastru al cerului, 
mișcare, energic,

Figura lui Lenin, imortalizată 
în fotografic, a constituit baza 
unei serii de portrete sculpturale 
și de monumente ale lui Lenin, 
create de Merkurov, și care se 
află în sala de ședințe a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. din ma
rele Palat al Kremlinului.

★
ca urmare a eșecului 

de la Bruxelles, Olan-
Totodată, 

tratativelor 
da a anunțat că suspendă participa
rea sa la lucrările diferitelor orga
nisme ale Pieței comune pentru tot 
cursul lunii februarie.

In consecință, sesiunea Consiliu
lui ministerial al Pieței comune, care 
urma să aibă loc la 11 și 12 februa
rie, a fost amînată cel puțin cu două 
săptămîni. Sesiunea Consiliului Eu- 
ratomului a fost, de asemenea, con
tramandată. Nu a fost fixată nici o 
dată precisă în vederea convocării 
sesiunii Consiliului Euratomului, 
care trebuia să aibă loc la 12 fe
bruarie.

MOSCOVA. La 1 februarie, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a oferit în Palatul Mare 
al Kremlinului, un dejun în cinstea 
lui Antonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

NEW YORK. între Republicile 
Mali și Senegal a fost realizat un 
acord cu privire la renunțarea 
reciprocă la vizele de intrare pen
tru cetățenii celor două țări. în 
comunicatul dat publicității de gu
vernul Senegalului se arată că, 
după cum speră acest guvern, în 
curînd tratativele vor duce „la o 
colaborare și mai rodnică între 
cele două țări frățești“.

VARȘOVIA. La Washington a 
fost semnat între Polonia și S.U.A. 
un acord care prevede că Statele 
Unite vor livra Poloniei o serie de 
produse agricole, printre care grîu, 
bumbac, tutun, în valoare de 
51 600 000 de dolari. Acordul va fi 
înfăptuit parțial pe bază de credit.

Conferința națională

din cele două țări. Delegația romî- 
nă a vizitat pînă acum universi
tățile din Berlin și din Leipzig, 
Universitatea tehnică din Dresda, 
precum și școala superioară de ar
hitectură și construcții din Wei
mar. La o recepție oferită de recto
rul universității „Karl Marx“ din 
Leipzig, prof. Ștefan Bălan a de
clarat : „Dorim să avem contacte 
strînse cu institutele d'e învățămînt 
din R.
ridicat îl apreciem mult“. (A.D.N.).

La
concert închinat 
nești contemporane. In program 
au fost incluse lucrări ale lui 
Enescu, Anatol Vieru, Jora, Du
mitrescu și Alfred Mendelsohn. 
Interpreți au fost pianista Elena 
Mollova, Nikolâe Evrov și violo-

D. Germană al căror nivel

Sofia a avut loc al doilea 
muzicii romî-

a P.C. Francez
PARIS. La 2 februarie în subur

bia pariziană Gennevilliers s-a 
deschis Conferința națională a 
Partidului Comunist Francez. Pe 
ordinea de zi a conferinței figurea
ză problemele organizatorice ale 
partidului. Raportul în această pro
blemă va fi prezentat de Georges 
Marchais, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.C. 
Francez.

BERLIN. La 1 februarie, A- 
lexander Abusch, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, a primit delegația Mini
sterului învățămîntului al R. P. 
Romîne, condusă de prof. dr. Ște
fan Bălan, adjunct al ministrului 
învățămîntului, cu care a discutat 
despre dezvoltarea învățămîntului

nistul Gheorghi Badev — laureați 
ai unor concursuri internaționale, 
Bojana Prodeva, artistă a Teatru
lui muzical de stat, cvartetul de 
coarde al Filarmonicii de stat din 
Sofia și cvartetul de • coarde din 
Sofia. Concertul s-a bucurat de 
succes. Au fost de față compozi
torii romîni Alfred Mendelsohn, 
Anatol Vieru, Dumitru Capoianu 
și Mircea Cristescu. dirijor al 
orchestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat „George Enescu“ care 
se află în vizită în R. P. Bulga
ria. (B.T.A.).

Rezultatul îndeplinirii
planului de stat 

al R. S. Cehoslovace
PRAGA. In comunicatul cu pri

vire la îndeplinirea planului de 
stat al Republicii Socialiste Ceho-

2 (Agerpres). — 
„Pravda" a pu- 

februarie fotogra- 
Vladimir Ilici Lenin

ală- 
să-I 
cu- 

fără

Vladimir Ilici 
pe fondul al- 

EI era totul în 
înflăcărat".

în Comitetul celor 18
NEW YORK 2 (Agerpres).—TASS 

transmite : La 31 ianuarie a avut loc 
o nouă întîlnire a reprezentanților 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară. La tratative au luat 
parte : N. T. Fedorenko, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., S. K. Țarapkin, reprezen
tantul U.R.S.S. în Comitetul celor 18 
țări pentru dezarmare, Ormsby-

Gore, ambasadorul Marii Britanii în 
S.U.A., W. Foster, directorul Agen
ției S.U.A. pentru dezarmare și con
trolul asupra armamentelor, și Ch. 
Stelle, reprezentantul S.U.A. în Co
mitetul celor 18. La New York pu vor 
mai avea loc alte întîlniri. Tratati
vele vor fi continuate la Geneva în 
Comitetul celor 18 țări pentru dezar
mare, care își va relua activitatea 
la 12 februarie.

La legația R. P. Romîne de la Londra
LONDRA 2 (Agerpres). — La 

legația R, P. Romîne din Londra a 
avut loc la 31 ianuarie o întîlnire 
între membrii Asociației metropoli
tane a primarilor laburiști și mem
bri ai legației romîne. Au participat 
peste 200 de persoane printre care 
18 primari laburiști din raioanele 
Londrei, consilieri municipali și alte 
personalități.

Alexandru Lăzăreanu, ministrul 
R. P. Romîne la Londra, a făcut ce

lor prezenți o expunere despre dez
voltarea multilaterală a țării noas
tre, despre politica ei de pace.

Consilierul municipal, S. Fisher, 
președintele Asociației metropolita
ne a primarilor laburiști, a mulțu
mit, în numele celor prezenți, pen
tru prilejul ce le-a fost oferit de a 
cunoaște mai îndeaproape realități
le din Romînia.

Reuniunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

VOLGOGRAD 2 (Agerpres). — La 
februarie la Teatrul Municipal din 

Volgograd a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 20-a ani
versări a zdrobirii trupelor germano- 
fasciste pe Volga.

La festivități au sosit delegații din 
partea a numeroase orașe sovie
tice.

A luat cuvîntul mareșalul Uniu
nii Sovietice Ciuikov, locțiitor al 
ministrului Apărării. „Aici, după ce 
am ținut piept, noi am învins moar
tea Și ani adus omenirii marea 
bucurie a victoriei și a unei cotituri 
radicale în desfășurarea celui de-al 
doilea război mondial — a arătat el. 
„De aici, din orașul-erou, a spus 
mareșalul Ciuikov în încheiere, a- 
vem dreptul moral deplin de a spu
ne tuturor oamenilor din Vest și 
Est : „Oameni ai lumii, priviți de ce 
este capabil poporul nostru și atunci 
vă veți da seama pentru ce am lup
tat noi în măreața bătălie de pe 
Volga, în numele cărei idei, nepre- 
cupețindu-ne forțele, ne-am îndepli
nit misiunea istorică“.

de la Volgograd
Mareșalul Uniunii Sovietice Ere

menko a spus. In cuvîntarea sa, că 
în cursul bătăliei de pe Volga au 
fost uciși, răniți sau luați prizonieri 
aproximativ 1 500 000 de soldați și 
ofițeri inamici. Au mai luat cuvîntul 
general-colonel Rodimțev, general
colonel Șumilov, K. Cerednicenko, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal industrial Volgograd al P.C.U.S.

Pe adresa adunării festive au so
sit numeroase telegrame. Printre al
tele, a sosit o telegramă din partea 
Consiliului Federației Mondiale a O- 
rașelor înfrățite.

Participanții la adunare au adop
tat textul unei scrisori adresate C.C. 
al P.C.U.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., lui Nikita Hrușciov per
sonal. Ei au adoptat, de asemenea, 
textul unei scrisori către orașele 
străine, care au avut cel mai mult 
de suierit din cauza cotropitorilor 
germano-fasciști în anii celui de-al 
doilea război mondial — Dijon, 
Lyon, Ostrava, Liège, Varșovia, Rot
terdam și Coventry. Scrisoarea cu
prinde chemarea de a-și ridica gla
sul în lupta pentru pace.

V .

Adepți ai dezarmării nucleare demonstrează pe străzile orașului Düsseldorf (R.F.G.). Pe pancarte 
scrie : „Nici o armă atomică pe pămîntul german" și „Pentru o zonă denuclearizată în Europa centrală".

slovace pe anul 1962 se arată că 
volumul producției industriale a 
Cehoslovaciei a crescut în anul 
1962 cu 6,2 la sută. Deși, în com
parație cu anul trecut, în industriile 
energetică, metalurgică, construc
toare de mașini grele și alimentară 
producția a crescut, în aceste ra
muri nu s-au îndeplinit în între
gime indicii planificați, fapt care 
s-a reflectat asupra îndeplinirii 
planului producției globale indus
triale. în comunicat se arată că el 
a fost îndeplinit în proporție de 
98,9 la sută.

Schimbul de mărfuri în comerțul 
exterior a crescut în comparație 
cu anul precedent cu 5 la sută. 
Ponderea țărilor socialiste în co
merțul exterior al Cehoslovaciei 
reprezintă 73 la sută.

MOSCOVA. La 2 februarie, Ni
kolai Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., a plecat 
cu avionul la Tokio pentru a sem
na acordul cu privire la schimburi 
comerciale și plăți între Uniunea 
Sovietică și Japonia 
1963—1965.

pe perioada

SOFIA. La Sofia a 
citații comunicatul cu 
fafivela care au avut loc la Sofia între 
delegafiile Consiliului National al 
Frontului Patriei din Bulgaria și Uniu
nii Socialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia, tratative care au de
curs în spiritul prieteniei și înțelegerii 
reciproce.

LONDRA. Peste 200 de firme en
gleze vor lua parte la Tîrgul Inter
național de primăvară de la Leip
zig.

fosf dat publi- 
privire la fra-

Acord comercial
sovieto-francez

fostMOSCOVA. La Moscova a 
semnat acordul comercial sovieto- 
francez pe anii 1963—1965. Potrivit 
acordului, schimbul de mărfuri din
tre cele două țări va crește în com
parație cu ultimii trei ani. Franța va 
livra Uniunii Sovietice utilaj complex 
pentru întreprinderile industriilor chi
mice, de hîrtie și celuloză, electroni
că și alimentară, mașini-unelfe, țevi 
de o|el, nichel, fibre artificiale și alte 
mărfuri, U.R.S.S. va livra Franței an
tracit, petrol și produse petroliere, 
minereu de mangan și crom, utilaj 
pentru mașini, ceasornice și alte măr
furi. Persoane oficiale sovietice și 
franceze au aprecia) noul acord „ca

ACCRA. Congresul unit al sindi
catelor din Rhodesia, de nord a 
hotărît să iasă din Confederația 
internațională a sindicatelor libere 
(C.I.S.L.) și să se alăture Federa
ției sindicatelor din întreaga 
Africă.

Comemorarea lui Suhe Bator
ULAN-BATOR. Oamenii muncii 

mongoli au sărbătorit la 2 februa
rie 70 de ani de la nașterea lui 
Suhe-Bator întemeietorul Partidu
lui popular Revoluționar Mon
gol și fondatorul statului mongol. 
In Piața centrală din Ulan-Ba
tor, lingă mausoleurile lui Suhe- 
Bator și H. Cioibalsan a avut 
loc ceremonia festivă de depu
nere a 
central 
deschisă 
vieții și

un nou pas important în dezvoltarea 
comerțului sovieto-francez“ și și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
tratativele care au avut loc.

ATENA. La 1 februarie, guver
nul grec a supus spre votare Ca
merei bugetul pe anul 1963. Co- 
mentînd acest buget, agenția 
France Presse subliniază creșterea 
cheltuielilor militare cu 25 la sută 
în raport cu cheltuielile militare 
din anul 1962.

coroanelor. La Muzeul 
al R. P. Mongole a fost 

o expoziție, închinată 
activității lui Suhe-Bator. ■

La 2 februarie în capitala R. P. 
Mongole a avut loc o ședință fes
tivă la care a luat cuvîntul 
J. Țendenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole. 
L. Țend, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.M., a prezentat 
raportul despre viața și activitatea 
lui Suhe-Bator.

ROMA. Medicii din spitalele de stat 
in Italia au declarat o grevă nelimi-d

fată, cerînd mărirea salariilor.

ROMA. Sîmbătă s-au încheiat la 
Roma convorbirile dintre primul mi
nistru britanic, Macmillan, și primul 
ministru italian, Fanfani. Un comuni
cat oficial cu privire la aceste con
vorbiri va fi dat publicității duminică 
înainte Macmillan să părăsească 
Roma.

NEW YORK. Mennen Williams, se
cretar de sfat adjunct al S.U.A. pen
tru problemele africane, va întreprin
de o 
multe 
geria, 
geria, 
nord,

vizită de trei săptămîni în mai 
țări ale Africii. E| va vizita Al-

Congo-ul (Leopoldville), Ni- 
Rhodesia de sud, Rhodesia de 
Nyassaland și R.A.U.

Ambasadorul Canadei 
în S. U. A. rechemat 

pentru consultări
OTTAWA 2 (Agerpres). — în le

gătură cu divergențele ivite între 
S.U.A. și Canada ca urmare a refu
zului guvernului canadian de a ac
cepta focoase nucleare americane, a- 
genția Associated Press anunță că la 
1 februarie ambasadorul Canadei în 
S.U.A., Charles Ritchie, a fost reche
mat la Ottawa pentru consultări. Di
vergențele dintre aceste două țări 
s-au accentuat după ce primul mi
nistru al Canadei, John Diefenbaker, 
a declarat în parlamentul canadian 
că recenta declarație a Departamen- 
Wul de Stat, cu privire la tratati
vele canadiano-americane referitoa
re la focoasele nucleare, a constituit 
un amestec în treburile interne ale 
.Canadei.

Conferința de presa a lui D. Rusk
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Intr-o conferință de presă ținu
tă la 1 februarie, secretarul de 
stat al S-U.A., D. Rusk, a anun
țat că președintele Kennedy a dat 
ordin să se reînceapă pregătirile 
Statelor Unite în vederea efectuării 
experiențelor nucleare subterane. 
Rusk a refuzat să mai adauge alt
ceva la această declarație, sau să 
precizeze data reluării experiențelor. 
Contrazicînd faptele îndeobște cu
noscute, secretarul de stat al S.U.A. 
a repetat din nou în declarația sa 
afirmațiile adversarilor încetării ex
periențelor nucleare și anume că 
mijloacele tehnice de care dispun 
puterile occidentale nu ar permite 
descoperirea efectivă și identificarea 
exploziilor nucleare subterane de 
mică putere. Secretarul de stat, 
Rusk, a susținut, de asemenea, că 
două-trei inspecții pe care Uniunea 
Sovietică le propune să fie efectuate 
anual la fața locului ar fi insufi
ciente.

Partea a doua a conferinței de 
presă a fost consacrată aproape în 
întregime relațiilor S.U.A. cu țările 
Europei occidentale, în primul rînd, 
în legătură cu eșuarea tratativelor 
de la Bruxelles cu privire la adera
rea Angliei la Piața comună, precum 
și a conflictului americano-canadian 
provocat de cererea Washingtonului 
ca forțele armate canadiene să fie 
înzestrate cu arma nucleară ameri
cană.

Secretarul de stat al S.U.A. a fă
cut din nou un apel insistent la 
crearea în cadrul N.A.T.O. a unor 
forțe nucleare „multilaterale“ și la 
„unitatea economică" a Occidentului 
în fața „primejdiei sovietice“.

Răspunzînd la una din întrebări, 
secretarul de stat a confirmat decla
rația anterioară a guvernului ame
rican că S.U.A. nu posedă date care 
să ateste creșterea puterii militare 
sovietice în Cuba.

Cu emofie pășim pe pămîntul orașului- 
erou, Volgograd, acolo unde cu două
zeci de ani în urmă s-au încleștat două 
lumi într-o bătălie pe care istoria a 
scris-o cu singe. De departe ne-a intim- 
pinaf renumita movilă a lui Mamai. 1 200 
kilograme de schije se găsesc acolo pe 
fiecare metru 
fele vitejilor 
ori a trecut curganul lui Mamai dintr-o 
mină intr-alta și mii de oameni și-au văr
sa* aici singele.

Pe movilă se construiește un gigantic 
monument închinat eroilor luptei de pe 
Volga. Autorul pro- ____________
iedului monumentu-

De la trimisul nostru
Pe platforma inie- --- ■

rioară a treptelor 
care duc spre vîrlul movilei, este înfăți
șat un ostaș erou. Avînd înălțimea unei 
case de trei etaje 
stincă. In mină (ine

Mai înspre virlul 
zafe șase grupuri 
vor întruchipa 
timpul acestei mari bătălii. Aici va fi con
struit un zid cenușiu, în care vor fi în
crustate cu mozaic smălțuit numele solda- 
jilor șt ofițerilor înmormlnlafi aici. 
Grupul compozițional este încununat de 
un monument înalt de 52 metri, repre- 
zentînd patria în 
spada ridicată.

De pe Movila 
treaga panoramă 
care au poposit aici cu armele în mîini în 
ianuarie 1943, strîngînd cleștele în jurul 
ocupanților 'fasciști, aveau în față un 
cîmp imens de ruine, răscolit de bombe, 
pîrjolit.

Sînt douăzeci de ani de atunci. 
Pe unde a trecut tăvălugul războiului, 
descoperi acum parcuri, străzi și bulevar
de. Volgogradul e unul dintre cele mai 
frumoase orașe ale Uniunii Sovietice. Bu
levarde largi, luminoase, cu magazine 
moderne, cu firme multicolore, care dau 
seara o feerie de culori, conduc înspre 
malurile Volgăi.

Este impresionant ritmul de construc
ție care a schimbat fața orașului erou. 
Am în față cîteva cifre pe care le-am

pătrat. Alături sin! mormin- 
luptători sovietici. De opt

citit pe un panou în plin centrul orașului; 
Volgogradul este de două ori și jumătaie 
mai mare ca supralafă locuibilă decîf îna
inte de război.

Seara, animație pe străzi. Atrași de 
amintirile trecutului, prezente în aceste 
zile mai puternic decîf oricînd, unii 
dintre cetățenii ieșiți la plimbare vizi
tează casa lui Pavlov, vestita fortăreață 
a sergentului cu același nume, care timp 
de cinci zeci și opt de zile a apărat-o 
împotriva atacurilor fasciștilor, fără să 
dea un pas înapoi, 
a-și reîmprospăta

Acolo a sosit pentru 
amintirile însuși 
gentul Pavlov. II 
înconjurat de 
grup o'e tineri ; 
vorbește despre 
torul Volgograd și 
parcă-l văd așa cum 

va fi și cum a început să fie : un oraș 
modern, înfloritor, cu o viață prosperă.

Volgogradul a devenit un oraș cu o 
industrie de prim rang. El produce zeci 
de mii de tractoare, a cincea parte a în
tregului utilaj petrolier fabricat in Uniunea 
Sovietică; o mare rafinărie 
fabrici și uzine sporesc 
volumul produefiei sale 
Trebuie să mai adăugăm
naiul Volga-Don și hidrocentrala Volj-
skaia — „Al 22-lea Congres al P.C.U.S.". 
In sala turbinelor, lungă ca un bulevard 
(are peste 600 metri), funcționează neîn
cetat douăzeci și două de agregate ; 

lui Marnai se vede în- energia electrică, transportată, prin linii 
a orașului. Oamenii de înaltă tensiune la Moscova, va po

posi în curînd și în bazinul Donețului.
Populafia orașului a sărbătorit cu emoție 

a douăzecea aniversare de la victoria 
glorioaselor lupte de pe Volga. La ora 
12, adică la ora în care, cu 20 de ani 
în urmă, s-au predat ultimii hitleriști, a 
lost aprinsă, de la o seînfeie a centralei 
electrice, flacăra memorabilelor festivi
tăți. Apoi, în amurg, în fafa obeliscului 
înălțat în memoria eroilor din războiul 
civil și din marea bătălie de pe Volga a 
lost aprins un loc etern. Mii de oameni 
și-au descoperit capelele. Pîlpîind, flacă
ra veșnică parcă vorbea : „Priviți și nu 
uitați. Să fie pace pe pămînf I"

AMBROZIE MUNTEANU

el pare că iese din 
o grenadă.
movilei vor fi așe- 

compozifionale, care 
faptele de eroism din

chipul unei mame cu

le-am
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el 

vii-

și alte 
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apoi ca-

O nouă încercare de infiltrare respinsa
la granița

SANAA 2 (Agerpres). — Ceicuiile 
oficiale din Yemen au anunțat o 
nouă ciocnire armată care a avut 
loc la frontiera dintre Republica A- 
rabă Yemen și Beihan (emirat care 
se află sub protectoratul englez).

Intr-un comunicat transmis de 
postul de radio Sanaa se arată că 
trupele republicane au respins în
cercarea inamicului de a se infiltra 
pe teritoriul Yemenului din direcția 
Beihan. Soldați! republicani au des
chis un foc 
două camioane 
ment

intens și au capturat 
militare cu arma

de proveniență britanică.
★

seara zilei de 1 februarie a 
loc la Sanaa o întîlnire între

In 
avut
Abdel Hakim Amer, adjunctul co
mandantului suprem al forțelor ar
mate egiptene, care se află într-o vi
zită în R. A. Yemen, și șefii tribu
rilor yemenite. Șefii triburilor s-au 
pronunțat din nou împotriva orică
rui amestec imperialist în probleme
le interne ale țării lor și s-au an
gajat să sprijine pe mai departe gu-

Yemenului
vernul republican în frunte cu As- 
Sallal.

★
Guvernul Republicii Arabe Yemen a 

elaborat un plan în vederea introduce
rii în Yemen a asistenței medicale. Po
trivit acestui plan, se va înființa un Mi
nister al Sănătă(ii și se vor amenaja 
spitale, laboratoare și farmacii. Sub ve
chiul regim feudalo-monarhic asistenta 
medicală era necunoscută în Yemen. 
Procentul mortalității infantile se ridi
ca la peste 50 la sută.

Tn curînd se va crea

O societate națională 
a petrolului în Irak

Un grup de partizani din Angola, pornind la o acțiune de luptă Împotriva colonialiștilor portughezi.

BAGDAD 2 (Agerpres). 
transmite : Luînd cuvîntul 
rința de presă organizată la 31 ia
nuarie pentru ziariștii locali și 
străini, primul ministru al Irakului, 
Kassem, a abordat unele probleme 
privind situația internă a țării.

Kassem a declarat că guvernul in
tenționează să creeze o societate na
țională irakiană a petrolului. Legea 
cu privire la crearea unei asemenea 
societăți va fi adoptată -în curînd. 
Kassem a anunțat de asemenea că în 
Irak s-au descoperit importante ză
căminte de petrol, ale căror rezerve 
nu sînt valorificate de societățile pe
troliere străine. Aceste . zăcăminte 
vor fi trecute Societății naționale 
irakiene a petrolului.

Kassem a arătat în continuare că 
în luna februarie comitete speciale 
vor discuta problema unei constitu
ții permanente și a legii electorale. 
Kassem a subliniat că elaborarea le
gii electorale se va încheia luna a- 
ceasta, iar elaborarea constituției — 
în iulie a.c. Uriașele bogății petrolie
re ale Irakului, a spus Kassem, sînt 
obiectul intrigilor imperialismului 
avid împotriva Republicii Irak. A-
cest lucru este valabil în egală mă- 
fuiS atK pentru imperialismul en-, 

[ Sfcf* cit țri pentru cel american.

— TASS 
la confe-
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