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ACTUALITATEA
Succesele laminatorilor 

hunedorenl

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Colectivul laminorului Bluming 
de la Hunedoara a aplicat anul a- 
cesta în producție o serie de mă
suri tehnico-organizatorice pentru o 
mai bună folosire a capacităților de 
producție. S-a îmbunătățit aprovizio
narea laminorului cu lingouri calde. 
Multe cuptoare adînci au fost repa
rate înainte de vreme. Măsurile de 
mai sus, ca și sporirea vitezei de 
laminare a fiecărui lingou, au dat 
bune rezultate în producție. în luna 
ianuarie laminatorli de la Bluming 
au laminat cu aproape 3 400 tone 
mai mult oțel decît prevederile pla
nului.

Ștafeta culturală

Formațiile artistice din raionul 
Corabia au pornit într-o ștafetă cul
turală organizată de către Comite
tul raional pentru cultură și artă. 
Duminică au fost prezentate pri
mele programe din cadrul acestei 
manifestări în localitățile Călărași, 
Cilieni și Vădăstrița. Asemenea ma
nifestări au avut loc și în numeroa
se comune și sate din raioanele 
Balș, Calafat, Segarcea și Caracal. La 
ele au participat mii de colecti
viști.

Tineri excursioniști

Ieri a sosit în Capitală de la Tg. Mu
reș un tren special cu peste 700 tineri 
din întreprinderile orașului și din comu
nele Dumbrăvioara, Sîngeorgiu de Pă
dure și altele. Timp de două zile ei vor 
vizita Bucureștiul. (De la Dumitru Gheor
ghe, coresp. voluntar).

Televiziune București-Sofia 
prin radio-releu

Spectacolul de varietăți prezentat 
duminică seara de televiziunea ro- 
mînă a fost retransmis și de televi
ziunea din Sofia. Aceasta este pri
ma retransmisie după ce s-a reali
zat legătura de radio-releu între 
București—Sofia. Cu acest prilej, 
televiziunea romînă a transmis un 
călduros salut telespectatorilor bul
gari.

A 15-a aniversare a semnării Tratatului de prietenie, colaborare 
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Experiența noastră in buna folosire 
și întreținere a utilajului

In întreprinderile Industriei chimice, 
înzestrate cu instalații moderne și de 
mare productivitate, cu un proces teh
nologic în cea mai mare parte meca
nizat și automatizat, îndeplinirea și de
pășirea planului depinde în bună mă
sură de folosirea din plin și menținerea 
în perfectă stare de funcționare a insta
lațiilor și agregatelor prinfr-o exploata
re rațională și prin efectuarea ia timp 
a lucrărilor de reparații.

Pe baza utilizării mai bune a capaci
tăților existente și înfrefin^rii în bune 
condiții a utilajelor, colectivul între
prinderii noastre a produs anul trecut 
peste plan mai bine de 26 000 tone de 
sodă caustică și calcinată, carbonat de 
sodiu brut și alte produse. Buna func
ționare a utilajului și agregatelor ne-a 
permis să îmbunătățim simțitor și cali
tatea produselor. Peste 95 la sută din 
soda calcinată produsă a fost de calitate 
superioară și peste 91 la sută din soda 
caustică fabricată a fost de calitatea în- 
tîia.

Ce am întreprins pentru o cîf mai 
bună funcționare și întreținere a uti
lajului ?

In primul rînd, au fost elaborate in
strucțiuni precise de deservire a utila
jului, s-au stabilit parametri optimi de 
funcționare și s-a asigurat instruirea o- 
peraforilor chimiști și a tuturor muncii 
forilor care deservesc și participă în 
mod direct la exploatarea instalațiilor 
tehnologice. Buna funcționare ș| între
ținere a utilajului sînf înscrise printre 
obiectivele de bază ale întrecerii so
cialiste.

O deosebită atenție a fost acordată 
protecției aparaturii împotriva coroziu
nilor chimice șl atmosferice. In această 
privință am obținut rezultate bune priri 
folosirea unor inhibitori de coroziune, 
.um sînf, de pildă, polisulfurile ce le 
dozăm 1ri procesul de fabricație a so- 
dei calcinate, azotatul de sodiu și sul
fatul în procesul de fabricare a sodei 
caustice. Folosirea inhibitorilor s-a do
vedit avantajoasă afîf prin faptul că 
duce la prelungirea duratei de funcțio
nare a utilajului, cît și prin aceia că 
contribuie la ridicarea nivelului calita
tiv al produselor. Astfel, în urma do
zării polisulfurilor, conținutul în fier 
din soda calcinată a scăzut la 40 grame 
pe tonă, față de 50 grame cît a fost în 
anul 1961. Tot în scopul protejării uti
lajului împotriva agenților corozivi, a 
fost format un colectiv de specialiști 
care a studiat noi metode de protecție 
anticorozivă de o mai mare eficacitate.

In prezent se experimentează utilizarea 
unor pelicule de protecție pe bază de 
clor, cauciuc, bitum efc, precum și pro
tecția catodică a unor agregate din fa
brica de sodă caustică.

Spre deosebire de anii precedenfi, un 
accent deosebit s-a pus pe executarea 
reviziilor și reparațiilor preventive, ur- 
mărindu-se să se reducă la maximum 
opririle accidentale în funcționarea u- 
filajelor. Cum pe alocuri se ivesc totuși 
unele defecțiuni tehnice, pentru a face 
ca acestea să fie cîf mai puțin resimțite 
în producție, au fost organizate echipe 
complexe pe secții și schimburi care 
intervin operativ ori de cîte ori este 
nevoie.

Pentru reducerea duratei reparațiilor 
s-a folosi* în multe cazuri metoda re
parării din mers a mașinilor și agre
gatelor. De exemplu, în fabrica de sodă 
calcinată, la compresoarele de bioxid 
de carbon, cutiile de ventile de la re
fularea cilindrilor de gaz se încrustează 
din cauza impurităților și e nevoie ca 
ele să fie curățate cel puțin o dată pe 
lună; asta presupune oprirea completă 
a mașinii pe cel puțin 24 de ore. Pen
tru a scurta durata reparației respecti
ve, s-a confecționat dinainte o serie 
completă de astfel de cutii, pentru a 
putea fi schimbate în cel mai scurt 
timp. Cutiile încrustate sînf curățate 
după demontare. Schimbarea nu nece
sită decît circa 4 ore, însă aceasta se 
poate realiza și treptat, oprind mașina 
pe foarte scurt timp, în 4—5 rînduri 
consecutiv.

In tehnologia reparațiilor utilajului 
chimic, am căutat să introducem o nouă 
metodă de muncă, bazată pe cunoaș
terea mai aprofundată a instalațiilor și 
tehnologiei aparaturii chimice. De pil
dă, la fabrica de sodă calcinată în mod 
frecvent se încrustează schimbătoarele 
de căldură de la saturatoarele de amo
niac. Dezincrusfarea se făcea pînă a- 
cum manual, cu un mare consum de 
manoperă și dura 45 de zile pentru 
fiecare aparat; era necesară demonta
rea, dezincrusfarea și remontarea u- 
nui mare număr de țevi de răcire. Pen
tru a cîștiga timp s-a schimbat tehnolo
gia dezincrustării, înlocuind metoda 
manuală cu o metodă de dezincrustare 
chimică; ca urmare s-a redus durata

Ing. IUSTIN ROGOZ 
directorul Uzinelor 

de produse sodice — Ocna Mureș

LA SATE ÎN „LUNA CĂRȚII"
PLOIEȘTI (trimișii 

„Scînteii“). Străbatem 
comune și sate din re
giunea Ploiești. Peste 
tot — la cămine cultu
rale, la biblioteci, în 
vitrinele librăriilor — 
afișe mari anunță des
fășurarea „Lunii cărții 
la sate“. Această im
portantă acțiune cul
turală de masă prile
juiește variate mani
festări de populariza
re și difuzare a cărții.

Ieri în comuna Li- 
pănești, raionul Plo
iești, au început „Zile
le cărții agrozootehni
ce“. Numeroși colecti
viști s-au întîlnit la 
căminul cultural. După 
președintele sfatului 
popular, a vorbit in
ginerul agronom Gh. 
Iliescu. El a arătat 
colectiviștilor cît de 
mult le folosește să-și 
însușească cunoștin
țe cît mai bogate 
din cărțile agro
zootehnice. Au partici
pat apoi la discuții cîți- 
va dintre cel mai ac
tivi cititori ai biblio
tecii. Colectiviștii au 
asistat și la un specta
col prezentat de artiș

tii amatori. Biblioteca 
și-a propus să inițieze 
în aceste zile pe mar
ginea cărților și bro
șurilor agrozootehnice 
diferite consfătuiri cu 
colectiviștii, lecturi în 
cercurile de citit.

Programul manifes
tărilor în „Luna căr
ții" este bogat și in
teresant. La bibliote
cile comunale și să
tești din regiunea Plo
iești ,vor avea, loc seri 
literare pe tema „Eroi
cul Februarie 1933“. 
Unele cămine cultura
le au programat seri 
de poezie. Multe bi
blioteci se pregătesc 
pentru „Zilele cărții 
de știință populari
zată".

Pentru a pune la 
îndemîna cumpărători
lor noile apariții edi
toriale, librăriile să
tești s-au aprovizionat 
cu numeroase volu
me, au organizat stan
duri, expoziții cu vîn
zare. O asemenea ex
poziție s-a deschis la 
sediul gospodăriei co
lective din Urlați. Aici 
sînt prezentate peste 
500 de lucrări politice,

agrozootehnice, litera
re, de știință populari
zată.

— Vizitînd expozi
ția, vreo 30 de săteni 
au cumpărat sîmbătă 
numeroase cărți — ne 
spune Victoria Vîlcu, 
difuzoare de carte. Co
lectivistul Iosif An- 
dradi, care lucrează în 
sectorul zootehnic, și-a 
îmbogățit biblioteca 
personală cu o lucrare 
■despre „Creșterea ovi
nelor" și alta despre 
„Creșterea porcilor", 
iar colectivistul Ște
fan Mihal a. cumpărat 
o carte despre „Cultu
ra plantelor oleagi
noase".

Astfel de expoziții 
cu vînzare s-au orga
nizat pînă acum la 
24 de gospodării co
lective din regiune. In
teresul sătenilor pen
tru carte a crescut 
mult în ultimii ani. In 
1962, unitățile coope
rației de consum din 
regiune — 78 de li
brării sătești, 380 de 
raioane de librărie și 
2 autolibrării — au 
vîndut la sate cărți în 
valoare de 3 281 000 lei.

La Lipăneștl a sosit autolibrâria.
(Continuare în pag. II-a)

Librăria din comuna Urlați oferă cumpărătorilor noutăți editoriale apărute cu prilejul „Lunii cărții la sate" (stînga). La expoziția de 
cărți cu vînzare, deschisă Ia sediul gospodăriei colective (dreapta). (Foto ■ Gh. Vințtlă)

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Popitlare Romîne

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și al întregului popor sovietic vă felicităm pe dv. și în 
persoana dv. poporul frate romîn cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Romînă.

Acest tratat, bazat pe principiile marxism-leninis- 
mului și ale internaționalismului socialist, a pus fun
damentul trainic al dezvoltării și întăririi relațiilor 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală 
fructuoasă dintre țările noastre. Anii care au trecut 
au demonstrat convingător că el corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale popoarelor noastre, cauzei uni
tății și coeziunii tuturor statelor socialiste.

Oamenii sovietici se bucură în mod sincer că rela
țiile de prietenie dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă se dezvoltă și se întăresc din zi în 
zi. Credincioase mărețelor principii ale coexistenței 
pașnice, Uniunea Sovietică și Republica Populară Ro
mînă împreună cu celelalte țări socialiste luptă con
secvent pentru dezarmare generală și totală, pentru 
încheierea tratatului de pace german și normalizarea 
pe această bază a situației în Berlinul occidental și 
rezolvarea celorlalte probleme arzătoare ale contem
poraneității, pentru triumful cauzei păcii și fericirea 
întregii omeniri.

Poporul sovietic care merge cu încredere pe drumul 
construirii comunismului salută din toată inima succe
sele minunate ale poporului romîn obținute sub con
ducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn în 
construcția socialistă. Poporul nostru apreciază mult 
eforturile Republicii Populare Romîne în lupta pentru 
pace, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale în
tre țările balcanice și transformarea regiunii Balcani
lor într-o zonă a păcii, liberă de arma racheto-nu- 
cleară.

In această zi remarcabilă vă urăm dv., dragi tova
răși, și întregului popor romîn succese mari, continui 
în îndeplinirea programului desăvîrșirii construirii so
cialismului, în lupta pentru întărirea unității și coeziu
nii țărilor socialiste, pentru menținerea și întărirea 
păcii.

Trăiască prietenia veșnică, de nezdruncinat și cola
borarea dintre popoarele sovietic și romîn !

N. S. HRUȘCIOV 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

L. I. BREJNEV 
președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin, 3 februarie 1963.

Tovarășului
L. I. BREJNEV

Președintele Prezidiului sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,
MOSCOVA)

In numele. Comitetului Central al Partidului Munci; 
toresc Romîn, Consiliului de Stat, .Consiliului def 
Miniștri al Republicii Populare Romîne,- în numele în
tregului popor romîn și al nostru personal, vă trans
mitem dv., și prin dv. marelui popor sovietic, C.C. al 
P.C.U.S. și guvernului U.R.S.S., un salut frățesc și feli-i 
citări cordiale cu ocazia aniversării a 15 ani de la semn 
narea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență! 
mutuală între Republica Populară Romînă și Uniunea' 
Sovietică.

Tratatul romîno-sovietic, a cărui aniversare o săr
bătorim astăzi, exprimă înaltele principii leniniste ale 
internaționalismului socialist pe baza cărora între ță
rile noastre s-a statornicit o prietenie trainică și se' 
dezvoltă continuu relații frățești multilaterale în toate 
domeniile de activitate.

Poporul romîn nutrește sentimente profunde de rei 
cunoștință față de Uniunea Sovietică pentru ajutorul 
internaționalist ce i-1 acordă în opera de construire a 
socialismului.

Relațiile de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R.P.R. și U.R.S.S., prietenia dintre toate 
țările socialiste slujesc intereselor vitale ale popoa
relor noastre, întăririi continue a unității lagărului 
socialist, promovării principiilor coexistenței pașnice 
între țările cu sisteme sociale diferite, luptei pentrh 
pace în întreaga lume.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succei 
sele popoarelor sovietice în dezvoltarea economică, îrf 
avîntul științific și cultural, în făurirea bazei materiale 
a comunismului.

In această, zi de mare sărbătoare a prieteniei romi-* 
no-sovietice vă urăm dv. dragi tovarăși și întregului 
popor sovietic noi și mari victorii în construirea Co
munismului, în lupta dv. nobilă pentru triumful cauZei 
socialismului și a păcii în lumea întreagă.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., 

președintele Consiliului 
de Stat

al Republicii Populare 
Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Populare 
Romîne

București, 3 februarie 1963.

MAREA PRIETENIE
Se împlinesc astăzi 15 ani de la 

semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă.

Exprimînd sentimentele de prie
tenie romîno-sovietice, comunitatea 
de năzuințe și țeluri ale celor două 
popoare. Tratatul a dat o bază 
trainică relațiilor de colaborare mul
tilaterală dintre țările noastre, dez
voltării continue a acestora în in
teresul reciproc și al victoriei cauzei 
păcii și socialismului.

Văzînd în poporul sovietic prie
tenul său cel mai apropiat, poporul 
romîn consideră alianța și colabo
rarea cu U.R.S.S., unitatea lagărului 
socialist drept o garanție de nădejde 
a independenței și securității sale, a 
construirii cu succes a socialismului 
și comunismului.

Ca prieteni devotați și ca tovarăși 
de luptă, oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu profundă admi
rație marile succese obținute de po
porul sovietic în construcția desfă
șurată a comunismului, în înfăp
tuirea prevederilor Programului a- 
doptat de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Datorită entuziasmului clo
cotitor în muncă al poporului sovie
tic, îndeplinirii și depășirii an de 
.an a prevederilor planului septenal, 
crește rapid forța economică a Uniu
nii Sovietice, care a și cucerit prio
ritatea pe plan mondial într-un șir 
de ramuri importante ale producției, 
științei și tehnicii. Realizările gran
dioase în făurirea bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, în creșterea 
vertiginoasă a forțelor de producție, 
în dezvoltarea economiei și ridicarea 
nivelului de trai și în cucerirea spa
țiului cosmic sînt rodul politicii le
niniste a P.C.U.S., a Comitetului său 
Central și a guvernului sovietic în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov.

Poporul sovietic săvîrșește o operă 
de imensă însemnătate internaționa
lă aducînd un aport de cea mai 
mare importanță la creșterea forței 
și influenței sistemului socialist, la 
demonstrarea superiorității socialis
mului — și aceasta este un puternic 
factor de revoluționare a conștiinței 
popoarelor lumii, de mobilizare a lor 
la lupta pentru eliberarea de exploa
tare și asuprire, de creștere a puterii 
de atracție a ideilor marxism-leni- 
nismului. Popoarele lumii văd cu 
speranță și încredere imaginea pro
priului lor viitor în trăsăturile socie
tății comuniste pe care o înalță po
porul sovietic — societatea Păcii și 
Muncii, Libertății și Egalității, Fră
ției și Fericirii popoarelor.

Spre acest viitor, spre această pri
măvară a omenirii merge cu însufle
țire și poporul romîn. O etapă isto
rică a fost străbătută cu succes — 
prin victoria deplină a socialismului 
la orașe și sate. Romînia s-a trans
format într-o țară cu o economie so
cialistă unitară, cu o industrie în 
plin avînt care constituie temelia 
trainică a progresului întregii eco
nomii, în procesul făuririi bazei teh- 
nico-materiale a socialismului.

In perioada acestor 15 ani, pro
ducția globală a industriel a cres-

NICOLAE CEAUȘESCU 
membru al Biroului Politic, 

secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Romîn

cut în Romînia de aproape 8 ori ; 
o mare dezvoltare au cunpscut ra
murile de bază, hotărîtoare, ale in
dustriei ; ramurile construcțiilor de 
mașini și a industriei chimice și-au 
sporit producția de circa 17 ori ; 
siderurgia — de 8 ori ; indus
tria energiei electrice — de a- 
proape 10 ori. An de an preve
derile planului șesenal au fost 
depășite, în 1962 planul fiind reali
zat în proporție de 101,9 la sută. în 
perioada 1960—1962 producția globa
lă industrială a crescut cu 55 la 
sută, cu un ritm mediu anual de 15,8 
la sută față de un ritm mediu de 
circa 13 la sută planificat pentru anii 
șesenalului. în agricultură a crescut 
producția vegetală și animală în pe
rioada colectivizării, ceea ce a per
mis satisfacerea nevoilor de apro
vizionare ale populației cu pro
duse alimentare și ale industriei 
cu materii prime. Pe baza dez
voltării economiei, crește continuu 
nivelul de trai al poporului. însu
flețit de rezultatele obținute, po
porul romîn își consacră în conti
nuare întreaga energie și spiritul de 
inițiativă înfăptuirii programului a- 
doptat de Congresul al III-lea al 
P.M.R., programul desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria noa
stră.

Marile realizări dobîndite de po
porul romîn în construirea socialis
mului sînt rodul muncii creatoare, 
pline de avînt a muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, care pășesc îna
inte sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn. A- 
ceste succese exprimă rodnicia rela
țiilor de colaborare și întrajutorare 
statornicite între țările socialiste, a- 
jutorul frățesc acordat tării noastre 
de Uniunea Sovietică.

în cadrul colaborării romino-so- 
vietice. care se desfășoară pe baza 
egalității și avantajului reciproc, 
sfera relațiilor economice și a schim
burilor comerciale a crescut an de 
an ; în cei 15 ani care au trecut de 
la semnarea Tratatului volumul a- 
cestor schimburi a crescut de 13 ori. 
U.R.S.S., ocupînd primul loc în co
merțul exterior al țării noastre, ne 
furnizează echipament și instalații 
complexe. Industria primește docu
mentație tehnică sovietică pentru 
construirea și reconstruirea a nu
meroase obiective. De o mare impor
tanță pentru dezvoltarea economiei 
noastre naționale este acordul pri
vind ajutorul tehnic acordat de 
Uniunea Sovietică pentru con
struirea marelui combinat siderur
gic de la Galați, a unor întreprin
deri chimice și a altor obiective. Se 
dezvoltă cu succes și colaborarea 
tehnico-științifică, schimbul reci
proc de experiență.

Adîncirea și perfecționarea rela
țiilor de colaborare statornicite în 
cadrul lagărului socialist, coordona
rea planurilor economice, coopera

rea și specializarea în producție po- 
trivit hotărîrilor Consfătuirii din iu
nie a reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R., constituie un 
factoi’ de seamă al accelerării dez
voltării fiecărei țări socialiste în 
parte și a sistemului mondial socia- 
list în ansamblu. Țările socialiste, 
călăuzindu-se după principiile fun- 
damentale ale diviziunii internațio
nale socialiste a muncii, consideră 
ca o datorie a lor să dezvolte întră-, 
jutorarea reciprocă pentru asigura
rea unui ritm mai înalt de 
creștere a producției industriale 
și agricole în fiecare țară, po
trivit posibilităților existente, pen- 
tru egalizarea treptată a nive
lurilor de dezvoltare economică 
pentru ca în limitele aceleiași epoci 
istorice, să înfăptuiască trecerea lâ 
comunism, precum și pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinii de a obține 
victoria socialismului în întrecerea 
economică pașnică dintre cele două 
sisteme.

O puternică demonstrație a prie
teniei frățești romîno-sovietice și, 
in același timp, o contribuție de 
seamă la dezvoltarea continuă a re
lațiilor și a colaborării dintre parti
dele și țările noastre, la întărirea 
coeziunii marii comunități a țărilor 
socialiste au adus vizita în Uniunea 
Sovietică în I96l a delegației de 
partid și guvernamentale romîne 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și vizita de răspuns 
din 1962 a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice condusă de 
tovarășul N. S. Hrușciov. Aceste 
vizite, care s-au transformat în 
manifestări emoționante ale priete
niei noastre au scos încă o dată în 
evidență unitatea deplină de vederi a 
partidelor și guvernelor celor două 
țări în problemele relațiilor comune, 
ale dezvoltării mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și în probleme
le vieții internaționale.

Schimburile de delegații culturale, 
vizitele oamenilor de știință, litera
tură și artă, au prilejuit întotdeauna 
întîlniri prietenești, din cele mai 
cordiale, au contribuit, la cunoaște
rea reciprocă a valorilor spirituale 
ale ambelor popoare.

Tratatul romino-sovietic este uh 
document al păcii, străbătut de ideile 
nobile ale prieteniei și securității 
popoarelor, el oglindește hotărîrea 
țărilor noastre de a lupta pentru 
asigurarea păcii — problema funda
mentală a zilelor noastre.

Corespunzător intereselor vitale 
ale. propriilor popoare și ale cauzei 
socialismului în lume, năzuințelor 
întregii omeniri, U.R.S.S. și R. p. 
Romînă au ca linie directoare a po
liticii lor externe principiile leniniste 
ale coexistentei pașnice și nu-și pre
cupețesc eforturile pentru a face ca 
aceste principii să triumfe în rela
țiile internaționale.

Uniunea Sovietică și-a cucerit sti
ma. popoarelor prin rolul său de 
prim ordin în lupta pentru salvgar
darea păcii mondiale, prin inițiativa 
fermitatea și perseverența eforturi
lor depuse pentru micșorarea încor-

(Continuare în pag. IlI-a)
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Un nou magazin de textile și încălțăminte la Sibiu (Foto : R. Costin)

Pe la începutul iernii 
acesteia. la parterul 
noului bloc de pe stra
da Kirov, colț cu bule
vardul Bălcescu s-a des
chis un magazin cu în
fățișare maj puțin o- 
bișnuifă : galeria de 
gravuri a Fondului 
Plastic. Răspunzînd in
teresului tot mai viu 
manifestat de public cu 
prilejul expozițiilor — 
devenite tradiționale — 
din Luna gravurii, ma
gazinul și-o propus să 
pună la îndemîna, și în 
afara acestor expoziții, 
lucrări realizate de frun
tași ai arfei noastre 
fice.

Cele mai multe 
operele prezentate 
sînt cunoscute din 
pozițiile de stat și 
sonale. din anualele de 
grafică. Artiști din gene
rația mai .vîrstnică, Pe- 
rahim. V. Dobrian, Gy 
Szabo Bela, Mariana 
Petrașcu, Gh. Ivancen- 
co, alții ale căror nume 
s-au făcui cunoscute în

. cunoaștere graficii
noastre contemporane, 
magazinul ar putea or
ganiza mici expoziții, 
primenindu-le la inter
vale scurte, de 10—15 
zile. De asemenea, s-ar 
cuveni ca numărul gra
vurilor prezentate să fie 
mai mare.

Ar trebui să se gă
sească o soluție pentru 
ca, la cerere, cumpără
torii să aibă posibilita
tea de a procura și ra
me pentru lucrările alo
se; uneori gravurile sînt 
cumpărate pentru a fi 
dăruite. Frumos înră- 

_. mate, ele ar fi mai de 
făcut* decît efect.

Rezultatele pe

ultimii ani, Geta Brătes- 
cu. M. Chirnoagă, Cor
nelia Danef, I. Boțan 
sînt prezenți în această 
originală expoziție cu 
lucrări de valoare, în 
care yibreșză realitatea 
noastră contemporană.

Vitrine largi, un in
ferior modern, de bun 
gust, cu mobilier Sobru, 
invită pe cumpărători 
într-o ambianță priete
nească. Ștîn.d la masă, 
răsfoiești mapele cu 
gravuri în alb-negru, 
colorale, sau cu acuare
le. Atmosferă plăcută, de 
cabinei de stampe. Așa 
îricît, deși Fondul Plas- ITIS,e. « li ma. ae 
tic nu a făcut decît efect.
foarte puțin cunoscută Rezultatele pe care 
această realizare a - sa, le-a obținut pîna acum 
numărul cumpărătorilor noul magazin al Fondu- 
e fot mai mare ; iar o- Iu' Plastic șînf vrednice 
pere valoroase ale ar- de consemnat. Ele ilus- 
tiștilor noștri pătrund trează varietatea mijloa- 
în locuințele oamenilor celor ce pol fi folosite 
muncii. adUcînd încă un pentru a face larg cu- 
crî.mpei de frumusețe în noșcută arta noașlră 
viața lor de toate zilele, contemporană,

Pentru o mai bună

Reparațiile 
sînt pe terminate

...la S.M.T. Simian, 
raionul Tr. Severin. 
Pînă acum au fost re
parate 65 de tractoare. 
86 de pluguri. 109 se
mănători și peste 100 
de grape. în vederea 
ridicării pregătirii 
profesionale, mecani
zatorii participă cu 
regularitate la cercu
rile de ‘invățămînt din 
stațiune. (De la ■ Nico
lae Marin, funcționar).

tii de la Fabrica de 
țevi din Roman. Mai
strului loan Ivănuș. 
care are 25 de ani ve
chime, i s-au acordat 
5 500 lei premiu. Sume 
importante au mai 
primit și laminori.știi 
Gheorghe Apostoaie, 
Alexandru Dăscălescu, 
Niculae Neacșu și al
ții. (De la Constantin 
Smerea, lăcătuș).

nă, la care și-au dat 
concursul tineri elevi 
și muncitori din loca
litate. (De la Aurelian 
Miloș, sudor).

4 modele noi

La căminul 
cultura!

In vederea realizării sarcinilor de plan'
In vederea realizării sarcinilor de lor. Tot aici s-a-început construcția 

la trustul de foraj unei hale de revizuit și probat mo
de

M. P.

Spre Băile
Herculane

...Călimănești, Govo
ra și alte stațiuni bal- 
neo-climaterice ■ au 
plecat luna, trecută 
primii 15 muncitori de 
pe ■ șantierul de ■ da 
Brazi. Printre aceștia 
se află zidarul Nico,- 
lae Brăneșcu, șoferul 
Constantin Slav etc. 
Alți constructori de pe 
șantierul nostru își 
petrec acum concediul 
de odihnă la Vatra 
Dornei. și Victoria. 
(De la Dan C.omănes-

...de țesături colora
te, în 22 de desene, a 
produs în luna ianua
rie colectivul secției 
țesătorie de la fabrica 
„Dorobanțul" din Plo
iești. O 
importantă 
Gheorghe 
Gheorghe
za. Gheorghe și alții. 
(De la Ion Tohă- 
neanu, muncitor).

contribuție 
au. adus 

Silache, 
Mirea, R.o-

plan pe 1963,
Moinești au fost luate numeroase ■ toarele. 
măsuri tehnico-organizatorice. Pen- foraj, 
tru asigurarea unui ritm de lucru ■ 
normal în timpul iernii, toate sonde
le au fost prevăzute cu calorifere,,cu 
aburi și. radiatoare electrice. De.a- 
semenea, în scopul ridicării caracte
risticilor de lucru ale . turbinelor, la 
baza tubulară Moinești se amena
jează un ștand de probă a turbine-

necesare ' instalațiilor

ri-
Un

O atenție deosebită se acordă 
dicării calificării muncitorilor, 
număr de 290 tineri muncitori vor 
urma timp de- 6- luni cursurile școlii 
de calificare de scurtă durată, fără 
scoatere din producție, în meseriile 
de mecanici pentru motoare și în
treținere, turliști de înaltă calificare. 

, . (Agerpres)

Experiența noastră in buna folosire 
și întreținere a u

...din comuna Gelu, 
raionul Sînnicolau 
Mare, se țin în fie
care săptămână confe
rințe pe teme agro
tehnice. științifice sau 
din alte domenii. Re
cent. profesoara Geor- 
geta Opriș a vorbit fe
meilor, care participă 
la cercul de artă culi
nară. despre igiena a- . 
lim.ențației. Formațiile cu, tehnician). .’ 
artistice de amatori 
au prezentat un spec
tacol. intitulat „înflo
rește tara mea". în 
prezent artiștii ama
tori pregătesc două 
piese de teatru. (De la 
Octavian Voica, co
lectivist).

CUrmare din pag î-a)

Un patinoar

Premii de vechime

...în valoare de 
726 000 de lei au pri
mit recent siderurgiș-

...a fost amenajat 
la Brăila, pe tere
nul Asociației sporti
ve „Voința", dotat cu 
garderobă încălzită, 
bufet tribună acope
rită pentru publicul 
spectator etc. Primele 
manifestări sportive 
pe acest patinoar au 
avut loc cu prilejul 
spartachiadei de iar-

In raionul Săveni există organi
zații de bază în toate cele 51 de 
gospodării agricole colective. Orga
nele și organizațiile de partid au în 

. centrul atenției lor munca pentru 
. consolidarea economico-organizato- 
rică^a G-A.C., ridicarea tuturor gos
podăriilor la nivelul celor fruntașe, 

.creșterea producției agricole vege
tale și animale.

Periodic, în ședințe de birou sau 
■în plenare ale comitetului raional 
sînt dezbătute cele mai importante 
probleme legate de activitatea orga
nizațiilor de bază de la sate. într-o 
plenară lărgită s-a analizat munca 
de partid pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a G.A.C. și s-a 
.alcătuit un plan concret de măsuri 
menite să contribuie la creșterea ro
lului organizațiilor de bază in în
treaga activitate a gospodăriilor co
lective. planul de măsuri adoptat la 
această plenară a fost pe larg dezbă
tut în organizațiile de bază, consti
tuind un îndreptar prețios în munca 
acestora de consolidare a gospodării
lor colective.

Pentru ca sprijinul acordat orga
nizațiilor de bază să fie cît mai ca
lificat și eficace, biroul comitetului 
raional de partid se îngrijește de in
struirea aparatului de partid și în 
■mod deosebit a instructorilor terito
riali. activiști care lucrează în mod 
nemijlocit cu organizațiile de bază, 
în fata instructorilor se tin sistema
tic expuneri despre sarcinile cele mai 
importante care stau în fata agricul
turii raionului. Activiștii de partid 
au vizitat gospodăriile colective 
fruntașe din Vlăsinești Stiubeni, Să- 
veni. Sîrbi și au luat cunoștință 
de experiența bună a organiza
țiilor de bază din aceste gospodării 
în planificarea activității de partid, 
pregătirea adunărilor generale, mun
ca pentru întărirea rîndurilor orga
nizațiilor și educarea comunistă a 
membrilor și a candidaților de par
tid etc. In urma acestor vizite, acti
viștii de partid Gh. Iftime. V, Das- 
călu și alții și-au îmbogățit cunoș
tințele. dînd un ajutor mai cohfpe^ 
tent și concret organizațiilor de bază 
în desfășurarea muncii de partid.

Pe tarlalele 
gospodăriei 

colective

...„Viața Nouă" din 
comuna Rădulești, ra
ionul Urziceni, au fost 
transportate' în '~wlțt- 
mele zile peste 50 tone 
de îngrășăminte na
turalei în, zilele urmă
toare. colectiviștii vor 
transporta pe terenu
rile care vor fi culti
vate cu porumb alte 
100 tone de .îngră
șăminte. Au muncit 
cu multă sîrguință 
membrii brigăzii a 
doua de cîmp, condu
să de brigadierul Va
sile Toader. (De la 
Florin Simionescu, 
responsabilul centru
lui de radioficare Ur
ziceni).

Un mijloc important de sprijinire 
a organizațiilor de partid în munca 
lor de întărire a gospodăriilor colec
tive, îl constituie, după cum se știe, 
instruirea birourilor organizațiilor 
de bază. Pentru aceasta prelucrăm 
cu ele hotărîrile partidului și guver
nului, punem în fața birourilor cele 
mai noi sarcini care stau în fața co
mitetului raional. In luna decembrie, 
timp de 6 zile, am organizat un se
minar cu secretarii organizațiilor de 
bază. Membri ai biroului comitetu
lui raional, activiști ai Comitetului 
regional de partid Suceava au ținut 
în fața lor expuneri despre crește
rea rolului conducător al partidului 
în etapa desăvîrșirii construcției so-

V3AȚA DE PARTID

acestei operații cu 35 de zile pe a- 
parat, realizîndu-se prin producția ob
ținută în 
mului de 
de peste un milion și jumătate lei.

Ne-am
dicarea calificării și specializarea mun
citorilor ca-e lucrează la reparații. E- 
xecufarea reparațiilor a fost organizată 
pe ansamble și categorii de utilaj, ur- 
mărindu-se pe cît posibil ca aceiași 
oameni să facă în permanență lucrări 
similare. Astfel am reușit să ne formăm 
grupe de muncitori, specializați în re
pararea pompelor centrifugale, armă

turilor și organelor de închidere a 
Schimbătoaretor de căldură, instalațiilor 

,de calqirjșre a carbonafuluL de sodiu 
brut, complexului de transport a varului 
etc. Măsuri'e luate au dus là -îmbunătă
țirea calității și la creșterea. productivi
tății muncii la lucrările de reparații. La 
scurtarea duratei lucrărilor de reparații 
a contribuit și pregătirea din fimp de 
către serviciile de întreținere a mate
rialului și utilajului auxiliar necesar re- 
parațiilor pînă în cele mai mici amă
nunte, pe baza unui plan minuțios e- 
laborat.

In întrecerea muncitorilor de la între
ținere și reparații s-au născut inițiafi-

plus și prin reducerea consu- 
manoperă, o economie anuală

îngrijit de asemenea și de ri-

ve valoroase care au fost sprijinite de 
organizația de partid și cea sindicală. 
Merită amintită propunerea tovarășului 
Kovacs Bela, de la secția cuploare de 
var, privind repararea rolelor susțină
toare a melcului extractor fără golirea 
și scoaterea din producție a cuptorului 
de var respectiv. Deosebit de valoroase 
au fost și propunerile făcute de inginerii 
Vasile AAînăscurtă, Victor Corcea, Aurel 
Lazăr, maistrul F'orea Gligor și alții.

Fără" îndoială că posibilitățile de 'îm- 
buhăfățire a întreținerii și reparării u- 
filajului nu sînt nici pe departe epuiza
te. Infre altele, ne propunem să utili
zăm în acest an eșafodajele metalice 
la reparația calcinatoarelor rotative, 
ceea ce va duce la scurtarea timpului 
de reparații cu zece zile. De asemenea, 
vom folosi podurile rulante la repararea 
evaporatoarelor la soda caustică; a- 
ceasta ne va permite să reducem timpul 
de reparații cu 14 zile.

Experiența anului trecut ne-a dove
dit că sporirea producției nu se reali
zează numai prin investiții și construc
ții noi, ci și prin folosirea judicioasă și 
întreținerea în bune condiții a utila
jului și agregatelor existente. De aceea, 
colectivul uzinei noastre este hofărît să 
dezvolte această experiență pentru a 
realiza cu capacitățile existente o pro
ducție fot mai mare și de bună calitate.

în. rafturile Bibliotecii Centrale țării noastre. „Captivus sept.em- 
" ! castrensis" („âaptivul de la cele 

șapte turnuri"), purtînd data 1530. 
furiijzează iiupierggșe date privind 
Transilvania acelei epoci. Autorul, 
ardelean de origine, a fost captiv 
la turci. întors în țară el descrie 
stările de fapt pe care le-a găsit la 
turci și în Ardeal, subliniind lupta 
dusă împotriva imperiului otoman. 
Interesant e și alt amănunt : cartea 
e prefațață de Martin Luther- O 
altă lucrare „Avvisi nuovi di Tran- 
silvaniae et di Vallahie" de Ber
nardino Becç'ari — Roma 1596 — 
descrie evenipiente petrecute pe 
vremea domniei lui Mihai Viteazu. 
De asemenea, istoria lui Martin 
Fumée, apărută în același an la 
Köln, înfățișează o serie de revolte 
care au avut loc în Ungaria, Tran
silvania, Valahia șt Moldova.

(Agerpres)

de Stat din Capitală ș-au aliniat de 
curînd. cîțeva exemplare rare : mar 
nuscrise ale unor opere aparținînd 
scriitorilor noștri, lucrări valoroa
se editate pește liotare, unicate etc. 
Patrimoniul bibliotecii s-a îmbo
gățit cu cinci scrisori ale lui Ni
colae Bălcescu, datând din anii 
1847—1850. Ele conțin reflecții a- 
supra problemelor mișcării revo
luționare din acea perioadă. Au 
fost achiziționate, de asemenea, 
manuscrisele a două capitole din 
romanul „Răscoala" de Liviu Re- 
breanu, precum și o parte din ma
nuscrisele lui Topîrcegnu, Sado- 
veanu, Arghezi, Gala Galaction și 
Jean Bart.

Incunabule prețioase — tipări
turi dinaintea anului 1500 — au 
venit să îmbogățească și ele fon
dul permanent al bibliotecii. Se 
nuniără printre acestea o lucrare 
apărută la Veneția în 1494 intitu
lată „Speculum historialis" — un 
fel de enciclopedie a Evului Mediu 

■— aparținînd lui Vincent de Beau
vais. Un alt incunabul valoros este 
„Cosmografia universală" sCrisă de 
Sebastian Münster și publicată la 
Basel în 1572. în cataloagele Bi
bliotecii Centrale de Stat au fost 
înscrise de curînd și cîteva cărți 
vechi conținînd relatări ale unor 
evenimente petrecute pe teritoriul

Marți, 5 februarie, ora 20,00, la Ate
neul R. P. Romine, orchestra simfonică 
a Cinematografiei prezintă un concert* 
simfonic sub conducerea dirijorului po
lonez Karol Stryja. In program : Uver-- 
tura „Colas Breugnon” de T. Byrd i 
Concertul pentru două vio.löpcele și or-, 
chestră de Haep'del — soliști : Radu Al-, 
dulescu și Vladimir Orlov, artiști eme
riti : Simfonia „Ceasornicul” de Haydn i 
Variațiuni pe o temă de Purcell de Brit
ten. : ,

La ora 20,00, in sala mică a Palatulull 
R. P. Rominé va avea loc un. recital de, 
pian dat de Constantin Stejian. In pro-, 
gram : lucrări de Bach-Liszt, Schubert,1 
Schumann, Epescu, Chopin, Paul Con- 
stantinescu. ■

Joi, 7 februarie, ora 19,50,; orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii prezinte, 
sub conducerea dirijorului Emanoil E- 
lenescu un concert simfonic în studioul 
de- concerte al Radioteleviziunii. In 
program : Suita de . balet „Prinț-1 și cer
șetor” de Laurențu Profeta (primă au
diție).': Conceîtul în la.'minor pentru 
pian și orchestră de Grieg — solist Cor
nelia ■ Gheorghiu i Simfonia „Manfred’ 
de Ceajkovsiii.

Sîmbătă, 9 februarie, ora 20,00 și du
minică, 10 februarje, öra 11,00’Filarmo
nica de Stat-„George Enescu” prezintă, 
ia Ateneul R. P. Romîne, un concert 
simfonic, tn program : Simfonia pentru 
dublă orchestră de J.‘ Cr. Bach (primă 
audiție) : Concertul pentru pian- si or
chestră nr. 5 de Beethoven: Muzică 
pentru radio de Filip Lazăr j Passaca
glia si patru interludii marine din ope
ra „Peter Grimes” de B. Britten. Diri
jor — Mircea Cristesçu, Solistă1 Sofia 
Cosma—pian.

Duminică, 10 februarie, ora 19,30, va 
avea loç la Ateneu) R. P. Romine un 
concert de muzică populară rqmfpeascä 
dat de orchestra „Barbu Lăutaru”. Diri
jor Nicu Stănescu. Soliști : Fănică Luca, 
Maria Lătăretn, Ana Ispas. Ion Crișto- 
reanu, Vlad Dionisie și alții.

Festival „Eminescu“
Duminică dimineață, în sala Tea- 

- trului C.C.S. din Capitală a avut 
loc un festival artistic prezentat în 
cinstea aniversării nașterii 1 lui 
Mihail Eminescu al cărui nupie 
îl poartă Școala, medie nr. 18 
din Capitală- Cu acest prilej, 
elevii școlii au prezentat ..Lucea
fărul“, dramatizare, „Lui Emines
cu” de Vlahuță, poezii din lirica 
eminesciană', precum și trei cânte
ce în primă audiție ale compozito
rului Nein Ionescu, profesor de 
muzică al școlii.

PE ECRANELE CAPITALEI
Labirintul inimii — 

producție a studiouri
lor cehoslovace după 
piesa cu același nume 
de Frantisek Pavlicek.. 
Scenariul : Frantisek

regia : Jiri Filmul prezintă eveni
mentele tragice petre- 

chemată și cute într-o' ' localitate ■ 
V".a iugoslavă în timpul o-
" Scenariul cupației fasciste, în .
M. Strbac. toamna anului 1941.1

Pavlicek, 
Krejcik.

A fost 
clasa a 
ducție a studiourilor 
iugoslave, 
și regia :

cialiste, despre principalele sarcini 
de partid și economice care stau în 
fața organizațiilor de partid de la 
sate. S-au mai ( făcut expuneri 
în legătură cu organizarea și re
tribuirea muncii în G. A. C., des
pre felul cum trebuie exercitat 
dreptul de control asupra activi
tății conducerii gospodăriei. Secre
tarilor organizațiilor de bază le-au 
fost prezentate expuneri intere
sante și în ce privește munca pe 
care trebuie s-o desfășoare organi
zațiile pentru educarea comunistă 
a membrilor și candidaților de par
tid. pentru educarea colectiviștilor 
în spiritul atitudinii socialiste- față 
de muncă și avutul obștesc. Țlnînd 
seama că sectorul, zootehnic va lua 
o mare dezvoltare în acest an," în 
ultima zi de instructaj toți secreta
rii organizațiilor de bază au vizitat 
sectorul zootehnic al G.A.C. „1907“ 
din Vlăsinești. gospodărie care a ob
ținut cele., mai bune, realizări în ......______ _______
acest domeniu. Pe- \ceh-tre'‘.-de"ço~r iofiâl, șîVtov. Gh. Agiubotăriței, ins-

O scenă din fumul „Labirintul inimii

Expoziție de pictură
In sah Galeriilor de Artă din str. Ki

rov Nr. 1 din Capitală s-a deschis ex
poziția pictorului clujean Albert Nagy 
care cuprinde 38 de picturi In ulei — 
compoziții, portrete, aspecte din viața 
oamenilor muncii. Expoziția rămîne 
deschisă trei săptămîni.

:WI

cate încă de la înoeputul anului 1962 
să șe ridice 12 obiective, dintre care 7 
grajduri pentru cîte 100 taurine, 2 
magazii. Organizația de bază a 
desfășurat o intensă muncă de 
partid pentru grăbirea ritmului 
construcțiilor. Biroul a propus con- ducare comunistă a candidaților și 
siliului de conducere să -. stabi- noilor membri de partid. Toți au fost 
lească o brigadă permanentă de înscriși la învățămîntul de partid. Se 
constructori. La propunerea instruc
torului comitetului raional a fost for-' 
mată o echipă pentru confecționarea 
chirpicilor. Construcțiile au fost ri
dicate în termen. Cele 400 de taurine 
și peste 600 de oi ale gospodăriei 
sînt bine adăpostite.

Comitetul raional, activiștii săi se 
îngrijesc ca organizațiile de bază să 
desfășoare o intensă muncă politică 
pentru educarea țăranilor în spiritul 
colectivismului și al noii atitudini 
față de muncă și avutul obștesc, La 
G.A.C. Crasnalioca, în unele brigăzi 
erau și colectiviști care nu res
pectau disciplina muncii, Tov. 
Vasile Apetroaie, membru al co
mitetului raional, și C. Hurjui, in
structor teritorial, au stat mult 
timp în această gospodărie și au aju
tat organizația de. bază să îndrepte 
situația. Ei au propus ca lipsurile din 
brigăzi să fie puse în dezbaterea 
grupelor de partid. Agitatorii au dis
cutat cu colectiviștii, explicîndu-le 
că la strînsul recoltei fiecare va 
primi după munca depusă și după 
calitatea lucrărilor. In urma acestor 
discuții, disciplina în muncă s-a în
tărit, a sporit simțul de răspundere 
al colectiviștilor. Măsurile luate au 
făcut ea în anul 1962 G.A.C. Crasna
lioca să fie printre gospodăriile frun
tașe din raion și toți colectiviștii șă 
obțină venituri mari, ,

Ocupîndü-se de întărirea . organi-

30 la suta smt femei. In toate gos
podăriile colective avem azi organi
zații de bază care, au peste 30 de 
membri și candidați de partid. Comi
tetul raional și organizațiile de bază 
acordă o mare atenție muncii de e-

organizează sistematic pentru ei con
ferințe pe diverse teme politice, 
nomice și de cultură generală.

Multe birouri de organizații 
partizează sarcini membrilor 
partid cu vechime să se ocupe 
educația unor candidați de partid ; 
cele mai multe organizații reparti
zează sarcini tuturor membrilor și 
candidaților, controlează cum le în
făptuiesc.

In sprijinirea organizațiilor de bază 
pentru întărirea gospodăriilor colec
tive, comitetul raional mai are încă 
multe de făcut. Organizațiile de bază 
din GAC Cotușca, Dîngeni, Iacobeni, 
Hulub și altele se ocupă nesatisfăcă
tor de educarea candidaților și noilor 
membri de partid. Ele n-au fost a- 
jutate suficient nici de activiștii co
mitetului raional. Aceste organizații 
ca și cele din G.A.C. Manoliasa, Mi
toc, Borzești nu repartizează sarcini 
concrete membrilor și candidaților de 
partid, unul din mijloacele principale 
de educarea comunistă a acestora.

★
Sprijinite de comitetul raional, or

ganizațiile de partid ajută consiliile 
de conducere să stabilească căile pe 
care trebuie să meargă în viitor gos
podăriile colective pentru dezvolta
rea lor continuă. în ultimele săptă
mîni, în toate G.A.C.-urile au avut 
loc adunările generale pentru dări 

zațiilor de bșză,.comitetul raional, 3®. seamă și aprobarea planurilor 
activiștii săi le-au sprjjlniț să pri- d,e Producție. Organizațiile de par

au instruit birourile organizațiilor 
de bază, comitetele de partid și or
ganizatorii de grupe în legătură cu 
sarcinile ce le revin, insistînd mai 
ales asupra felului cum trebuie or
ganizată și desfășurată munca poli
tică și culturală de masă în. pe
rioada de iarnă. Ca urmare, comi
tetele de partid, birourile organiza
țiilor de bază, rezolvă cu tot mai 
multă competență și operativitate 
problemele economice și ale muncii 
de partid din raza lor de activitate.

Conducerea concretă a activității 
organizațiilor de bază presupune fo
losirea unor metode de muncă va? 
riate, bazate pe cunoașterea temei
nică a stărilor de lucruri din fiecare 
gospodărie colectivă, a posibilităților 
de dezvoltare a acestora. Comitetul 
raional veghează ca activiștii săi să 
se afle cea mai mare parte din timp 
pe teren, în gospodării, în mijlocul 
maselor, să participe direct la soluțio
narea problemelor ce le ridică viața. 
Am putea da în acest sens multe 
exemple. La G.A.C. Petricani, biroul 
organizației de bază a fost ajutat de 
tov. Mihai Pintilie, membru al biro
ului comitetului raional, să pună în 
discuția membrilor de partid pro? 
blema folosirii raționale a pămîntu- 
lui. Aici existau vreo 17 hectare de 
pămînt întrebuințate de mulți. ani 
doar pentru păscutul gîștelor. La 
propunerea comitetului raional or
ganizația a recomandat consiliului de 
conducere ca această suprafață să 
fie transformată în grădină. Tov. 
Pintilie, împreună cu biroul,-organi
zației de bază, s-a îngrijit ca consi
liul'G.A.C. să; ia măsuri corespunză
toare în această direcție. Conducerea 
gospodăriei a constituit o brigadă 
legumicdlă. încă din primul an, gră
dina a adus la fiecare hectar pește’ .
20 000 lei venituri cplecțiviști, ingineri agronomi,’ zoo- '' ,----- -

La G.A.C. Vorniceni s-a dezvoltat, tehniști,: învățătofi . ețc. care au oiștii, din raionul nostru, în frunte cu 
mult sectorul zootehnic. Tov. Adrian, militat activ pentru 'aplicarea în iȚiembiu de partid, își vor Inten- 
liacăfușu. secretar .al comitetului ra- viațiî£ga;.’ libtărîrilqjrî: partidului- ’ și:

. ...............................  " muncesc, cui’devdfenient ’ pentru îri-

• :țjd .... t.
ca aceste planuri să
da-■ posibilităților reale
podăriilor, ca în ele să fie încl’use 
măsuri concrete care să ducă la 

! a acelor

s-au preocupat îndeaproape 
i să corespun- 

... ..... . ----- ale. gps-
mească membri .și- candidați de par
tid pe cei mai buni colectiviști și in
telectuali. In urina muncii desfășu
rate de comitetul raional și de or- ( „uuulclc vtuc a
ganizațiile de bază, în -ultimele luni dezvoltarea cu precădere 
au fost primiți în rîndurile .membri? sectoare pentru care există. condiții 
lor și candidaților de partid numeroși economico-naturale. Sub îndrumarea 
cplectiviști, ingineri; agronomi, zoo- comitetițlui raional de partid, colecti.

[■: sifica eforturiie pentru întărirea eco- 
__ , . _____ „ ____ „ ..f^WMÎÇfefirêwi^atpi’içâ a tuturor gos- 

m.une, la Manoleasa, , ÎMihălășepi, trûctor'raional, au atras ate.nția or- Itărirea gospodăriilor .colective și dez- podăriilor colective.
Miorcanl și Săveni, secretarii;-cornii, ganizațlei "de bază să se îngrijească voltarea continuă a sațului colecti- 
tetuluL raional,' tov. - Titus -Chlrilă, di'h tîmp de realizarea conștructiii'or. vizat/Din numărul total al candida- 
Adrian Lăcătușu, Gheorghe Vlad, în această gospodărie au fost planifi- ților confirmați de comitetul raional

NICOLAE VLAD 
prim secretar al Comitetului 

raional de partid Săveni

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
și canto
Tănase“

— (orele
aici e

R.P. Romîne : Recital de balet
— (orele 19,30).

Teatrul satiric muzical 
(Sala Savoy): Tănase și 
20).

O.S.T.A. (Sala Dalles) 
Stroe ! — (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE :
Patria (Bd. Magheru 12—14), București 
(Bd. 6 Martie 6), 23 August (Bd. Dimitrov 
118), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). Par
tea ta de vină : Republica (Bd. Maghe
ru 2), I. C. Frimu (Bd. 6 Martie. 16), Gh. 
Doja (Cal. Grivlței 80), Libertății (str. 11 
Iunie 75). Apartamentul — cinemascop : 
Magheru (Bd. Magheru 29). Intrigă și iu
bire — cinemascop : V- Alecsandri (str. 
Grigorescu 24). Labirintul inimii — cine
mascop: Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14). 
Floreasca (str. I. S. Bach 2) 1 Mai (Bd. 
1 Mai 322). A fost chemată și clasa a V-a: 
Tineretului (Cal. Victoriei 48), Flacăra 
(Cal. Dudești 22). Agentul X-25 — cine, 
rnascop : Victoria (Bd. 6 Martie 7). Focuri 
în munți: Lumina (Bd. 6 Martie 12). Fru
moasa americană: Central (bd. 6 Martie 
2). Program special pentru copii — di
mineața : 13 Septembrie (str. Doamnei 
nr. 9). Mirajul — după-amia?ă : 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 0), 8 Martie (str. 
Buzești 9—11). De . la platou Ia ecran — 
umbre : Timpuri Noi (Bd. 6. Martie 18). 
Scrisoare de la o necunoscută — rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (str. 
13 Decembrie 5—7)'. Omul cu obiectivul: 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi), Alex. Sahla (Cal. Văcărești 21). Mio
rița (Cal. Moșilor 127) Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30) Căzută din lună : Cul
tural (piața IUe Plntilie 2). Oameni șl 
fiare — ambele serii — rulează la cine
matograful Alex. Popov (Cal. Griviței 
137), Gamela — cinemascop : Grlvița (Ca
lea Grivlței — podul Basarab). Dă-i îna
inte fără grijă — rulează la cinematogra
fele C-rtln David (șos. Crlngași 42), 30 
Decembrie’ (cal. Ferentari 86). Marile 
speranțe .—'„rulează la cinematograful Va
sile.. Boaită (Bd., 1 Mai 57), Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61). Salt, spre glorie : Uni-... 
rea (bd. 1 Mal .143). Sub cupola’ albastră: 
T. Vladimlrescu (Cal. Dudești 97). So
țul soției sale: Munca (șos. Mihai Bra
vii 221), 8 Mal (str. Lizeanu 19). Balada 
husarilor: Popular (str. Mătăsari 31), G. 
Bacovla (șos. Giurgiului 3). Patru Inimi : 
Arta (cal. Călărași 153). Gardianul : Mo
șilor (cal. Moșilor 221). Transportul —

„c.
Revista

Alo,

Divorț italian :

rulează la cinematograful Donca SimO 
(str. Avrig 1). Pentru un zimbet senin :. 
16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 39). Tizoc
— cinemascop: M. EminésCu (str. M. E-‘ 
minescu 127). Meșter la toate — rulează: 
la cinematograful Ilie Pintille (șos. Co- 
lentina 84). Oameni pe gheață Lucea
fărul (Cal. Rahovei 113). Hamlet : Olga 
Bancic (Cal. 13 Septembrie 196)1 Lupii la 
stînă — rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (șos. Cotroceni 9). O viață — ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(Bd. Libertății 70—72),

TELEVIZIUNE: Orele 19,00. Jurna
lul televiziunii. 19.15 - Pentru copii : 
„Aventurile lui Aschlută pjÄatiel in 
Africa . 19.35 — Filnuil ,.fn golful urși
lor albi”. 20.45 — „Obiecte găsite“. Sce
nariul de Ștefan Tita. 21.20 L Clasici al 
picturii romineșți : Ștefan I.uchian. 71.35
— Telesport. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Iecr* ?? îară ■ Vremea a continuat, să 

se încălzească in toate regiunile țării. 
Cerul a fost mai mult acoperjt. AU că- 
zut precipitatll în jumătatea de vest a 
țaiii sub formă da ninsoare care apoi 
s-au transformat în iapoviță șl pldaie. 
in est, local, s-a semnalat burniță si 
F.oale- Io sud și est s-a produs ceață, 
Vintul a suflat slab cu Intensificări tem- 

ff. 1QCal P"1® la tare în sectorul 
sud-est Temperatură aerului la ora 14 
®,Jn~eglstJat valori cuprinse între ml- 
Së la lădăuth °raVtta T W!nUS 10 Era' 

In București : vremea s-a menținut u- 
tuîda'snflaCteaiâhTemporar a Plouat, vîn- 
tul a suflat slab cu . intensificări din sec- X1 uenStgrLemPeratUra —à a«ns

S, Lî 
Srmăad°epenin Vor C^e.a PreciPitații sub 
tormă de ninsoare șl, izolat, la tncenu- 
mă deern1rtaiPUi !nlspcl’?s‘ul. tării sub for- 

„e P’öaic. și Iapoviță.. Vînt -potrivit. 
Temperatul a staționară la început anoi 
nri„fâdț<ît'? ' USOară; Minimele vor" it cu- 
prade 01 ?US 5 prade și minus 15F5f_de ocal mai ooborite, iar maximele 

nlus 3 grade șl minus 7 grade 
In București : vreme închisă si umedă 

Temporar vor cădea precioftații ™vînt 
potrivit. Temperatura în scădere ușoară către sfîrșitul intervalului. u?oara
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A Î5*a aniversare à semnării Tratatului de prietenie, colaborare

și asistență mutuală intre R. P. Romînă și U. R. S. S. E G R AM E EXTER M E
'MAREA PRIETENIE

(Urmare din pag. I-a)

dării internaționale, pentru demas
carea; și zădărnicirea planurilor 
cercurilor imperialiste- agresive, pen
tru reglementarea pașnică a proble- 

_■. melor internaționale litigioase. Acest 
înalt simț de răspundere pentru 
desti.nele popoarelors-a vădit în ac- 

, țiunile. UiR-S.S; • pentru reglementa
rea- crizei din regiunea Mării Carai
bilor; care- adusese omenirea- în pra
gul imediat -ar unei catastrofe ter
monucleare. Guvernul -țării noastre 
a, sprijinit pe.deplin .măsurile,luate 
de. guvernul sovietic în vederea li
chidării, acestei crize și. apărării -li- 

' bertății,'.’independenței' •' și cuceriri
lor .revoluționare ale. poporului. Cu
bei -Ț- măsuri care .s-au bucurat de 
aprobarea forțelor iubitoare de pace 
din lume. încă o dată s-a dovedit 
că în epoca noastră forțele păcii și 
sociàlismului au deplina capacitate 
de a. înfrîna pe agresori, a preîntîm- 
pina războiul mondial și a salvgarda 
pacea.

Trăim astăzi într-o lume în care 
nu numai că se înfăptuiesc minu
nate descoperiri științifice și tehni
ce, mărturie a inepuizabilelor capa
cități creatoare ale geniului uman, 
ci Se Și acumulează stocuri de 
arme de o forță fără precedent, 
care ar amenința cu distrugeri din 
cele mai grave civilizația planetei 
noastre. Mai mult ca oricînd se cer 
de aceea eforturi neslăbite pentru 

■ rezolvarea pașnică a problemelor- in
ternaționale, chibzuință și stăpînire 
de. sine în abordarea acestor proble-

și culturale cu toate-țările, fără deo
sebire de sistem social, potrivit prin
cipiilor coexistenței- pașnice, se pro
nunță pentru relații de bună veci
nătate între state, depunînd eforturi 
consecvente in interesul însănătoși
rii climatului-internațional în zona 
noastră geografică.

Militînd neobosit pentru micșora
rea încordării internaționale statele 
socialiste își . mențin ascuțită vigi
lența față de acțiunile .cercurilor im
perialiste agresive și iau toate mă
surile în vederea asigurării securită- 

- ții, lor. Organizația Tratatului de la 
Varșovia reprezintă în.actualele con
diții pavăza puternică de apărare a 
țărilor componente, chezășie a păcii 
și securității în Europa și în lume.

La baza convingerii mobilizatoare 
a popoarelor în posibilitatea preîntâm
pinării unui nou război mondial stă 
faptul că în.zilele noastre, forțele 
care apără . pacea sînt mai . pu
ternice decît cele ale agresiunii și 
cresc necontenit în lumea întreagă, 
avînd în fruntea lor clasă muncitoa- 

■ re internațională; partidele comunis
te și muncitorești —- stegarii luptei 
pentru eliherarea omenirii de ex
ploatare și de flagelul războaielor.

Forța noastră stă în unitatea noas
tră, în coeziunea marii comunități a 
țărilor socialiste, a mișcării munci
torești internaționale — chezășia 
victoriilor de azi și de mîine ale 
cauzei comunismului și a păcii în 
lume. întărirea continuă a acestei 
unități sub semnul marxism-leninis- 
mului și aj internaționalismului pro
letar-constituie-datoria sacră și obli
gația primordială a fiecărei, .țări so-

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Romînă 
și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Române,, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare, ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko.

. „Sînt ferm convins — șe arată 
în telegramă — că prietenia traini
că, alianța de nezdruncinat și colabo
rarea frățească dintre statele noas
tre socialiste se vor dezvolta și în
tări continuu, spre binele.popoarelor 
noastre, al comunității țărilor socia
liste, al păcii și colaborării interna
ționale".

★
Cu același prilej, ministrul Aface

rilor Externe ăl Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, A. A. Gromîko, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Romine, Corneliu Mănescu.

„îmi exprim convingerea — se 
spune în telegramă — că relațiile de 
prietenie dintre țările noastre se vor 
întări și dezvolta și în viitor în inte
resul popoarelor noastre, spre binele 
păcii și socialismului“.

AZI SE DESCHIDE IN TANGANICA

Conferința organizațiilor de solidaritate 
a țârilor Asiei si Africii

DAR-ES-SALAM 3 (Agerpres). — 
La 4 februarie, în localitatea Moshi,. 
din Tanganica, se'deschide oficial 
cea de-a 3-a conferință a organiza
țiilor' de solidaritate a țărilor Asiei 
și- Africii. La lucrările conferinței 

■ participă aproximativ 400 delegați 
Și observatori din 58 de țări ale 
Asiei, Africii și din Orientul Mij
lociu.

Lucrările conferinței, care va fi 
deschisă dé președintele Republicii

Tanganica, Julius Nyerere, vor. dura 
o săptămîna..

k ■
DAR-ES-SALAM 3 (Agerpres). —' 

■ Corespondentul din Dar-EstSala'm al 
.agenției U.P.I. anunță că Yussef Es- 
Sibai, secretar general al Secretaria
tului permanent, ah Consiliului de so
lidaritate al țărilor Asiei și Africii, 
a .cerut țărilor din Africa și Asia să 
acorde sprijinul moral și' material, 
celei de-a treia conferințe de soli- ' 
daritate care se va deschide la Moshi 
(Tanganica).

Cu privire la tratativele pentru încetarea
experiențelor cu arma nucleară

Un comentariu redacțional 
publicat de ziarul ,,Pravda"

încetarea expe-

o. N. u.| în Comisia economică 
pentru Asia și Extremul Orient
BANGKOK ' 3 (Agerpres). — La 

sesiunea Comitetului pentru proble
mele comerțului din cadrul' Comi
siei economice.O.N.U..pentru Asia, și 
Extremul Orient se discută proble
ma influenței grupărilor economice 
regionale asupra comerțului exte
rior și a bunăstării- țărilor din-aceas
tă regiune. ■

în cuvintările lor. delegații țărilor 
Asiei și-au ' exprimat temeri serioa
se că politica de restrîngere a im
porturilor, înfăptuită de țările Pie
ței comune, va duce la scăderea 
exporturilor din țările acestei re
giuni, în special de nuci de cocos, 
ceai, orez, zahăr, iută și bumbac în 
țările Comunității economice .euro
pene.

Asemenea temeri au fost expri

mate de reprezentanții Ceylonului, 
Tailandei, Indoneziei și Pakistanului, 

G. P. Veliki, șeful delegației so
vietice, a subliniat în cuvîntarea sa 
că comerțul Uniunii Sovietice și al 

■celorlalte state socialiste cu țările 
acestei regiuni, comerț care sé înte
meiază pe principiile egalității și 
avantajului reciproc, a crescut de 
șase ori în intervalul 1955—1961 și 
continuă să se extindă.

Dezvoltarea continuă a comerțului 
U.R.S.S. cu țările Asiei, a spus dele
gatul sovietic, este asigurată de dez- 
voltarea puternică a economiei 
Uniunii Sovietice și de năzuința gu
vernului U.R.S.S. de a ajuta țările 
Asiei, Africii și Americil Latine să 
înlăture consecințele economice ale 
colonialismului.

me, acțiuni, concrete pentru întărirea ciăliste, a fiesărui partid comunist și 
păcii, pentru. stingerea focarelor de muncitoresc,' 
încordare și neliniște. ■ ' ’ ' ~ -

R. P. Romînă, alături de Uniunea 
Sovietică, de celelalte state socialis
te,de alte țări iubitoare de pace mi
litează pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și interzicerea armelor de 
.exterminare în masă, pentru, rezol
varea pașnică a problemei. germane 
și normalizarea situației Berlinului 

• occidental ; adueîndu-și contribuția 
la lupta .pentru pace și securi'tatèa 
internațională, R. P. Romînă -promo
vează o. politică- de întărire a colabo
rării internaționale și apropiere între 
popoare, dezvoltă relații economice 
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Aniversarea Tratatului romîno-so- 
vietic prilejuiește și în acest an. rea
firmarea voinței poporului nostru de 
a dezvolta și întări necontenit' alian
ța, prietenia și colaborarea frățeas
că cu Uniunea Sovietică, de a-și a- 
duce și pe viitor contribuția la' întă
rirea unității marelui lagăr. socialist. 
Poporul rpmîn adresează în această 
zi poporului sovietic un fierbinte sa
lut frățesc, și îi urează din adîncul 
inimii să dobîndească noi și mari 
victorii în opera de construire a co
munismului, .în lupta pentru apăra
rea păcii.

Cuvîntarca ambasadorului
Uniunii sovietice la posturile 

de radio și televiziune
Duminică .seara, I. K. Jegalin, am

basadorul Uniunii Sovietice la 
București, a rostit la posturile ro- 
mînești de radio și televiziune o cu- 
v.întare consacrată celei de-a 15-a a- 
niverșări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre U.R.S.S. și R. P. Romînă.

(Agerpres)

guvernul sovietic 
spre a întări în
crederea interna
țională, pentru a 
ușura realizarea 
unui acord prin 

crearea unor garanții suplimentare de 
respectare de către toate puterile a 
obligațiilor privind încetarea expe
riențelor nucleare.

Cu toate 
dat dovadă 
tratativelor 
U.R.S.S. și

Bugetul francez 
în discuția senatului

La combinatul siderurgic din Magnitogorsk se urmărește cu ajutorul 
aparatelor de televiziune procesul de turnare a fontei și manevrarea 
trenurilor care transportă zgura de la furnale.

Interviul acordat de ambasadorul
R. P. Romine la Moscova 

ziarului „Moskovskaia Pravda"
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 'Am

basadorul R. P. Romîne la Moscova, 
Nicolae Guină, a acordat un inter
viu unui corespondent al ziarului 
„Moskovskaia Pravda", • în legătură 
cu împlinirea la 4 februarie a 15 ani 
de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Populară Ro
mînă și Uniunea Sovietică.

Săptămina filmului 
rominesc la Moscova

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Stark, transmiteCu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R. P. Romînă, la Mosco
va a început Săptămîna filmului ro
minesc. Direcția difuzării . filmélor 
din -capitala . sovietică : prezintă' la 
mai multe cinematografe .filme'ro- 
mînești care s-au bucurat de o pri
mire călduroasă din partea publicu
lui sovietic. Este vorbă de filmele : 
„Valurile Dunării“, „Alo, - ați greșit 
numărul!*, „Dardée“, „Secretul ci- 
frului", „Vultur 101", „Telegrame” și 
altele. ■

ADEVĂRUL CĂLĂUZITOR
Mă bucur, nespus-, că • am.-, prilejul 

să scriu cîteva cuvinte pentru-presa 
din Rominia, în aceste zile cînd se 
aniversează. 15 ani de ,1a. semnarea 
Tratatului d.e- prietenie romîno-so- 
vietie. De cum am luat condeiul. în 
mînă'-m-au năpădit amintiri emoțio
nante, impresii puternice și; lumi
noase despre călătoria mea .prin Rè- 
publîcă Populară Romînă.. în fața 
ochilor mi-au răsăriț silueta impre
sionantă și .sălile .spațioase, ale- ma
relui Combinat „Casa Scînteii“, unde, 
mașinile tipografice, -imprimă zilnic 
milioane de' pagini' ce răspîndesc 
cuvîntu]-victorios al-adevărului.

Mi-am adus ‘totodată aminte de 
filele îngălbenite, de vreme. ale- 
„Scînteii" ilegale, prigonită-și sorti
tă să fie transmisă din mînă în mînă 
de către, oameni de încredere. Și 
comparația mi's-a părut simbolică. 
Adevărul a ieșit din ilegalitate, ,i-a 
alungat pes prigonitorii șăii .a deve
nit un bun al. tuturor, o călăuză.

Da. adevărul- -călăuzește 1 Visul 
scump ., al poporului, pentru care 
au zăcut îh celulele Döftanei 
cei mai buni fii ai lui, a fost înfăp
tuit. Cu. cîțiva dintre foștii deținuți 
în această închisoare am' făcut cu
noștință Ta' ' sărbătorirea zilei de 23, 
August’ .1.962, în' timp ce . prin fața 
tribunei. treceau, colo.ane hesfîrșite- 
de oameni care manifestau, plini de 
bucurie. Adevărul a ieșit din ilega
litate triumfător. Nu l-au înfrînt 
nici cătușele, nici torturile din tem
niță. El se află' acum .la cîrma sta
tului popular. - chezășuind fericirea 
poporului romîn,. care nu e numai 
un vis dé viitor,.ci și o realitate bi
ruitoare'. ■

Ce.-era odinioară Ro'mîhia ? ' O 
operetă în palatul regal, 6 dramă, 
zguduitoare la' sate.' ' Astăzi în celé 
mai mici lucruri .se. vădește năzuința . 
generală a țării spre prosperitate, 
cultură; se simte bucuria vieții.

In ajunul Anului’ Nou am primit 
o scrisoare de. la un prieten romîn- 
— Ilie Căpățînă, președintele gospo
dăriei agricole colective „11 iunie 
1948” din regiunea Brașov. Scrisoa- . 
rea 'ar fi .putut, părea . lg . prima ve
dere o scrisoare obișnuită, oficială, 
Diipă,părerea: mea-însă,- -ea e plină - 
de . poezie, -de poezia deosebită 
a progresului. Tovarășul ‘Căpățî- 
nă îmi scria că. în puținele luni 
care au trecut de la întîlnirea 
noastră, ogoarele gospodăriei agri-

JUSTAS PALEȚKIS 
vicepreședinte al Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al R.S.S. Lituaniene

cole colective s-au extins aproape 
dș două ori,, că.-atât -în satul-lor cît 
și în gospodărie, la'ferma de ani
male. sînt- multe lucruri noi' de vă
zut. Mi-am amintit dé discuția pe 
câre âm'avut-o cu tovarășul Ilie Că
pățînă. în trecut un om sărac și pe 
carp/ puterea populară l-a pus în 
fmintea unei mari gospodării colec
tive. Biografia lui nil mi, s-a părut 
neobișnuită. El nu este singurul 
care s-a ridicat din mizerie, din să
răcie la situația de stăpîn atît în 
muncă, cît și în . viață. Odată cu el 
s-a ridicat întregul sat, întreaga 
țară.

Sațul Hălchiii este foarte frumos. 
Nu găsesc alt cuvînt mai potrivit. 
Casele sînt solide, luminoase, încon
jurate de livezi. Nu pot să rezist 
tentației de ă face o nouă compara
ție. La Muzeul Satului din București 
printre diferitele tipuri de case ță
rănești, am văzut și jalnicele bordeie 
ale.. argaților, lăcașuri mizere și 
triște, Tocmai aceste' bordeie . erau 
tipice pentru vechea Romînie. Așa 
cum pentru Romînia zilelor noastre 
sînt caracteristice cele 200 de case 
construite recent în satul Hălchiu. 
Case ca acestea pot fi văzute în mul
te locuri în Republica Populară Ro
mînă.

Răsfoiesc însemnările făcute în 
cursul vizitei-în Romînia-, Sînt unele 
cifre impresionante. Iată, de pildă, 
cgle referitoare la gospodăria al 
cărei președinte este tov. Căpățînă 
Recolta' de grîu. la. hectar este 
dé 31 chintale, ' față de . 18,5 
chintale.'Cît erafîn primii ani ai co
lectivizării. în loç de 3.5 capete de 
vită cît.avea la început, gospodăria 
numără în prezent 1 000 de capete. 
Față de 240 000 lei venituri, cît avea 
la începuturile -existenței ei,' acum 
are 12 milioane, lei. ■

Pentru nbî, ‘oamenii din ' Lituania, 
a căror viață nouă șe aseamănă în- 

'trucît'va cu céa a prietenilor romî-ni. 
pasul acesta grandios înainte este 
înțeles.și cunoscut, căci-și noi, în dez
voltarea noastră; istorică, am -pășit 
ceva mai tîrziu-din lumea întu
necată a capitalismului în viața 
luminoasă a socialismului. Odată

cu victoria socialismului, cu victo
ria orînduirii colhoznice, și la noi 
au avut loc schimbări uimitoare. Mă 
gîndeam la republica mea atunci 
cînd mi se povestea despre înche
ierea colectivizării agriculturii și vic
toria socialismului în satul romî- 
nesc. Aș vrea din suflet ea Ilie Că
pățînă să cunoască pe un concetățean 
al meu, care îi seamănă și.la chip și 
ca fel de a fi și a cărui evoluție e în- 
trucîtva analoagă. Este vorba de Bu- 
kinskas, președintele colhozului care 
poartă numele legendarei eroine 
partizane Mărite Melnikaite. Bu- 
kînskas a fost în trecut partizan. Ca 
și • Ilie Căpățînă, el se pricepe să 
gospodărească și face acest lucru cu 
pasiune. El e pătruns de dorința de 
a sluji poporul din toate puterile. 
Bukinskas a reușit ca gospodăria pe 
care o conduce, situată în apropie
rea orașului Panevejis, să devină o 
unitate agricolă de prim rang, în
zestrată cu tehnică modernă. Sînt 
convins că acești doi președinți ar 
avea despre ce vorbi împreună.

De altfel, popoarele noastre au 
multe lucruri comune, multe gînduri 
și sentimente comune, astfel îneît 
orice om sovietic găsește întotdeau
na păreri de schimbat cu un tovarăș 
romîn. fie el țăran sau muncitor, 
scriitor sau ministru.

încă în zorii revoluției ruse, 
muncitorii din Constanța au primit 
frățește pe marinarii răsculat! de 
pe crucișătorul Potemkin. Astăzi 
popoarele noastre se află în aceeași 
comunitate socialistă și prietenia 
noastră se întărește și se dezvoltă, 
aduce roade minunate, pe dăruieș
te bucurii și forțe. Popoarple. 
sovietic și romîn pășesc umăr 
la umăr pe calea largă a prieteniei. 
Avem interese comune, un țel co
mun — construirea comunismului. 
Sîntem tovarăși de idei: prietenia 
noastră este luminată de strălucito
rul far al marxism-leninismului. 
Voința și' energia noastră sînt înze
cite de o forță măreață : coeziunea 
și unitatea popoarelor comunității 
socialiste.

De. pe acum socialismul a devenit 
centru de atracție pentru toate for
țele progresiste, pentru toți oamenii 
de bună credință. Orînduirea noas
tră aduce oamenilor adevărul unei 
vieți luminoase. Iar adevărul, după 
cum se spune în popor, strălucește 
mai puternic decît soarele.

MOSCOVA 3 (A- 
gerpres). — Zia
rul .„Pravda“ a pu
blicat la 3 februa
rie un comentariu 
redacțional despre 
tratativele pentru
riențelor cu arma nucleară.

în comentariu se arată că efortu
rile mari pe care le depune guvernul 
sovietic în vederea grăbirii rezolvă
rii problemei încetării experiențelor 
cu arma nucleară se bucură de o 
înaltă apreciere în opinia publică 
mondială. în mesajele din 19 de
cembrie 1962 și 7 ianuarie 1963 adre
sate președintelui S.U.A., J. Ken
nedy, șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, a făcut cunoscut că 
Uniunea Sovietică este dispusă să 
meargă în întîmpin.area S.U.A, și 
Angliei în problema inspecției. Gu
vernul sovietic a acceptat efectua
rea a două-trei inspecții pe an pe 
teritoriul său, cu condiția ca aseme
nea inspecții să fie efectuate și pe 
teritoriile celorlalte puteri, nucleare. 
Guvernul sovietic și-a exprimat, de 
asemenea, hotărîrea de a amplasa 
pe teritoriul său trei stații -seismice 
automate, în cazul cînd celelalte pu
teri nucleare vor accepta, de ase- .neva în cadrul Comitetului celor 18 
menea, să amplaseze pe teritoriul lor țări pentru dezarmare, care, după 
asemenea stații. cum s-a stabilit anterior, își va re-

Acești pași au fost întreprinși de începe ședințele la 12 februarie. '

că Uniunea Sovietică a 
de bunăvoință, în timpul 

dintre reprezentanții 
reprezentanții S.U.A. și

Marii Britanii, la Washington și 
New York, între 14 și 31 ianuarie, 
s-a constatat că partenerii Uniunii 
Sovietice la tratative nu intențio
nează, la rîndul lor, să întreprindă 
măsuri necesare spre a se ajunge 
la un acord asupra problemelor nu
mărului. inspecțiilor și locurilor 
unde ar urma să fie amplasate sta
țiile seismice. automate. Deoarece a 
devenit clar că S.U.A. și Marea Bri- 
tanie nu doresc să pună capăt ex
periențelor cu arma nucleară, repre
zentanții sovietici au fost nevoiți să 
suspende tratativele de la New York. 

Tratativele vor continua Ia Ge-

Un semnificativ „raport Rockefeller“
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Agenția United Press Internațional 
anunță că un grup de oameni de 
afaceri. în frunte cu David Rocke- ■ 
feller, .președintele băncii „Chase 
Manhattan" din New York, a adre
sat guvernului S.U.A. un raport In 
care se recomandă ca ajutorul acor
dat de S.U.'A. în cadrul programului 
„Alianța pentru progres" să. fie ast
fel folosit îneît țările din America 
Latihă să adopte o politică favora-

Ecuador : Demonstrație 
de protest împotriva 

măsurilor antimuncitorești
GUAYAQUIL 3 (Agerpres). — Fe

derația oamenilor muncii din pro
vincia Guayas a organizat o de
monstrație de protest împotriva 
creșterii scumpetei. La demonstrație 
au participat aproximativ 4 000 de 
muncitori din Ecuador. Demonstra
ția s-a încheiat printr-un miting.

Vorbitorii au protestat împotriva 
stabilirii de către guvern de noi im
pozite, împotriva violării drepturilor 
sindicale,. au condamnat politica de 
represalii împotriva oamenilor mun
cii pe carè o desfășoară guvernul și 
patronii.' Ei au condamnat, de ase
menea, amestecul S.U!Â. în treburile 
interne ale Ecuadorului și și-au ex
primat solidaritatea cu Cuba revo
luționară.

Secretarul general al Federației 
oamenilor muncii din provincia Gua
yas, Bolivar Sandoval, • care a luat 
cuvîntul la miting, a declarat că „ni
meni nu va putea opri mișcarea 
noastră pentru satisfacerea revendi
cărilor imediate ale oamenilor mun
cii și pentru cucerirea puterii de 
către popor”.

bilă față' de investițiile dé capital 
..particulare din S.U.A. .

Raportul exprimă îngrijorarea 
cercurilor de afaceri, față de acțiu
nile întreprinse de guvernele' unor 
țări din America Latihă pșntru a 
apăra economia națională. în fața 
penetrației crescînde ,a capitalulyi 
străin.’

După cum subliniază agenția, ra
portul .care; a fost semnat ' dé un 
mare număr de oameni, de afaceri 
:din S.U.A., între care și Emilion G. 
Collado, vicepreședinte și director al 
societății „Standard Oil“ din New 
Jersey, și Walter B. Wriston, vice
președinte executiv al băncii „The 
First National' City Bank" din New 
York, reflectă cererea „de a se lua 
măsuri concrete pentru a asigura un 
nou aflux de capital din S.U.A. 
țările Americil Latine".

în prezent raportul se află în 
tenția Ministerului Comerțului 
S.U.A.

în

a-
al

— Senatul 
discute 

pe anul 1963. Mulți 
au criticat sporirea
pentru forțele armate. în 

discutării bugetului militar.

In legătură cu soarta 
emigranților antifasciști 

spanioli din Franța
ROMA 3 (Agerpres). — Intr-o 

interpelare scrisă adresată Came
rei deputaților 
parlamentară 
nist Italian, 
dacă, . „dată 
amenință pe 
ciști spanioli în urma recentei înțe
legeri între Franco și de Gaulle, gu
vernul italian intenționează să de
clare oficial și neîntîrziat că emi
granții antifasciști spanioli, în orice 
țară s-ar afla ei în prezent, se vor 
putea bucura de dreptul de azil po
litic în Italia".

Pe de altă parte, referindü-se la 
știrile potrivit cărora guvernul fran
cez ar fi dispus să predea Spaniei pe 
republicanii spanioli care și-au gă
sit azil pe teritoriul Franței, în 
schimbul teroriștilor francezi membri 
ai O.A.S. adăpostiți în Spania, zia
rul „France Soir" citează „cercuri 
guvernamentale franceze", care au 
afirmat că „nici nu poate fi vorba 
despre un- asemenea schimb“. Cu 
toate acestea, ziarul susține că 
„Franța ar putea expulza pe bază 
de reciprocitate, dar nu în Spania, 
pe cîțiva lideri antifranchiști care 
locuiesc în regiuni de sud-vest*.

de fracțiunea 
a Partidului Comu- 
se pune întrebarea 
fiind primejdia care 

emigranții antifas-

bu- 
vor- 
alo-

■ PARIS ■ 3 (Agerpres). 
francez continuă să 
getul 
bitori 
cărilor 
cursul
în numele fracțiunii parlamentare 
comuniste a luat cuvîntul Raymond 
Guyot. El a subliniat primejdia pe 
care o comportă pentru Franța mi
litarizarea care se sprijină pe crea
rea „forței de șoc“ nucleare.

arestări in republicaCOASTA DE FILDEȘ
PARIS 3 (Agerpres). — In Repu

blica Coasta de Fildeș (Africa 
de vest) au fost destituiți trei 
miniștri. 7 deputați în Adunarea 
Națională au fost privați de 
imunitate parlamentară, Se ope
rează, de asemenea, arestări în rîn- 
dul funcționarilor, studenților și al 
jandarmeriei. Judecind după o de
clarație a Asociației studenților din 
Coasta de Fildeș, care studiază în 
Franța, evenimentele ce au loc în 
țară „reflectă disensiunile interne“ 
în sinul partidului democrat de gu- 
vernămînt din Coasta de Fildeș.

Schimbare de decor în Nicaragua
în Nicaragua au avut loc ieri alegeri 

prezidențiale, deoarece la 1 mai expiră 
mandatul dictatorului Somoza.

După cum transmit agențiile de pre
să, „alegerile“ au fost pregătite și s-au 
desfășurat într-o atmosferă de teroare 
și represiuni.-

k
Situată în America Centrală, Nica

ragua are o suprafață de 143 000 km 
pătrați .și se mărginește cu Honduras 
și Costa Rica.' Malurile sale sînt scăl
date la est de apele Mării Caraibilor, 
iar în vest de cele 
ale Oceanului Pa
cific: Esté o țară a- 
grară-sl ab-dezvolta
tă,' în strînsă de
pendență de S.U.A. 
Monopolurile nord- 
americane posedă 
aici mari concesiuni 
pentru ' exploatarea 
resurselor țării. ln- 
tinselé cîmpii- culti
vate cu cafea și 
banane — principa
lele culturi .din Ni
caragua — se află 
în posesiunea com
paniilor nord-ameri- 
can'e și a moșierilor 
locali, familia So
moza .fiind cel mai

Generalu' Anaslas'os Somoza, 
actualulu' președinte, a venit la putere, 
sprijinindu-se pe baionete americane, 
cu ma' .bine de .30 de ani în urmă. După 
asasinarea șefului familiei Somoza în 
1956, postul de președinte l-a prelua» 
fiul său, Luiș, iar fratele acestuia a de
venit comandant suprem al forțelor 
mate și a' poliției.

„Moștenind" conducerea țării, fiii 
moștenit și năravul tatălui, A fost 
sfaurată una din cele mai sîngeroase 
dictaturi din America Latină. în timp ce 
teroarea s-a înteți* an de an, economia 
a continua» să stagneze, iar situația oa
menilor muncii din Nicaragua s-a în-

răufăjif din 
fima vreme 
întreaga farS. Recent detașamente de 
guerilă, coordonate de frontul insurec
țional din Nicaragua, au desfășurat 
operațiuni antiguvernamentale în dife- 

ale |ării. Represiunile dic-

ce în ce mai mult In ul- 
un val de greve a .Cuprins

rite regiun*
taiorului nu au reușit să înfrîngă voinfa 
pafriojilor.
în 1 panică,
prezidențiale
secujiils împotriva

mare proprietar, 
tatăl

Lu's Somoza a Intrat
în preajma alegerilor

au los‘ intensificate per- 
orgamzațiilor politi
ce și sindicale. 
Conducători a1' or
ganizațiilor. demo
cratice au tos’ ares
tat'' și schingiuiți. 

Potrivit unu1' a- 
mend.ament adus 
Constituției în anul 
1950, . președintele 
țării este ales pe o 
perioadă de șase 
an> fără a ma' a- 
vea dreptul de a fi 
reales.' Deci Luis 
Somoza nu ma» pu
tea candida în ale
geri,, Dar președin
tele pregătește O 
schimbare de de
cor. El a desem- 
alegeri pe René

ar-

au 
In-

candidat .în.
Schick, actuaiu' ministru a atacerilbf 
externe. Or, după cum atată și ziarul 
„New York Herald’ Tribune“ tran'lera- 
rea puterr nu va f' decît nomina'ă căci 
Schick este cunoscut ca o marionetă a 
actualulu' dictator și a fratelui său. în 
aceste condiții, partidele de opoziție 
au anunțat că refuză să participe la a- 
legeri.

Evenimentele din Nicaragua dove
desc că ooporu1 aceste țări este hotă
rî» să-și con'inue »upta pentru înlă
turarea reglmulu dictatorial, pentru cu
cerirea libertăți; și a unei indeoendențe 
reale.

D: ȚINU

O LUCRARE DESPRE POPOARELE
ASIEI DE SUD-EST

In Editura Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a apărut harta „Popoare
le Indoneziei, Malayei și Filipine- 
lor". Scopul editării acestei lucrări 
este de a prezenta actuala așezare 
teritorială a peste 200 de popoare 
de la extremitatea de sud-est a 
Asiei. Harta este însoțită de o a- 
nexă în care se comunică o serie 
de date interesante despre condi
țiile naturale, economia și istoria 
formării componenței etnice 
populațiilor acestor țări.

a

UN FENOMEN NEOBIȘNUIT

Pe vreme foarte călduroasă, lacul 
Tavel din Italia devine... roșu. Sa- 
vanții afirmă că existența unor mi
croorganisme de această cuibare, a- 
flate pe fundul lacului, ar fi cauza 
acestui fenomen neobișnuit.

METEORIȚII Șl PROBLEMA
VIEȚII PE ALTE PLANETE

toate formele cunoscute pînă în 
prezent“. Cel mai curios fapt, a a- 
dăugat savantul brazilian, este că 
toate aceste tipuri sînt absolut 
identice, deși ele au fost descope
rite pe doi meteoriți diferiți care 
au căzut pe planeta noastră la un 
mare interval de timp șj în regiuni 
diferite.

„ARTA POPULARĂ 
A ESCHIMOȘILOR”

Paris, în sălile galeriei Fran-La
tei s-a deschis recent expoziția 
„Arta populară a eschimoșilor“. 
Sînt prezentate sculpturi, desene și 
gravuri ale eschimoșilor din Ca
nada și Groenlanda. Exponatele 
denotă excepționala aplicație a a- 
cestei populații de a lucra în pia
tră. Ele redau, scene ale vieții lortră. Ele redau scene ale vieții 
obișnuite.

BETATRONUL POLONEZ

răsturnat automobile, a smuls aco- 
părișurile de pe case, a rupt firele 
electrice.

TINEREȚE FĂRĂ BÂTRÎNEȚE

lusif Gasanov, în vîrștă de 130: 
de ani, a cărui zi de naștere con
sătenii o transformă într-o sărbă
toare, și-a păstrat sprintenea
la și agerimea tinereții. Cel. mai 
bătrîn locuitor al Republicii Auto
nome Nahicevan din Transcaucazia, 
Gasanov este de mult, pensionar 
și nu duce lipsă de nimic. Totuși 
el continuă să muncească și paște 
și acum oile colhozului. .

Soția lui Gasanov, Telli în vîrstă 
de 105 ani, nu vrea nici ea să stea 
degeaba. In cătunul unde locuiesc 
cei doi soți, ea este consid--r <tă una 
dintre cele mai bune mulgătoare

insulă plutitoare

Institutul de electronică al Aca
demiei de științe din .R. P. Polonă 
anunță că, după patru ani de mun- 

. Zcă încordată, savanții din acest in
stitut au pus în funcțiune primul 

Profesorul brazilian Danon, de la betatron P°lonez-
centrul de cercetări fizice din Rio PUTERNIC URAGAN ÎN S.U.A. 
de Janeiro, a declarat la 2 februa- ---------------—-- ------------------------
rie că lucrările savantului britanic Asupra regiunilor răsăritene ale 
J Bernal asupra a doi meteoriți s.U,A. s-a abătut un uragan de o 
demonstrează existența vieții pe forță uriașă. In unele locuri el a 
alte planete. fost însoțit de puternice ninsori, în

Profesorul Danon, care a făcut o altele — de ploi torențiale, care au 
comunicare în legătură cu aceste provocat inundații. In orășelul Rino 
cercetări, a arătat că în cursul din Nevada au fost inundate mai 

.studierii meteoriților „Orgueil“ și multe cartiere, Orice legătură te- 
„Vuna”, căzuți în Franța și Africa restră sau aeriană cu acést orășel fvs «.«u 1 QCA _____ înnn •_?" ~ __
vântul englez „a identificat cinci 
specit de fosile diferite dintre cate 
patru reprezintă alge de tipul ma
ritim și terestru, iar a cincea are 
forma unui animal care diferă de

Asupra regiunilor răsăritene ale

fost însoțit de puternice ninsori, în

La 25 ianuarie a fost încheiată 
montarea „insulei plutitoare" a ex
ploratorului marin Vves- Cousteau, 
în largul. Mării Mediterane. 
„Insula plutitoare" se ridică la. 
aproximativ 7 metri deasupra mă
rii și are două etaje. La etajul infe
rior urmează să fie instalate ma
șinile și grupul-eléctrogen iar la 
etajul superior se vor afla labora
toarele de cercetări, patru mici 
camere de locuit, o bucătărie și o 
mare încăpere frigorifică, unde VOT 
fi depozitate alimente pentru două 
luni. „Acoperișul" insulei va servi 
pentru aterizarea elicopterelor.-

CUTREMUR ÎN CHILE

în anii 1864 și respectiv 1938, sa- a fost întreruptă.
In Statul California a încetat cir. 

culația pe 23 de șosele. Populația 
din regiunile inundate este evacua
tă. In statul Colorado vîntul, care a 
atins viteza de 112 km pe oră, a

- France Presse anunță că
in Chile, în regiunea orașelor San
tiago, Valparaiso și provinciei A- 
concagua a avut loc un cutremur. 
In localitatea Aùillota, situata la 
60 km sud de Valparaiso, din 
cauza cutremurului au fost dete
riorate numeroase clădiri.
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Pentru pace și înfăptuirea 
dezarmării generale

Cereri în Anglia 
pentru lărgirea comerțului 

cu țările socialiste
TONIS DE masă Campioni pe 1962 Pe schi

TN BELGÎA — UN MARȘ
ANTIATOMIC

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o conferință de 
presă organizată de Asociația „Ini
țiativa de la Bruxelles pentru con
tribuția Belgiei la destinderea inter
națională".

Conferința de presă convocată în 
legătură cu pregătirea marșului an- 
tiatomic, care va avea loc la 24 
martie, a fost deschisă de senatorul 
socialist Henri Rolin. El a vorbit 
despre scopurile marșului antiatomic 
și a chemat organizațiile de masă 
din Belgia să ia parte activă la a- 
ceastă demonstrație. In cadrul con
ferinței de presă au adresat che
mări similare reprezentanții diferi
telor organizații de tineret din țară.

ACȚIUNI ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRII

rii forțelor nucleare multinaționale 
ale N.A.T.O.

Conducerea organizației sublinia
ză primejdia răspîndirii armei nu
cleare, care a apărut în prezent în 
Europa occidentală, și cere guvernu
lui norvegian eă manifeste inițiati
vă pentru a grăbi încheierea acordu. 
lui cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

La sfîrșitul lunii aprilie „Mișcarea 
pentru dezarmarea atomică" va or
ganiza un marș de trei zile al ad
versarilor armei nucleare, care se 
va încheia cu un miting de masă la 
Oslo.

LONDRA 3 (Agerpres). — Repre
zentanți af cercurilor de afaceri din 
Anglia și ai, opiniei publice din a- 
ceastă țară cer tot mai insistent lăr
girea comerțului dintre Anglia și 
țările socialiste.

„Trebuie să asigurăm o dezvolta
re de mari proporții a acestor re
lații“ care implică „posibilități uria
șe“ . pentru Anglia, a declarat W. 
Brown, președintele companiei 
„Glasse Metal Company".

J. Campbell, 
tului Politic al 
tiv al P.C. din 
tr-un articol 
„Daily Worker" 
capăt politicii discriminatorii în do
meniul comerțului și să lărgească 
relațiile comerciale cu U.R.S.S. și ță
rile de democrație populară.

membru al Comite- 
Comitetului Execu- 
Marea Britanie, în- 
publicat în ziarul 
a cerut să se pună

R. NEGULESCU

NUCLEARE

OSLO 3 (Agerpres). — Conducerea 
Organizației norvegiene „Mișcarea 
pentru dezarmarea atomică“ a tri
mis Stortingului (parlamentul norve
gian) o scrisoare în care cere gu
vernului Norvegiei să se desolida
rizeze cu hotărîre de planurile creă-

Ședința guvernului canadian
NEW YORK 3 (Agerpres).— Co

respondentul din Ottawa al agenției 
Associated Press anunță că la 2 fe
bruarie a avut loc o ședință a gu
vernului canadian avînd ca temă 
principală conflictul dintre S.U.A. 
și Canada în problema înzestrării 
forțelor armate canadiene cu arma 
nucleară americană.

După terminarea ședinței, primul 
ministru al Canadei, Diefenbaker, a 
refuzat să facă vreo declarație.

Recenta declarație a Departamen
tului de Stat, în care guvernul ca-

nadian este grav criticat pentru 
faptul că nu se poate decide să-și 
înzestreze forțele armate cu arma 
nucleară americană „a șocat majori
tatea canadienilor“, scrie ziarul „To
ronto Daily Star“.

într-o declarație dată publicității, 
Partidul Comunist din Canada, sub
liniind că majoritatea canadienilor, 
indiferent de convingeri politice 
resping acest amestec fățiș, cheamă 
poporul canadian să se pronunțe cu 
hotărîre împotriva înzestrării arma
tei canadiene cu arma nucleară ame
ricană.

MOSCOVA. 11 februarie va
sosi într-o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică regele Laosului, Sri Sa- 
vang Vathana. Odată cu regele va 
sosi și primul ministru al Laosului, 
Suvanna Fumma. Vizita delegației 
guvernamentale a Laosului, din care 
fac parte, de asemenea, trei miniștri 
ai guvernului de coaliție 
pînă la 19 februarie.

renunțe la intenția de a ocupa un 
loc în Bundestagul vest-german. El 
a recunoscut acest lucru în 
unei conferințe de presă care 
loc la 1 februarie.

cursul 
a avut

vizitei

va dura

SOFIA. în seara zilei de 
rie, Arta Florescu, solistă a 
de Operă și Balet al R. P. Romine, a 
interpretat rolul Eleonorei din opera 
„Trubadurul" de Verdi, prezentată 
pe scena Teatrului de Operă din So
fia. Publicul a răsplătit cu vii aplau
ze măiestria artei interpretative a so
listei. romine.

2 februa- 
Teatruiui

BRUXELLES. In cursul
sale la Bruxelles, secretarul general al 
N.A.T.O.. Stikker, a dus tratative cu 
primul ministru al Belgiei, Lefevre, 
ministrul afacerilor externe, Spaak, 
și ministrul de război Segers. Ante
rior el a vizitat Bonnul, Londra și 
Roma. La 2 februarie, Stikker a so
sit în Olanda.

HELSINKI. La 2 februarie s-a 
'deschis la .Helsinki sesiunea parla
mentară pe anul 1963. Sesiunea a 
fost deschisă de președintele Fin
landei, U. Kekkonen. Parlamentul 
ya examina mai multe probleme e- 
conomice importante.

MOSCOVA. Alexei Adjubei, vice
președinte al Asociației „U.R.S.S.- 
Italia", și Paulo Alatri, secretar ge
neral al Asociației „Italia-U.R.S.S.“, 
au semnat planul de colaborare cul
turală pe anul 1963. Planul prevede 
între altele editarea unei culegeri 
consacrate istoriei relațiilor dintre 
popoarele italian și sovietic, la elabo- 

vor da concursul 
cu renume din

rarea căreia își 
oameni de știință 
Vniunea Sovietică și Italia.

BONN. Max Fraudendorfer, fost 
colonel SS și aghiotant personal al 
lui Himmler, șeful Gestapoului na
zist, care urma să primească un 
mandat de deputat din partea Uniu
nii Social-Creștine din Bavaria 
(fracțiunea din Bavaria a Partidului 
lui Adenauer — U.C.D.) a fost silit, 
Sub presiunea opiniei publice, să

LOME. La 1 februarie a avut loc 
într-un cadru festiv deschiderea 
frontierei de stat dintre Ghana și 
Togo care a fost închisă în cursul 
ultimilor doi ani datorită încordării 
ce a existat în relațiile dintre cele 
două țări.

în localitatea de frontieră Af- 
lao a avut loc o întîlnire între 
delegațiile guvernamentale ale Gha- 
nei și Togo-ului cu scopul de a ela
bora măsuri concrete în vederea în
deplinirii acordului realizat la 23 
ianuarie în cursul întrevederii din
tre o delegație guvernamentală to- 
goleză și președintele Nkrumah. 
Acest acord prevede îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări.

NEW YORK. Reprezentantul spe
cial al președintelui S.U.A. pentru 
problemele comerțului exterior, 
Christian Herter, s-a înapoiat la 
New York după o vizită făcută în 
capitalele cîtorva țări din Europa 
occidentală. Ultima etapă a călăto
riei lui Herter a fost la Londra. în 
cursul tratativelor au fost discutate 
problemele legate de politica comer
cială a Angliei după eșecul tratati
velor de la Bruxelles.

fost ofițer SS, în legătură cu cri
mele pe care le-a săvîrșit în timpul 
războiului. încă în anul 1958, guver
nul cehoslovac a cerut guvernului 
austriac extrădarea lui Skorzeny 
care a comis crime pe teritoriul ce
hoslovac și a fost implicat în jafuri 
și incendieri.

RIO DE JANEIRO. Guvernul bra
zilian a anunjaf oficial că a hotărît să 
reducă produejia de cafea, principalul 
articol de export al țării. Holărîrea 
este dictată de situația actuală de pe 

nu a 
19 mi
cei 36

piața mondială, unde Brazilia 
putut desface decît aproximativ 
lioane de saci de cafea din 
milioane cit a produs.

PARIS. Primul ambasador 
geriei la Paris, Abdelhatif 
și-a prezentat scrisorile de acredita
re președintelui Franței, de Gaulle.

ALGER. Algeria a acceptat pro
punerea Marocului privind organi
zarea unei întîlniri a miniștrilor 
afacerilor externe ai Algeriei, Ma
rocului și Tunisiei, pentru 10 fe
bruarie la Rabat. întîlnirea urmea
ză să rezolve, între altele, diferen
dele care s-au ivit între Algeria și 
Tunisia.

al Al- 
Rahal,

MOSCOVA. La 3 februarie, cos
monautul sovietic Andrian Nikolaev 
s-a înapoiat din Indonezia după o 
vizită de prietenie de 10 zile făcută 
la invitația președintelui Sukarno.

ALGER. La 2 februarie a sosit la 
Alger într-o vizită de cinci zile 
Mennen Williams, secretar de stat 
adjunct al S.U.A. pentru problemele 
africane. In cursul vizitei sale în Al
geria, Williams se va întîlni cu pri
mul ministru Ben Bella și cu mi
nistrul afacerilor externe, Khemisti.

VIENA. Ministerul Justiției al 
Austriei a emis un mandat de ares
tare împotriva lui Otto Skorzeny,

încheierea întrevederilor de !a Roma
Macmiilan-Fanfani

ROMA 3 (Agerpres). — La 3 fe
bruarie a luat sfîrșit vizita oficială 
la Roma a primului ministru al An
gliei, Harold Macmillan.

In cursul vizitei. Macmillan a fost 
primit de Antonio Segni, președintele 
Italiei, și a avut mai multe între
vederi cu primul ministru al Italiei, 
Fanfani, precum și cu ceilalți mem
bri ai guvernului italian.

In aceeași zi a fost dat publicității 
un comunicat final în care se preci
zează că această vizită „se înscrie în 
seria de întîlniri a șefilor guvernelor 
celor două țări și este un răspuns la 
vizita la Londra din 1962 a premie
rului italian“.

In cursul întrevederilor cu premie
rul Fanfani, se spune în comunicatul 
final, au fost examinate în lumina 
recentelor evenimente, principalele

aspecte ale situației politice interna
ționale, precum și unele chestiuni de 
interes comun privind cele două sta
te . Printre problemele examinate fi
gurează și eșecul tratativelor de la 
Bruxelles cu privire la aderarea An
gliei la Piața comună.

Textul comunicatului lasă să se în
țeleagă că Macmillan a primit asi
gurări din partea primului ministru 
italian că acesta va continua să spri
jine aderarea Angliei la Piața co
mună.

Comunicatul precizează, de aseme
nea, că cele două părți sînt de acord 
să sprijine planul de creare a „forței 
nucleare multinaționale".

Ieri au luat sfîrșit 
în sala Dinamo din 
Capitală, întrecerile 
celui de-al IV-lea 
concurs al campio
natului republican de 
tenis de masă. Dintre 
finalele probelor, 
partida de simplu- 
bărbați ca și cea de 
dublu-femei au fost 
cele mai interesante. 

Finala de simplu- 
bărbafi, care opunea 
tînărului și talentatu
lui jucător Giurgiucă

pe tenacele Cobî'zan, a fost deosebit de 
spectaculoasă, cei doi protagoniști rea
lized numeroase schimburi de mingi 
mult aplaudate de publicul spectator. A 
cîștigat 
nala ca 
nifestat 
în cele 
LESCU 
titlul de campion a fost cucerit de a- 
cesta, Giurgiucă ocupind locul doi.

A doua finală foarte disputată a fost 
cea de dublu-femei în care cuplurile 
Pitică-Alexandru și Conslantinescu-Tompa 
au avut nevoie de un meci suplimentar 
de baraj pentru desemnarea campioanelor. 
Au cîștigat pînă la urmă actualele cam
pioane mondiale, PITICĂ-ALEXANDRU.

cu 3-2 Giurgiucă. Acesta, în fi- 
și în tot restul concursului, a ma- 
o formă foarte bună. Cum însă 
trei concursuri anterioare NEGU- 
a realizat un punctaj superior,

Celelalte titluri de 
campioni au reve
nit MĂRIEI ALEXAN
DRU la simplu-temei 
cuplului NEGULES 
CU-RETHI la dublu 
bărbați și cuplulu 
COB1RZAN-ALEXAN 
DRU la dublu-mixt

La sfîrșitul con 
cursului ne-am adre 
sat antrenorului eme 
rit Paneth, cu rugă
mintea de a ne co
munica impresiile 
sale privitoare la for
ma jucătorilor noștri 
două luni ne vor reprezenta (ara la „mon
dialele" de la Praga.

„Cel de-al IV-lea concurs al campio
natelor republicane s-a ridicat în gene
ral la un nivel tehnic superior. Băiefii 
se găsesc Intr-o formă relativ bună. Din
tre ei, Giurgiucă a manifestat o accen
tuată ascensiune, objinind cele mai valo
roase rezultate. Fetele, deși sînt bine 
pregătită, am impresia că abuzează de 
jocul defensiv. Pentru viitoarele con
fruntări se impune, cred eu, o orientare 
accentuată către jocul ofensiv, Acest 
lucru este bineînțeles valabil și pentru 
echipa masculină".

M. POPESCU

M-.

>?■

ALEXANDRU

fruntași, care peste

Note

Spartachiada, în plină desfășu
rare, reunește zeci și zeci de mii de 
concurenți și concurente. întrecerile 
au scos în evidență talentul multor 
tineri, antrenorii de specialitate ur- 
mînd să se ocupe în viitor de pre
gătirea acestora. Numeroasele scri
sori sosite la redacție, și relatările 
corespondenților noștri apreciază 
totodată strădania asociațiilor spor
tive, a organelor U.C.F.S. care asi
gură popularei competiții o desfășu
rare corespunzătoare.

Nu peste tot există însă o bună 
organizare a întrecerilor spartachia- 
dei. Iată ce relatează două scrisori 
sosite de curînd la redacția noastră.

„Lucrez în noul oraș Onești, alături 
de mulți alți tineri, în cadrul combi
natului de cauciuc sintetic, ne scrie 
inginerul Mircea Tatoiu. în rîndu- 
rile de față vreau să mă refer la 
activitatea sportivă, mai precis la 
felul cum se desfășoară la noi spar
tachiada. în toate secțiile combina
tului s-au făcut înscrieri pentru în
treceri. S-au organizat și unele con
cursuri. Dar sporturile specifice de 
iarnă (patinaj, schi, săniuș) nici vor
bă să poată fi practicate".

De fapt, imposibilitatea practicării 
sporturilor de iarnă la Onești nu se 
datorește — după cum spune și au
torul scrisorii — lipsei de zăpadă sau 
temperaturii. Zăpadă este berechet 
și la Onești. Lipsește însă preocupa
rea consiliului orășenesc U.C.F.S. 
care, printre altele, a promis că se 
va ocupa și de amenajarea a două 
patinoare naturale. Ceea ce însă n-a 
făcut pînă acum.

Un colectivist din comuna Belitori 
(raionul Roșiorii de Vede) ne-a scris 
că consiliul asociației sportive „Te
leorman" neglijează spartachiada. 
Deși prima fază a spartachiadei este 
pe terminate, aici n-a fost organi
zată nici o întrecere sportivă.

Este de dorit ca, în această pe
rioadă, și mai cu seamă la asociațiile 
sportive rămase în urmă cu organi
zarea spartachiadei — organele 
U.C.F.S. să acorde sprijinul necesar.

Însemnări de călătorie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

națională, a Ceylonului —Astăzi, 4 februarie, este sărbătoarea , ________
cea de-a 15-a aniversare a independenței naționale. Cu acest prilej, 
poporul romîn urează poporului ceylonez noi succese în lupta pentru 

j—x_. .. , , pentru pace și progres.întărirea independenței naționale,

Ceylonul — Insula care, jucîndu-se 
de-a v-ați ascunselea cu Mama Asie, s-a 
pitit sub poalele sobrului triunghi in
dian— își primește oaspeții cu...căldură. 
La propriu și la figurat. Revăd și a- 
cum hotelul așezat în golful Mount- 
Lavinia, de pe terasa căruia cercetam 
siluetele zvelte ale cocotierilor care-și 
fac în bătaia vînfului veșnice com
plimente cu grațioase înclinări recipro
ce ; ridicam privirea spre zare ca 
să privesc clipitul din ochi al fa
rului din portul Colombo, străjer al 
radei mereu pătate de punctele de 
fum ale navelor. „Feeria singaleză“,

care vorbea citeva zeci de

Tratament umilitor

în orașul ceylonez Candy

SALISBURY 3 (Agerpres). — Trei 
miniștri din guvernul Rhodesiei de 
nord, printre care și Kenneth Kaun- 
da. lider al Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, au fost puși la 
2 februarie sub paza forțelor poliție
nești din Salisbury.

După cum se știe, cei trei miniștri 
au participat la ceremonia instituirii 
noului guvern al Nyassalandului. Ei 
se aflau in drum spre Lusaka (Rho
desia de nord) și la aeroportul din 
Salisbury, de unde urmau să ia ah 
avion, nu li s-a permis să părăsească 
aeroportul pînă ce nu explică poliției 
unde intenționează să meargă. Refu- 
zînd să dea aceste explicații, ei au 
fost puși sub paza forțelor poliție
nești.

K. Kaunda a declarat unui cores
pondent al agenției Reuter că inten
ționează să ceară guvernului său să 
protesteze împotriva acestui trata- 
prent umilitor.

ani în urmă scriitorul Francis de Crois- 
set, s-a oferit și privirilor mele cu ve
getația ei luxuriantă, cu plăpînda dar 
misterioasa plantă a ceaiului crescînd 
pe vaste plantații mărginite de mus
tosul arbore al cauciucului, cu lumina 
diafană a amurgurilor de rară poezie, 
cu evocatoarele ruine ale unei civi
lizații multimilenare, cu templele bol
tite peste vechi așezări legate de glo
riile apuse ale celor două neamuri 
care locuiesc pe această insulă : 
singalezii și familii.

In capitală — vastă alcătuire de 
cartiere sărace alături de „rezervațiile“ 
cu bungalow-u.i luxoase — am con
statat că oamenii știu să povestească 
multe despre „feeria singaleză“ și că 
cele mai multe dintre istorisirile lor 
arată că în decorul feeric al fării nu 
fotul s-a petrecut și se petrece lin, 
calm. Ceylonezii sînt oameni mici de 
statură, cu fața deschisă într-un perma
nent zîmbet; sînt oameni cu chipurile 
arse de soarele al cărui belșug face 
inutilă orice podoabă vestimentară. 
Aici îmbrăcămintea obișnuită a bărba
tului este „sarong-ul“: o simplă pînză 
albă de bumbac, necroită, care înfă
șoară trupul de la talie în jos ca un 
cearșaf învîrfit jur-împrejur. Bustul e 
gol. Picioarele, neîncălțale. Femeia 
poartă „sarry“. E o îmbrăcăminte al
cătuită dinfr-o mătase pe care o cu
nosc bine și femeile de Ia noi sub 
denumirea franțuzească „Voile Geor
gette“. Necroită, mătasea înfășoară 
trupul de la gît pînă jos, la călcîie.

Oamenii Ceylonului sînt nespus de 
binevoitori. De la ei am aflat cite ceva 
și din (reculul țării, și din prezentul ei, 
și din aspirațiile de viitor. Mi-au poves
tit despre experiențele dureroase ale 
unui Ceylon năpădit rînd pe rînd de 
asuprirea portugheză, olandeză, brita
nică. De la portughezi au rămas de
numirile geografice cu rezonanță lati-

pirtiile de
Poiana" — concurs 
romînesc — s-a desfășurat sire

„Cupa 
in schiul 
bată și duminică pe pirtiile din Poiana 
Brașovului. Participarea numeroasă și 
buna organizare a întrecerilor au asigurai 
concursului un succes deplin. La probele 
competiției, influențate ieri de starea 
moale a zăpezii, au fost prezenți schiori 
fruntași și tinere talente din mai multe re
giuni ale fării (Brașov, Suceava. Ploiești, 
Hunedoara, Mureș-Autonomă Maghiară).

Dinamovistul Gh. Văcaru a cîștigat pro
bele de slalom uriaș și coborire. La femi
nin, Magdalena Bîră s-a clasat prima la 
coborire, iar Ana Scherer — prima la sla
lom uriaș. Ștafetele (3x10 km 
3x5 km senioare) au revenit 
brașoveni.

„Cupa Poiana" au cîștigal-o 
fanții regiunii Brașov.

*
Peste citeva zile mai mulți schiori 

fruntași din țara noastră participă la 
concursuri peste hotare. Un grup de spe
cialiști în probele de fond vor lua star
tul la un mare concurs internațional ce 
se desfășoară la' Budapesta cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de la înființarea Fe
derației maghiare de schi. Alți schiori 
romîni se vor. întrece la concursul de la 
Asiago (Italia), dotat cu „Cupa Kurikkala". 
La acest concurs vor participa numeroși 
schiori din țările Europei centrale.

de tradiție

seniori și 
schiorilor

reprezen-

Fază din partida M. Olteanu—C. Ciucă
Andreescu)

abandonat

Studentul C. Ni- 
culescu este autorul 
unei frumoase vic
torii realizate ieri 
dimineajä în sala 
Floreasca, cu prile
jul celei de-a doua 
reuniuni de verifica
re a pugilișfilor noș
tri care se pregătesc 
pentru meciurile cu 
echipa R.P. Polone 
din „Cupa Europei”. 
Foarte prompt în 
riposte, energic în 
lupta de la semi- 
disfanță, Niculescu 
a reușit să-și înscrie 
în palmares o vic
torie de pre) obți
nută în fața semi- 
mijlociului clujean 
V. Mîrza. Un alt fînăr 
boxer care a evo
luat cu succes a fost ploieșteanul M. 
Cornel, învingător prin abandon în 
rundul doi, în dauna campionului fării 
la categoria „ușoară“, I. Mihalik. Plo
ieșteanul și-a apărat cu dîrzenie șan
sele contrînd eficace cu directe de stin
gă pe Mihalik, care la un moment dat 
a fost depășit de alura partidei. La 
mijlocul rundului doi, Mihalik a pornit 
dezlănțuit să remonteze, dar suferind 
o entorsă la glezna stingă nu a mai

C. Ciucă

Baschet
Campionatele republicane de bas

chet au fost reluate după o scurtă 
pauză. La București, în sala Dina
mo, echipa dinamoviștilor a obținut 
victoria în meciul cu Farul-Constan- 
ță (69—38). Baschetbalistele de la 
Unirea București au cîștigat cu 
62—55 partida cu Știința București.

în meciurile din țară s-au înre
gistrat 
culin : 
57—49; 
Roman

Feminin : Mureșul Tg. Mureș — 
C.S.M.S. Iași 66—37; Știința Cluj — 
Voința București 54—47; C.S.O. Cri- 
șana — Voința Brașov 47—48.

următoarele rezultate : Mas- 
Dinamo Oradea — Steaua 
Știința Timișoara — A. S. 
109—36.

nă : „Colombo“, „Levinta”.., De la bri
tanici a rămas... Ajunși la acest capi
tol de conversație, ceylonezii te invită 
să cercetezi statuile orașelor : generali 
falnici, turnați în bronz sau dălfuiți în 
piatră, sînt urcați pe socluri înalte în 
jurul cărora mișuna — necăjită — lu
mea de rînd ceyloneză. Un simbol al 
diferențelor de odinioară dintre sfăpî- 
nifori și cei ce au fost întotdeauna 
greu de sfăpînit.

Am discutat adesea cu interlocutorii 
mei ceylonezi despre felul în care 
și-au cucerit independența națională. 
Eforturi mari, marcate de jertfe însem
nate, s-au adăugat pe pagini de glorie 
la istoria vecile de peste 5 000 de 'ani a 
acestor oameni. După cucerirea inde
pendenței, poporul Ceylonului năzu
iește fierbinte spre lichidarea grelei 
moșteniri a trecutului colonial și ma
nifestă hofărîrea de a munci fără pre
get pentru înflorirea și prosperitatea 
țării.

O preocupare constantă o manifes
tau toți cei cu care am discutai pentru 
politica de neaderare la blocuri milita
re agresive, de neutralitate a țării și 
cooperare cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială. O asemenea poli
tică — spun factoHi de răspundere din 
Ceylon — este cea mai corespunză
toare intereselor ceyloneze. Dar, arată 
ei, nu e deloc ușor de dus o astfel de 
politică. Nu lipsesc presiunile din par
tea anumitor cercuri occidentale, pen
tru a o împiedica.

Colombo a fost gazeta unor importan
te reuniuni ale mișcării partizanilor pă
cii. Am participat la una dintre ele și 
era impresionant de văzu) larga partici
pare populară la înfîmpinarea oaspeți
lor venifi cu acest prilej din toate col
țurile globului. Am notat atunci un 
cuvînt al unui serrtor ceylonez : „Pa
cea e la noi o plantă autohtonă. S-a 
născut aici pe pămîntui Ceylonului o- 
dafă cu legenda Paradisului. Și — ca și 
ceaiul sau arborele cauciucului, — e 
indisolubil legată de pămînful acesta 
ale cărui tradiții nu-se leagă de exter
minare și război“.

L. SARĂȚEANU

Aseară la hochei 
pe gheată

După pasionantul final al turului 
campionatului republican de hochei 
de săptămîna trecută, spectatorilor 
bucureșteni li s-a oferit aseară un 
cuplaj internațional cu participarea 
unei formații iugoslave și a selecțio
natei de tineret a R, S, Cehoslovace, 
cărora le-au fosl opuse două echipe 
romînești : Știința București și re
prezentativa națională care se pre
gătește pentru campionatele mon
diale din acest an.

în ceea ce-i privește pe studenți, 
ei au reușit să dea satisfacție celor 
aflați în tribune, învingînd cu 5—1 
(3—1 ; 1—0 ; 1—0) pe Steaua roșie 
Belgrad. Totuși, bucureștenii au reu
șit doar în prima repriză să-și arate 
valoarea, cînd au acționat cu 
mai multă seriozitate. în ur
mătoarele două reprize, ei au ju
cat însă dezlînat, fără finalitate în 
fazele de poartă, ușurînd misiunea 
hocheiștilor belgrădeni.

în meciul principal al serii, exce- 
lenții jucători cehoslovaci din echi
pa de tineret, posesori ai unui va
loros palmares de dată recentă 
(5—4 cu echipa S.U.A, și 9—0 cu cea 
a Norvegiei), și-au desfășurat și în 
fața primei echipe a țării noastre 
deosebitele calități dezvăluite încă 
din jocul de sîmbătă seara : tehnică 
individuală superioară, scheme tac
tice precise, calm pe parcursul în
tîlnirii.

Formația noastră a țucat în gene
ral de la egal la egal cu redutabilii 
ei adversari. Principalele „arme" 
ale hocheiștilor noștri au fost forța 
și tenacitatea cu care au încercat 
să suplinească diferența de tehnică. 
Starea gheții, înmuiată din cauza 
ploii, i-a dezavantajat oarecum pe 
oaspeți, ei fiind mai rapizi și mai 
buni patinatori.

Meciul s-a terminat cu scorul de 
4—3 (1—0 ; 2—1 ; 1—2) în favoarea 
oaspeților.

EM. VALERIU

(Foto : M.

putut continua lupta fiind 
pe bună dreptate.

Foarte greu a cîștigat
(muscă) partida cu giurgiuveanul Marin 
Olfeanu, care i-a servil o frumoasă re
plică două runduri. Andrei Olfeanu 
(pană) s-a impus la capătul unor se
rioase cheltuieli de energie în fafa 
craioveanului M. Goanfă.

Slab s-a prezentat din nou reprezen
tantul nostru la categoria mijlocie-mică
H. Löw. El a neglijat complet blocajul, 
primind numeroase lovituri în plin de 
la Șt. Mustafă. Victoria a revenit lui 
Löw, dar el a rămas dator publicului. 
Arbitrul întîlnirii, C. Chiriac, s-a com
portat departe de valoarea sa reală, 
profejîndu-l vădit pe Löw în momen
tele dificile.

Alte rezultate : P. Anghel b.p. N. 
Băleanu ; C. Frătescu b. ko. I. loniță ;
I. Marin b.p. N. Calif a ; I. Monea b. ab. 
P. Cimpeanu.

Marji seara (ora 19.30), tot în sala 
Floreasca va avea loc o nouă gală 
de verificare.

HANDBAL
o Echipa masculină Dinâmo-Bucu- 

rești, care a cîștigat sîmbătă la Bel
grad și meciul-retur (9—8) cu H. 
C. Zagreb pentru „Cupa campioni
lor europeni“, urmdază să se întîl- 
nească în semifinalele competiției cu 
cîștigătoarea dublei partide dintre 
campioana Danemarcei (Skovbakker 
Aarhus) și campioana Suediei (Heim 
Göteborg), In primul meci ăl acesto
ra au învins suedezii cu 19—17.

O Handbalistele de la Rapid se 
pregătesc intens pentru a participa 
în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni". Meciurile (tur-retur) cu 
echipa campioană a Danemarcei vor 
avea loc luna aceasta. Clubul Rapid 
a propus formației daneze următoa
rele date : 16 februarie (la Bucu
rești) și 28 februarie (la Copenhaga).

® Reprezentativa masculină a R.P. 
Romine, campioană, mondială, va 
întreprinde un turneu în țările nor
dice.
două 
la 22 
unul
turneului, echipa noastră va susține 
un meci în R. F. Germană.

Handbaliștii romîni vor juca 
meciuri în Danemarca (primul 
februarie), două. în Suedia și 

în Norvegia. în încheierea

O. A.

9 kilograme cîntărește cartea în 
două volume consacrată Jocurilor 
Olimpice de vară de la Roma. Pri
mul volum descrie pregătirile făcute 
în vederea Jocurilor, iar cel de-al doi
lea cuprinde relatarea amănunțită a 
desfășurării probelor și raportul Co
mitetului olimpic italian.

*
Pentti Nikula, primul atlet din lume 

care a sărit peste 5 m cu prăjina, a 
fost de două ori fericit simbătă seara. 
Stabilirea noului record mondial de 
sală cu rezultatul de 5,10 m a coincis

cu aniversarea zilei sale de naștere 
— la 2 februarie sportivul finlandez 
a împlinit 24 de ani.

Nikula este un atlet relativ „ușor”. 
El cîntărește 68 kg, avînd o înălțime 
de 1,80 m. Folosind prăjina din fibre 
supraelastice, Nikula a stabilit la 22 
iunie 1962 primul său record mondial 
în aer liber (4,94 m), deținut pînă a-

SCHI. — Sportivul sovietic Vladimir 
Melanin a repurtat un strălucit succes 
cucerind duminică la Seefeld, pentru a 
doua oară consecutiv, titlul de campion 
mondial la biatlon. Melanin a realizat 
cel mai bun timp în proba de fond 20 
km — lh32'06”. combinată cu trageri la 
țintă. Al doilea s-a clasat finlandezul 
Antti Tyrvaeninen — (1 h33’46”7/10).

Clasamentul pe echipe : 1. — U.R.S.S.; 
2. Finlanda î 3. Norvegia ; 4. Suedia ; 5. 
R. P. Polonă.

Proba feminină de coborire din cadrul 
concursului de schi „Cupa Foemina” de 
la Abetone a fost ciștigată de austriaca 
Christi Haas cu l’40”l/10. Ilona Mikloș 
(R. P.. Romiriă) s-a clasat pe locul 19 cu 
l’48”2/10.

HOCHEI. — Continuîndu-șl turneul tn 
R. S. Cehoslovacă, echipa de hochei pe 
gheață a S.U.A. a țucat la Ostrava cu re-

tunel fără Întrerupere (timp de 35 de 
ani) de atleții americani.

★
După o absență de cițiva ani, Ita

lia . revine printre participantele la 
„Cursa Păcii”. Pînă acum 7 țări 
(U.R.S.S., Anglia, Belgia, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară, Italia, Austria) 
s-au înscris la marea competiție ci- 
clistă al cărei start se va da la 9 mai, 
de la Praga.

★
Federația internațională de aviație 

sportivă a conferit diploma de onoare 
„Tissendier” parașutiștilor sportivi so
vietici Alexei Belusov, Vasili Roma- 
niuk și Alia Skopinova. Septuagena
rul A. Belusov, participant la trei răz
boaie, a efectuat primul său salt cu 
parașuta Ia vîrsta de 40 de ani, iar 
ultimul, cel de-al 272-lea, cu citeva 
săptămîni în urmă. Vasili Romaniuk, 
Erou al Uniunii Sovietice, în 
vîrstă de 53 de ani, a fost primul din 
lume care a efectuat 3 000 de lansări 
cu parașuta. Cea mai tînără dintre 
laureați, inginera Alia Skopinova, are 
31 de ani. în palmaresul său figurea
ză un titlu de campioană a lumii, 10 
recorduri mondiale și 1 200 dé lansări 
cu parașuta, de la diferite altitudini.

•k
Cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 

Tokio, guvernul japonez va organiza 
o tabără internațională a tineretului, 
ia care vor fi invitați 1 500 de tineri 
din toate țările lumii. Tabăra se va 
deschide cu 3 zile înainte de începe
rea Olimpiadei.

prezentativa de juniori a R. S. Cehe 
slovace. Meciul s-a încheiat cu un rezu! 
tat de egalitate : 5—5 (3—2 ; 1 — 1 s 1—21 
La Mlada Boleslav, echipa R. D. Germs 
ne, care, de asemenea, se pregătește ir 
vederea campionatelor mondiale, a în 
vins cu 4—2 (0—0 ; 3—0 ; 1—2) echips 
secundă a R, S. Cehoslovace.

HANDBAL. — într-un meci internatio
nal masculin de handbal disputat la Lyon 
echipa Franței a învins cu scorul de 
22—11 (10—4) echipa Olapdei.

SCRIMĂ. — în Palatul sporturilor din 
Milano s-a disputat întîlnirea internațio
nală de spadă dintre echipa selecționată 
a orașului Budapesta și o reprezentativă 
a regiunii Lombardia. Au cîstigat cu 5—4 
scrimerii maghiari. Gabor (R.P.U.) l a în
vins cu 5—3 pe italianul Saccaro. în pe
nultimul meci, Saccaro a cîstigat cu 5—2 
la Kulcsar, iar în meciul decisiv Gabor 
a dispus cu 5—2 de Breda.
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