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din New York :
Pe marginea me-

doseli din materiale pa bază de polimeri sintetici* S-au dezbătut apoi o serie de aspecte privind introducerea materialelor și procedeelor noi la lucrările de finisaj, în scopul industrializării execuției acestora și a ridicării con-, fortului locuințelor și construcțiilor social-culturale* Participanții la simpozion au vizitat unele șantiere unde s-au folosit soluții noi de finisaje.

calitativ es- sarcină de răspundere în fata co- uzinei îndeplinirea
Din experiența Uzinelor 

semănătoarea“ - București

Mecanici de locomotivă evi- 
dențiați în întrecero : Petre Vi- 
șoiu, Teodor Mihalache, Tudor 
Pană, Petre R. Alexandru și Iero- 
nim Șandor de la Depoul Bucu- 
rești-călători. împreună cu fo- 
chiștii de pe locomotivele lor, ei 
realizează însemnate economii 
de combustibil.-
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de cer- construcții și construcțiilor loc în februarie cu tema : construcții

roase școli au larea cabinetelor tehnice și laboratoarelor, lărgirea capacității de școlarizare; îmbunătățirea condițiilor de viață ale elevilor. (Agerpres)

Excelenței Sale,
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare RomineIn numele poporului și guvernului Indiei cît și .al meu personal, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări cu prilejul Zilei-Republicii'.împărtășesc convingerea Excelenței Voastre ’ca .actualele relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte în viitor spre binele ambelor țări.

JAWAHARLAL NEHRU

traseele: Valea Oltului, 
Tușnad, Poiana Brașov și 
Bușteni. In această dumi
nică Bucureștiul va primi 
numeroși oaspeți. Excursio
niști din Tirnăveni, Tîrgo- 
viște, Bacău și Baia Mare 
vor vizita diferite locuri 
din Capitală legate de 
luptele din februarie 1933 
și noile cartiere ale ora
șului.
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în construcții

produselor cu scule, dispozitive și verificatoare, precum și prin introducerea și extinderea tehnologiei moderne. Astfel, anul trecut parcul de SDV-uri pentru dotarea fabricației a crescut cu peste 2 200 de diferite scule și dispozitive. Datorită creșterii gradului de echipare tehnică, manopera pentru realizarea u- nei combing de cereale a fost redusă la jumătate față de timpul mat în 1958.Anul trecut, cu sprijinul sectoarelor de concepție, au fost introduse și extinse numeroase procedee tehnologice noi. Călirea cu curenți de înaltă frecvență s-a extins simțitor, fealizîndu-se peste 125 tone de piese tratate prin acest procedeu, față de numai 30 tone cîte s-au realizat în 1960. Prin folosirea călirii cu curenți

Din 1390, cînd în rafinăriile din Ploiești s-a declarat prima grevă muncitorească de proporții, pînă în anul marii bătălii proletare, 1933, lupta petroliștilor împotriva exploatării. și a politicii de înrobire a țării a cunoscut o ascensiune continuă. In 1933, poliția se vedea nevoită să întocmească periodic tabele secrete „de evoluția
IOAN GRIGORESCU

Pe lingă asociația 
sportivă „Ancora 
Ș.N.G.” de la Șan
tierul naval din Ga
lați funcționează de 
cîtva timp o stație 
colectivă de radio e- 
misie-recepție, în ca- 
-dru.L căreia activează 
tineri constructori 
navali. In scurtul 
timp de cînd a luat 
ființă stația și-a 
anunțat prezența în 
34 de țări din Eu
ropa și Asia, re- 
alizînd 195 de legă
turi radio. Pe calea 
undelor au fost sta
bilite legături cu ra
dioamatori sovietici, 
cehoslovaci, polo
nezi, precum și din 
îndepărtata Japonie.

Pe strada Berechet din Capitală a început să funcționeze de curînd în- tr-o clădire nouă o policlinică de pediatrie. Noua unitate sanitară a- parține de spitalul „Emilia Irza" și dispune, de cabinete de pediatrie, ortopedie și stomatologie infantilă, radiologie, O.R.L., laborator, etc. Ea este înzestrată cu aparatură medicală modernă.

® Postul de corespondenți vo
luntari are cuvintul — Pregătim 
recolta anului 1963 (pag. 2-a).

• In vitrinele librăriilor : G. C. 
Nicolescu „Viața lui Vasile Alec- 
sandri“ de Corist. Ciopraga (pag. 2-a).

• Declarațiile făcute de N. S. 
Hrușciov și R. I. Malinovski 
televiziunii franceze (pag. 4-a).

• Scrisoare
Victor Perlo ■ 
sajelor prezidențiale (pag. 4-a)

i Realizarea de mașini agricole la un înalt nivel tehnic și te o mare ce stă lectivului noastre, acestei sarcini este strîns întărirea serviciilor de din uzină dicarea nivelului tehnic al producției.Conducerea uzinei s-a ocupat în permanență de folosirea judicioasă a cadrelor tehnice pentru ca acestea, prin pregătirea și experiența lor, să aducă un aport cît mai substanțial la bunul mers al, producției. Este cunoscut că pregătirea temeinică a fabricației constituie o problemă de importanță covîrșitoa- re pentru asigurarea unei activități ritmice și pentru realizarea de produse la un înalt nivel calitativ. Pentru uzinele cu un profil de fabricație de serie, cum e și uzina noastră, acest lucru este și mai important. Tocmai de aceea noi ne-am îngrijit ca un număr însemnat de ingineri să fie repartizați la serviciile de concepție. Este suficient să arătăm că. dacă în anul 1961 au lucrat în compartimentele de concepție 45 la sută din totalul inginerilor din uzină, în anul 1962 numărul acestora a crescut la 53 la sută.Cum am reușit să realizăm acest lucru ?In primul rînd, ne-am îngrijit de întărirea rolului și competenței maiștrilor în producție; prin aceasta s-au creat condiții pentru eliberarea unor ingineri din secțiile productive. Pregătirea, cadrelor tehnico-in- ginerești pentru compartimentele de concepție. s-a făcut încă din perioada de activitate a acestora în cadrul sectoarelor productive. Pe lingă obligațiile ce le aveau, de a conduce procesul de fabricație, unii ingineri și tehnicieni au primit și o serie de sarcini a căror realizare a avut ca efect pregătirea lor pentru compartimentele de concepție. Bunăoară, unor ingineri și tehnicieni din producție li s-au repartizat spre rezolvare o serie de probleme din planul de măsuri tehnico-organiza- torice, care necesitau un anumit volum de muncă de proiectare. în felul acesta, s-a obținut un dublu avantaj pentru producție = pe de o parte, prevederile cuprinse. în planul de măsuri tehnico-organizatori- ce au fost introduse mai repede în fabricație, iar, pe de altă parte, sectoarele de concepție au fost descongestionate de unele sarcini cu un nivel de complexitate mai redus, pu- tîndu-se astfel concentra asupra uriBr probleme esențiale ale progresului tehnic în întreprindere.întărirea serviciilor de concepție presupune în același timp o preocupare susținută pentru ridicarea pregătirii tehnice și profesionale a cadrelor existente în aceste, servicii. In acest sens au fost organizate cursuri de ridicare a nivelului tehnic al desenatorilor și proiectanți- lor, iar pentru ingineri a fost inițiat un ciclu de conferințe cu teme legate nemijlocit de activitatea tehnică a uzinei.A^anizarea inginerilor, proiectantei tehnologilor pe specialități a Contribuit și contribuie la specializarea acestora, la creșterea Randamentului muncii lor. Datorită acestei specializări s-a putut trece la tipizare, atît în domeniul proiectării cît și în cel al tehnologiei. Pe baza acestor măsuri, anul trecut au fost economisite peste 25 000 ore de proiectare la scule, dispozitive și verificatoare — ceea ce echivalează cu timpul necesar pentru elaborarea a 500—600 de proiecte noi de SDV — și circa 40 000—50 000 de ore de lucru în sculărie. unde piesele tipizate sînt realizate în serie.întărirea serviciilor de concepție- proiectare, metalurg-șef tehnolog- șef. sculer-șef etc. a avut efecte favorabile asupra întregii activități a uzinei. Numai în 1962 au fost introduse în fabricația de serie_5 produse noi sau modernizate, pentru 4 din aceste produse au fost realizate de uzină.întărind șl perfecționînd munca în sectoarele de concepție, noi am putut obține, pe această bază, o serie de succese însemnate pe linia ridicării nivelului tehnic al producției, prin mărirea gradului de echipare a
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. Cabanele Cota l - 350 de bucureșteni pe
ful cu Dor, Piscul Ciinelui, 
Cioplea, Trei Brazi și al
tele din munții Bucegi vor 
găzdui și în această dumi
nică numeroși excursio
niști. Ieri după-amiază 
peste 700 de bucureșteni 
au plecat cu trenul pe Va
lea Prahovei. Tot ieri 
după-amiază au plecat 
din Capitală opt autocare 
ale O. N. T.-„Carpați”

Introducerea tehnicii noi în transportul feroviar a Impus necesitatea reprofilării învățămîntului profesional, tehnic și de calificare. Astfel, în ultimii ani au apărut meserii noi, cum sînt ; mecanici de locomotive Dieeel-electrice, electromecanici pentru instalațiile de centralizare electrodinamică, electricieni pentru electrificarea căilor ferate etc. . Școlile profesionale tehnice și de calificare din sectorul de căi ferate pregătesc -în acest an peste 10 800 de lucrători calificați în 40 meserii specifice sectorului feroviar — cu 30 la sută mai mulți decît în anul școlar trecut. în nume- măsuri pentru reuti-
tivitatea diferitelor 
cabină pentru aparat de pro
iecție cinematografică etc. 
Clubul este înzestrat cu in
stalații moderne de încălzire, 
lumină și aer condiționat. Cu 
prilejul inaugurării, artiști ama
tori din localitate au prezen
tat un program de cîntece 
și dansuri.

Mihai Balaș și Zaharia Bara se 
îndreaptă la ora prînzului spre 
casă, după cele 6 ore de șut. A- 
mîndoi sînt tineri și lucrează în 
mină, sus la Herja. Se despart în 
centrul orașului, la stația de auto
buz. După-amiază se întîlnesc în 
același loc. Împreună pornesc 
apoi pe o străduță liniștită de 
sub Dealul Florilor. Intră într o 
clădire pe care stă scris cu litere 
aurii „Școala populară de artă“. 
In program — oră de muzică.

După cîteva minute mîinile 
vagonetarului Mihai Balaș alear
gă pe clapele pianului. Un pasaj 
dintr-o sonată de Enescu, apoi 
dintr-o piesă de Beethoven. Des
cifrată și repetată cu atenție, 
partitura își dezvăluie frumuseți
le într-o sală alăturată, Zaharia 
Bara repetă, sub 
nei profesoare, în 
gilor de clasă, un 
din Tara Oașului. ,La Școala populară de artă 
din Baia Mare învață, la secțiile 
de muzică, teatru și artă plastică, 
peste 300 de mineri, muncitori fo
restieri, chimișt-i, metalurgiști și 
alți oameni ai muncii Ei au la 
dispoziție săli de clasă spațioase, 
instrumente muzicale, ateliere, o 
bogată bibliotecă de specialitate, 
cadre didactice bine pregătite.

Ce vor deveni ei la terminarea 
școlii ? Interpreți și instructori 
artistici ai formațiilor artistice 
de amatori, iar unii pe măsura 
talentului și pregătirii lor, poate 
chiar artiști profesioniști.

Seara, s-a lăsat de mult peste 
oraș. Lecțiile continuă. în fata 
pianului, a șevaletului, pe scenă, 
mineri și constructori metalur
giști și muncitori de pădure, chi- 
miști și funcționari, îndrăgostiți 
de arta căreia îi descifrează tai
nele, mai întîrzie încă...

Cu toții își exercită, de fapt, un 
drept firesc în zilele noastre — 
dreptul la bucuriile artei și cul
turii.

ziarul „Facla“ :
.Romîno-Americana” din Ploiești.

de înaltă frecvență productivitatea muncii a crescut de peste 3 ori, îm- bunătățindu-se atît calitatea pieselor cît și condițiile de muncă. în ultimii doi ani au fost, de asemenea, introduse și extinse electronituirea și sudarea în mediu de bioxid de carbon, obținîndu-se rezultate remarcabile.întărite cu cadre noi de ingineri și tehnicieni, compartimentele de concepție din uzină au putut să-și propună rezolvarea unor probleme de amploare mai mare, cum este organizarea montajului pe bandă cu mers continuu la combina de cereale și la semănătoarea universală. Organizarea montajului pe bandă cu mers continuu a necesitat realizarea proiectului, elaborarea unor scule și utilaje de proporții nefolosite pînă acum în uzina noastră, precum și rezolvarea a o serie de probleme legate de siste-' matizarea uzinei pentru etapa actuală.O parte din colectivul de concepție a fost îndrumat, în mod organizat, spre rezolvarea unor probleme de mecanizare și automatizare a procesului de producție, precum _ și spre modernizarea unor utilaje existente în uzină. în 1962, cu contribuția sectoarelor de concepție, a fost pusă în funcțiune o instalație de în- greunare automată a formelor de la cele două conveere de la turnătorie, în felul acesta, munca manuală și grea la această operație a fost complet eliminată, iar economiile se ridică la 200 000 lei pe an. Prin modernizarea mașinii pentru zimțat lama-cuțit (piese care se realizează
Ing. C. STUPAR 

inginer-șef de concepție, 
Uzinele „Semănătoarea"-București

La atelierul de prese al uzinelor „Semănătoarea” s-a aplicat o nouă tehnologie 
de construire a carcasei combinei de cereale. Noua metodă tehnologică duce Ia 
creșterea productivității muncii cu 6 la sută și totodată face posibilă realizarea 
unei însemnate economii de material. în fotografie : controlorul de calitate Gh. 
Mocănașu, reglorul Mihalache Badea, inginerul Grigore Bude și muncitorul Ale
xandru Ghimpețeanu analizează eficiența economică a noii tehnologii.

(Foto : R. Costin)

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
Ieri, la rafinăria din Dărmă- 
neșfi a fost dat in folosinfă un 
club pentru petroliști.- Noul 
club se compune dinfr-o sală 
de spectacole cu o capacita
te de 400 locuri, o sală de 
conferințe, sală de lectură, bi
bliotecă, încăperi pentru ac-

ORADEA (coresp. „Scînteii”). 
satele regiunii Crișana 
fășoară 
să 
difuzare 
librării 
ziții iar 
sale și 
bazare 
Gurahonț, 
pari, 
sau 
meroase 
lelristică, 
co-știinfifice. 
raie se 
literare, 
citește, 
dariile 
lari, Sebiș, 
loc întîlniri 
scriitori și 
turii Agrosilvice.

La Institutul cetări în economia a avut de 8 și 9 simpozion nisaje la vile". Au participat numeroase cadre de cercetători și constructori din București și provincie. Au fost prezentate 3 referate de specialitate despre finisajele moderne pentru pereți, pardoseli din produse superioare din lemn, par-

........ ————————

Duminfcă IO februarie 1963

O nouă policlinică 
în Capitală

cosmopolit, cu vile cochete și sedii de întreprinderi așezate temeinic în clădiri cu fațade pompoase. în jur, sub trombele de fum ale rafinăriilor, se întindeau mahalalele cu sute de străzi înfundate, lipsite de apă, de lumină, înecate în noroaie care nu se uscau niciodată.Acest cadru a servit drept decor eroicelor lupte ale petroliștilor, ridicați sub conducerea ■comuniștilor odată cu proletariatul ceferist și urmînd exemplul său, al celor ce au aprins pe harta țării flacăra vie, nestinsă, a Griviței Roșii. |!T0feecorul moral al marii bătălii era și mai 
■SJ® zguduitor.Iată, un dosar judiciar : „Cercetări cu privire la incendiul declarat la rafinăria „Steaua Romînă“-Cîmpina“, din 16 ianuarie 1933. O spicuire din declarația reprezentantului „Stelei Ro- mîne“ dată în fața tribunalului : „...în momen

tul izbucnirii focului în drenaj s-a produs o mică 
explozie care a omorît doi boi, doi cai și a rănit 
doi oameni aflați în vecinătate...’’ Și cîteva rîn- duri din declarațiile unuia dintre răniți, Ion Militarii. Ars din cap pînă în picioare, abia poate rosti de sub bandaje : „Am trei copilași, între un an și opt ani... Am trei copilași... Am trei copilași...“ La dosar se află și o telegramă depusă în original : „Parchetului trib. Prahova. Numitul 
Ion Mylytaru a încetat din viață ieri 22.1.1933 
orele 10-11 spitalul Cîmpina rugîndu-vă a dis
pune. Șef comisariat...”Și sentința : „Președintele tribunalului constată 
că nu este locul să se aplice societății „Steaua 
Romînă" din București sau altor persoane vreo 
sancțiune pentru incendiul întîmplat la rafinăria 
numitei societăți din Cîmpina, Jud. Prahova, în 
ziua de 16 ianuarie 1933, cu care ocaziune au 
avut loc și două accidente în persoana lucrătoru
lui Beldeanu Ion și bouarului Militam Ion, ne- 
existînd nici un fel de abatere sau contravenție”:Dosarul s-a închis. „Păgubită“ de incendiul instalației învechite, „Steaua" a fost despăgubită de Societatea de asigurări cu 250 000 lei.

Alt document, un soi de mercurial al despăgubirilor bănești acordate în cazul accidentelor de muncă de „Steaua Romînă" : un picior 500 lei, o mînă stingă 200 lei, o mînă dreaptă 300 lei, un deget retezat 72 lei, un om, un om întreg, de era zdrobit sail electrocutat, valora între 1 000 și 2 000 lei...Iată și o notiță apărută în „La fabrica 
lingă privată, a fost instalat un contabil care no
tează minutele petrecute acolo de fiecare lucră
tor. De două ori pe lună se face socoteala timpu
lui pierdut, care se scade din timpul lucrat”.In ochii acționarilor de la „Romîno-Americana“ sau „Steaua Romînă" timpul de la privată, adunat minut cu minut de contabilii societăților și scăzut din leafa muncitorului în răstimp de cîțiva ani, ajungea să coste mai mult decît se plătea de obicei pentru viața unui om ’

/W cest oln' omuI muncii din Romînia, care zW „valora“ 1 000 de lei și care și-a arătat a- tunci, în neuitatul februarie 1933, adevărata sa valoare, este de cincisprezece ani stăpînul deplin și gospodarul tuturor schelelor și rafinăriilor petroliere din Romînia socialistă. Stindardul roșu al luptelor din 1933 i-a adus izbînda. Jertfa eroică a muncitorilor „Griviței“ și a petroliștilor n-a fost în zadar.

Excelenței Sale, 
Domnului GHEOR.GHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat" 
al Republicii Populare RomineMulțumesc Excelenței Voastre și Consiliului „de Stat al Republicii Populare Romîne pentru mesajul de felicitare, ,a,dresat cu prilejul Zilei Republicii noastre și vă rog să primiți cele mai bune urări din partea mea personal și din partea poporului indian pentru Excelența Voastră personal jși pentru prosperitatea Rqmîniei. Păstrăm o foarte plăcută amintire despre vizita Excelenței Voastre în țara noastră și împărtășim dorința dumneavoastră ca relațiile dintre țările noastre să devină și mai s.trînse. ■

\ Ploiești...^FEBRUARIE Aici fiecare piatră ascundexțgîL \1QV1 în înclemenlrea ei amintirea
'SWq laPtel°r revoluționare ale pro------- AcP1 letariatului petrolist. Uzinele și 

23®—rafinăriile Ploieștiului, străzile și piețele care atît de mult și-au schimbat înfățișarea în ultimii ani se deschid în fața călătorului ca paginile unui letopiseț unde, mai adînc ca în orice documente, s-a înscris scurta dar zbuciumata istorie a orașului.Februarie 1963. Omăt și ger aspru ca în zilele nemuritorului februarie 1933.La ceasurile cînd sirenele Ploieștiului cheamă muncitorii la lucru, pare că o mînă nevăzută apasă simultan pe toate clapele unei gigantice orgi și atunci orașul, avînd drept acoperiș tavanul de fum al cerului și drept coloane de sprijin hornurile fabricilor, răsună ca o necuprinsă catedrală.Astfel trebuie să fi răsunat Ploieștiul și în acel început de februarie 1933, cînd orga sirenelor s-a pornit a răscoli văzduhul încărcat de electricitatea mîniei muncitorești, chemînd la grevă toate rafinăriile și schelele petroliere din bazinul prahovean.iința orașului s-a legat indestructibil, de-RÖ ceniu după deceniu, de destinul aspru al petrolului și de truditorii lui. Încercuit în hora rafinăriilor, Ploieștiul strîmsese în centrul său, încă de acum cincizeci de ani, sucursalele marilor trusturi petroliere ale lumii; „Romîno-Americana", „Concordia", „Steaua Romînă“, „Vega“, „Astra Romînă“, „Unirea", „Cometa“, „Orion“ etc. Societăți cu nume de aștri cerești și faimă dubioasă își împărțeau pachetele de acțiuni între trusturile petrolului din Statele Unite, Anglia, Germania, Franța, Belgia, Olanda și, bineînțeles, „Coroana regală a Romîniei“, lăsînd truditorilor aurului negru foamea, mizeria și împilarea.In centrul

Astăzi în centrul Ploieștiului. (Foto : Gh. VIntilă)
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Pregătim recolta anului 1963Darea de seamă pe care consiliul de conducere a prezentat-o în fața adunării generale a colectiviștilor, care a avut loc de curînd, a înfățișat amănunțit realizările însemnate obținute de gospodăria noastră în anul 1962. în planul de producție pe anul 1963, ■ținiînd seama de posibilitățile gospodăriei și de experiența cîștigată, am prevăzut să obținem realizări și mai mari. Luînd cuvîntul în adunarea generală, numeroși colectiviști au subliniat că, pentru ' înfăptuirea obiectivelor stabilite, consiliul de conducere trebuie să extindă experiența cîștigată de brigăzile și echipele fruntașe. Colectiviștii Iosif Ghilich, Margareta Kati și alții, refe- rindu-se la posibilitățile de sporire a producției de porumb, au arătat că anul acesta trebuie să se organizeze astfel munca îneît toate brigăzile să lucreze cum a lucrat brigada a IV-a. Ea este fruntașă de mai mulți ani pe gospodărie în ce privește realizarea unor producții mari de grîu, porumb și alte culturi. Pe suprafețele unde ,odată cu arătura, s-au încorporat sub brazdă cîte 20—25 tone de gunoi de grajd la hectar, producția de porumb a ajuns la peste 5 000 kg la ha. Echipele colectiviștilor Ion Boncuț, Ion Bo- boșan și altele care, în afară de fertilizarea terenului, au asigurat și o densitate a plantelor la hectar apropiată de cea optimă, au obținut recolte de peste 
7 200 kg porumb știuleți la hectar.— Să lucrăm toți cum au lucrat echipele fruntașe și vom obține de pe întreaga suprafață cîte 5 000 kg porumb boabe la hectar — a spus colectivista Ana Coman, Colectiviștii sînt hotărîți să urmeze acest îndemn.Gospodăria are, de pe acum, o bună bază pentru realizarea acestei recolte. Pe terenul repartizat culturii porumbului s-au executat ogoare de vară și de toamnă la adîncimea de 37-39 cm. Pe suprafața de 160 ha s-au încorporat, sub arătura de vară, 3 200 tone de gunoi de grajd, iar pe suprafața de 210 ha s-au administrat 42 tone de îngrășăminte chimice. Terenul este repartizat pe brigăzi și fiecare brigadă știe ce producții trebuie să obțină la hectar, în funcție de fertilitatea solului, ce lucrări va executa, ce sămînță va fi folosită. Pentru întărirea colaborării dintre mecanizatorii de la S.M.T. și colectiviști, fiecare tractorist va executa toate lucrările mecanizate pe aceeași tarla de 70—80 hectare . ’Din practica anului trecut am observat că hibrizii dubli de porumb 306 și 409 dau rezultatele cele mai

dune în condițiile gospodăriei noastre. De aceea am și asigurat aproape întreaga cantitate de sămînță necesară și o păstrăm în bune condiții.Planul de măsuri privind lucrările care vor fi executate a. fost întocmit în cele mai mici amănunte. Odată cu desprimăvărarea, cînd tractoarele sau atelajele vor putea intra în teren, vom face grăpatul ogoarelor. Cînd vor începe să răsară buruienile vom efectua o lucrare cu grapa cu disc. în ziua semănatului vom face o a doua lucrare cu grapa. Cu acest prilej vom îngrășa o suprafață de 100 ha cu mraniță și cu îngrășăminte chimice. La semănat vom urmări ca sămînță să fie repartizată uniform, pe rînd, la adîncimea de 10-12 cm. La șase zile după semănatul porumbului vom face o lucrare cu grapa reglabilă, perpendicular cu direcția rîndurilor. Pînă cînd plantele vor ajunge la 14—16 cm, se vor executa două lucrări cu sapa rotativă. Am stabilit să aplicăm trei prașile manuale și patru mecanice. Odată cu prima prașiiă se va face zăritul.Iosif Ghilich, șeful unei echipe fruntașe, a chemat la întrecere toate echipele din brigada a IV-a de cîmp pentru executarea tuturor lucrărilor la timpul optim și de cea mai bună calitate, pentru asigurarea densității optime de plante la hectar.în adunarea generală s-au discutat pe larg și măsurile ce trebuie luate pentru mărirea efectivului de animale și sporirea producției lor. Adunarea a hotărît ca la sfîrșitul anului 1963 gospodăria să ajungă la un efectiv de 1 234 bovine din care 436 vaci cu lapte, 4 089 porcine din care 347 scroafe, 2 100 ovine și peste 8 000 păsări-matcă. S-au prevăzut măsuri concrete pentru asigurarea bazei furajere, prin 'Sporirea recoltei la hectar și însilozarea unor mari cantități de furaje.Prin valorificarea, pe baza contractelor încheiate cu statul, a unui volum sporit de produse vegetale și animale, vom obține peste 12 milioane de lei.Realizarea planului de producție va duce la întărirea economico-organizatorică a gospodăriei și la creșterea nivelului de trai al colectiviștilor .
AUREL ARDELEAN, inginer agronom, 
SIMION COMAN și BRANISLAV ERDE- 
LEAN, brigadier, ILIN LAZĂR, colectivist, 
din postul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteli" din comuna Variaș, regiunea 

Banat

de corespondez 
voluntari

Zile de iarnă la parchetul Florești, din exploatarea forestieră 
Valea Gurghiului.

20 de ani de la asasinarea lui Petre Gheorghe

Un neînfricat luptător comunist

Dacă unui apartament con
fortabil, mobilat cu gust, i se 
adaugă și cîteva plante or
namentale, decorul interior se 
îmbogă|ește, devine mai- plă
cut, mai odihnitor. Plantele 
pot schimba chiar înfăfișarea 
unei locuinje mai pujin atră
gătoare. Aranjate în cele mai 
potrivite locifrij- ele dau o 
notă de vioiciune încăperilor, 

în sezonul de iarnă'," cînd 
florile tăiate se gă.șesc^mai, , -------- ------ -— -,------
greu, decorul floral .poate fin..rTjențul numai dacă avem po- 
format din plante în ghivece., - -- “
Cele mai potrivite pentru
condifiile din apartamente
sînt cele decorative : fie mul
țumită frunzelor lor — bego- 
nii, ferigi, sanseviere, fie mo
dului de creștere a tulpinilor 
— asparagus, fradescantia, 
hoya. Aceste plante sînt, în 
marea lor majoritate, vivace 
și pot fi folosite mai mulfi 
ani la rînd. Amintim și plan
tele decorative cu flori ca : 
ciclamele, primulele; crinu de 
iarnă, cinerariile, ale căror 
flori durează timp mai.iînde- 
lungat dacă sînt ținute la o 
temperatură de 1,4rrr,16 ,gr,țy , 
de, fără a fi udafe pesfprniă- 
sură, precum și flprile..çiscate, 
așa-zisele „nehȚljti'toare“.

Alegerea plahtelor decora
tive se face ținînd seama de

condijiile specifice din fieca
re locuință. Unele plante cer 
multă lumină ; cu acestea pu
tem să ne împodobim aparta-

sibilifafea să le așezăm cît 
mai aproape de geam. Acolo 
unde ferestrele sînt plasate 
prea sus, spre 
sau sînt 
decorul 
formal 
cii ca

nord 
mici, 
va fi 
spe-

dea cu 2—3 grade sub cea 
preferată de plantă în timpul 
zilei. în locuințele unde ae
rul este mai uscat și nu este 
prea bine suportat de plante, 
acest neajuns poate fi înlătu
rat pr.in stropirea repetată pe 
frunze (de 1—2 ori pe săptă-

mai 
floral 
din 
sanseviere, 

aspidistra, epifilum, 
chivia și altele — 
pufin pretențioase la lumină.

Alegerea plantelor este 
condiționată și de al(i factori 
ca temperatura, starea de u- 
miditafe a aerului, modul de 
aerisire, precum și de locul 

■care trebuie ornat. Tempera
tura cea mai potrivită bunei 
dezvoltări a plantelor de a- 
parfamente în timpul iernii 
este cuprinsă între 12 și 18 
grade C. Noaptea poate scă-

Plantele în locuință
mînă), în orele de dimineață, 
cu apă călduță de cameră. 
Udatul pămîntuJui din vas se 
face tot cu apă de cameră, 
de 2—3 ori pe săpfămînă. în 
zilele înnourate udăm florile 
numai dacă pămîntul 
este uscat.

Plantele au mare 
de aerisirea regulată 
tamenfuîui. Dar în

din vas

nevoie 
a apar- 

fimpul

aerisirii ele trebuie mutate de 
lîngă geam pentru a le feri 
de curenfi și de ger.

în sfîrșif, I ‘ 
plantele, să ne 
locul unde le 
pentru a orna 
mai frumos. în 
_____ libere

za
ca ficuși, colocasii, 
filodendroni, pal
mieri, pe care le 
vom așeza cu ghi
veciul pus pe o 

făvifă de tablă sau ma
terial plastic, direct pe par
chet sau pe o măsufă joasă. 
Pe coiful biroului, a| biblio
tecii sau al măsuței din hol 
se pot pune plante cu tulpini 
tîrîtoare sau pletoase — as
paragus, clorafifum, sacifroga, 
tradescanfia. Aceste plante 
pot fi puse și pe piedestale 
așezate de o parte și de alfa 
a unei mobile mai mari sau 
între două geamuri. Ele mai

cînd alegem 
: gîndim ți la 

vom așeza, 
interiorul cît 
coifurile mai 

: putem așe- 
plante mari

pot fi așezate pe suporturi de 
diferite forme ce se prind pe 
perete la o înălțime de 1,5— 
1,80 m.

în fereastră vom așeza în 
special plantele foarte pre
tențioase la lumină și care 
suportă bine razele solare di
recte (mușcate, cerceluși).

Și spațiul de sub geam, o- 
cupat de cele mai multe ori 
de calorifer, poafe fi folosit 
în mod util, prinfr-o mică a- 
menajare. Ea constă din așe
zarea unei lădife de flori dea
supra unui dulăpior ce aco
peră caloriferul. în lădiță pot 
fi plantate intercalat plante 
cu tulpini pletoase și plante 
cu tulpini erecte. Dacă sînt 
specii ce nu suportă aerul 
uscat, de exemplu ferigi, sub 
lădiță se poate pune o făvi- 
ță de tablă în care se va fine 
mereu apă.

lată doar cîteva sugestii. 
Ele pot fi mult îmbogăjife de 
fiecare „grădinar“ în parte. 
Grija pe care ne-o solicită 
cultivarea plantelor ne va fi 
răsplătită pe deplin prin as
pectul plăcut pe care îl aduc 
în interiorul apartamentelor 
noastre.

ing. AMELIA MILIȚIU 
Institutul agronomic. 

București

O expoziție a gazetelor 
de perete■PITEȘTI, (coresp. Scînteli). Din inițiativa Comitetului orășenesc de partid Pitești a fost deschisă în palatul de cultură din localitate o expoziție a gazetelor de perete. Sînt prezentate peste 20 de gazete din întreprinderile, instituțiile și organizațiile economice din oraș.

Se împlinesc 20 de ani din ziua în care unul dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, Petre Gheorghe, neînfricat militant al partidului comunist, a căzut sub gloanțele plutonului de execuție pentru „vina“ de a fi luptat împotriva dictaturii fasciste și a ocupanților hitleriști. Se adăuga astfel încă un nume la lungul șir al eroilor comuniști căzuți pentru libertatea și fericirea poporului.Petre Gheorghe s-a născut, în anul 1907, într-o familie muncitorească. înfruntînd nenumărate lipsuri. izbutește să termine școala pri. mară și să se înscrie la liceu. Citește mult, își procură, pe ascuns lucrări ale clasicilor marxism-leni- nismului, ale unor scriitori progresiști.Ucenic tîmplar și apoi constructor Petre Gheorghe cunoaște de- aproape mișcarea muncitorească, se alătură activității revoluționare desfășurate de partid.Este primit în U.T.C., iar în 1930 în rîndurile Partidului Comunist din Rom'înia. Devenind membru al C.C. al U.T.C., Petre Gheorghe primește sarcina să îndrume activitatea organizațiilor revoluționare de tineret din Dobrogea și, ulterior, din Moldova.în anii următori, cînd, pe baza o- rientării date de Congresul al V-lea al P.C.R., partidul își concentrează atenția spre detașamentele principale ale proletariatului și organizează un șir de mari acțiuni revoluționare care au culminat cu eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933, Petre Gheorghe ia parte la pregătirea grevei de la Atelierele C.F.R. Nicolina-Iași, la organizarea unor largi acțiuni de solidaritate cu lupta ceferiștilor.De mai multe ori arestat și condamnat, el reia de fiecare dată, cu avînt, munca revoluționară. Ca secretar al C. C. al U. T. C., Petre Gheorghe ia parte activă la organizarea luptei tineretului împotriva fascismului, care își croia drum me

reu mai amenințător în viața politică a țării ; el desfășoară o muncă neobosită pentru organizarea tineretului, în sindicate.în anii întunecați ai dictaturii fasciste și ai criminalului război anti- sovietic, Petre Gheorghe, pe atunci secretar al comitetului județean Ilfov al P.C.R., participă activ la munca eroică desfășurată de partid pentru organizarea luptei forțelor patriotice populare împotriva dictaturii militare fasciste, pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, pentru eliberarea patriei. Clica de trădători ce se strecurase în conducerea partidului, de unde desfășura o activitate criminală, de des4 compunere și lichidare a organizațiilor de partid, a dat pe mîna Siguranței pe Petre Gheorghe și alte cadre de partid devotate. Deși îl supun unor torturi sălbatice, călăii Siguranței și Gestapoului nu reușesc să scoatăde la el nici un cuvînt care să pună în primejdie activitatea ilegală a partidului, viața tovarășilor de luptă. Cu un dosar fără nici o declarație este trimis în judecată, însuflețit de măreața cauză pentru care lupta, el nu se apără, ci acuză, demascînd sîngeroasa dictatură antonesciană, clasele exploatatoare care tîrîseră poporul într-un război antinațional. Este condamnat la moarte.La 8 februarie 1943, în fața plutonului de execuție, Petre Gheorghe își exprimă ura față de trădătorii intereselor naționale ale poporului, convingerea nestrămutată că lupta partidului va triumfa, că Romînia își va cuceri libertatea și independența.Azi, cînd prin victoria deplină a socialismului în patria noastră s-a înfăptuit idealul luminos pentru care și-au dat viața Petre Gheorghe și atîția alți eroi ai clasei muncitoare, militanți devotați ai partidului, minunatul exemplu al luptei lor însuflețește pe oamenii muncii spre noi izbînzi sub steagul1 partidului.
întărirea serviciilor de concepție din întreprinderi
(Urmare din pag. I-â)

La Casa agronomului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 

La Casa agronomului din Constanja, 84 
de medici veterinari din unitățile a- 
gricole socialiste au început zilele a- 
cestea un curs de instruire. Timp de 
6 zile, medicii veterinari din regiunea 
Dobrogea vor lua parte la numeroa
se expuneri ți instructaje practice re
feritoare la noile procedee de crește
re a animalelor domestice, combate
rea sterilității acestora, aplicarea prac
tică a medicamentelor și altele. Lec
țiile sînt predate de profesori de spe
cialitate de la Institutul medico-ve- 
terinar din București și stațiunea expe
rimentală Dobrogea.

în proporție de cîteva șute de mii bucăți pe an), productivitatea muncii la aceasta operație a crescut de peste trei ori. Pentru sistematizarea transportului intern în uzină, un grup de ingineri din sectoarele de concepție a studiat posibilitatea introducerii containerelor și paletelor în procesul de fabricație.Se poate pune întrebarea : oare prin trecerea unor cadre tehnico- inginerești din producție la compartimentele de concepție nu au suferit sectoarele de producție ? Nicidecum. Avînd la îndemînă o tehnologie mai bună, iar fabricația fiind asigurată din timp cu tot ce este necesar — documentație, scule etc. — maiștrii pot să organizeze mai bine munca și producția, iar muncitorii au posibilitatea să lucreze mai cu spor.Nu se poate spune însă că s-a făcut totul în uzina noastră pe tărî- mul întăririi sectoarelor de concepție, al folosirii judicioase a inginerilor și tehnicienilor și că nu este loc pentru mai bine. Trebuie arătat că mai avem în acest domeniu —

și în alte domenii ale uzinei — însem- interne pe care neca, de altfel, de activitate nate rezerve H_______vom strădui să le punem în valoare. Mai sînt în sectoarele productive ingineri și tehnicieni care, prin aptitudinile și pregătirea lor profesională, pot fi e* succes îndrumați spre diferitele sectoare de concepție. Pentru a putea face acest lucru, este însă necesar să mergem și mai hotărît pe linia întăririi rolului maistrului în producție. Avem în uzină numeroși maiștri — cadre capabile, temeinic pregătite din punct de vedere profesional și., buni organizatori ai producției — care ar putea să îndeplinească funcția de șef de atelier. Aceștia nu au însă 10 ani în funcția de maistru. De aceea, susținem părerea exprimată într-un articol recent publicat în „Scînteia” de tov. ing. Aurel Bozgan, director general al Uzinelor „23 August” din Capitală, de a se studia posibilitatea reducerii stagiului acestor maiștri la numai 5 ani și. pe bază de concurs, să fie promovați în funcții de șefi de ateliere. în felul acesta, o serie de ingineri care ocupă în prezent

funcții de șef de atelier ar putea fi îndrumați spre sectoarele de concepție.în scopul asigurării unei colaborări mai strînse între serviciile de concepție și sectoarele productive și pentru a se scurta timpul de introducere a tehnologiilor noi în fabricație. ar fi indicat, după părerea mea,’ să se înființeze în sectoarele de producție postul de adjunct de șef de secție cu probleme tehnice. Această măsură ar contribui mult la grăbirea ritmului de promovare a tehnicii noi în secțiile productive, în sfîrșit, practica producției arată că se simte nevoia de laboratoare tehnologice pe lîngă sculării în care să fie experimentate o serie de soluții tehnologice avansate, scule și dispozitive de concepție nouă, încă neîncercate.Mergînd pe linia trasată de partid de a perfecționa necontenit activitatea serviciilor de concepție, ne vom strădui și în viitor să luăm măsuri corespunzătoare în această direcție spre a asigura astfel progresul tehnic continuu în întreprinderea noastră.
Cum am devenit ruda cu o brutărie

Un giup de soliști din forma
ția de dansuri a Casei de cul
tură a studenților — Iași.

(Foto : Gh. Vințilă)

------------------- G. C. NICOLESCU:

VIATA LUI V. ALECSANDRI
Despre Alecsandri au rămas știri bogate, permițînd urmărirea exactă a evoluției vieții sale. Folosind acest material amplu, profesorul G; C. Nicolescu l-a situat pe scriitor în ambianța epocii lui, pentru a defini personalitatea unui creator de seamă, demn de respectul posterității.Autorul monografiei conturează portretul unei personalități multilaterale : poet, prozator și dramaturg ; admirator pasionat al folclorului; artist cetățean, militant însuflețit al a- nului revoluționar 1848, luptător pentru unirea Țărilor Romîne, cîntă- reț al eroismului popular în războiul de independență.Ecourile celorlalte activități în opera literară demonstrează cît de prezent a fost bardul în actualitatea epocii sale. E drept că unele din paginile scriitorului sînt astăzi vetuste. însă „însemnătatea uriașă a lui lAlecsandri în literatura romînă — scrie autorul monografiei — apare mai limpede într-o privire sintetică, nu atît analizînd una sau alta din numeroasele sale creații, ci mai cu seamă apreciind contribuția sa la deschiderea drumurilor...“.

Visător și realist totodată, Alecsandri a cultivat discreția asupra vieții intime, ascunzîndu-și frămîn- tările. Caracterizarea „veselul Alecsandri” nu i se potrivea în totul. „Este desigur o exagerare, dacă nu chiar' o greșeală — declara poetul. Dacă am fost senin în fața lumii
In vitrinele librăriilor

este grație elasticității coardelor mele sufletești, putinței de a îndura, de a suferi în tăcere". Autorul cărții arată că, sub aparențe liniștite, se ascundea un caracter hotărît ; cultul muncii contrazice imaginea poetului superficial și diletant. „Talentul implică îndatoriri”, declara el, avînd în vedere datoria artistului de a se realiza pe măsura posibilităților sale. Potrivit tezei junimiste, Alecsandri n-ar fi agreat ideea împroprietăririi țăranilor și, drept urmare, n-a cîn- tat evenimentul. Adevărul — subliniază cartea de față — e că poetul era de mult la curent cu „lovitura de stat“, iar într-o evocare la moartea lui Cuza „insista asupra actului

împroprietăririi mai mult chiar de- cît asupra celui al Unirii".Capitolele centrale ale monografiei („în viitoarea revoluției”, „Lupta pentru Unire și pentru consolidarea ei“) relevă imaginea patriotului ce se împarte între poezia mobilizatoare, acțiunile politice și misiunile diplomatice. Sînt capitole în care G. C. Nicolescu utilizează cu discer- nămînt izvoare istorice variate pentru a configura tablouri de epocă semnificative. Cine vrea să urmărească raporturile dintre evenimentele istorice și literatura vremii va găsi în aceste tablouri o reconstituire convingătoare.Introducîndu-ne în intimitatea gîndirii bardului, monografia arată că lui Alecsandri i-au repugnat deopotrivă atît demagogia liberală, cît și reacțiunea conservatoare. Unele tendințe reformiste ori de estompare a criticii sociale în a doua parte a creației sale se datoresc, după cum spune autorul cărții, „înrîuririi pe care societatea burghezo-moșierească o putea avea asupra scriitorului”.Poetul care supraviețuia lui Băl- cescu, iui Negri, lui Russo și altora, dezamăgit de politica antipopulară a

monstruoasei coaliții, se retrăsese la Mircești. Autorul arată că retragerea însăși era o formă de protest, dar și semnul unei dezamăgiri. Nedepășind mentalitatea patruzeci- optistă, Alecsandri n-a putut întrezări viitorul, în perspectiva „forțelor pozitive ale poporului”.Antrenat în zugrăvirea unei personalități multilaterale, combătînd vechi interpretări deformante, biografului i-au scăpat și aprecieri discutabile. Astfel, uneori, autorul face aprecieri nu întru totul justificate, lipsite de spirit critic, cu privire la personalitatea lui Alecsandri și cîteva din lucrările sale. De pildă, în legătură cu „Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi“, Alecsandri (autorul introducerii) ne este prezentat ca un adevărat „istoric literar al e- pocii de la 1830—1848”. Alături de comentariile despre conștiința de cetățean patriot a lui Alecsandri, s-ar fi putut insista mai mult și a- supra concepțiilor lui cu privire la misiunea socială a artistului.în ansamblu, monografia se impune ca o lucrare deosebit de conștiincioasă. Vom remarca bogăția documentării, sistematizarea judicioasă, expunerea clară și plăcută. Scriitorul și luptătorul pentru progres se îmbină într-o imagine armonioasă. Portretul descris de G. C. Nicolescu reprezintă o contribuție temeinică la cunoașterea unui clasic al literaturii noastre.

Am o memorie formida
bilă ! Sculați-mă noaptea 
din somn și întrebați-mă cînd și de ce a murit Cleo
patra, regina Egiptului. Cu 
ochii închiși vă răspund : 
n-a murit. S-a sinucis. în
tr-o marți după-amiază la 
orele 16,38 (ora locală) a 
pus o aspidă s-o înțepe 
(aspida e un fel de viperă). Și-a dat sufletul după 
43 de minute, 16 secunde 
și 8 zecimi (tot ora loca
lă). Este ?

Așadar, în materie de 
memorie sînt imbatabil.

Dar uite că într-o bună 
zi a anului curent memo
ria mi-a jucat festa. Și încă ce festă ! Prea bunul 
meu prieten Tudor, în ziua 
cînd mă deplasam la Pi
tești, m-a rugat să predau 
un pachețel unei rude 
de-a lui care lucrează la 
franzelăria Trustului de 
panificație. Bazîndu-mă pe 
memorie, nu mi-am notat 
numele adresantului.

Iată-mă deci în Pitești 
cu pachetul în brațe. Cui 
să-l predau ? Ce să fac ? 
Să nu-mi servesc priete
nul ? Nu se face. Trebuia 
să mă descurc într-un fel. 
Cum ? M-am dus la fran- 
zelărie și m-am adresat 
primului întîlnit :

— Nu știi dumneata pe 
cineva de aici care are o 
rudă la București ?

— Chiar eu am. Pe Tu
dor !

Ce norocos sînt, mi-am 
zis. Și ca să-mi controlez 
memoria, l-am întrebat :

— Cum te cheamă ?
— Radu C. Ilie.
— Nu ești dumneata.
Numele pe care mi-1 

spusese Tudor îmi stătea 
parcă pe limbă, suna însă 
altfel.

Am întrebat pe al doi
lea ieșit în cale :

— N-ai cumva o rudă 
la București ?

— Pe Tudor.
— Exact. Dar cum te 

cheamă ?
— Radu I. Florea, sînt 

băiatul celui cu care 
vorbiși.

— Nici dumneata nu 
ești.

Să încerc la altul, mi-am 
zis. Și am încercat.

— Aștepți cumva vești 
de la o rudă din...

— Din București ? Da. 
De la Tudor.

— La el am fost.
— N-ai fost. Am văzut 

eu. Ai vorbit cu frate-său, 
Radu Florea, și cu tatăl 
lor, Radu Ilie. Ăsta-i altă 
rudă și lucrează tot la noi.

— Dumneata nu înțe
legi că cel căruia trebuie 
să-i predau pachetul are 
un nume mai altfel ?

— Mihai Dumitru, care 
este cumnat cu Oprea Ilie 
și Oprea Marin, iar cu 
Radu Ion, Radu Ilie și Ra
du Florea sînt...

— Nu mă interesează

sus
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— Ai ghicit. Cum te 
cheamă ?

— Oprea Ion. Sînt ne
potul lui Radu C. Ilie, cu 
care ai vorbit întîi, iar cu 
al doilea, Radu Florea, 
sînt un fel de văr... Ce 
mai face Tudor?

— Bine. Trebuie să pre
dau un pachet cuiva...

— Poate e pentru tata, 
că știu că i-a scris.

— Unde lucrează tatăl 
dumitale și cum îl chea
mă ?

— Cum unde lucrează ? 
Aici. 11 cheamă Oprea 
Ilie.

— Nici ăsta nu e.
— Atunci o fi pentru 

unchiu-meù, Oprea Marin, 
de la cuptorul ăla...

— Nu, alt nume.
— Barbu Marin. Tot a- 

ici lucrează.
— Ăsta cine mai e ?
— Este cumnatul lui 

Radu Florea, cuscrul lui 
Radu C. Ilie și...

— Altul ?
— Olteanu Gheorghe. 

Este finul lui Radu C. Ilie, 
cumătrul Iu'.„

— Altul ?
— Radu C. Ion.

ce sînt. Cui predau pache
tul ?

— Buigu Gheorghe ori 
Buigu Florea. Tot neam 
cu noi, dar nu-i găsești 
acum. Lucrează în schim
bul de după masă.

— Nu.
— Doru Victor ?
— Nu.
— Poate cumnatul lui 

Doru, Dobre Marin ? El e 
aici. Prima ușă la stingă.

— Nici.
— Eu, tovarășe, am 

treabă, mă duc.
Și s-a dus. în ce încurcă

tură am intrat ! Cum s-o 
scot la capăt ? Mi-a venit 
o idee salvatoare. Am aș
teptat pînă la pauza de 
prînz, M-am dus la stația 
de amplificare și am dat 
un anunț : „Care ești ru
dă cu Tudor de la Bucu
rești, vino pînă în sala 
mare, am de făcut comu
nicări".

S-au prezentat vreo 30 
de cetățeni. Am strigat :

— Toți sînleți rude cu 
Tudor ?

— Da, au răspuns In 
cor.

Zilele trecute a venit 
Tudor pe la mine. Mi-a 
mulțumit. Pachetul ajun
sese Ia destinație. De cu
riozitate am întrebat :

— Cum îi spune, frate, 
omului căruia trebuia să-i 
predau pachetul, că eu... 
Ce nume avea ?

— Franzelăria Trustului -, 
de panificație Pitești.

— Asta știu, dar ce nu-' 
me ?

— Nici un nume, tre
buia să-l lași la poartă.

Ca să vedeți : și eu care 
credeam că am o memo
rie formidabilă.

— Dar în pachet ce 
era ?

— Niște invitații pentru 
o nuntă. Mă însor... De 
aia venii la tine. Nu vrei 
să ne fii naș ?

I-am cununat. Au venit 
toate rudele din Pitești. A 
fost o nuntă ca în basme.

La toată povestea asta 
am o singură nedumerire : 
dacă lui Tudor îi sînt naș, 
cu franzelăria din Pitești 
ce rudă sînt ? Mă des
curcați dumneavoastră ?

•fc
Zilele astea am să-mi 

fac drum la Pitești. Să a- 
sist la o ședință. Sînt cu
rios să văd și eu cum de
curge o ședință de pro
ducție între neamuri, cum 
funcționează critica și au
tocritica. Am să invit și 
pe cineva din conducerea 
trustului și, bineînțeles, 
pe șeful serviciului perso
nal.

Vii cumetre ?
NICUȚA TÄNASE
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pentru con-Ședința specială a guvernului ceylonez
asemenea, săptămi- 
laburist de centru- 
„Tribuno" critică în- 
articol redacfional

co
de 
de 
în

ob- 
de 
că-

posibilitatea de a 
comenzi de con- 
de nave pentru 

Sovietică.

U.R.S.S. 
milioane lire

Trei 
flu-

să lor de la Bruxelles pentru 
economia engleză, arată că 
„în prezent mai mult ca
oricînd Anglia trebuie să 
facă comerț cu toate țări
le, călăuzindu-se în rela
țiile sale comerciale nu 
după considerente politice, 
ci comerciale".

Unii senatori americani,

articolul 
redacțional la conse

cințele eșecului tratative-

continuă ziarul, vor să
............................listei
„mărfuri strategice” al 

sindicatelor ror export să fie interzis în 
din industria

?i
mașini.

Laboratozul regional pentru controlul semințelor-Bucureștl a efectuat analize la un mare număr de 
probe din semințele care vor fi folosite în această primăvară de către unitățile agricole. în fotografie : se 
determină puritatea semințelor de mazăre trimise pentru analiză de către gospodării colective.

(Foto : Agerpres)

Încheierea sesiunii științifice 
a Institutului „I. P. Pavlov“Sîmbătă la amiază s-au încheiat lucrările sesiunii anuale de comunicări științifice a Institutului „I. P. Pavlov“ al Academiei R. P. Romîne.Cele 41 de comunicări științifice prezentate în cadrul sesiunii au fost axate pe tematica planului de cercetări ale Institutului pe anul 1962.în urma discuțiilor și intervențiilor făcute pe marginea comunicărilor s-au tras concluzii pentru activitatea de cercetare științifică în viitor în acest domeniu.în cuvîntul de închidere, acad. A. Kreindler, directorul Institutului, a subliniat importanța acestei manifestări științifice precum și valoarea lucrărilor prezentate. (Agerpres)

Pentru sporirea producției de cartofiCOMUNICAT
cu privire la cea de-a XÎV-a sesiune a Comisiei 

romîno - cehoslovace de colaborare 
tehnico - științificăLa începutul lunii februarie 1963 a avut loc la Praga cea de-a XlV-a sesiune a Comisiei romîno-ceho- slovace pentru colaborarea tehnico- științifică.Comisia a analizat activitatea desfășurată de la sesiunea precedentă și a constatat dezvoltarea cu succes a colaborării tehnico-științifice între cele două țări.Ajutorul tehnico-științific acordat reciproc a contribuit în ambele țări la asimilarea unor noi instalații, mașini, aparate, materiale, la introducerea proceselor tehnologice de productivitate înaltă.în conformitate cu Protocolul semnat se lărgește în continuare rul tehnico-științific reciproc verse ramuri ale economiei nale. Partea cehoslovacă vamite documentații și va primi în Republica Socialistă Cehoslovacă spe-

ajuto- în di- naț.io- trans-
Plecarea tovarășului

Gheorghe Gaston Marin in R. P. PolonăVicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a plecat sîmbătă la amiază spre R. P- Polonă, unde va conduce delegația guvernamentală romînă care se află la Varșovia pentru a purta în continuare discuțiile începute la București privind problemele colaborării economice dintre cele două țări.La plecare, pe aeroportul Băneasa, (Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)grevelor muncitorești“ cu următoarele rubrici : „1. Fabrica, 2. Nu
mărul greviștilor, 3. Durata gre
vei, 4. Cum a încetat : cu inter
venția poliției sau fără (pretutindeni 

u“) 5. Ce revendicări au muncito- 
6. Cauzele adevărate ale grevei, 

.. ,r^mărul și numele instigatorilor, 
8. De f ă au fost deferiți justiției“.Numai pentru transportul trupelor de poliție și jandarmi în rafinăriile și schelele petroliere cuprinse de focul luptei ■ revoluționare, Prefectura fostului județ Prahova a deschis — conform unui document „strict secret“ al vremii — „un credit ex
traordinar în sumă de lei 22 687, chel- 
tuiți cu ocazia tulburărilor de la 3i 
ianuarie 1933“.

kLipsit de prea multe monumente istorice, Ploieștiul își înalță spre cer monumentele sale specifice : zecile de hornuri și coloane de distilație . din putornicele lui rafinării de petrol. în scuarul din centrul orașului, printre brazii pitici încărcați de nea, se află piatra comemorativă pe marmura căreia s-a înscris amintirea faptelor de vitejie ale proletariatului petrolist din zilele lui februarie 1933. Inscripții similare pot fi citite pe pietrele comemorative din incinta rafinăriilor „Ploiești" și ,,Te- leajen".Atunci, în 1933, cînd Grivița a chemat la luptă, petroliștii au răspuns între primii, dînd un înalt exemplu dfe combativitate și fermitate revoluționară. Loviturile date atunci de „Grivița“, care în botezul acelei., mari bătălii și-a căpătat numele de „Roșie", și de proletariatul petrolului romînesc ridicat la luptă de către partidul comunist, au zguduit din temelii și au grăbit procesul de destrămare a orînduirii atît de crunt urîte de popor.Era, ca și acum, o zi de iarnă grea cu omăt mult și geruri crîncene. La ora nouă dimineața sirena de la „Romîno-Americana" a dat semnalul. îndată s-au pornit a-i răspunde din toate colțurile orașului celelalte fabrici, uzine și rafinării. Coloanele de muncitori, negre, lungi, compacte, au pornit spre „Romîno-Americana“ unde, conform planului de luptă întocmit de comitetul de acțiune, greviștii puseseră stăpînire pe rafi-

dure,
cialiști romîni pentru schimb de experiență, în special pentru valorificarea minereurilor de fier sărace și silicoase, fabricarea aliajelor fabricarea mașinilor-unelte pentru sculărie, centrale telefonice automate electronice, epurarea apelor reziduale, fabricarea materialelor de construcție, a bunurilor de larg consum etc.La rîndul său, Republica Populară Romînă va transmite documentații și va primi în R., P. Romînă specialiști cehoslovaci pentru schimb de experiență, în special pentru fabricarea vinilcloridului, acrilonitrilului și acetilenei din gaze naturale, pentru exploatarea instalațiilor de foraj, epurarea gazului, producția de placaj, prelucrarea pieilor de porc, producția de tricotaje etc.Sesiunea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

au fost de față tovarășii Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor ex? terne. Mihail ' Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, precum și membri ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Comerțului Exterior.Ap fost de față Janusz Zambro- wicz, ambasadorul R. P. Polone în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.

nărie. Timp de 24 de ore orașul e-a aflat în mîinile petroliștilor, care au ajuns la ciocniri violente cu armata și poliția.
★Am trăit Ploieștiul războiului, Ploieștiul martirizat de ploaia de bombe anglo-americane din vara lui 1944. Am trăit Ploieștiul incendiat de hoardele fasciste în retragere. Am trăit Ploieștiul eliberării și al reconstrucției. Trăiesc acum, străbătînd orașul natal aflat în plină construcție socialistă, un sentiment de nețărmurită mîndrie.Am bătut pe rînd la poarta acelor rafinării de unde, acum 30 de ani, a izbucnit flacăra luptei revoluționare a petroliștilor ploieșteni. La vastele proporții ale rafinăriei „Ploiești" — un mare grup social, apariție senzațională în oponență cu trecutul care, în jurul fostei rafinării, stratificase deceniu după deceniu u- niformitatea unei crunte mizerii. Și cum ar apărea altfel — față de rogojina pe care erau îngrijiți odinioară bolnavii — policlinica cu paturi albe, cu șapte medici și douăzeci de infirmiere, clubul cu o sală de 1300 de locuri, biblioteca cu 17 filiale răspîndite prin secțiile rafinăriei, cu peste 20 000 de volume citite în 1962 de către cei 1913 cititori ai ei, dintre care 1 333 muncitori. Cantină, restaurant, școli, magazine, bufete, băi.La „Teleajen“, pe drumul negru de păcură care acum treizeci de ani traversa pe aproape 5 km un șir de maidane, am regăsit spațiul dintre oraș și poarta rafinăriei redus cu aproape trei kilometri. Orașul și rafinăria și-au venit în întîmpinare. în uriașa întindere stăpînită de peisajul coloanelor de distilație și al rezervoarelor albe, perimetrul fostei „Romîno-Americana" ocupă mai puțin de un sfert. în mijlocul instalațiilor, o mică academie a rafinăriei : cabinetul tehnic. Bibliotecă de specialitate, sală de studiu pentru muncitori, tehnicieni și ingineri, pe jos covoare persane, fotolii adinei, pe pereți diplomele cîștigate la ferite concursuri tehnice. în mii- trei ani, 789 de inovații puse și aplicate de către salariații rafinăriei cu un rezultat de peste 13 milioane Iei economii anuale. La fiecare șase muncitori revine o inovație sau raționalizare Serviciul tehnic al rafinăriei cuprinde douăzeci de cercetători care studiază într-un laborator modern continua ridicare a

di- ulti- pro-

8 aîn zilele de și 9 februarie avut loc la Brașov ședința lărgită a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, cu privire la cultura cartofului. Ședința a avut drept scop cunoașterea și generalizarea în producție a celor mai noi realizări științifice și a metodelor înaintate de lucru, folosite de unitățile fruntașe în cultura cartofului,Au participat membrii secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, ingineri din gospodăriile agricole de stat și gospodăriile agricole colective, mecanizatori, specialiști din stațiuni experimentale, din institute de cercetări și de învățămînt agricol superior, reprezentanți ai unor ministere și altor instituții centrale.La ședință au prezentat referate ing. Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, cu privire la rezultatele cercetărilor, științifice în cultura cartofului ; ing. Dezideriu Torje, președintele Comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, despre < portarea soiurilor de cartofi în rioada 1959-1962 în rețeaua de soiurilor ;vicepreședinte Brașov, în re-

Ședința lărgită a secției 
de cereale și plante tehnice 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

com- pe- stat ing. alpentru încercarea Stelian Vătafu, Consiliului agricol regional despre cultura cartofului giune.Numeroși participant au tășit din experiența dobîndită și au făcut propuneri prețioase realizarea unor recolte de sporite și de bună calitate.
împăr-pentru cartofi în pre-

evocare^calității pîodusöiör ■ peiröliere ' romî- neștt, piin valorificarea, superioară a

mari clădiri

fiecărei lone de țiței.oba iro oonba-^. dosa .ie uoEra'vremea cîiid cele irigi mgr- cante' ăiădi.il'Tofltiâlș . ale. Plgieșfig- lui răiriîriegu;Tribu.ii.âlul și. Finanțele, în prima se legalizau J fărădelegile patronilor‘ iri;ale conéèsiuniipr. și ’’JwriyèiMûnhgr“ petroliere, în care mii de gospodării țărănești erăir ; 'jefjilîg de?, țețăpurile în subsoluriie'*că.rdr’a.se,Kqriuig.fența petrolului. în cetedé-a ' iïôüa, ' reprezentata cel mai potrivit, prin toboșarul pus bată tojog .c.țț'’ stema regatului pe la porțile., sărăcimii., care n-aveă de uri.de s'a-$i: plăteâs.âă’gre- 1 lele biruri, se aranjau rîiâșmmle „activului" în bilanțurile p'OțMțați- lor sistematic sustrași de ld'.pi^ța impozitelor reale.Pentru ploieșteni a fost un act plin . de semnificații momentul în care, pe frontispiciul celei mai din centrul orașului lor, a fost scoasă inscripția Tribunalului și în locul ei au apărut cuvintele „Palatul Culturii". Se realiza astfel una din etapele desăvîrșirii profilului cultural al Ploieștiului, oraș lipsit în trecut de activitate cultural-artistică și care cuprinde azi cinci muzee, între care muzeul republican al petrolului, unic ca gen, trei teatre (dramă, estradă și păpuși), numeroase cluburi muncitorești, cinematografe, biblioteci.Tot mai mult, vechilor mahalale, renumite cîndva pentru noroaiele și permanentele inundații care le transformau în jalnice așezări lacustre, le iau locul noile cartiere muncitorești cu blocuri albe sau în culori dp pastel, caracterizate în primul rînd prin confort și prin capacitatea de a răspunde tot mai mult cerințelor de bunăstare ale muncitorului de azi. Centrul orașului și piața Haleloi Centrale sînt de nerecunoscut. Blocuri vaste au înlăturat îngrămădeala de case vechi, siîșiate bombardamente și cîrpite.Două imagini fotografice luate la înălțimea zborului păsării, la terval de numai trei decenii, și comparate între ele, par a reda locuri cu totul străine unul de altul. E drept, în ambele fotografii, rafinăriile și fabricile dau ocol orașului dar, în noua imagine a Ploieștiului, peisaj în continuă mișcare, se produc schimbările esențiale pe care le a- duce cu sine civilizația socialismului.

dede in-

Prezentarea noului film 
romînesc „Lupeni 29“Creatorii noului film romînesc Lupeni 29" s-au întîlnit sîmbătă cu ziariști din Capitală.Prezentarea filmului a fost făcută de Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului cinematografiei din cadrul Comitetului de stat pentru cultură și artă, și de Paul Cornea, directorul Studioului cinematografic „București“.După vizionarea filmului, regizorul și scenaristul Mircea Drăgan, o- peratorul Aurel Samson, interpreții Colea Răutu și Ștefan Ciubotărașu, artiști emeriți, au răspuns la întrebările puse de ziariști în legătură cu munca desfășurată pentru realizarea acestui film. (Agerpres) 

zent, în țara noastră se cultivă anual cu cartofi o suprafață de 1,6 ori mai mare de- cît cea cultivată anual în perioada 1934—1948. Tot- la hectar a sporit, folosite la mari,odată producțiaArătînd metodele folosite la obținerea recoltelor mari, vorbitorii au arătat că cultivarea cartofului în zonele corespunzătoare și pe terenurile cele mai potrivite, folosirea soiurilor care dau producțiile cele mai mari, aplicarea diferențiată a complexului de măsuri agrotehnice și asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor sînt principalele căi pentru sporirea producției de cartofi.La ședință s-a subliniat, de asemenea, necesitatea organizării în fiecare unitate agricolă socialistă a loturilor de producere a cartofilor de sămînță din soiurile recunoscute, specializarea unor gospodării în înmulțirea cartofilor de sămînță, precum și recoltarea și depozitarea cartofilor în çît mai bune condiții.în cuvîntul de închidere, tov. Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a subliniat sarcinile ce revin consiliilor agricole și specialiștilor din agricultură pentru generalizarea în producție a celor mai bune metode de lucru folosite de unitățile fruntașe, pentru ca toate unitățile agricole socialiste cultivatoare de cartofi să obțină producții mari și de calitate.Participanții au adoptat recomandări pentru cultivarea cartofului în 1963. Recomandările au fost elaborate pe baza rezultatelor cercetărilor științifice, a analizei făcute deConsiliul Superior al Agriculturii în ufiitațile fruntașe în legătură cu condițiile care au contribuit în anii t.recuțî țla obținerea de recolte mari ciè;!cartiàfi. (Agerpres)
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1 Hochei pe gheațăfRpfc Romînă * R.P. F. Iugoslavia 6-4 •itnoyl .zaignon stîbpPatinoarul :ärtifieial din parcul Atfguăf/f!a găzduit aseară în- tîlrill&h •interaațiiOTiâlă de hochei pëo'ghëaj^ ’■ dintte' Uchipele selecționate äle Rt P, ROmîne și R.P.F. IUgöSlaVia. -fHocheîștii- • romîni au teyfhîhât'înVÎngători cu scorul de 6—4. (2L-l.ÿ3-M);; 1LU3) prin punc- ; tele Warcate'? de CZaka, Andrei, ■JVargațx Ionescu; Szabo I și Fe- 1 renteh 'Péntirii oaspeți au înscris 'Tisleh ■ Klinar și Velentar.. ' 'Astăzi* tot Pe patinoarul artificial;-de la ora 18, are loc meciul revanșă. (Agerpres)
In cîteva rîndari
Aseară in sala Giulești, echipa fe

minină de baschet Partizan Novi Sad 
a susținut al doilea meci de la sosirea 
in tara noastră, jucind în compania e- 
chipei de tineret a Capitalei. Oaspe
tele au obtmut victoria cu scorul de 
72—44 (37—26).

Astăzi de la ora 17,45, în sala Flo
reasca, Partizan joacă meciul revan
șă cu Rapid București.

★
Sîmbătă seara s-a disputat la Mos

cova a doua întilnire internațională 
de hochei pe gheață dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și S.U.A. Din nou 
hocheiștii sovietici au obținut 
gorică victorie ; 12—3 (1—0 ; 
7—2). Cele 12 puncte au fost 
de Starșinov (4), Paramoschin 
metov, Z. Maiorov, Jurzinov ___
chin. Pentru echipa S.U.A. au marcat 
Mc. Kardi, Rowig și Mustonen.

■k
S-au încheiat întrecerile probei 

masculine din cadrul campionatelor 
europene de patinaj artistic de la Bu
dapesta. Titlul de campion a fost cîș- 
tigat de francezul Alain Calmat. Lin
da Sherman și Michael Phillips (An
glia) au devenit campioni europeni de 
patinai artistic la proba de dans.

Continuîndu-și turneul în Mexic, e- 
chipa cehoslovacă de fotbal Dukla 
Praga a fucat la Mexico City cu echi
pa Necaxa. Fotbaliștii cehoslovaci au 
obtinut victoria cu scorul de 5—2 
(l-t).

o cate-
4—1 ; 

înscrise 
(4), Al- 
și Kuz-

LONDRA 9 [Agerpres). 
— După eșecul tratativelor 
de la Bruxelles cu privire 
la aderarea Angliei la 
Pia)a comună, în Anglia 
sé intensifica mișcarea 
pentru dezvoltarea legătu
rilor de afaceri cu țările 
socialiste. Presa relatează 
că patroni și sindicate din 
industria constructoare de 
nave cer guvernului să fo
losească 
obține 
slrucții 
Uniunea 
șantiere navale de pe I 
viul Clyde au hotărît 
prezinte o declarație 
mună pentru obținerea 
contracte de construirea 
nave pentru 
sumă de 15 
sterline.

Comenzile 
strucfia de nave In Anglia

trebuie să fie primite de la 
oricine și oricînd. Aceasta țină lărgirea 
este părerea președintelui 
Confederației 
muncitorilor 
construcției de nave 
constructoare de
Potrivit relatărilor ziarului 
„Times", pe aceeași pozi
ție se situează aproape toți 
conducătorii unui număr de 
40 de sindicate afiliate la 
această confederație.

Ziarul „Daily Herald”, 
referindu-se în 
său

„Esso”5

WASHINGTON 9 (Agerpres). — La 8 februarie, Statele Unite au anunțat că încetează să mai acorde ajutor Ceylonului. Potrivit agențiilor de presă, guvernul american a făcut cunoscut că această măsură a fost luată ca urmare a refuzului guvernului ceylonez de a plăti compensațiile e- xagerat de mari cerute de guvernul S.U.A., pentru proprietățile societăților petroliere „Caltex” și " recent naționalizate.
i-

COLOMBO 9 (Agerpres). — 
nul ceylonez s-a întrunit la 8 
rie într-o ședință specială pentru 
examina situația creată după întrerupe
rea ajutorului american. După ședință, 
guvernul a dat publicității un comuni
cat în care protestează împotriva inad
misibilelor presiuni exercitate de gu-

Guver- 
februa- 

a

LA 6010 m. ALTITUDINE

După cum relatează agenfia France 
Presse, pentru prima dată un grup de 
alpinișfi, format din frei francezi, doi 
mauriiani și un american, a reușit să 
rămînă timp de zece zile pe vîrful Kili- 
mangiaro (6 0(0 m). Printre alpinișfi se 
aflau și două femei.

Pînă la acest grup, tofi alpiniștii care 
au escaladat piscul Kilimangiaro rămîneau 
sus numai cîteva ore pentru a se odihni.

CE ASCUNDE LACUL TOPLITZîn adîncurile lacului Toplitz din Austria se află 20 de lăzi cu un conținut deosebit de valoros, care au fost scufundate aici de către naziști în ultimele zile ale războiului. Această declarație a fost făcută de către
Actorul francez 

Fernandel a obținut 
Marele Premiu al 
umorului cinemato
grafic pe 1963 (pre
miul Georges Courte- 
line). In fotografie : 
Fernandel (în dreap
ta), fiul său, cu care 
turnează filmul „Mu
zica — înainte", și 
cunoscutul comic 
Bourvil, care a obți
nut același premiu 
anul trecut.

TEATRE : Teatrul de Operă și balet 
al R. P. Romîne : copellia — (orele 11) ; 
Rigoletto — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Mam-zelle Nitouche — (ore
le 10,30) ; Plutașul de pe Bistrița — (ore
le 19,30). Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Ateneul R. P. Romîne) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea C'ristescu. 
Solistă ; Sofia Cosma — pian (orele 11) : 
Concert de muzică populară roraînească 
dat de orchestra „Barbu Lăutaru“. Diri
jor : Nicu Stănescu — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragialc“ (Sala Co
media) : Orfeu în infern — (orele 10) : 
O scrisoare pierdută — (orele 15,30) ; Vi
cleniile lui Scapin — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Siciliana — (orele 10) , Mașina 
de scris — (orele 15,30) ; Fiicele — (ore
le 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Vlaicu Vodă — (orele 10) : 
Fîntîna Blanduziei — (orele 15,30) ; Pri
ma zi de libertate — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 10,30) : 
Bucătăreasa — (orele 16) ; Patrii sub un 
acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Sfînta Ioana — (orele 10) : 
Tache, Ianke și Cadîr — (orele 15) ; O 
singură viață — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — Str. Alex. Sahia nr. 76) ; Menaje
ria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giulești : Antigona și cei
lalți — (orele 10) : Băiat bun, dar... cu 
lipsuri — (orele 15) ; Romagnola — (ore
le 19,30). Teatrul pentru tineret și copil 
(Sala C. Miile) : De n-ar fi iubirlic — 
(orele 11) ; De Prctore Vincenzo — (orele 
20). (Sala Libertatea) ; Băiatul din banca 
doua — (orele 17) , Micuța Dorrit — (ore
le 20). Teatrul evreiesc de stat : Opera 
de trei parale — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S. : Visuri 
îndrăznețe — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Tă- 
nase și revista — (orele 11 și orele. 20) ; 
Muzica bat-o vina — (orele 16). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) ; Concert 
extraordinar de muzică sud-anicricană 
dat de formația „Los Platcados de Me
xico" — (oreie 20). Circul de stat ; „Ste
lele Varșoviei" — spectacol prezentat de 
ansamblul circului polonez — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Alfabet 
împărat — (orele 17). (Sala Academiei) : 
Harap alb — (orele 11).

CINEMATOGRAFE ; Divorț italian î 
Patria — bd. Magheru 12—14 (9,15: 11.30; 
14; 16,30: 19; 21,15), București — bd. 6 
Martie 6 (9,30; 11,45; 14; 16,30; 10,45; 21), 
23 August — bd. Dimitrov 118 (9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,30), G. Coșbuc — piața 

țările socialiste. Guvernul 
englez trebuie să respingă 
aceste cereri pentru că ele 
sînf lipsite de sens. Dacă 
este să mergem pe acest 
drum, atunci toate mărfu
rile : navele, autocamioa-- 
nele, generatoarele pot fi, 
trecute în categoria mărfu
rilor strategice. Guvernul 
englez, scrie ziarul, ar fi 
trebuit de mult să declare 
americanilor că noi trăim 
numai din comerț și nu ne 
mai putem împăca cu res
tricțiile învechite.

De 
naiul 
stingă 
tr-un 
încercările S.U.A. de a îm
piedica dezvoltarea co
merțului dintre Est și Vest.

vernul american asupra unei țări suve
rane cum este Ceylonul.

Comunicatul subliniază că „experien
ța Ceylonului în această problemă a- 
rată că sprijinirea pe ajutorul străin 
poate sili o țară să adopte măsuri care 
să constituie o renunțare la libertatea 
sa de acțiune în adoptarea unei poli
tici care este aprobată de popor". Tn 
comunicat se spune, de asemenea, că 
„poporul ceylonez trebuie să tragă din 
experiența sa învățătura că este ne
cesar să se bazeze pe propriile sale 
eforturi și resurse în dezvoltarea Cey
lonului".

Guvernul Ceylonului a anunțat tot
odată că suspendă tratativele cu pri
vire la plata compensațiilor, care au 
avut loc pînă în prezent între repre
zentanți ai monopolurilor americane și 
ai guvernului ceylonez.

K. Riegel, membru al grupului de cercetare a lacului.Se știe că pe lingă barele de aur în greutate de 1 080 kg se află în lac și cifrul unor conturi la bănci din străinătate, evaluate la peste 10 milioane lire sterline.
UN LAPSUS...

Agenția Francs Presse transmite 
din Bonn că, citlndu-și declarația 
guvernamentală, cancelarul Ade
nauer a comis un lapsus care a pro
vocat o mare ilaritate în parlament.

Vrînd să vorbească despre ,,minis
trul Erhard", el l-a denumit „cance
larul Erhard“. Deputății care cunosc 
lipsa de dorință a actualului cance
lar — continuă A.F.P. — de a-l avea 
pe Erhard drept succesor au izbucnit 
într-un imens hohot de rîs.

G. Coșbuc 1 (0,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Labirintul inimii — cinemascop : 
Republica — bd. Magheru 2 (10,15; 12 ;
15,15; 17; 19; 21), Elena Pavel — bd. 6 
Martie 14 (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), 
1 Mai — bd. 1 Mai 322 (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19; 
21), Floreasca — str. I. S. Bach 2 (16; 
18,15; 20,30). Apartamentul — cinemascop: 
rulează la cinematograful Magheru — 
bd. Magheru 29 (9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15). Intrigă și iubire — cinema
scop : rulează la cinematograful V. A- 
lecsandri — str. Grigorescu 24 (14; 16,15; 
18,30; 20,45). Partea ta de vină : rulează 
la cinematografele I. C. Frimu — bd. 6 
Martie 16 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gil. Doja — cal. Grivlței 80 (10; 12,05; 
14,10; 16,30; 18,45; 21), Libertății — str. 11 
Iunie 75 (10; 12; 16; 18,15; 20,30). A fost 
chemată și clasa a V-a ; Tineretului — 
calea Victoriei 48 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), 16 Februarie — bd. 30 De
cembrie 89 (16; 18; 20). Agentul X 25 — 
cinemascop : Victoria — bd. 6 Martie 7 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Focuri 
în munți : Lumina — bd. 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,30;
20,30).  Frumoasa americană : Central — 
bd. 6 Martie 2 (10,15; 12,15; 14,15; 16,20; 
18,25; 20,30). Mirajul : 13 Septembrie — 
str. Doamnei 9 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
8 Martie — str. Buzești 9—11 (îl; 15; 17; 
19; 21). Scrisoare de la o necunoscută — 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
— str. 13 Decembrie 5—7 (11; 15; 17; 19; 
21). Omul cu obiectivul : înfrățirea în
tre popoare — bd. Bucureștii-Noi (11,30; 
16; 13; 20), Alex. Sahia — Calea Vă
cărești 21 (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 
Miorița — cal. Moșilor 127 (10; 12; 14; 
16; 18.15; 20,30), Drumul Serii — str. Dru
mul Serii 30 (11; 16; 18; 20). Căzută din 
lună : Cultural — piața Iile Pintilie 2 
(10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). Oameni și 
tiare — ambele serii rulează la cine
matograful Alex. Popov — cal. Grivi- 
ței 137 (în continuare de la orele 10 
pînă la orele 20). Carmeia — cinema
scop : Grivița — calea Griviței (Podul 
Baaarab) (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dă-i îna
inte fără grijă — rulează la cinemato
grafele C-tin David — șos. Crîngașl 42 
(11,30; 16; 18,15; 20.30), 30 Decembrie — 
Calea Ferentari 86 (11; 16; 18,15; 20,30). 
Marile speranțe — rulează la cinemato
grafele V. Roaită — bd. 1 Mai 57 (10.15; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Volga — șos. Ilie 
Pintilie 61 (10; 12; 15,30; 18; 20,39). Salt 
spre glorie : Unirea — bd. 1 Mai 143 (11; 
16: 18; 20). Sub cupola albastră: T. Vla- 
dimireșeu — cal. Dudeștl 97 (15; 17; 19; 
20,45). Soțul soției sale : Munca — șos.

PARIS 9 (Agerpres). — Deși interzise oficial, la Paris au loc pretutindeni ceremonii în memoria evenimentelor de la 8 februarie 1962 cînd, cu prilejul împrăștierii unei demonstrații de masă a oamenilor muncii, polițiștii au ucis 9 cetățeni antifasciști francezi.Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație în care protestează energic împotriva interzicerii de către autorități a ceremoniilor care urmau să aibă loc la locurile unde au fost ucise victimele polițiștilor. P.C. Francez cheamă pe comuniști și pe oamenii muncii ca. împreună cu toți republicanii, să participe la marea manifestație a tăcerii, care va avea loc la 13 februarie la intrarea principală a cimitirului Père Lachaise.
Declarafie-program 

adoptată de C. C. al P.C.G.BERLIN 9 (Agerpres). — După cum transmite agenția ADN, cea 6'e-a 22-a Plenară a C.C. al P.C. din Germania a adoptat proiectul unei declarații-program prezentat spre discutare membrilor P.C. din Germania și întregii opinii publice din R.F.G.
Âparlfla revistei italiene 

„Critica marxistă"

ROMA (Agerpres). — A fost editat 
primul număr al revistei italiene „Criti-i 
ca marxistă“. Prezentînd noua revistă, 
redactorii politici Luigi Longo și Ales-* 
sandro Nafta au subliniat la conferința 
de presă de la Roma că este vorba de 
o nouă publicație menită să popu-* 
larizeze teoria marxisf-leninistă și să 
aducă o contribuție creatoare în dez
voltarea ei pe viitor,

Succese ale comuniștilor 
în alegeri locale din JaponiaTOKIO. La alegerile pentru orga-* nele autoconducerii locale, care se desfășoară în prezent în unele re- giuni ale Japoniei, comuniștii continuă să obțină succese. în adunarea municipală- a' orașului Țuvano (prefectura- Simane) au fost aleși doi candidați ai’partidului comunist, țăranii Makoto Ivasaki și Kitiro Sina- gava.

O hofărîre 
a Consiliului de Miniștri 

al R. D. GermaneBERLIN (Agerpres). — După cuntl anunța agenția ADN, Consiliul de Miniștri al R. D. Germane a hotărît la 7 februarie reorganizarea conducerii economiei naționale în lumina directivelor Congresului al VI-lea al P.S.U.G. Economia națională a fost declarată funcțiunea principală a Consiliului de Miniștri și a prezidiului său. în' „Principii ale activității Consiliului de Miniștri cu privire la planificarea și conducerea economiei naționale“ se stabilește crearea în cadrul Consiliului de Miniștri, ca și în regiuni și raioane, a unor consilii pentru agricultură ca organe de conducere a producției.Președinte al Consiliului pentru agricultură de pe lîngă Consiliul de Miniștri și conducător al organului de conducere a producției a fost numit Karl-Heinz Bartsch, locțiitorul de pînă acum al ministrului agriculturii. Ministerul Agriculturii și al Exploatărilor Forestiere este desființat. Au fost create două comitete de stat pe lîngă Consiliul de Miniștri, care preiau exploatarea și achiziționarea produselor agricole, ca și tehnica agricolă și aprovizionarea tehnico- materială a agriculturii.

Mihai Bravu 221 (18t 18,15; 20,30). Balada 
husarilor : Popular — str. Mătăsari 31 
(10,30; 14; 16; 18,45; 20,30). Patru inimi : 
Arta — cal. Călărași 153 (11; 16; 18,15;
20,30).  Gardianul : Moșilor — cal. Moși
lor 221 (11 ; 16 ; 18 ; 20). Tlzoc - cine
mascop ; rulează la cinematograful M. 
Eminescu — str. M. Eminescu 127 (11,30 ; 
14,30,- 16,45; 19; 21,15). Meșter la toate — 
rulează la cinematograful Ilie Pintille — 
șos. Colentina 84 (16 ; 18 ; 20). Oameni pe 
gheață : Luceafărul — cal. Rahovel 118 
(10,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Hamlet rulează 
la cinematograful Olga Banele — cal. 13 
Septembrie 196 (15 ; 18 ; 21). Lupii la 
stînă — rulează Ia cinematograful Aurel 
Vlaicu — șos. Cotrocenl 9 (15 ; 17 ; 19 ; 
21). O viață — rulează la cinematograful 
B. Delavrancea — bd. Libertății 70—72 
(11 > 14 ; 16 ; 18 ; 20).

TELEVIZIUNE : 3,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 
pentru copii șl tineretul școlar. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 17,45 transmi
sie din sala sporturilor Floreasca a în- 
tîlnirli de baschet feminin dintre echi
pele Rapid București și Partizan-Novi 
Sad. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Filmul artistic „Hamlet“ — o pro
ducție a studiourilor engleze. 21,50 — 
Muzică ușoară. Cîntă o' formație con
dusă de Edmond Deda. Soliști : Con
stanța Cîmpeanu, Mihai Kingsburg șl 
Luigi ionescu. In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

umedă și închisă și cu precipitații tem
porare în sudul și estul țării, sub for
mă de burniță, ploaie și ninsoare. S-a 
produs ceață în toate regiunile. Tem
peratura aerului Ia ora 14 avea valori 
cuprinse între minus 7 grade la Cluj 
și plus 5 grade ia Titeștl.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 februarie. In țară : vremea con
tinuă să se răcească. Cerul va fi mal 
mult acoperit, mai ales în sud. Ninsori 
temporare vor cădea în cea mai mare 
parte a țării. Vînt potrivit cu intensifi
cări pînă la tare în Bărăgan, Dobrogea 
și sudul Moldovei. Temperatura in scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și minus 15 grade, local 
mal scăzute în nord, iar maximele în
tre plus 2 șl minus 8 grade. In Bucu
rești : vremea continuă să se răcească, 
cerul va fi mai mult acoperit. Ninsori 
temporare. Vînt potrivit cu Intensificări 
pînă la tare. Temperatura în scădere
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La conferința O.U rie h Geneva

si R. I. Malinovski televiziunii franceze

la vic- 
băfălia 
marcat 
desfă-

armata germano-fascistă a lingă orașul-erou peste

examinate și dezbătute 
„dezvoltării planificate a

Declarațiile făcute de N. S. Hrușciov« «
GENuVA. — De 

la trimisul special 
Agerpres, C. Ben
ga : în după-amiaza 
zilei de 8 februa
rie, în ședinfa gene
rală a Conferinfei 
Nafiunilor Unite 
pentru aplicarea știinfei și tehnicii în 
interesul regiunilor insuficient dezvolta
te au început dezbaterile asupra pro
blemei formării personalului tehnic și 
șfiinfific în fările în curs de dezvol
tare.

Ședinfa a fost prezidată de J. W, T. 
Spinks (Canada), 
conferinfei. La 
René Maheu, 
U.N.E.S.C.O., a 
din programul 
dele de lucru 
internationale 
dezvoltării educației, știinfei și culturii 
în aceste fări.

Secretarul șfiinfific al ședinfei, R. V. 
Garcia din aparatul conferinfei, a tre
cut în revistă studiile șj referatele 
prezentate, indicînd cîteva din aspec
tele importante ale acestei probleme.

Luînd cuvînful în ședinfa generală, 
acad, Vasile Malinschi, secretar prim- 
adjunct al Academiei R.P. Romîne, a 
arătat modul în care, este planificată 
și organizată pregătirea cadrelor teh
nice și șfiinfifice superioare în Romî- 
nia, care este orientarea, profilul, for
mele și conținutul învăfămîntului su
perior, precum și rezultatele 
fost obținute 
domeniu.

Vorbitorul 
ca cele mai 
de diferite fări în acest domeniu sa 
fie împărtășite și țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a fi adaptate la con
dițiile concrete și nevoile lor, pe baza 
unui plan de perspectivă care să acor
de prioritate asigurării cu cadre cali
ficate a ramurilor de bază, ale econo
miei nationale.

Acad, Vasile Malinschi a prezentat, 
de asemenea, o serie de date cu pri
vire la organizarea și dezvoltarea cer
cetărilor șfiinfifice în Romînia.

Dezbaterile privitoare 
Ia formarea personalului 

tehnico-științific în țările 
în curs de dezvoltare

vicepreședinte al 
deschiderea ședinfei, 

director general al 
expus unele puncte 

de activitate și meto- 
ale acestei organizații 
în vederea sprijinirii

ce au
pînă în prezent în acest

a subliniat că este util 
bune rezultate obfinufe

In cadrul ședinfei 
au mai luat cuvîn- 
tul delegafi din 
partea Franfei, U- 
niunii Sovietice, Ni
geriei, Olandei, Po
loniei, Indoneziei, 
Braziliei, Republicii 

Arabe Unite, Algeriei, Pakistanului, 
Turciei, Tunisiei, Australiei și din alte 
fări.

Secretariatul general al conferinfei l-a 
desemnat pe acad. Vasile Malinschi să 
conducă lucrările ședinfei speciale în 
care vor fi 
problemele 
agriculturii". *

GENEVA (de la trimisul special Ager
pres, C. Benga : Ședinfa din dimineafa 
zilei de 9 februarie a conferinfei Nafiu- 
nilor Unite pentru folosirea știinfei și 
tehnicii în interesul regiunilor insufi
cient dezvoltate a fost consacrată dis
cutării problemei transporturilor.

După prezentarea raportului secreta
rului general al conferinfei de către 
L. T. Kelly, au luaf cuvînful reprezentan
ții Angliei și S.U.A.

Prof. ing. Paul Posfelnicu, membru al 
delegației R. P, Romîne, a prezentat o 
expunere în care a arătat printre altele 
că una din problemele cele mai grele 
pe care trebuie să le rezolve fările in
suficient dezvoltate este aceea a trans
porturilor. Dificultățile în rezolvarea a- 
cesfei probleme sînt legate de faptul 
că aceste fări trebuie să importe mij
loace mecanizate, vehicule, material ru
lant pentru căile ferate, vase etc la 
prefuri aproape prohibitive pentru po
sibilitățile lor financiare.

în continuare delegatul romîn a îm
părtășit parficipanților la conferință din 
experiența fării noastre în soluționarea 
cu succes a acestei probleme prin dez
voltarea cu precădere a industriei grele 
care a permis fabricarea unei mari părfi 
din mijloacele de transport de care 
avem nevoie — tractoare, autocamioa
ne, autobuze, locomotive Diesel, vapoa
re etc — și prin planificarea rațională 
atîf a producerii mijloacelor de trans
port, cît și a utilizării lor prin dezvol
tarea rețelei rutiere.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
fransmite : Recent, poporul sovietic, ca 
și popoarele multor altor țări, au sărbă
torit împlinirea a 20 de ani de 
toria Armatei Sovietice în 
istorică de pe Volga, care a 
începutul cotiturii radicale în 
șuiarea războiului și în eliberarea Eu
ropei din robia fascistă.

In legătură cu această dată impor
tantă, Direcjia generală a Radiodifuzi
unii și Televiziunii franceze a cerut lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., participant la 
bătălia de pe Volga, să-și împărtășeas
că amintirile în legătură cu această 
mare bătălie. Aceeași cerere a fost a- 
dresată și mareșalului Uniunii Sovietice, 
R. I. Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. N. S, Hrușciov șl R. I. Mali
novski au răspuns cu plăcere la această 
cerere, și-au împărtășit impresiile și au 
vorbit despre însemnătatea pe care o 
prezintă acest important eveniment al 
celui de-al doilea război mondial pen
tru popoarele Uniunii Sovietice și ale 
întregii lumi.

Dar se vede că aceste interviuri 
au fost pe placul actualilor

nu 
aiprieteni

★fost al Consi-în

■ iirșnxr-.în legătură cu tratativelede la Washington și New YorkMOSCOVA (Agerpres). — Tratativele în problema încetării experiențelor nucleare, care au avut loc în cea de-a doua jumătate a lunii ianuarie la Washington și New York între reprezentanții sovietici și americani, la care a participat, de a- semenea, reprezentantul Angliei, nu au dat rezultate, scrie în numărul din 8 februarie al ziarului''„Izvestia“ Mihail Mihailov. Autorul’ constată că partea americană nu este decisă să încheie un acord, .lgcj;u pe care l-au demonstrat tratativele. Pînă în ultimul timp, S.U.A-, ,'ah considerat problema inspecției ’asupra' ‘încetării exploziilor nucleare 'subterane ca divergența principială'c‘(ia mai importantă care împiedică realizarea unui acord. Guvernul sovietic, subliniază Mihailov, a înlăturat această divergență principială, consimțind să se efectueze 2—3 inspecții pe an pe teritoriul fiecărei puteri cleare, consimțind, totodată, ca pe teritoriul său, precum ritoriile celorlalte puteri să fie amplasate cîte trei tomate pentru controlul

țață ca și pînă acum că acordul privitor la interzicerea tuturor experiențelor nucleare ar avea o însemnătate deosebită pentru încetarea cursei înarmărilor și ocrotirea sănătății oamenilor. încheierea a- cordului, ar crea, de asemenea, condiții favorabile pentru rezolvarea altor probleme internaționale importante". Această convingere va determina poziția sovietică în problema încetăriiarma nucleară, cînd ea va fi discutată din nou la Geneva de către Comitetul celor .18 state.
experiențelor cu

nu- Și și pe te- nucleare, stații au- activitățiistațiilor seismice naționale.„Uniunea Sovietică este încredin-

NEW YORK 9 (Agerpres). — Statele Unite au reluat vineri experiențele subterane cu arma nucleară. Comisia pentru energia atomică a anunțat că au fost efectuate „experiențe“ subterane ceea ce denotă că au fost efectuate două sau mai multe explozii nucleare.

N. S. Hrușciov, care a timpul luptelor membru liului Militar al Frontului Stalin- gradului, a spus în declarația sa adresată televiziunii. franceze : „Nu numai noi, participanții la această bătălie, ci și toți contemporanii și urmașii noștri își vor aminti mereu de această mare bătălie. Gloria eroilor acestei bătălii nu va apune in veci“.El a subliniat că în luptele de pe Volga oamenii sovietici au apărat nu numai existența statului lor socialist, ci și independenta tuturor popoarelor, cauza libertății și progresului în întreaga lume.Salvele de victorie ale armelor sovietice de pe Volga au fost auzite și în Franța. „Ele au însuflețit pe patrioții francezi la lupta curajoasă împotriva tiraniei hitleriste“. N. S. Hrușciov a precizat că în bătălia de pe Volga a fost lichidată armata a VI-a germano-fascistă — aceeași armată care în 1940 a năvălit în Franța semănînd moarte și distrugere.Din aprilie 1942 pînă în februarie 1943, comandamentul hitlerist a’ fost nevoit să dizloce din Franța, pe frontul sovieto-german 25 de divizii. „Aceasta a creat posibilități favorabile pentru lupta de eliberare a popoarelor Europei occidentale, a ajutat mișcarea de Franța“.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a declarat : „în anii îngrozitori ai războiului trecut popoarele Uniunii Sovietice și Franței au fost împreună. Prietenia dintre popoarele noastre a fost cimentată prin sîngele vărsat în comun în lupta împotriva dușmanului comun — militariștii germani“. A fi credincios memoriei celor căzuți înseamnă a lupta activ pentru pace, a preîn- tîmpina dezlănțuirea unui nou război mondial.N. S. Hrușciov a subliniat însemnătatea eforturilor energice depuse în comun de toate forțele iubitoare de pace pentru menținerea și consolidarea păcii, încetarea cursei înăr- mărilor și preîntîmpinarea războiului termonuclear.Subliniind că în Uniunea Sovietică se acordă o mare însemnătate prie-

rezistentă din

guvernului Franței — revanșarzii de la 
Bonn. Bineînțeles, ei nu doresc ca te
lespectatorii francezi să-și reîmprospă
teze amintirile despre paginile rușinoa
se ale aventurilor cotropitorilor hitle- 
rișfi. De hatîrul aliafilor lor vest-ger- 
mani, autoritățile franceze au interzis 
transmiterea interviurilor acordate de 
N. S. Hrușciov și R. I. Malinovski. Nu 
poate fi trecut cu vederea faptul că 
această interzicere a urmat îndată după 
consfătuirea conducătorilor departa
mentelor de informații ale R.F.G. și 
Franței, în cadrul căreia s-a ajuns la 
un acord „cu privire la colaborare între 
radiodifuziunea și televiziunea germană 
și franceză“. Se creează impresia că în 
această colaborare cuvînful hotărîfor 
aparține Bonn-ului.

Declarațiile lui N. S. Hrușciov și R. I. 
Malinovski constituie o condamnare 
aspră a agresiunii hitleriste și un aver
tisment pentru toți cei care ar dori să 
meargă pe aceeași cale. Cuvintele ade
vărului nu pot fi însă oprite nici prin 
ordinele date de autoritățile franceze, 
nici prin ordinele date de aliafii lor 
de la Bonn.

*teniei dintre popoarele sovietic și francez, șeful guvernului U.R.StS. a spus că „prietenia este- necesară atît dv. cît și nouă, atît Uniunii Sovietice cît și Franței. De ea depinde în mare măsură menținerea păcii în Europa“.Franța este interesată nu măi puțin decît Uniunea Sovietică în lichidarea rămășițelor războiului trecut și în normalizarea situației în Europa. Semnarea tratatului de pace cu Germania ar contribui la această.„Vrem să dezvoltăm relații de prietenie cu Franța și, popoarele celorlalte țări, ceea ce ar contribui la consolidarea păcii în Europa și în întreaga lume“.Este cît se poate de firesc că țara noastră iubitoare de pace se pronunță împotriva tratatelor care pot contribui la reînvierea vechilor focare ale primejdiei de război. în trecut, această politică a adus popoarelor Europei moartea a milioane de fii ai săi. Ea este deosebit de periculoasă în timpurile noastre.„Cine dorește într-adevăr pace în Europa, acela nu trebuie să contribuie ca forțele' revanșismului și a- gresiunii să aibă acces la arma termonucleară. Europa, ca și toate continentele, nu are nevoie de reînvierea focarelor primejdiei de război, ci de înlăturarea lor, nu are nevoie de crearea unor noi grupări militare, ci de consolidarea prieteniei si colaborării pașnice între toate țările".Ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice Rodion Malinovski, a spus în declarația sa făcută televiziunii franceze că tot așa ca și Verdunul, care a intrat în istorie ca simbol al eroismului poporului francez iubitor de libertate, al vitejiei pline de abnegație a sol- daților francezi, „orașul erou de pe Volga întruchipează dîrzenia și curajul neasemuit de care au dat dovadă poporul sovietic, militarii sovietici în lupta pe viață și pe moarte cu dușmanii întregii omeniri — înrobitorii germano-fasciști".Mareșalul Malinovski a amintit de principalele etape ale bătăliei de la Stalingrad. El a spus că de la 19 noiembrie 1942, cînd a început contraofensiva trupelor sovietice, și pînă la 2 februarie 1943, ziua lichidării totale a grupului armatei în-

cercuite, pierdut 800 000 oameni. Inamicul a pierdut 32 divizii și trei brigăzi, iar 16 divizii inamice au suferit o înfrîn- gere serioasă. Trupele sovietice au distrus și capturat circa 2 000 de tancuri și tunuri autopropulsate, approximativ 2 000 avioane de luptă și de transport, peste 10 000 de tunuri și aruncătoare de mine.Ministrul apărării al U.R.S.S. a subliniat că „victoria de pe Volga a constituit o dovadă strălucită a superiorității strategiei sovietice față o'e strategia aventuristă a Germaniei fasciste“.Victoriile Armatei Sovietice au deschis calea și spre eliberarea Franței, iar acest fapt, a remarcat Malinovski, a fost apreciat așa cum se cuvine de opinia publică franceză. El a amintit cuvintele spuse de generalul de Gaulle în decembrie 1944: „Francezii știu ceea ce a făcut pentru ei Rusia sovietică și știu că Rusia sovietică este aceea care a avut rolul principal în eliberarea lor”.După cum a subliniat mareșalul Malinovski, „o contribuție demnă la cauza victoriei comune asupra inamicului au adus poporul francez și alte popoare iubitoare de libertate, în luptele împotriva militarismului german s-a născut frăția de arme dintre Uniunea Sovietică și Franța”.Dacă popoarele noastre, a spus ministrul apărării al U.R.S.S., au putut să-și unească eforturile în cele două războaie mondiale, cu. atît mai mult ele pot apăra împreună cauza păcii. Chezășia pentru aceasta o constituie legăturile strînse de prietenie. tradițională, care leagă popoarele Uniunii Sovietice și Franței.Consider necesar să spun, a declarat mareșalul Malinovski, că militarismul german amenință din nou pacea și securitatea popoarelor. „Oamenii sovietici nu se tem de amenințările hitleriștilor care au scăpat cu viață. Forțele armate ale Uniunii Sovietice dispun de tot ce este necesar pentru a zdrobi pe orice agresor. Cel care va dezlănțui un război termonuclear, va arde fără doar și poate el însuși în văpaia lui. în interesele întregii omeniri, însă, nu trebuie să se admită ca revanșarzii, sau alți ațîțători la război, să pună în primejdie de moarte viața a sute de milioane de oameni“.
★Declarațiile tovarășilor N. S. 

Hrușciov și R. I. Malinovski au fost 
retransmise sîmbătă seara de stu
dioul de televiziune din București 
prin „interviziune“.

!i
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Muncitorii din serviciile municipale de transport ale orașului Monte
video — capitala Uruguayului — au demonstrat în sprijinul revendică
rilor pe care le-au înaintat Consiliului municipal.

s I I
MOSCOVA. La 9 februarie N. S. Hrușciov l-a primit pe Roy Thompson, președintele trustului de presă al Marii Britanii și Canadei „Thompson News Papers Limited“, și pe ziariștii care îl însoțesc. între N. S. Hrușciov și R. Thompson a avut loc o discuție sinceră șeful guvernului sovietic a răspuns Thompson referitoare la situația internațională actuală, la comerțul sovieto-englez și la alte probleme.La discuție a participat Alexei Adjubei, redactor-șef al ziarului „Izvestia“.
BAKU. Elena Cernei, solistă a 

Teatrului de Operă și Balet din 
București, a obținut un deosebit 
succes în cele două spectacole de 
operă prevăzute in turneul său 
la Baku. La cererea spectatorilor, 
artista romînă își va da concursul 
și în cadrul unui al treilea spec
tacol care nu era prevăzut în pro
gramul turneului.

OSLO. Corespondentul ziarului „Dagbladet“ a solicitat un interviu primului ministru al Norvegiei în legătură cu zvonurile că autoritățile americane duc tratative secrete cu țările N.A.T.O. în vederea dotării cu focoase nucleare a armelor rachetă americane livrate acestor țări. E. Gerhard- sen a declarat : „Norvegia n-a primit nici o propunere de acest fel. Aș vrea să adaug că, după cum se știe, Norvegia a declarat clar că ea nu dorește să aibă arma atomică pe teritoriul său“.NEW YORK. La New York cm a- vut loc noi negocieri între repre-

în cursul căreiala întrebările puse de

§zentanții tipografilor greviști de la cele nouă ziare newyorkeze și reprezentanții patronilor. Primarul orașului, care a. participat ca mediator federal, a declarat că „după peste patru ore de negocieri nu s-a realizat nici un progres".
OTTAWA. Tn Canada a început 

campania electorală pentru alegerile 
de la 8 aprilie, în urma dizolvării 
înainte de termen a parlamentului. 
Principala temă a campaniei electo
rale o constitue disputa între Cana
da și Statele Unite în problema înar
mării nucleare, care a și declanșat 
actuala criză politică.

TOKIO. Ministerul Transporturilor al Japoniei a protestat pe lîngă Ambasada S.U.A. în Japonia în legătură , cu interzicerea de către S.U.A. a transportului de mărfuri aparținînd guvernului a- merican pe vasele străine care au transportat sau transportă încărcături în Cuba.Pornind de la principiul libertății de navigație, arată ministerul, considerăm indezirabilă a- doptarea în mod unilateral a măsurilor discriminatorii față de societățile de navigație care se ocupă cu transporturi pașnice.
ASUNCION. La 10 februarie au loc în Paraguay alegeri prezidențiale. Partidele progresiste au fost interzise. Alegerile se desfășoară în condițiile situației excepționale. care a devenit permanentă. Toate persoanele considerate ca „indezirabile" au fost fie închise, fie deportate. Nu de mult, 500 de persoane au fost închise în lagăre de concentrare.

Comentariile presei franceze
PARIS 9 (Agerpres). — Tn legătură 

cu interzicerea prezentării la televiziu
ne a interviului lui N. S. Hrușciov și 
R. I. Malinovski, în numele grupului co
muniștilor din Senat, Jacques Duclos a 
prezentat o interpelare primului minis
tru. De asemenea o interpelare a fost 
adresată în scris primului ministru, în 
numele grupului comuniștilor 
narea Națională.

„Le Populaire de Paris“, 
Partidului socialist, scrie că
tele invocate în apărarea măsurii auto
rităților sînt ridicole. Ziarul subliniază

din Adu-

organ al 
argumen-

că această hofărîre nu poate însă uimi 
:— “!----- !, căci „din nefericire în fara- ......... - <c

De ce a plecat Chombe 
în Europa

în fiecare an, în luna ianuarie, președintele S.U.A. prezintă congresului programul legislativ al administrației pentru anul respectiv în cadrul a trei documente : mesajul cu privire la starea Uniunii, mesajul la buget și mesajul economic.în toate aceste documente se face 
o caracterizare a situației economiei S.U.A., din care reiese că, deși în ăhul 1962 s-a manifestat o oarecare ameliorare fată de anul precedent, economia americană continuă să fie confruntată de probleme complexe și dificile. Amintesc că mesajele prezidențiale s-au referit Ia „inacti
vitatea persistentă care timp de 61 
de luni dintr-un total de 62 de luni 
a menținut șomajul la 5 la sută sau 
mai mult”; au subliniat că, în prezent» 
„proporția șomajului cuprinde 5,6 la 
sută din totalul forței de muncă” ; ele au arătat că „mari capacități de 
producție rămîn nefolosite” („în 1962 
nu s-au folosit capacități care ar fi 
dat o producție de 30—40 miliarde 
dolari”). Din mesaje, ca și din bilanțurile întocmite pe baza datelor publicate după încheierea anului 1962, rezultă că deficitul balanței de plăti nu s-a redresat în proporțiile prevăzute, poziția dolarului continu- înd să fie „deosebit de vulnerabilă”.Față de acest tablou al economiei americane, zugrăvit în mesajele prezidențiale. ce prevăd ele ca program economic pentru 1963 ?Ne vom referi, în primul rînd, la bugetul pentru exercițiul financiar 1963—1964, care începe la 1 iulie. Prin totalul cheltuielilor, care se ridică la 122,5 miliarde dolari, el este un buget record. Cheltuielile statului federal vor atinge suma considerabilă de 98,8 miliarde dolari, depășind cu o jumătate de miliard bugetul cel mai umflat în trecut și anume cel al ultimului an al celui de-al doilea război mondial. Și ca și atunci, principalul conținut al actualului buget sînt cheltuielile militare, care se cifrează la 62,3 miliarde dolari (dintre care cheltuieli militare directe 55,4 miliarde dolari). Aceasta înseamnă o creștere cu circa 4 miliarde dolari într-un singur an. Au sporit sumele alocate pentru dezvoltarea tehnicii rachetelor militare, cît și pentru finanțarea înarmărilor

PE MAMWEA MESAJELOR„clasice",, fiind prevăzut chiar un spor pentru salariile personalului din forțele armate, ceea ce contrastează cu încercările administrației de a „îngheța“ salariile în industria civilă.Este adevărat că au fost prezentate congresului și unele propuneri privind ajutorul federal pentru în- vățămînt, calificare și crearea de posturi pentru tineret (în rîndurile căruia șomajul este foarte mare), sau privind ameliorarea alocațiilor de șomaj, o asistență medicală parțială pentru bătrîni și altele. Fiecare din aceste propuneri se limitează însă maj ales la ridicarea problemei, fără a se urmări soluționarea ei concretă. Bine informatul ziar „Wall-Street Journal” relata din Washington că administrația „rezistă cererilor de a 
se insista asupra unui mai mare nu
măr de legi (cu caracter social), care 
vin din partea unor cercuri mai li
berale”.După cît se pare, singurul proiect care va fi luat în considerare va fi acela al asistenței medicale pentru vîrstnici, care ar urma să fie plătit din fondul realizat pe baza unui impozit adițional impus tuturor oamenilor muncii. Perspectiva adoptării acestui program se datorește nemulțumirii publice față de pretențiile exagerate ale asociației medicilor americani. Totuși, chiar dacă acest program ar fi adoptat, el ar aduce doar o îmbunătățire minoră, astfel încît prevederile de asigurări sociale americane ar continua să rămînă încă mult în urma celor din majoritatea țărilor capitaliste europene, ne- maivorbind de înaltul nivel al asistenței medicale în țările socialiste.Din această repartizare a alocărilor în cadrul bugetului rezultă că administrația caută în continuare să găsească soluția dificultăților economice prin mărirea cheltuielilor militare : dar — așa cum s-a văzut și în trecut — ele nu pot constitui o supapă de siguranță pentru economia americană.In același timp, administrația își

de VICTOR PERLO

leagă unele speranțe de noua reformă fiscală, considerată ca un obiectiv principal al programului economic al guvernului pentru anul 1963 și anii următori. (Ea a format de altfel obiectul unui mesaj special). Por- nindu-se de la ideea că „povara 
fiscală este nerealist de grea” și că aceasta ar fi una din cauzele care „frînează” dezvoltarea economică, se preconizează o redu-

Scrisoare din New York

cere a impozitelor. Potrivit acestor propuneri, cotele de impozit s-ar reduce în așa fel încît capitolul de venituri bugetare s-ar micșora cu 13,6 miliarde dolari anual — sumă care parțial ar fi compensată prin alte sporuri, însumînd 3,4 miliarde dolari. în linii mari, o treime din reducere s-ar efectua încă în 1963, iar restul în următorii doi ani.Despre aceste reduceri s-a vorbit încă în 1962 ; dar atunci propunerile erau limitate exclusiv la reducerea impozitelor plătite de societăți, ceea ce a făcut să sporească nemulțumirea populației împotriva unei crescînde poveri fiscale în timp ce marii capitaliști și-ar spori și mai mult beneficiile. De aceea, anul acesta, odată cu proiectul unor reduceri de impozite și mai mari de- cît. anul trecut pentru societăți, administrația prevede și o reducere cu circa 20 la sută a impozitului pe venitul individual, pretinzînd că în felul acesta se vine în sprijinul omului sărac. S-a încercat chiar să se demonstreze că, prin aplicarea reformei, impozitele plătite de un capitalist s-ar reduce cu 9 la sută, pe cînd ale unui contribuabil sărac— cu 39 la sută. în realitate, chiar

vvw -rnrrv cu e*- -Dacă s-ar reduce cu adevărat,
O r/'sbJs SrlvJ'B'a /f iF în mod radical, toate impozitele plă-
BB’/fflSSSS'iB B B rt S/ ffi/ -te Qamertii muncii, dacă auto-

1 JL J.1 A JUJU rițățile nu ar mai interveni în luptele ' mhțicitorilor pentru sporirea salarii- după datele cuprinse în. mesajul lor, dacă cheltuielile militare ar fi prezidențial către congres, lucrurile îndreptate spre scopuri civile, atunci stau cu totul altfel. Să- luăm un s-ar putea într-adevăr vorbi de o exemplu : un capitalist care, după sporire a cheltuielilor pentru bunuri plata actualelor impozite, rămîne cu de consum și de stimulente pentru 95 360 dolari, după plata noilor im- economie. Urmînd însă calea opusă, pozite va rămîne cu 205 220 dolari, puterea de cumpărare a maselor se El realizează astfel de pe urma re- menține la un nivel mai scăzut decît formei un spor de beneficiu de se scontează prin micile reduceri de 109 680 dolari sau 115 la sută. în impozite. Reducînd impozitele mai

pe nimeni, 
noastră nu mai există democrație...

Pînă și ziarele burgheze, care rareori 
iau atitudine împotriva măsurilor guver
nului, au interpretat această acțiune a 
auforităfilor ca implicînd urmări foarte 
grave. „Nu putem decît să protestăm 
împotriva unor astfel de măsuri, scrie 
ziarul „Le Figaro“. Ele știrbesc presti
giul televiziunii franceze și arată că 
aceasta nu se află în slujba națiunii“.

Ziarul „Le Monde" declară la rîndul 
său : „Orice fel de amestec 
tatea radiodifuziunii și televiziunii fran
ceze, ale cărui rezultate nefaste le-am 
semnalat deseori, micșorează treptat in
teresul fafă de televiziune...“

Numeroase personalități ale vieții pu
blice și cefăfeni simpli din Franja își 
exprimă indignarea.

în activi-

LEOPOLDVILLE. Agențiile occidentale relatează despre reluarea activității secesioniste de către unele elemente ale clicii lui Chombe. Presa din Elisabethville a publicat un articol pe care autoritățile O.N.U. l-au caracterizat drept „o incitare la dezordini, panică, dușmănie și rebeliune“. în acest context se înscrie și călătoria lui Chombe în Europa. El a sosit sîmbătă la Paris în drum spre Elveția, după ce a vizitat Angola, unde a luat legătură cu mercenarii katanghezi. Agenția Associated Press relevă că Chombe a plecat în Europa pentru a posibilitatea formării unui katanghez în exil“. examina„guverp

schimb, un muncitor, după plata noilor impozite, ar realiza: un spor de venit de circa 100—120 dolari sau 3 la sută. (Calculul se referă la venitul anual — n.r.). în felul, acesta, un capitalist — și încă unul mediu” — ar profita, în dolari, de pe urma reformei de aproape o mie de ori mai mult decît un muncitor.Mai trebuie avut în vedere că proiectul administrației vizează numai impozitele pe venit. Or, povara principală pentru cei săraci o constituie impozitele indirecte, cele pentru locuințe etc. — atît locale cît și federale. Impozitele locale, plătite aproape în întregime de oamenii muncii, cresc în fiecare an. Ținîndu-se seama de aceste creșteri, „reducerile“ care s-ar efectua pe baza noii reforme s-ar transforma pînă la urmă într-o sporire a poverii ce apasă a- supra grupurilor cu venituri mai scăzute.Va avea oare reducerea impozitelor efectul scontat, adică o mai accentuată dezvoltare economică 9 A- nul trecut, scăderea impozitelor a fost solicitată de președinte în scopul de a stimula investițiile, făcîn- du-le mai profitabile. Dar deși profiturile au crescut considerabil în 1962, capitaliștii au continuat să reducă investițiile. Acum argumentul principal este altul ; se pretinde că reducerea impozitelor va spori consumul, ceea ce ar trebui să atragă o stimulare a investițiilor. Dar cine va continua să beneficieze de pe urma acestei reduceri ? Așa cum am arătat, tot cei cărora nu le lipsește puterea de cumpărare și au atîția bani încît nu știu ce să mai facă

ales pentru cei avuți, se sporește inegalitatea în distribuirea venitului național, ceea ce nu poate decît să contribuie la stagnarea economică.La aceasta trebuie adăugat și faptul că mărirea considerabilă a cheltuielilor- militare duce la deficite bugetare uriașe. După aprecieri realiste, deficitul bugetar, prevăzut în mod oficial să se ridice la circa 12 miliarde, va ajunge în fapt — după, evaluări modeste — între 15 și 20 miliarde dolari. Un deficit atît de mare, dacă va continua, nu va putea fi finanțat decît printr-un proces inflaționist. Reflectînd părerea oamenilor de afaceri, „Journal of Commerce“ scrie: „Astfel, jonglindu-se 
cu reducerea impozitelor și cu un 
buget orientat spre consumul infla
ționist, chestiunea pare a fi nu 
dacă vom avea inflație,, ci cît de 
mare va fi ea”.în ce privește prezicerile că actualul program economic va duce la dezvoltare economică, ele nu trezesc prea mult optimism. Chiar mesajele prezidențiale prevedeau o creștere modestă a economiei americane — de numai 4 la sută în 1963. Dar în cercurile economice se fac pronosticuri ma; sumbre. Astfel, în buletinul societății „Morgan Guaranty Trust” se arăta că Ia sfîrșitul anului 1962 afacerile „aveau aspectul 
binecunoscut al unei situații pregă- 
tindu-se s-o ia la vale”. La rîndul său, „Business Week“ a scris : „Este 
puțin probabil ca economia S.U.A. 
să învingă în 1963 obstacolele funda
mentale care i-au frînat creșterea în 
cursul ultimilor cinci ani. Stagnarea 
Va continua probabil și în 1963”,

SituațiaLONDRA 9 (Agerpres). — Referin- du-se la postul de radio Bagdad, a- genția Reuter transmite că „Consiliul național al revoluției irakiene” l-a numit pe Abdel Salam Muhammed Aref în funcția de președinte, iar pe generalul de brigadă Ahmed Hassan el Bakr — ca prim-ministru al Republicii Irak.Radio Bagdad a anunțat, de asemenea, componența noului guvern al Irakului. Din guvern fac parte : Aii Saleh El-Saadi — vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor interne, Saleh Mahdi Omashi — ministrul de război ; Taleb Hussein Chebib — ministrul afacerilor externe ; Saleh Kubba — ministrul finanțelor t Abdel Aziz Wat- tari — ministrul industriei petrolului ; Naji Taleb — ministrul comerțului și alții.
•kBAGDAD 9 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat semnat de noul guvernator general militar ai Bag- o'adului, fostul prim-ministru al Irakului, Abdel Kerim Kassem, care scăpase cu viață în urma bombardării în cursul zilei de vineri a clădirii Ministerului de Război.’unde își avea sediul, a fost ulterior arestat. în dimineața zilei de 9 februarie. Tribunalul militar l-a condamnat pe Kassem si pe trei apropiați colaboratori ai săi, printre care și colonelul Mah- daui, la moarte prin împușcare. în aceeași zi, la ora 13.30 sentința a fost executată.
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După 24 de ore de întrerupere, relatează agenția France Presse, televiziunea irakiană și-a reluat emisiunile, transmițînd secvențe din pelicula cu executarea lui Abdel Kerim Kassem, a lui Mahdaui și a celorlalți doi colaboratori.La 9 februarie, postul de radio Bagdad a transmis apelul comandamentului detașamentelor speciale de poliție, în care se cere tuturor ,ïti- crătorilor din serviciul de securi®?? să se întoarcă imediat la unitățira lor. Comandamentul gărzii naționale a înființat centre de recrutare a voluntarilor în garda națională.Postul de radio a făcut, de asemenea. cunoscut că a fost emis un decret prin care 24 de ofițeri, înlăturați de guvernul precedent, au fost reprimiți în armată.Agențiile de presă au anunțat că noul guvern irakian a fost recunoscut pînă acum de cinci state : R.A.U., Republica Arabă Yemen Algeria, Siria și Kuweit.în legătură cu evenimentele din Irak, agențiile de presă menționează o serie de măsuri de precauție luate de unele state vecine. Astfel, după cum relatează agenția Reuter, după o consfătuire a regeiui Hussein cu membrii guvernului, armata iordaniană a fost pusă în stare de mobilizare. în același timp, la Damasc, s-a anunțat că după lovitura de stat din Irak, aerodromurile siriene au fost închise pentru transportul de pasageri.
Atacuri ale mercenarilor respinse de Yemen

CAIRO 9 (Agerpres). — La 8 fe- toriul Yemenului în partea răsări- 
bruarie trupe unite ale R.A.U. și teană a țării. Mercenarii au suferit 
R.A.Y. au respins două încercări ale pierderi grele. Au fost capturate 
mercenarilor de a pătrunde pe teri- arme și muniții.
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