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anul care a întreaga țară circa 200 de care au fost
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Sonde reacti vate

a laminoarelor nr. 2 și 3

au citit fragmente din 
consacrate eroicelor
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Uzina de tabla subțire Galați. Aspect din stafia de acționari

izare
a agregatelor-productivitate sporităunele dimensiuni/ie table cu pondere mare în producție, schemele de laminare au fost îmbunătățite prin multipli majorați de la 3 la 4 table într-o lungime de laminare. Indicele de utilizare la aceste sortimente a crescut astfel cu 33 la sută..Mecanizarea în continuare a unor operații importante ale procesului de laminare ne-a dat posibilitate să folosim mai din plin capacitatea de producție a agregatelor și, prin aceasta, să realizăm o productivitate sporită. Anul trecut laminorul 3 a fost trecut pe faza mecanizată cu mese basculante și caje trio — măsură ce a dus la creșterea indicelui de utilizare cu 20 la sută fată de 1961. De asemenea mecanizarea alimentării foarfecilor de debitat semifabricatele de oțel la laminoarele noi și alte metode, a contribuit. într-o mare măsură la creșterea productivității muncii, la utilizarea cu indici înalți a laminoarelor.Pentru anul 1963, colectivele de laminatori, maiștri, ingineri și tehnicieni ce deservesc cele 4 laminoare de tablă subțire au luat și vor lua în continuare noi măsuri tehnico- organizatorice menite să pună și mai larg în valoare rezervele de creștere a productivității muncii existente în întreprindere. Aceste măsuri merg în continuare pe linia promovării tehnologiei moderne și a mecanizării unor faze de lucru. Astfel, pentru îmbunătățirea schemelor de laminare, la laminoarele noi vor fi construite dispozitive de evacuare rapidă a laminatelor din cuptor. Aceasta ne va da posibilitatea să înlăturăm pierderile mari de căldură în timpul alimentării cajelor de laminare, să sincronizăm mai bine a- limentarea cajelor cu laminate în raport cu operația de larriinare a pachetelor precedente. Se micșorează astfel timpii-pauză cu cel puțin 2—3 secunde la pachet, ceea ce echivalează cu o creștere a indicelui de utilizare a agregatelor cu 2—5 la sută, în funcție de sortimentele.ee

în întîmpinarea

aniversării eroicelor
lupte din iebruarie 1333s

Uniunea Scriitorilor din R. P. Ro
mînă a organizat luni după-amiază 
în sala Teatrului Muncitoresc C.F.R. 
Giulești, în prezența unui numeros 
public, un festival literar consacrat 
celei de-a 30-a aniversări a eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933.

Acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă, 
a vorbit despre însemnătatea aces
tui eveniment. Scriitorii Demostene 
Botez, Marcel Breslașu, Eugen Bar
bu, Teodor Balș, Ion Bănuță, Ion 
Brad, Dan Deșliu, Eugen Frunză, Eu
gen Jebeleanu, Eric Majtenyi, Nico
lae Stoian, Cicerone Teodorescu și 
Tiberiu Utan 
lucrările lor

Pentru sporirea resurselor naturale de țiței ale țării, sondorii din schelele petroliere desfășoară o permanentă acțiune de redare în producție a sondelor inactive. Cu sprijinul geologilor ei au reușit să determine precis sondele care pot fi reactivate. Petroliștii din regiunea Ploiești — de exemplu ;— au repus în producție în prima lună a acestui an aproape 10 sonde. In trecut petroliștii din au pus în funcțiune sonde inactive, de laextrase mii de tone de țiței.(Agerpres)

de pe litoralliterarlupte ale clasei muncitoare conduse 
de partid.

Festivalul literar s-a bucurat de o 
primire călduroasă din partea asis
tenței. (Agerpres)

★

'Aseară a avut loc la Teatrul „C. Nottara“ un montaj de versuri. 
Și-au dat concursul artiști ai Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" : Gri- 
gore Bălănescu, Gheorghe Cozorici, 
Gheorghe Popovici-Poenaru, Liviu 
Crăciun, Adriana Piteșteanu, precum 
și ai Teatrului „C. Nottara“: Victoria 
Dobre, Elena Nica, Doina Ionescu, 
Ludovic Antal, Paul Nadolschi, Va
sile Lupu, G. Păunescu. Regia : Mi
ron Niculescu.

Cadre calificate
CRAIOVA (red. ziarului „înainte“).— 

In anul 1962, în cadrul Direcjiei regio
nale C.F.R. Craiova au terminat cursuri
le 76 mecanici de locomotive Diesel 
electrice și 30 monfatori-însojifori pen
tru locomotivele Diesel. Ținînd conf de 
sarcinile sporite din acest an, s-au 
luat noi măsuri pentru calificarea me
canicilor și montaforilor-însojifori pen
tru locomotive Diesel. La cercurile de 
calificare se află în momentul de față 
38 de mecanici de locomotive și 31 
montafori. în cadrul școlii profesionale 
de ucenici, care funcționează pe lingă 
Direcția regională C.F.R. Craiova, 288 
de tineri elevi în anii I, II și III se pre
gătesc să devină monfatori pentru lo
comotive Diesel electrice. In total, în 
anul 1963, 900 muncitori din ramura 
exploatării în cadrul direcjiei regionale 
C.F.R. Craiova se vor specializa și își 
vor ridica calificarea în vederea folo
sirii cu mai multă pricepere a instala
țiilor moderne, menite să asigure indici 
ridicaji la exploatare și fraefiune.

Pentru șantierele 
de construcțiaPentru a răspunde necesităților șantierelor de construcții de pe litoral, întreprinderea de prefabricate și materiale de construcții din Constanța își mărește în acest an capacitatea de producție cu 77 la sută față de anul trecut, trecînd totodată la confecționarea de panouri mari de prefabricate din beton. De asemenea, producția de ferestre

și uși pentru noile blocuri de locuințe sporește cu 15 000 m.p. O altă unitate a industriei locale — întreprinderea de prelucrare a lemnului, își sporește producția de mobilă și introduce în fabricație modele noi, mult solicitate de cumpărători. Aici se înființează anul acesta și o secție pentru fabricarea mobilierului comercial necesar unităților de pe litoral.

Lucrări 
gospodărești

Un mare număr
de străzi vor fi 
modernizate anul 
acesta în Capitală. 
Suprafața totală pe 
care vor fi efec
tuate aceste lucrări 
va fi de 180 000 
m p. Printre arte
rele unde lucrările 
vor începe în cu
rînd sînt str. Că
derea Bastiliei, Po
pa Nan, Lînă- 
riei, Th. Speran- 
ția, B-dui Aviatori
lor. ș.a.

După concurs
Luni a avut loc 

la Baia Mare o 
consfătuire cu lu
crătorii din biblio
tecile din regiunea 
Maramureș în care 
s-au- analizat rezul
tatele concursului 
„Biblioteca în sluj
ba construcției so
cialiste” — ediția 
1962. Pe primele 
locuri în cadrul 
concursului se si
tuează bibliotecile 
raionale Satu Ma
re, Lupus și Carei, 
cele din comunele 
Ardud, Sociu 
Sus, Reme(i, 
sig etc.

In aceste zile 
In noile blocuri 
de pe șoseaua 
Giurgiului din 
Capitală se mută 
numeroase fami
lii de muncitori. 
La blocul nr. 10 
de aici s-a mu
tat Ieri șl familia 
muncitorului Tra
ian Pene.

Laminatorli gălățeni pu .urmărit cu interes experiența și rezultatele bune obținute de colectivele secțiilor dej laminoare de la Combinatul siderur-* gic Hunedoara în ridicarea indicilor de utilizare a agregatelor. Am reținut îndeosebi faptul că muncitorii și tehnicienii de la laminorul de 650 au sporit pe această bază, în ultimii 2 ani, productivitatea cu 40 la sută. Acest lucru a putut fi realizat, desigur, datorită folosirii mai bunè a capacității laminoarelor, însușirii temeinice a tehnologiei noi și aplicării unor măsuri tehnico-or- ganizatori.ee bine chibzuite, eficiente.Experiența celor de la Hunedoara este deosebit de prețioasă și pentru noi. Laminoarele noastre de tablă subțire, mecanizate și în parte automatizate, au fost construite în anii regimului democrat-popular. An de an a crescut preocuparea colectivelor de muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni pentru a descoperi și pune în valoare noi rezerve interne, care să ducă la creșterea indicilor de utilizare și, prin aceasta, la ridicarea continuă și susținută a productivității muncii. Datorită acestei preocupări, de la darea în funcțiune a noilor laminoare de tablă indicii de utilizare intensivi și extensivi au sporit simțitor de la un ari la altul.Este știut ce importanță deosebită prezintă, în creșterea productivității muncii, însușirea temeinică și perfec
ționarea continuă a proceselor teh
nologice. Ridicarea continuă a indi-s cilor de utilizare a fost o urmare firească a perseverenței cu care colectivele de laminatori și-au însușit noua tehnologie a laminării tablei pe caje mecanizate, cu mase basculante și caje trio, cu dublătoare semiautomate și cuptoare cu vatră pășitoare — tehnologie complet deosebită de cea veche a cajelor duo cu laminare normală și reglaj limitat asupra presiunilor de laminare. Colectivul întreprinderii a adus o importantă contribuție la perfecționarea proce- sului de-, producție. La una din ope- ~___ > __ __ ~____________________i-riile.. tehnologice importanțe jie la se produc. Tot pentru mărirea capa- tablei —<un colectiv de cadre tehnice din uzină a adus o serie de modificări constructive dublătorului semiautomat ; prin aceasta, productivitatea muncii în ' acest sector a sporit cu sută la sută. La laminorul 3, un colectiv de laminatori și maiștri au introdus o tehnologie proprie, lucrîrid pe caje degre- soare la cald și înlocuind astfel sistemul clasic cu cilindri răciți cu apă. In urma acestei perfecționări au fost reduse schemele de laminare și încălzire la 3 caje și 3 cuptoare, în loc de 4, cît prevedea vechea tehnologii.O importantă perfecționare tehnologică — care-și arată pe deplin eficacitatea în producție — am realizat și la laminorul nr. 2. Aici, la

jminorul 1 — și anume la dublarea cității de producție și creșterea in- i-u jjicelui de utilizare, laminorul 4 va fi completat cu noi caje'moderne, cu reglaj al presiunilor, cuptoare noi cu propulsie etc. Experiența practică ne-a arătat că însemnate în ce privește rea indicelui de utilizare vă' a laminoarelor noastre puse în valoare prin întărirea disci
plinei tehnologice : repartizarea corectă a trecerilor prin cajele de lucru,

Luni seara a avut loc în sala Palatului R. P. Romîne un spectacol de gală cu noul film romînesc „Lupeni 29“.Au. participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăgbici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat'și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații ștești, oameni de cultură.Noua realizare a studioului matografic „București" evocămente ale eroicelor lupte greviste desfășurate în 1929 de minerii <jle la Lupeni, sub conducerea Partidului Comunist Romîn.Scenariul este semnat de Nicolae Țic, Eugen Mândrie și Mircea Dră-

Ilarion
ob-cine-mo-

gan, acesta din urmă fiind și regizorul filmului. Imaginea a fost realizată de Aurel Samson, muzica de Theodor Grigoriu, iar decorurile de arh. Liviu Popa. Din distribuție fac parte Lica Gheorghiu, Colea Răutu, Ștefan Ciubotărașu, George Calbo- reanu, Costel Constantinescu, Sandu Sticlaru, George Mărutză,Ciobanu, Fory Etterle, Toma Dimi- triu, V. Ronea, Boris Ciornei, C. P*'.uțchi, D. Furdui, Draga Olteanu, Dinu Gherasim, George Motoi și alții.Filmul „Lupeni 29“, impresionantă frescă a luptelor muncitorilor mineri, s-a bucurat de un deosebit succes.-La sfîrșitul spectacolului, inter- - preților și realizatorilor filmului,■ aflați în sală, Ii s-au oferit buchete de flori.

Economii de combustibilPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Mecanicii și fochiștii de la Depoul de locomotive C.F.R.-Ploiești au remorcat în luna ianuarie 52 de trenuri cu tonaj sporit, economisind astfel 800 tone combustibil convențional ; cu a- ceastă cantitate se pot transporta 100 trenuri pe distanta Ploiești-Fetești.Fruntași în întrecere sînt mecanicii Ilie Tache, Nicolae Sandu, Gheorghe Petrescu, fochiștii Ion C. Oprea, Ovi- diu Munteanu și alții.
In vizită la muzeu

(Agerpres)

Scenă din Ulmul „Lupeni 29"

In orașul Craiova s-a deschis în 1959 muzeùr„Pfdcesul luptătorilor' ceferiști și petroliști din iunie—iulie 1934“. De atunci și pînă acum el a fost vizitat de aproape 150 000 oameni ai muncii. De la începutul anului și pînă în prezent muzeul a primit peste 9 000 de vizitatori. în aceste zile la muzeu profesori de istorie din oraș dau explicații amănunțite vizitatorilor în legătură cu procesul înscenat de burghezie luptătorilor ceferiști.
în case noiMecanicul Vasile Eremia și lăcătușul de revizie Nichifor Cojocaru sînt muncitori fruntași la complexul C.F.R. Galati. Nu de mult, ei s-au mutat în case noi. In ultima vreme, 61 de familii de muncitori ceferiști gălățeni au primit apartamente noi.Pentru muncitorii de la stația de transbordare s-a amenajat un grup social cu vestiare și băi. Clubul ceferiștilor a fost renovat și dotat cu mobilier nou, televizor etc. La depou s-a amenajat o sală de festivități cu 300 de locuri.

rezerve crește- intensi- pot fi
asigurarea unui regim de pre-

ȘTEFAN PÎNZARU 
inginer-șef al Uzinei 

de tablă subțire — Galați

(Continuare în pag. III-a)

Constanța Gălăvan de la G.A.S. Voluntari-Bucureștl este una din în
grijitoarele care aplică numeroase metode înaintate de creștere a pă
sărilor. (Foto : Gh. Vințilă)

a crescătoarelor de păsăriLuni dimineață au început în Capitală lucrările consfătuirii pe jară a crescătoarelor de păsări, organizată de Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Consiliul național al femeilor din R. P. Romînă.Participă crescătoare fruntașe de păsări din G.A.S. și G.A.C., specialiști din unitățile agricole socialiste, din Consiliul Superior al Agriculturii și din Institutul de cercetări zootehnice, activiste ale mișcării de femei.Lucrările consfătuirii continuă.0 experiență bogată
Anul trecut la G.A.S. Voluntari, gos

podărie situată în apropierea Capita
lei, s-a obținut o producție medie de 
190 ouă de fiecare găină, lață de 165 
cit prevedea planul. îngrijitoarele 
fruntașe Ana Ghevrec, Balade Teo
dora, Ioana Băieșu, Constanța Gălăvan, 
Stela Andrei și. altele au o experiență 
de mai mulți ani in această muncă.

în timpul verii s-a organizat întreți
nerea păsărilor în tabere de vară, pe 
lucerniere, ceea ce a dus la realizarea 
unor economii însemnate. în timpul 
iernii se dau zilnic nu numai furaje 
uscate ci și umezite cu apă caldă.

îngrijitorul P. Biduleac, care lucrea
ză în această muncă de 17 ani, ne 
povestește că în vara anului trecut din 
cauza arșițelor păsările nu consumau 
bine hrana, iar ca urmare producția de 
ouă era scăzută. Acest neajuns s-a în
lăturat prin administrarea hranei și în 
timpul nopții.

Experiența îngrijitoarelor de păsări 
de la această gospodărie arată că 
prin aplicarea întregului complex de 
metode zootehnice de creștere a pă
sărilor se pot obține producții de ouă 
iot mai ridicate.

In curînd, mârțișoarel
Se apropie primăvara, De aceea 

s-au luat măsuri ca în acest an 
să fie puse la dispoziția cumpărători
lor un număr sporit de cadouri-măr- 
fișor. Se vor pune In vînzare peste 
500 de modele de mărțișoare, dintre 
care 100 modele noi și 
canfităfi de articole din 
broșe, coliere, brățări etc. 
pregătit o surpriză — este 
„Mărțișorul poștal", un plic-felicitare 
cu mărțișoare. în Capitală, cadourile 
mărfișor se vor desface prin 289 ma
gazine și raioane stabile și prin 90 
de fonete.

importante 
gablonz : 

Și Poșta a 
vorba de

Un concurs puțin obișnuit
FĂLTICENI (coresp. „Scînteii”). — 

In sala laboratorului de biologie de la 
Stația experimentală pomicolă Fălti
ceni a avut loc ieri un concurs puțin 
obișnuit. Alegerea celor mai bune 
soiuri de mere pentru regiunile Su
ceava, Bacău și Galați. Concursul a 
început cu o degustare de fructe.

Apoi cercetătorii științifici ai 
stațiunii au dat indicații delegaților 
consiliilor agricole din cele 3 regiuni 
care au participat la concurs privind 
soiurile din care trebuie să se recol
teze altoi pentru înmulțirea în pepi
niere în vederea extinderii suprafețe
lor cultivate cu meri.

TEL E G R A M Â
Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

F'xrpl&ntpi Fjnlp

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Minișțri 

al Republicii Populare Romine București în numele poporului Cubei, al guvernului revoluționar și al nostru personal, vă mulțumim în mod 'deosebit. pentru cordialul dv. mesaj de felicitare, trimis cu ocazia celei de-a IV-a aniversări a victoriei revoluției cubane.In același timp' vă mulțumim pentru expresiile de solidaritate șf urările încurajatoare transmise. , _ ■Ne exprimăm satisfacția față de legăturile existente între popoarele și guvernele noastre, în lupta comună pentru înfrîngerea definitivă a, imperialismului, pentru victoria mondială a socialismului și consolte darea păcii.Vă reînnoim sentimentele considerațiunii noastre cele. mai înalte.
DOCTOR OSVALDO DORTICOS

TORRADO
Președintele Republicii Cuba

COMANDANT FIDEL CASTRO RUZ 
Prim ministru 

al Guvernului revoluționar

Fața necunoscută a lemnului
Sîntem în interiorul unei locuințe moderne. Totul pare obișnuit... Mobilă cu luciu demahon, pereții tapetați cu gust, îmbrăcată în faianță...— Faianță ați zis ? — întreabă bind tînărul care ne însoțește.Privim nedumeriți. Intr-adevăr, ce ar putea fi decît faianță ? Din întîm- plare, sau voit, tînărul lasă țigara să-i cadă pe luciul unei măsuțe din apropiere. O ridicăm în grabă. Dar însoțitorul nostru pune țigara la loc.— Nu-i nimic. Nu arde. Rezistă.Cercetăm materialul. Nu pare din lemn, dar nu e nici metal. Să fie din masă plastică ? Nu, nu e nici plastic. Atunci ?— P.F.L. — spune tînărul inginer, placă fibro-lemnoasă. Tot ce vedeți aici, toate obiectele acestea care par din faianță, furnir, marmură, chiar și mobila aceasta de bucătărie care ați fi gata să susțineți că e din... metal emailat, sînt fabricate din plăci fibro- lemnoase. Dar acestea constituie numai o mică parte a ceea ce se poate face din P.F.L.Avem deci de-a face cu un material nou, cu utilizări multiple. Pentru a înțelege ce e P.F.L.-ul să ne imaginăm o pădure în exploatare. Fierăs- traiele mecanice doboară apoi aceștia sînt sortați,pe rampele de expediție pornesc necontenit spre fabrici camioane pline. Dar să privim în jur : — au mai rămas crengi, vîrfuri de copaci, lemne care la prima vedere par a fi bune doar de foc. Din ele se naște însă P.F.L.-ul.Să pătrundem și într-un complex de industrializare a lemnului. Cite nu se fac aici, prin cîte operații nu trece lemnul de la „faza” buștean pînă devine mobilă ? Din aceste operații de

baiezîm-

arborii, iar de

fabricație rezultă și deșeuri : capete, resturi de furnire, rulouri de la placaj etc. Ele nu se aruncă ci se transformă în P.F.L.In! limbajul specialiștilor P.F.L.-ul este un semifabricat superior, realizat prin împîslirea și presarea fibrelor din lemn. Prin producerea lui se asigură o utilizare cît mai completă a masei lemnoase, se înlocuiesc o serie de materiale care pot fi folosite cu un randament superior în industrie.Pentru a fi transformate în plăci

categorii : — poroase, dure, extradure. In prezent noul material se fabrică la complexele de industrializare a lemnului de la Blaj și Suceava.Plăcile fibro-lemnoase au multiple întrebuințări, mai ales în construcții. Cele poroase constituie un foarte bun material fono și termo-izolant, care pus în structura pereților interiori, la tavane etc., opresc zgomotele și mențin temperatura. Ele se folosesc cu rezultate foarte bune la amenajările de săli de spectacole și concerte,
• P.F.L, — material cu multiple întrebuințări ® Cum 
se „înnobilează’’ lemnul ® Plăci care imită marmura, 
faianța, mahonul, pielea, țesăturile • Interioare de lo
cuințe, magazine, vagoane, autobuze etc. — din P.F.L.

fibro-lemnoase deșeurile trec prin- tr-un proces tehnologic complicat, Mai întîi sînt mărunțite în niște tocătoare, sînt sortate apoi la anumite mărimi, fac un mic popas în silozuri și merg în instalațiile de defibrare. Aici, lemnul este desfăcut în elementele lui constitutive — fibrele. Procesul de defibrare este continuat la un nivel superior în rafinatoare, apoi materialul este amestecat cu lianți care în- cleiază fibrele. Viitoarele plăci fibro- lemnoase trec prin mașinile de deshidratat și sub forma unui covor cafeniu intră între cilindri de presare. „Covorul” este secționat la anumite lungimi, apoi presat între platane încălzite, sau uscat în stare nepresată, „tratat” termic și din nou... umidifi- cat, la un procent stabilit, în funcție de utilizările viitoare. Urmează finisarea. La capătul acestui proces se nasc plăci fibro-lemnoase de diferite

ca dușumele „oarbe” în locuințe, pentru fabricarea cofrajelor „pierdute”, ba chiar și ca material termo-izolant, la frigidere, în locul vatei de sticlă. Se utilizează și în agricultură la confecționarea stupilor, incubatoarelor, ca îmbrăcăminte interioară la grajduri și remize.Din plăcile dure se pot face pardoseli, pereți despărțitori, tavane, acoperișuri, cofraje pentru constructori ș.a.'Plăci fibro-lemnoase. Le avem în fața ochilor. Interesante dar... nu seamănă cu cele văzute în locuința modernă, vizitată la început.— Adevărat, spune tînărul inginer. Pentru a căpăta fața aceea miraculoasă, plăcile trebuie înnobilate. E un proces tehnologic modern la capătul căruia plăcile arată așa cum le-ați văzut.înnobilarea se va face prin douȘ procedee : prin acoperirea cu emaf«

. , • ... ■■ jluri sau lacuri șl prin acoperirea cu filme decorative din hîrtie specială . și1 rășini melamj-nice. Aici plăcile prind față : seamănă cu furnirele exotice, imită pielea, faianța, marmura, au luciu-oglindă sau cu. modele dintre cele mai diverse. Proprietăți : rezistență mare la uzură, se pot spăla cu apă și săpun, nu sînt arse de țigară, nu sînt atacate de acizi, luciul rămîne mereu același.Specialiștii de la INCEF (Institutul de cercetări forestiere) au ’ stabilit, după luni de căutări și experimentări, tehnologia de fabricație a P.F.L.-uIui, proprietățile sale și domeniile de utilizare în condițiile specifice din țara noastră.Plăcile fibro-lemnoase au început să pătrundă în viața de toate zilele. Priviți la noul mobilier comercial diu cofetării. Mesele acelea frumoase, vitrinele frigorifice sînt din P.F.L. Priviți la tavanele troleibuzelor. Tot din P.F.L. Ce se va executa în viitor din plăcile fibro-lemnoase ? Să amintim doar cîteva utilizări : plăci emailate pentru bucătării, magazine alimentare și pnități sanitare, mobilier de tot felul pentru locuințe și unități comerciale, tavane și pereți fono-absor- banți, caroserii și mobilier pentru autobuze, nave și vagoane C.F.R., pardoseală care imită covorul, carcase pentru aparate electronice, elemente de decor pentru construcții și multa altele.Acesta este P.F.L.-ul, — noul material cu utilizări multiple. Un lemn descompus pînă la fibră și renăscut Ia loc, cu calități fizico-mecanice superioare, a cărui față miraculoasă vă incinta privirile cu o diversitate d<3 modele și culori, formînd într-un vii-* tor apropiat ö parte din confortul nostru cotidian.
VASILE TINCU
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Cum am organizat munca 
în gospodăria noastră /

^J)e teilet 
mni toâM ta«a

în anul 1962, primul an de activitate al gospodăriei noastre, am obținut rezultate cu care ne mîndrim. Recoltele au fost bune, am creat ferme de animale, ridicînd totodată măi multe construcții, gospodărești e:ç, Din vînzgrca produselor către ștat am realizat un venit bănesc de 3 573 305 lei.Noi am învățat din diferite consfătuiri că la baza activității gospodăriei trebuie să stea plănui de producție. Succesele obținute în primul an de muncă unită se datoresc faptului că am întocmit un plan de producție care a tinut seama de condițiile și de posibilitățile gospodăriei, că a fost organizată bine munca, iar colectiviștii au lucrat eu hărnicie.Pe baza experienței anului trecut, la întocmirea planului de producție pe gnul 1963 am căutat să folosim și mai bine condițiile și posibilitățile gospodăriei noastre, Pe lîpgă măsurile luate pentru a spori producția de griu și porumb am mărit suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr de la 130 ha la 230 ha (gospodăria noastră se află la cîțiva kilometri de Fabrica de zahăr Bqcecea), cea cultivată cu cartofi de la 50 ha la 200 ha, cu plante medicinale de la 30 ha lallO ha. Mărirea suprafețelor cultivate cp plante tehnice și eu legume pe dă posibilitatea să folosim mai bine forța de muncă, în urma măririi suprafețeloi1 ocupate de culturi intensive și a aplicării unui complex de lucrări care să contribuie la obținerea de producții sporite în toate sectoarele vom putea realiza un venit bănesc de peste 7 500 000 lei, adică de peste două ori față de realizările anului 1962.Experiența ne-a arătat că în realizarea obiectivelor planului de producție un rol hotărîtor are buna organizare a muncii- Anul trecut, brigăzile de cîmp aveau un număr prea mare de brațe de muncă. Din această cauză brigadierii n-au reușit întotdeauna să organizeze bine munca

oamenilor și, mai ales, să efectueze controlul calității lucrărilor. Pentru acest an am organizat zece brigăzi de cîmp cu cîte 175 de brațe de muncă fiecare. De asemenea avem brigăzi legumicole și de construcții.Pe baza planului de producție al gospodăriei s-au întocmit planurile de cultură pe brigăzi. Fiecare brigadă de cîmp are in primire cite 65 ha cu porumb, 76 ha grîu, 28 ha sfeclă de zahăr, 20 ha mac, 20 ha cartofi și alte culturi. întrucît fertilitatea terenurilor gospodăriei noastre nu diferă prea mult, producțiile medii planificate pe brigăzi sînt, în general, aceleași cu cele planificate pe gospodărie, Excepție fac numai cultura griului și porumbului, unde la un număr de 5 brigăzi sînt stabilite producții diferențiate.în planul de cultură s-au prevăzut amănunțit lucrările care vor fi executate și consumul de zile-muncă la fiecare cultură. Fiecărei brigăzi de cîmp i s-au repartizat 11 atelaje, semănători, prășitori, grape, tăvălugi etc, Brigăzilor legumicole, care execută un volum mai mare de muncă, li s-au repartizat cîte 10 atelaje la fiecare sută de hectare, în timp ce brigăzilor de cîmp le revin cîte 3 a- telaje la 100 de ha.îndată după defalcarea sarcinilor din planul de producție, brigăzile au ținut adunări în cadrul cărora colectiviștii au discutat amănunțit măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Numeroși colectiviști au arătat în adunările brigăzilor că este necesar să se organizeze mai bine echipele, să se controleze mai deș cum șe execută lucrările.Din experiența anului trecut am constatat că acolo unde s-au aplicat un număr mai mare de prașile s-au obținut producții sporite. în acèst an la majoritatea culturilor prăși- toare am planificat cîte 4—5 prașile.Spre a mări cointeresarea colectiviștilor în obținerea de producții sporite la ha se va aplica plata su

plimentară pentru depășirile de producții în toate sectoarele.Aplicarea metodelor agrozootehnice înaintate depinde în mare măsură de îmbogățirea continuă a cunoștințelor colectiviștilor. în această perioadă în gospodăria noastră se dă o mare atenție învățămîntului agrozootehnic de masă de 3 ani, La cele 3 cercuri de învătămînt sînt înscriși 175 de colectiviști, în mare majoritate tineri, în cursul anului fermele de taurine vor crește de la 456 la 599, al porcinelor de la 143 la 453. al ovinelor de la 1 000 la 1580 capete, Ținînd șeama de aceasta au fost îndrumați să șe înscrie la cercul de zootehnie și colectiviști din alte sectoare. care pe măsură ce se dezvoltă fermele vor fi repartizați în brigada zootehnică.în curînd vom porni cu toate forțele în campania agricolă o'e primăvară. în acest scop ne pregătim temeinic. Cine vizitează gospodăria vede că se lucrează cu hărnicie. Peste cîteva zile va începe instruirea colectiviștilor care vor mînui mașinile de semănat.în această perioadă un accent deosebit punem pe reparatul uneltelor agricole și îndeosebi pe transportul la cîmp al gunoiului de grajd. Brigăzile legumicole amenajează paturile calde. în timp ce unii colectiviști cară gunoiul, alții sapă gropile pentru răsadnițe. în vederea producerii de legume timpurii colectiviștii din brigăzile de grădină și cei din brigada de construcții au terminat construcția unei sere înmulțitor de 250 m.p.Organizîndu-ne tot mai bine munca pentru aplicarea celor mai avansate metode atît în sectorul vegetal, cît și la zootehnie, sîntem convinși că planul nostru de producție va fi îndeplinit și depășit.
CONSTANTIN SANDU 

președintele gospodăriei colective 
din comuna Dumbrăveni, 

regiunea Suceava

SIMPOZION LITERAR-MUZICAL. 
La Casa pionierilor din Sibiu a avut 
loc un interesant simpozion literar- 
muzical pe tema : „Frumoasă și bo
gată ești patria mea iubită”. Prin in
termediul cintecului și poeziilor s-a 
făcut o călătorie imaginară prin cele 
mai importante centre industriale, 
locuri istorice și turistice ale larii,

Simpozionul la care au participai 
sute de pionieri și școlari s-a încheiat 
cu un program artistic susținut de or
chestra de mandoline a Casei pionie
rilor.

La S.M.T. Grădiștea, regiunea București, repararea tractoarelor șl mașinilor agricole se apropie de 
siirșit. In fotografie : Se lace recepția unui nou lot de tractoare care au lost reparate.

LA CASA AGRONOMULUI. Timp de o săpiămînâ la Casa agronomului din comuna Hălchiu, raionul Si. Gheorghe, 60 de ingineri agronomi și zootehniști din gospodăriile colective ale regiunii Brașov vor fi insiruiți în legătură cu măsurile ce trebuie luate în vederoa realizării planului de producție pe 1963,în acesi timp se vor preda o serie de lec(ii și referate. Mai sînt prevăzute apoi schimburi de experiență la unitățile fruntașe din apropierea Brașovului, cum ar fi gospodăriile agricole colective Hăr- man, Bod, gospodăria agricolă de stqt Hălchiu, precum și Stațiunea experimentală agricolă Brașov.
CONCURSUL EIBLIQTECILOR 

SINDICALE. în regiunea Galați la 
concursul bibliotecilor sindicale 
participă 57 de biblioteci orășenești 
și 7 raionale. In orașul Galați, pri
mul. loc il ocupă biblioteca comitetu
lui sindicatului de la Șantierul Na
val Galați (bibliotecară tovarășa 
Olga Predescu) care cu ajutorul ac
tivului cultural a reușit să antrene
ze aproape 2 900 de cititori activi din 
rîndul constructorilor de nave. Ei au 
citit în prima etapă a concursului 
peste 36 000 de cărți.

Din cei 650 tineri de pe șantier, 
înscriși la concursul „Iubiți cartea“, 
605 au devenit purtători ai insignei 
„Prieteni ai cărții".EXPOZIȚIE DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI. La Oradea s-a deschis, din inițiativa Asociației crescătorilor de animale mici, o interesantă expoziție care cuprinde peste 1 200 păsări și animale mici de diferite specii. Sînt expuse zeci de specii de porumbei, papagali, fazani, găini, rațe, gîște, păsări pitice, iepuri de casă etc. Expoziția a fost vizitată în prima zi de cîteva sute de vizitatori.PREGĂTIRI. Pentru noua campanie ds pescuit din acest an, întreprinderile piscicole din regiunea Dobro- gea au luat o seria de măsuri. întreprinderea piscicolă din Tulcea va primi anul acesta 4 năvoade de Dunăre, 10 ciripcele, 200 setei pentru scrumbii, 10 000 de vîrșe din reloii și altele, iar cea din Hîrșova va primi încă 2 năvoade, un număr important de setei și vintire.

OCROTESC VÎNATUL. în timpul 
iernii, vinatul din păduri își găsește 
hrana mult mai gteu. Din această 
cauză o parte din el piere. Pentru 
ocrotirea vînatului Filiala asociației 
vînătorilor și pescarilor din Brașov 
a luat măsuri ca pe fondurile de 
vînătoare să fie depuse însemnate 
cantități de furaje.

Această acțiune este sprijinită cu 
căldură și de către gospodăriile a- 
gricole colective din apropierea locu
rilor unde se află vînat.

în vremurile nu demult 
apuse, bogățiile subpămîn- 
tene din această așezare 
din inima apusenilor apar
țineau capitaliștilor. Cu 
excepția cîtorva clădiri 
„domnești", ridicate în 
centru pentru stăpînii mi
nelor, casele localnicilor, 
statorniciți aci din tată-n 
fiu, ori minați de foame 
de pe alte meleaguri să 
caute de lucru, erau sără
căcioase, împrăștiate pe 
povîrnișul muntelui.

Salariile celor ce tru
deau din greu în mărunta
iele pămîntului, „bătînd 
găurile centimetru cu cen
timetru, cu dalta și cioca
nul și transportînd mine
reul cu corfa, în spinare” 
erau mizere și nici acelea 
plătite la timp. Peste 60 
la sută dintre cei care lu
crau în subteran se îm
bolnăveau de silicoză. 
Subnutriția și lipsa de 
asistentă medicală, condi
țiile neomenești de trai, 
accentuau starea de mize
rie a muncitorilor.

Alta este imaginea de 
astăzi a Băii de Arieș, alta 
e viața oamenilor. La Baia 
de Arieș s-a aprins neo
nul. Pe malul drept al fiu
lui de munte, acolo unde 
altă dată, printre arinii

a-inal)i, pășunau vilele, a 
părut sveltă „Strada blocu
rilor". Cel puțin așa-i spun 
localnicii și se pare că-i 
un nume ce i sé potrivește 
cum nu se poale mai bine. 
Clădiri cu linie simplă, în 
culori atrăgătoare, au pri
mit în cele peste 100 de 
apartamente locatarii. In 
noțil orășel au răsărit 
de-a lungul anilor zeci și 
zeci de case noi construis 
te de mineri, cu ajutorul 
statului.

La dispoziția muncitori
lor, mai ales a celor ne fa
miliști, au fost puse trei 
cămine, 
dăinuia 
stadionul cu 
d răsărit pe 
mai înainte 
rezidurile.

In plin centru s-a ridi
cat un club modern, cu sală de spectacole, cine
matograf, bibliotecă, săli 
pentru lectură și repetiții, 
jocuri distractive și spor
tive etc. Zilnic vin aici 
zeci de cetățeni, de dife
rite vîrste, să-și petreacă 
timpul liber în chip plă
cut, instructiv. "Fonograful 
de mină 
maistrul 
joacă cu 
boranta

Urzică

Procetlee noi de kîcru inîn ultimul timp, în unitățile de confecționat îmbrăcăminte și încălțăminte ale cooperației meșteșugărești s-a trecut la aplicarea unor noi procedee de lucru. Astfel, într-un mare număr de unități, printre care acelea ale cooperativelor din Capitală, „Munca manuală“-Brașov, „Talpa“-Baia Mare, „Steaua Roșie“- Craiova, „Muncitorul pielar“-Arad și „Încălțămintea”-Oradea, comenzile și reparațiile de încălțăminte se execu-

Unde-i azi uzina, 
o mlaștină, iar 

1000 de locuri 
un loc unde 
se aruncau

loan Pinzartt și 
Dumitru Savu 

pasiune șah -, la-
Maria Bobaru,

electricianul Emil 
și alțj talentati artiști a- 
maiori fac repetiții cu e- 
chipa de teatru. Bibliote
cara Maria Ança popu
larizează cărțile noi și e 
hotărîtă ca cifra de aproa
pe 28 000 de cărți solicita
te de cititori în 1962 —
lucru pentru care biblio
teca a fost evidențiată 
ca fruntașă pe raion — să 
fie depășită.

Se dezvoltă continuu re
țeaua de învătămînt ele
mentar și mediu. Întrucît 
numărul elevilor a crescut 
în anii noștri cu aproape 
400, numărul sălilor de 
clasă a sporit și e| de 5 
ori. Noua școală medie are 
16 săli de clasă. Prevăzută 

cu laboratoarele necesare, 
mobilier nou și încălzire 
centrală, ea oferă elevi
lor condiții optime de în- 
vățămînt.

De mare atenție se 
bucură îngrijirea sănătății 
oamenilor. Șaptesprezece 
cadre sanitare dau asisten
tă medicală calificată. Ca 
urmare a condițiilor de 
muncă create atît munci
torilor mineri cît și celor 
„de la suprafață” și a îm
bunătățirii controlului pro
filactic, bolile sociale au 
dispărut, iar cazurile de

contractare a silicozei s-au 
redus foarte mult, conti- 
nuîndu-se acțiunea pentru 
eliminarea totală a aces
tora.

Noul 
construit 
minei și 
minerilor 
a acestui 
moderng 
printre altele dispensar, 
cabine, baie — contribuie 
și el la îngrijirea sănătății 
muncitorilor.

Rîndurile de fată con
semnează numai o parte 
din înnoirile apărute la 
Baia dé Arieș. în acest an 
se va construi un complex 
comercial, se va ridica o 
școală nouă în satul Br.ă- 
zești, va continua pavarea 
străzilor folosind posibili
tățile locale, stadionul va 
fi transformat în complex 
sportiv, se vor construi 
noi locuințe și multe al
tele;

Cită 
trecut, 
nostru 
din basme”, spunea deu
năzi bătrînul pensionar 
Filip Nicolae al lui Pompi, 
vechi miner aci, în des
chizătura de la poalele 
Trascăului și Gilăului.

IOAN CLJBNCÏU

complex social, 
în apropierea 

dat în folosința 
în luna ianuarie 

an — clădire 
care cuprinde

deosebire iafă de 
„Crește orășelul 

ca un făt frumos

cooperația meșțeșMgăj-easîă In turneută divizat, pe, faze, și operațiuni. A- cest procedeu duce la specializarea cooperatorilor pe un anumit gen de operații. La cooperativa de încălțăminte „Munca manuală“ din Brașov, productivitatea muncii a crescut în acest fel cu 27 la sută, s-au obținut importante economii de materiale, capacitatea atelierelor a fost mai bine folosită, iar calitatea produselor s-a îmbunătățit. (Agerpres)

Orchestra de muzică populară „Fia-' 
căra Prahovei“ a Filarmonicii de Stal 
din Ploiești se află intr-un turneu prin 
gospodăriile agricole colective din re
giunea Ploiești. în ultimele zile, ea a 
prezentat spectacole de muzică popu
lară în căminele culturale din Grecean- 
ca și Săhăteni, raionul Mizil, Cojasca și 
Bilciurești, raionul Ploiești, Vărbilău, 
raionul Teleajen. Soliști : Ioana Șerban, 
Dan Moisescu, lea Blidaru, dirijor Geor
ge Botez.

Feutra unitatea marxist-Ieninistă a mișcării comuniste, 
pentru coeziunea țărilor socialismuluiSub acest titlu, ziarul „PRAVDA“ din 10 februarie a publicat un articol redacțional al cărui text prescurtat îl reproducem mai jos :în epoca noastră, cînd mișcarea comunistă mondială a devenit cea mai influentă forță politică, cînd s-au deschis posibilități deosebit, de favorabile pentru rezolvarea în interesul popoarelor a problemelor fundamentale ale contemporaneității, este necesară mai mult ca oricînd unitatea partidelor comuniste pe baza marxism-leninismului, coeziunea țărilor comunității socialiste, mondiale, lDupă ce arată că marii dascăli ai proletariatului internațional Marx, Engels. Lenin au subliniat în repetate rînduri că eliberarea proletariatului, a tuturor oamenilor muncii, a tuturor popoarelor asuprite de. pe glob este posibilă numai pe baza unității, lor și în primul rînd pe baza coeziunii frățești a clasei muncitoare, în articol se spune :în zilele noastre cînd clasa muncitoare din numeroase țări a cucerit puterea și s-a eliberat de exploatare, cînd a apărut și se dezvoltă sistemul mondial socialist, lozinca unității proletare se întruchipează în practica relațiilor reciproce dintre statele socialiste. Internaționalismul proletar, socialist, unește în prezent toate țările comunității mondiale socialiste, pe comuniștii de pe întregul glqb în lupta lor comună pentru cauza păcii. democrației, libertății naționale, socialismului și comunismului.Subliniind că mișcarea comunistă tiu' a avut niciodată în trecut o astfel' de răspundere istorică față de popoarele tuturor țărilor, ca în zilele noastre, în articol se arată :îp zilele noastre popoarele apreciază comunismul nu numai după lozincile ,și idealurile lui programatice, ci și după binefacerile pe care le aduce societății, omului. în succesele economice ale țărilor socialismului, în creșterea bunăstării popoarelor din aceste țări, văd întruchiparea concretă a superiorității socialismului față de capitalism. Popoarele văd în prietenia și colaborarea' dintre țările socialismului apariția și dezvoltarea unor relații internaționale de tip nou, incompatibile cu dușmănia și ura, cu naționalismul și șovinismul generate de capitalism.întreaga omenire își îndreaptă privirile cu speranță asupra Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, ca forță capabilă să izbăvească

Arîicol redacțional din „PRÂVDA"generația actuală și generațiile viitoare de catastrofa unui război mon- o'ial termonuclear. Comunitatea mondială socialistă este un aliat credincios al popoarelor în lupta lor împotriva imperialismului și colonialismului, împotriva oricăror forme de asuprire socială și națională.Sistemul mondial socialist a intrat într-o astfel de etapă a dezvoltării sale, cînd colaborarea economică, politică, culturală între țările socialismului se ridică pe o treaptă nouă, mai înaltă. Cu cit mai trainică va fi unitatea țărilor socialiste, cu cît mai strîns vor fi unite eforturile lor în dezvoltarea economiei, în lupta pentru creșterea bunăstării popoarelor, cu cît mai trainică va fi colaborarea lor politică, cu atît mai grăitor își va demonstra socialismul superioritatea față de capitalism, cu atît mai eficientă va fi influența țărilor socialiste a- supra dezvoltării mondiale, asupra luptei revoluționare a clasei muncitoare, asupra mișcării de eliberare națională.Toate acestea demonstrează încă o dată uriașa răspundere pe care o au țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, conducătorii lor pentru promovarea unei politici consecvent internaționaliste a politicii de coeziune și unitate a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru ca fiecare măsură a acestora să contribuie la întărirea relațiilor cu adevărat frățești între popoare. Conștiința acestei răspunderi istorice trebuie să fie principiul călăuzitor, determinant și în rezolvarea divergențelor ivite în mișcarea comunistă, pentru ca toate acțiunile practice ale comuniștilor să fie îndreptate spre întărirea unității și coeziunii acesteia. A fi credincios marxism-leninismului, internaționalismului proletar, înseamnă pentru comuniștii din fiecare țară a merge în pas cu întreaga mișcare comunistă, în rîndurile ei comune, amintindu-și întotdeauna că nu în dezbinare, ci în coeziune se află forța proletariatului și a avangărzii sale comuniste.Necesitatea coeziunii mișcării comuniste mondiale .este dictată de întreaga situație internațională actuală, ; de eforturile febrile pe care, le depun statele imperialiste pentru a-și uni forțele în lupta împotriva țărilor socialismului, a mișcării mon

diale muncitorești și de eliberare națională.Cercurile războinice ale puterilor imperialiste, în primyl rînd din S.U.A. și Germania occidentală, nu au renunțat la planurile lor nebunești de „respingere" a comunismului, inclusiv pe cale militară. Ele nu au renunțat nici la încercările de a opri, cu ajutorul „politicii de forță” imperialiste procesul istoric, legic, al eliberării popoarelor,, al lichidării orînduirii de exploatare capitalistă.în lupta împotriva forțelor păcii și socialismului, lagărul imperialismului își pune speranțe deosebite, în ascuțirea divergențelor din mișcarea comunistă internațională, în scindarea sistemului mondial socialist. Marxist-leniniștii, toți adevărații internaționaliști opun uneltirilor reacțiunii imperialiste năzuința lor consecventă spre unitatea rândurilor lor, spre întărirea întregului front al luptei pentru cauza păcii și progresului. Unitatea constituie lucrul cel mai sfînt pentru fiecare partid comunist.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, urmînd poruncile marelui Lenin, poartă cu cinste steagul internaționalismului proletar. Partidul a educat și educă pe toți oamenii sovietici în spiritul înaltei răspunderi față de mișcarea mondială comunistă și muncitorească.Tezele Programului P.C.U.S., întreaga activitate practică a partidului nostru constituie o întruchipare a internaționalismului proletar, a grijii leniniste față de interesele mișcării muncitorești internaționale. Partidul și întregul popor sovietic consideră că construirea comunismului în U.R.S.S. este o parte integrantă a luptei oamenilor muncii din toate țările pentru victoria socialismului.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice acordă o însemnătate deosebită întăririi comunității socialiste — principala cucerire a mișcării mondiale comuniste și muncitorești. Urmînd cu fermitate principiile leniniste, Uniunea Sovietică înfăptuiește cu consecvență linia spre coeziunea tuturor țărilor socialiste. Aceste principii, care reflectă experiența dezvoltării sistemului mondial socialist au fost formulate în principalele documente ale mișcării comuniste, declarațiile consfătuirilor de la Moscova :— egalitatea deplină în drepturi a tuturor țărilor socialismului, respectarea integrității lor teritoriale, a 

independenței de stat și a suveranității. neamestecul reciproc în treburile interne ;— colaborarea frățească strînsă și întrajutorarea pe baza principiului internaționalismului socialist ;— extinderea continuă a' relațiilor economice, tehnico-științifice, culturale între țările socialiste ; folosirea deplină a avantajelor sistemului mondial socialist, ale diviziunii socialiste a muncii;— educarea popoarelor din țările respective în spiritul marxism-leninismului,. al solidarității frățești cu oamenii muncii din toate țările:— promovarea unei linii comune a țărilor socialiste pe arena internațională în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru pacea generală ;— neadmiterea oricăror acțiuni in stare să submineze unitatea țărilor socialismului.P.C.U.S. traduce în viață consecvent aceste principii. Cel care apreciază fără idei preconcepute politica Uniunii Sovietice nu poate să nu recunoască că partidul nos.țru se călăuzește în activitatea sa după linia stabilită de Declarațiile partidelor comuniste și muncitorești.Respectarea de către toate țările socialiste a acestor principii constituie chezășia dezvoltării relațiilor frățești dintre ele, a apropierii consecvente și a coeziunii popoarelor socialiste, chezășia unei și mai mari consolidări a forței întregii comunități socialiste.Țările socialismului sînt profund interesate în întărirea colaborării multilaterale și a unității. Nu încape îndoială că construirea cu succes a socialismului și comunismului în fiecare țâră, egalizarea treptată a nivelurilor dezvoltării lor economice, pătrunderea tot mai profundă în conștiința popoarelor a ideilor mar- xist-leniniste vor întări baza unității țărilor socialismului.Subliniind că marxism-leninismul pornește de la premisa că lupta pentru înfăptuirea revoluției socialiste și pentru construirea socialismului se bazează pe o serie de legități comune, în articol se arată : Totodată, deși există unitate în problemele fundamentale, între partidele frățești din țările socialiste pot să apară abordări diferite ale problemelor, asperități sau chiar divergențe într-o problemă sau ălta. Noi trebuie să înțelegem clar cauzele a- cestor fenomene. în prezent pe calea dezvoltării socialiste pășesc 14 țări. Fiecare din aceste țări își are particularitățile sale istorice, naționale, geografice.Lenin ne-a învățat că deosebirile naționale și de stat dintre popoare și țări vor dăinui îfică timp îndelungat, chiar după ce dictatura proletariatului se va fi înfăptuit pe scară mondială. De aceea, arăta el. unitatea tacticii internaționale a mișcării 

muncitorești comuniste din toate țările nu cere înlăturarea diversității, suprimarea deosebirilor naționale, ci cere o aplicare a principiilor fundamentale ale comunismului „care să 
modifice just aceste principii în a- 
mănunte, să le adapteze just și- să le aplice la deosebirile naționale și ale fiecărui stat național“.Nu se poate, de asemenea, să nu se țină seama că țările noastre au început să treacă la socialism cu niveluri diferite ale dezvoltării economice, politice și culturale, iar în prezent se află încă în etape diferite în lupta pentru socialism și comunism. Fiecare țară își are experiența ei concretă în domeniul relațiilor internaționale, răspunderea ei pentru rezolvarea uneia sau altei probleme internaționale nu este întru totul aceeași. Nu este exclus că acest lucru poate constitui sursa unor interpretări diferite ale unor probleme concrete de construire a socialismului, sursa a- bordării diferite a uneia sau altei probleme ale contemporaneității. în afară de aceasta noi trebuie să privim înainte, să ținem seama că a- tünci cînd pe calea trecerii la socialism vor păși zeci de alte popoare din Europa, Asia, Africa, America, Australia, acestea vor aduce fără îndoială numeroase particularități în rezolvarea problemelor construirii socialismului. Sarcina constă în aceea ca, cu toate deosebirile existente, să se asigure unitatea în abordarea problemelor fundamentale, în lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului pe pămînt.în relațiile sale cu partidele frățești, P.C.U.S. a făcut și face totul pentru a obține în fapt întărirea coeziunii comunității socialiste, a mișcării comuniste mondiale, ține seama de condițiile reale și de situația fiecărui partid, se străduiește să găsească cele mai eficiente căi de înlăturare a dificultăților, asperităților și divergențelor ivite.Se știe că în ultimul timp în mișcarea comunistă a început o polemică într-o serie de probleme principiale importante ale dezvoltării mondiale contemporane. Prin el însuși, faptuj abordării diferite a unor sau altor probleme concrete ale luptei noastre comune nu ar provoca neliniște și îngrijorare. Schimbul de păreri și de experiență, discuțiile tovărășești constituie un fenomen cît se poate de legic și firesc în practica partidelor marxist-leniniste. Provoacă însă o îngrijorare serioasă faptul că reprezentanții unor partide, în loc de schimbul tovărășesc de păreri, au pășit pe calea unor relații absolut inadmisibile între partidele frățești, pe calea atacurilor împotriva liniei mișcării comuniste mondiale, elaborată în colectiv de toate partidele marxist-leniniste. în această situație continuarea polemicii deschise ar putea duce numai la adîncirea di

vergențelor existente, ceea ce ar aduce prejudicii serioase unității mișcării comuniste mondiale.Ținînd seama de situația creată, C.C. al P.C.U.S. a manifestat inițiativa de a reglementa divergențele ivite, de a întări coeziunea internațională a mișcării comuniste. La Congresul al VI-lea al P.S.U.G, tovarășul N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., a făcut propunerea de a înceta polemica între partidele comuniste în problemele aflate în discuție pentru a crea situația cea mai favorabilă în vederea organizării unei consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești. Reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești au sprijinit propunerea P.C.U.S. care corespunde intereselor luptei pentru unitatea întregii noastre mișcări.In ziarul „Jenminjibao“, organ central al Partidului Comunist Chinez, a apărut un articol redacțional în legătură cu Congresul al VI-lea al P.S.U.G. în acest articol se spune: „Sîntem gata ca împreună cu toate celelalte partide frățești să întreprindem toate măsurile care să favorizeze ameliorarea relațiilor și întărirea coeziunii, pentru a îmbunătăți atmosfera și a pregăti condițiile necesare convocării unei consfătuiri a partidelor frățești". Această declarație ar putea fi numai salutată. Din păcate insă declarația sus-mențio- nată a tovarășilor chinezi esté însoțită de o critică nefundamentată și aspră a cuvîntărilor rostite de reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești la Congresul al VI-lea al P.S.U.G., de o interpretare unilaterală a Declarațiilor ' Consfătuirilor de la Moscova, a principiilor și practicii relațiilor reciproce dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste. Articolul conține atacuri nefundamentate la adresa Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Trebuie oare să apreciem publicarea acestui articol ca o tendință de a continua de fapt polemica cu celelalte partide frățești ? Am vrea să credem că nu este așa.Pai'tidul nostru năzuiește în mod sincer ca mișcarea comunistă să nu fie atrasă într-o nouă repriză a polemicii care poate prejudicia interesele unității. Călăuzindu-ne de aceste considerente vrem să ne expunem poziția în unele probleme principiale și să chemăm din nou la întărirea unității pe baza marxism-leninismului, a internaționalismului proletar.Relevînd însemnătatea Congresului P.S.U.G. pentru desăvîrșirea construirii socialismului în R.D.G. și pentru unitatea comunității socialiste și a mișcării comuniste, în articolul redacțional al .PRAVDEI« se spune în continuare : Cum poți trece sub tăcere acest bilanț principal hotărîtor al Congresului, și să creezi aparența că la acest Congres în centrul atenției a stat problema ati

tudinii față de Iugoslavia ? Cum pot fi prezentate lucrurile în așa fel, ca și cum dificultățile apărute în mișcarea comunistă s-ar datora faptului că are loc un proces de îmbunătățire a relațiilor Iugoslaviei cu alte țări socialiste și de apropiere a U.C.I. de mișcarea comunistă internațională ?Problema atitudinii față de Iugoslavia — scrie „PRAVDA“ în continuare — este o problemă principială serioasă. De fapt este vorba de orientarea în relațiile reciproce dintre partidele comuniste, din țările socialiste, de principiile relațiilor dintre aceste țări. Este vorba de a- precierea obiectivă a proceselor care au loc într-o țară socialistă alta, de scopul criticii din partes u partidelor frățești a greșelilop'făcute într-un anumit timp și în/anumite condiții, de metodele și ( formele luptei pentru coeziunea tuturor forțelor comunismului. Abordarea acestei probleme nu trebuie să fie subiectivă, ci cu adevărat științifică, marxist-leninistă.După cum se știe divergențele dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și mișcarea comunistă internațională au apărut în urmă cu 15 ani. P. C. U. S,, analizînd profund cauzele divergențelor, a arătat în" mod deschis că partea principală de vină pentru înrăutățirea relațiilor dintre U.C.I. și P.C.U.S., djtftrh U.C.I. și mișcarea comunistă inter-1 națională, o are Stalin, care a co-, mis samavolnicii grosolane față dp Iugoslavia, a făcut o apreciere absolut nejustificată a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Lichidînd urmările cultului personalității, P.C.U.S., a îndreptat cu hotărâre greșelile comise de Stalin față de Iugoslavia și de Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Totodată, P.C.U.S. a subliniat că și tovarășii iugoslavi își au partea, lor de vină pentru modul în care s-au format în acea perioadă relațiile dintre Iugoslavia și celelalte țări socialiste, dintre U.C.I. și mișcarea comunistă internațională.Din partea U.C.I. au apărut diver* gențe serioase cu mișcarea . comu* nistă mondială într-o serie de probleme ideologice- Acest lucru și-â găsit expresia concentrată în programul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Acest lucru a fost relevat în Declarația Consfătuirii de la Moscova din anul 1960 unde s-a subliniat că greșelile revizioniste ale conducerii U.C.I. au creat „pericolul pierderii cuceririlor revoluționare obținute prin luota eroică a poporului iugoslav". Citind această teză, orice om fără idei preconcepute vede că Consfătuirea, supunînd unei critici principiale concepțiile greșite ale programului U.C.I., a pornit totodată de la aprecierea Iugoslaviei ca țară socialistă. Mișcarea comunistă internațională și-a oropus să ajute Iugoslavia și pe conducătorii ei să
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Uzinele de vagoane din Arad. Pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție sporite, în planul de măsuri tehnice și organizatorice au tost 
înscrise anul acesta peste 500 de propuneri ale muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor. Propunerile incluse în plan — dintre care o parte s-au 
și aplicat — sînt menite să asigure utilizarea mai completă, a capacităților de producție existente, extinderea în continuare a procedeelor de 
lucru avansate etc.în fotografie : Lăcătușii Nicolae Ardelean și lohan Adelman exe
cută operația de încercase ă funcționării unor dispozitive, folosite la 
construcția vagoanelor. (Foto ; Agerpres)

indici ridicați de utilizare 
a agregatelor — productivitate sporită

(Urmare din pag. I-a)șiune mărit la fiecare trecere, — sînt lucruri .care pot contribui intr-o mare mășură la .creșterea productivității muncii la. fiecare laminor,, la îmbunătățirea calității 'produselor. Respectînd cu grijă'prescripți'ile tehnologice „lp, -fiecare, operație, asigu- f.îhd un' '.regim bpțim' de; funcționare vpm.:izb.uti să 'ridicăm' în continuare indicii de utilizare la fiecare la- minoi- dip cadrul uzinei'.Ö problemăimpor.țu.ntă;^..căreia -în uzina noastră, i .se acordă o atenție deosebită, este ridicarea nivelului 
tchnico-profesional al muncitorilor, întregul nostru colectiv se străduiește să-și însușească cit mai temeinic tehnica modernă., să cunoască a- mănUnțit. procesele ■ tehnologice înaintate, și — pe baza lor — să folosească mai deplin, mai eficient- capacitățile de producție, ■ în anul 1962 au fost cuprinși în diferite 

cursuri de ridicare a calificării peste 1 500 de muncitori. De asemenea, în uzină au fost organizate cursuri de calificare' pentru- 110 muncitori și cursuri de specializare pentru alți 150. Creșterea nivelului profesional al muncitorilor a avut o - influență pozitivă asupra activității de producție. Au foșt exploatate și întreținute cu mai multă competență Utilajele—și aceasta a contribuit din plin la creșterea indicilor de utilizare intensivi și extensivi ai agregatelor. Pentru anul în curs ne propunem să acționăm și'mai hotărît-pe această linie.Colectivul de laminatori, ingineri și tehnicieni ai uzinei noastre este hotărît ca pe baza experienței proprii acumulate, prin însușirea experienței bune a celorlalte colective de laminatori din țară, să obțină noi realizări în creșterea productivității muncii, reducerea. prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor.

T el e gr a măRaul Roa Garcia, ministrul relațiilor externe al Cubei, a transmis o telegramă de răspuns tovarășului Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, prin care mulțumește pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a victoriei revoluției cubane.
Cursuri de ridicare a caliiicârH

La Combinatul chimic din Borzeșfi 
vor fi organizate mai multe cursuri pen
tru ridicarea calificării, la care sînt în
scriși circa 1 400 de operatori chimișfi, 
lăcătuși, laboranți, mecanici și calorife- 
riști. Pînă în prezent, 5 cursuri au și 
început să funcționeze.

Schi - p
Și în ultima zi a concursului .interna

țional de schi de la Galyatefo (R. R. 
Ungară) sporfivii rorriîni au ?vui o fru
moasă comportare. Gh, Cincu a repur
tat cea de-a doua victorie, cucerind 
primul loc în proba de 30 km cu 
timpul de 1h47'57". Proba feminină de 
10 km a fost cîștigafă de reprezentanta 
noastră Elena Tom cu 38'57”. Pe locul 
doi s-a clasat Marcela Brafu, cu 39'11".

■k

Jocurile nordice de schi de la Falun 
(Suedia) s-au încheiat cu desfășurarea 
probei de sărituri speciale de la tram
bulină- A cîștigaf norvegianul Toralf 
Engang cu 242,4 puncf^, urmat de 
Veikko Kankonnen (Finlanoa) cu 229 
puncte și Torgier Brandtzaegg (Norve
gia) — 225,6 puncte.

In cit ev a
Turneul internațional feminin de volet 

de la Berlin (R. D. Germană) a fost cîș- 
tigat de echipa Dynamo Berlin. In ulti
mul meci voleibalistele germane au în
vins cu 3—1 (15—17; 15—8; 15—12;
15—11) echipa poloneză Warzawianka- 
Varșovia.

★
Ziarul „Moskovșki Komsomoleț" publi

că un comentariu semnat de campioana 
lumii Nona Gaprindașvili, pe marginea 
turneului internațional feminin de șah 
desfășurat- recent la Beverwijk (Olanda). 
O mare parte a comentariului este consa
crată șahiștei romîne Alexandra Nicolau, 
care a ocupaf la acel turneu locul trei.

După ce analizează cîteva partide ju
cate de ‘Alexanăra Nicolau, șahista sovie
tică scrie : „Alexandra Nicolau și alături 
de ea iugoslava Kati Jovanovici sînt , în 
prezent jucătoare de talie mondială, çu 
cele mai mari perspective de viitor”.'

★

Halterofilii bucureșteni au participat 
duminică în sala Giulești la întrecerile 
pentru „Cupa 16 Februarie”1. Trofeul a 
revenit sportivilor de la clubul Rapid. 
Pe locurile-următoare s-au clasat, haltero
filii-de la Școala sportivă de elevi, „Vii
torul” și „Mătasea Populară”.

La Geneva a avut loc tragerea la ‘sorți 
a sferturilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni” la baschet (masculin și 
feminin). în competiția feminină echipa 
Rapid . București va juca cu campioana

Conferința tehnico-științifică 
a industriei poligraficeLuni dimineața, în sala de marmură a Combinatului poligrafic „Casa Scînteii“ au început lucrările conferinței tehhico-știirițifice a industriei poligrafice, organizată de Trustul industriei poligrafice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Participă directori, ingineri șefi, ingineri și tehnicieni din întreprinderile poligrafice din tară, directori de edituri, precum și reprezentanți- ai unor unități producătoare de hîrtie și cerneluri.în cadrul conferinței, care va dura două zilè, se vor prezenta numeroase referate privind îmbunătățirea calității produselor poligrafice, introducerea pe scară largă a tehnologiei moderne, precum și îmbunătățirea materiilor prime necesare tipăriturilor. (Agerpres)

a tin a j
în localitatea de sporturi de iarnă 

Sfroemsuund s-a disputat meciul inter- 
naționa1 feminin de patinaj viteză din
tre selecționatele Suediei și R. P. Polo-, 
ne. Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 117,5—47,5 puncte.

★
Tradiționalul concurs internațional de 

sărituri cu schiurile de la trambulină 
„Cupa Cortina d'Ampezzo“ a fost cîști
gat de japonezul Sadao Kikuchi, care 
a totalizat 223,8 puncte (săriturile sale 
au măsurat 75,50 m și 77,50 m. Polo
nezul Antony Laciak s-a clasaf pe lo
cul doi cu 216,5 puncte. De remarcat 
că el a avut cea mai lungă sărittțră a 
concursului (86,50 m).

r î fi d u » i
U.R.S.S. în celelalte meciuri se vor întîlni 
echipele campioane din. R. Ș. Cehoslova
că—Portugalia ; R. P. Ungară—R. F. Ger
mană ; R. P, Polonă—R. P, Bulgaria. în- 
vingătoarea din jocul Rapid—campioana 
U.R.S.S. va întîlni în semifinale pe cîști- 
gătoarea partidei dintre campioanele R.P. 
Polone și R. P. Bulgaria.

Iată ordinea meciurilor competiției 
masculine : Dinamo Tbilisi—Simmenthal 
Milano ;. Real Madrid—Honved. Budapes
ta ; Olimpia Ljubliana-r-Șpartak Brno ; 
Ț.S.K.A. Moscova—T.Ș. Wișka Cra.coyia,

*
Echipa de fotbal Banik Ostrava (R. _S. 

Cehoslovacă), care șe află în turneu în 
Orientul Mijlociu, a jucat Ta Teheran cu 
echipa Daray, una din cele mai puterni
ce formații iraniene. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate ; 2—2 (2—1).

k

înotătorul olandez Hermann Willemse â 
cîștigat marele maraton nautic argenti- 
nean, realizînd pe cei 61 .km timpul de 
8h 42’. Cursa s-a ..desfășurat pe rîul Pa
rana, între Santa Fe și Coronda. La start 
au fost prezenți 37 de înotători.

* :
Duminică la Sofia, in meci retur cop

iind pentru „Cupa campionilor europeni” 
la .Volei,’echipa Ț.D.NiAi a învins cu 3—0 
(8,‘. 9; 6). echipa Rotation Leipzig. Echipa 
bulgară-s-a calificat în țurul următor, de- 
oarece are uh set averaj superior (primul 
joc fusese cîștigat cu 3—-2 de Rotation).

(Agerpres)

a-

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 

coordonarea cercetărilor 
științifice și tehniceMOSCOVA 11 (Agerpres). — între 6 și 8 februarie 1963, a avut loc la Moscova ședința extraordinară a Comisiei permanente Ç.A.E.R. pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice.La ședința comisiei au luat parte delegații R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S.Comisia a examinat probleme în legătură cu dezvoltarea continuă a cercetărilor științifice și tehnice din țările membre. C-A-E.R. ; în legătură cu planul de lucru al Comisiei pe anul 1963 și alte probleme referitoare la activitatea comisiei și a adoptat hotărîrile corespunzătoare.Ședința comisiei s-a desfășurat'într-o- atmosferă frățească de prietenie și înțelegere reciprocă deplină.

D iE P R E T (U T I M O E ii
TUNEL DE CALE FERATĂ

SUB FUNDUL MĂRII

In nordul insulei japoneze Honsiu 
au început lucrările pentru construc
ția celui mai mare tunel de cale 
ferată pe sțțb fundul mării, Tunelul 
va uni orașele Aomori (insula Hon
siu) și Hakodate (insula Hokkaido). 
Lungimea tunelului va fi de aproxi
mativ 36,5 kilometri. Pe o distanță 
de peste 22 kilometri tunelul va 
trece pe sub fundul mării.

MOARTE CLINICĂ

DE 20 DE MINUTEDupă cum relatează ziarul „Volks- etimme", un copil, în vîrșță da cjnci ani, Thomas Hqrder, a alunecat intr-o copcă a rîului Alștej din apropierea Hamburgului. După ce a fost scos din apa înghețată, s-a constatat că survenise moartea clinică. Deși corpul a fost găsit destul de tîrziii, reanimarea a reușit. Este un caz neobișnuit ca după 20 de minute de moarte clinică, un om să poqță fi readus la viață. Dacă inima încetează să bată cîteva minute celulele creierului se descompun. în cazul de față descompunerea lor a foșt împiedicată de temperatura scăzută a apei.
PROIECTELE REGIZORULUI

CLAUDE CHABROLîn proiectele viitoare ale regizorului francez Claude Chabrol, care a lansat recent filmul „Land'ru", figurează ecranizarea „Afacerii Dreyfus", ca -și adaptarea cinematografică a piesei lui Armand-Salacrou ,;Bulevardul Durand", (apărută în romînește în revista „Secolul XX"), consacrată grevei docherilor din dot- tul Le Havre, care a avut loc la începutul secolului nostru.

Consfătuirea miniștrilor de finanțe 
ai țărilor socialistePRAGA 11 (Agerpres). — Agenția Ceteka anunță că în capitala Cehoslovaciei a avut loc o consfătuire a miniștrilor de finanțe ai țărilor socialiste. La 8 februarie a fost semnat la -Praga un açord multilateral cu privire la calcularea și decontarea plăților necomerciale dintre guvernele R. P. Albania, R.. P. Bulgaria, R; S. Cehoslovace, R. P. Chineze, R.P.D, Coreene, R. D. Germa-LAOS: Masuri menite să asigure unificarea naționalăVIENTIANE 11 (Agerpres). — La 10 februarie a fost dat publicității la Vientiane comunicatul comun al consfătuirii din 18. ianuarie a conducătorilor celor trei forțe din Laos în cursul căreia S-a ajuns la o- unani-

Ziarul nostru a relatat recent des
pre un fenomen fiziologic neobișnuit, 
descoperit în U.R.S.Ș. : tînărq femeie 
Roza Ruleșova din Nijni Taghii 
„vede" cu degetele mîiuilor, în fotografie : Roza Kuleșova ș-q concen
trat, 5a distinge culoarea galbenă 
de pe un disc multicolor,

SĂPTĂMÎNA INTERNAȚIONALĂ

A FILMULUI LA STOCKHOLM

între li și 17. februarie în capitala 
Suediei se desfășoară -o săptămână 
internațională a filmului, în cursul 
căreia vor fi prezentate majoritatea 
filmelor premiate la festivalurile in
ternaționale organizate în anii 1961 
și 1962 la Moscova, Karlovy Vary, 
Cannes și Veneția. Printre altele vor 
rula -filmele t „9 zile dintr-un an" 
(U.R.S.S.), „Electra" (Grecia), „Soare 
și umbră" (R. P. Bulgaria), „Procesul 
Ioanei D’Arc" -(Franța), „Cronică fa
miliară" (Italia), 

ne, R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.Acprdul semnat la consfătuire are o mare însemnătate pentru continua dezvoltare a relațiilor e- conomice și culturale dintre țările socialiste.Din partea R. P. Romîne, la consfătuire a participat tov. Aurel Vi- joli, ministrul finanțelor.

mitate de păreri în problema măsurilor necesare pentru asigurarea unificării naționale.în comunicat se menționează că au fost date instrucțiuni comisiilor mixte pentru unificarea armatei și a administrației pentru a accelera elaborarea programului și a modalităților de demobilizare a armaței și pentru crearea unui cprp de poliție mixt, menit să asigure securitatea în capitala Laosului, Vientiane.Pentru ca pe întreg teritoriul Laosului să circule o monetă unică, emisă de Banca națională, s-a hotărît schimbarea, intr-un viitor apropiat, Ia valoarea lor nominală, a manetelor care se află în circulație în zonele- controlate de forțele prințului Suvanna Fumm’a și ale prințului Su- fanuvong.Cele trei părți au ajuns la o înțelegere de a nu folosi în. viitor în presă și în emisiunile- de radio atacuri și acuzații împotriva membrilor guvernului de unitate națională.-Conducătorii celor trei forțe au ‘ reafirmat necesitatea respectării principiului unanimității în toate hotărîrile importanțe luațe de Mi* njșterele apărării naționale, de interne, externe pentru a asigura înțelegerea reciprocă și a facilita cauza unificării și înțelegerii naționale.După cum relatează agențig France Presse, au fost luate o serie de măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor consfătuirii.
Declarația președintelui

K. A. YemenSANÄÄ Ti "(Agerpres). —'Tntr-o declarație făcută presei, Abdallah As-Sallal, președintele Republicii Arabe Yemen, a arătat că va cere retragerea personalului diplomatic englez din Yemen în cazul în care Anglia nu va recunoaște în mod oficial în decurs de o săptămînă Republica Arabă Yemen.
îndrepte greșelile existente, să revină pe calea unității cu sistemul mondial. socialist, cu partidele frățești.'Tocmai această abordare stă la baza politicii' statului sovietic și a P.C.U-S. în relațiile cu Iugoslavia și cu U.C.I. Criticînd greșelile tovarășilor iugoslavi, tovarășul N- S. Hrușciov spunea la Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. : „Noi sîntem. animați de cele. mai. prietenești sentimente față de popoarele frățești ale Iugoslaviei, fată -de comuniștii iugoslavi, eroi ai luptei din .perioada ilegalității și ai luptei de partizani. Intr-o' serie de probleme de . politică externă avem un limbaj comun. Vom dezvolta și de acum înainte comerțul cu Iugoslavia pe o bază reciproc avantajoasă. Vom cătfț^ să colaborăm cu Iugoslavia în toate problemele luptei împotriva imperialismului, pentru pace, în care 'pozițiile noastre vor coincide.Cum se vor desfășura însă lucrurile pe linie de partid ? Totul va depinde de Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Conducătorii ei.s-a.u.izolat singuri de mișcarea comunistă internațională. De aceea este cazul ca Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia să facă Q cotitură pentru a se apropia de partidele comuniste pe I baza marxism-îeninismului, ceea ce ar corespunde și intereselor poporului iugoslav“.De aici rezultă că linia P.C.U.S. a constat în aceea de a nu rupe Iugoslavia de țările 'socialismului, de a nu permanentiza îndepărtarea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia djă mișcarea comunistă internațională, de a o ajută să-și repare greșelile și să-și ocupe .’locul' în rîndul mișcării noastre. Acțiunile P.C.U.S. și ale guvernului sovietic, întreprinse fată de Iugoslavia, corespund întru totul ideii Declarației cu privire la necesitatea coeziunii’ tuturor forțelor păcii și socialismului și țin seama de procesele ehre au ioc în Iugoslavia.Subliniind că’ ■ marxișt-lșniniștii sînt obligați să'analizeze viața, faptele reale, articolul arată că V. I. Lenin, în lucrarea sa „Revoluția ne învață“, a scris •. ,(Divergențele din șînul partidelor politice și dintre partidele politice se rezolvă de obicei nu numai printr-o polemică principială, ci și prin dezvoltarea vieții politice însăși. în special divergențele care se referă la tactica partidului, adică la conduita'lui politică, se lichidează adesea prin trecerea efectivă a celor care judecă greșit pe calea justă a luptei, sub presiunea mersului însuși .al evenimentelor, care pur și sirtiplu înlătură raționamentele greșite, le face să devină lipsite de conținut, lipsite de orice interes. Aceasta, desigur, nu înseamnă că divergențele principiale în probleme de tactică nu necesită explicații- principiale, singurele care pot menține partidul la înălțimea 

convingerilor sale teoretice. Nu. A- ceasta nu înseamnă decît că hotărîrile de ordin tactic adoptate trebuie verificate cît mai des posibil pe baza noilor evenimente politice. O astfel de verificare este necesară atît din punct de vedere teoretic cît și din punct de vedere practic : din punct de vedere teoretic pentru a ne convinge în practică dacă hotărîrile luate sînt juste și care sînt îndreptările ce se impun, ca urmare a evenimentelor politice ulterioare ■ adoptării lor ; — din punct de vedere practic, pentru a învăța să ne călăuzim în modul cuvenit după aceste hotărîri, pentru a . învăța să vedem în ele directive care urmează să fie transpuse în fapt imediat“.Măsurile întreprinse în ultimul timp de conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia în domeniul vieții de partid, economiei, politicii interne și externe au remediat multe lucruri pe care mișcarea comunistă internațională le considera greșite și dăunătoare cauzei construirii socialismului în Iugoslavia. Acesta e un fapț incontestabil. și foarte pozitiv.Unii tovarăși încearcă să convingă că conducătorii iugoslavi nu au recunoscut niciodată singuri că au unele greșeli „și cu atît mai mult nu poate fi nici vorbă de așa-zisa înlăturare a greșelilor“. Dar cel care studiază procesele ce au loc în Iugoslavia nu poate să nu observe că la cea de-a 3-a Plenară a C.C. al U.ÇI. din noiembrie 1961, la ședința lărgită a Comitetului Executiv al C.C. al U.C I. din martie 1962, în scrisoarea Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia adresată tuturor comuniștilor și organelor conducătoare de partid (aprilie 1962), la cea de-a IV-a Plenară a C.C; al U.C.I. din iulie 1962, într-o serie de cuvîntări ale tovarășilor I. Tito, A. Rankovici și altor conducători ai U.C I. au fost criticate greșelile comise și lipsurile și au fost stabilite măsuri practice pentru remedierea lor. In cuvîntarea rostită la- mițingul din orașul Split, la 6 mai 1962-, tovarășul Tito a subliniat : „Dacă în prezent avem greutăți' obiective, ' lipsuri obiective, acesta este, rezultatul greșelilor subiective, în primul rînd ale oamenilor noștri cu munci de conducere“, rezultatul faptului, că comuniștii „au scăpat din mîinile lor rolul conducător“. C.C. al U.C.I. a adoptat măsuri în vederea întăririi rolului conducător al partidului în toate verigile vieții țării..în Iugoslavia sé lau măsuri pentru întărirea principiului planificării centralizate în conducerea economiei, pentru reglementarea comerțului exterior, pentru Intensificarea transformării socialiste a agriculturii. Ü.C.I. subliniază necesitatea îmbunătățirii operei de educare a oamenilor muncii în spiritul ideilor socialiste.

Este important să se sublinieze și faptul că tovarășii iugoslavi au considerat necesar să explice cum înțeleg ei problema așa-zisei „căi iugoslave specifice spre socialism“. In legătură cu. faptul că această problemă a fost obiectul speculațiilor propagandei burgheze,, tov. Tito a déclarât : „Nu trebuie să ne lăsăm măguliți de cele ce se spun destul de des în diferite țări că noi am avea socialismul nostru specific, cu particularități naționale, care este ușor accesibil și atrăgător și pentru țările nesocialiste. De asemenea simpatii nu avem nevoie. Noi dorim o societate cu adevărat socialistă, noi dorim relații care sînt specifice țărilor socialiste“.Așadar — scrie „PRAVDA« — există o poziție clar exprimată a conducerii U C.I. care . urmărește creșterea rolului conducător al partidului, întărirea principiului planificării economiei, transformarea socialistă a agriculturii, sublinierea de către' U.C.I. a legităților generale în construirea socialismului. "Evident că toate acestea.trebuie să ducă la întărirea pozițiilor socialismului în țară și să contribuie la apropierea Iugoslaviei de celelalte state socialiste.Pozițiile Iugoslaviei în problemele internationale fundamentale — război și pace, coexistență pașnică, dezarmare, lichidarea colonialismului, în problema germană și’într-.o serie de alte probleme — sînt identice sau apropiate de pozițiile U.R.S.S. și ale celorlalte țări socialiste. Conducătorii iugoslavi iau' măsuri pentru întărirea relațiilor economice, culturale. și politice cu țările socialismului. Luînd cuvîritul în orașul Jéléz- nik la sfîrșitul anului trecut, tov. Tito a subliniat că în oamenii muncii sovietici clasa muncitoare din Iugoslavia are rriari prieteni. „Altfel nici nu poate fi, a spus el, deoarece țelurile sînt comune— construirea socialismului, iar în cele din urmă; a comunismului. Acestea sînt telurile noastre și ele trebuie să fié principala .orientare a politicii noastre externe, mai cu seamă în relațiile noastre cu ei".Dacă analizăm faptelp nu putem să nu ajungem la concluzia că în Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia în R P.F Iugoslavia au loc procese pozitive în sensul apropierii de comunitatea socialistă, de mișcarea comunistă mondială. Este pur și simplu uimitor că tocmai acum sé aud voci că în Iugoslavia ar fi fost „restaurat capitalismul“ și că asupra conducătorilor ei trebuie aruncată anatema. Am vrea să amintim aprecierile pe care „Jenminjibao“ le făcea în privința caracterului orîndui- rii sociale din Iugoslavia. Iată ce se spunea, o'e pildă, în articolul de- fond din 12 septembrie 1957 al acestui ziar, consacrat vizitei în China a jinei delegații iugoslave : „In prezent 

popoarele țărilor ' noastre’ înaintează pe calea construirii socialismului? Noi âvèm aceeași poziție și față de numeroase /probleme internaționale. Unitatea în aceste probleme fundamentale constituie baza colaborării prietenești dintre țările noastre... Pentru , coeziune' trebuie în pr-imul rînd lămurit ceea ce este comun în abordarea principalelor probleme, trebuie respectate ' în ■ mod reciproc realizările și experiența fiecărei țări în construirea socialistă în condiții istorice diferite". In articol se sublinia că „Iugoslavia a obținut succese-importante în construirea socialismului. Totodată, Iugoslavia desfășoară, de asemenea, o activitate energică în problemele internaționale". Acestea se scriau- acum șase ani. Cum se poate ca acum'. în lumina faptelor mai sus-menționate, care atestă schimbări pozitive în Iugoslavia, să se afirme că ea și-a-pierdut cuceririle socialiste? La aprecierea caracterului ,unei sau altei orînciuiri nu - sîn t admisibile subiectivismul și bunul plac. Există criterii științifice, obiective pentru. înțelegerea acestei probleme. Este îndeobște cunoscut că .încă în timpul, luptei-de eliberare’ națională, oamenii • muncii din Iugoslavia au înfăptuit sub conducerea ’ comuniștilor transformări revoluționare, adînci în ’ tară.. Cea mai importantă cucerire a fost trecerea principalelor mijloace de pror ductie în proprietatea obștească, instaurarea în ' tară a puterii clasei muncitoare și a țărănimii muncitoare. Aceste cuceriri au fost menținute și de atunci au fost obținute succese în dezvoltarea economiei gi ridicarea bunăstării poporului. In Iugoslavia de rriult nu mai- există" clasele .moșierilor și capitaliștilor, nu mai există întreprinderi capitaliste, nu mai există nici un- fel de-întreprinderi industriale sau concesiuni străine. în anul 1961 sectorului socialiștii aparțineau 76 la sută din producția globală și 75 la Șută din. venitul national al țării.P.C;U:S. nu a ascuns și nu ascunde că în-relațiile cü'Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia continuă ' să existe divergente. în legătură cu o serie ^e probleme ideologice, care și-au găsit oglindirea în programul U.C.I. Despre aceasta a vorbit pe fată tovarășul N. S. Hrușciov de la tribuna sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. P.C.U.S. a criticat, și va critica încercările unor activiști ai U.C.I. de a identifica camunitate'a țărilor socialiste, cu un bloc militar și; de fapt, a pune semnul egalității între .ea și N.A.T.O., deoarece, această identificare înseamnă abatere de la pozițiile de clasă marxist-leni- niste. . .Totodată, P.C.U.S. consideră că țările socialiste trebuie să contribuie la consolidarea în Iugoslavia a pozițiilor socialismului, la îmbunătățirea relațiilor dintre U.C.I. și mișcarea comunistă internațională pe baza 

marxist-leriinistă, Firește că dezvoltarea acestui proces depinde în primul rînd de poziția Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a conducerii ei. ; Nu poate exista, nici o. îndoială asupra • faptului că îmbunătățirea 'relațiilor dintre Iugoslavia’ și celelalte țări socialiste consolidează pozițiile socialismului în Iugoslavia, forțele sistemului socialist, corespunde ’ intereselor tuturor țărilor socialiste.Ce ■ s-ar întîmpla dacă fiecare partid comunist după bunul său plac ar-îndepărta celelalte partide comuniste de socialism, ar căuta să obțină excluderea . lor din rîndurile mișcării comuniste, și, cu atît -mai mult dacă-ar refuza unor popoare întregi dreptul la colaborare în construirea socialismului? In mod.inevitabil aceasta ar putea frîna serios procesul revoluționar mondial, cauza luptei pentru victoria noii orîn- duiri, pentru cr.earea unei noi societăți. în-, numele cărui principiu ar trebui împinse în lagărul capitalismului popoarele care năzuiesc spre îmbunătățirea relațiilor de prietenie, spre întărirea colaborării și unității cu noi ?A proceda în acest mod ar însemna a admite un doctrinarism de cea mai .proastă speță, ar însemna sa se sacrifice interese politice reale în lupta .pentru socialism sub paravanul unor ' fraze răsunătoare despre „bhritatea mafxism-lèninismului". Dar luptă pentțu adevărata puritate și eficacitatea teoriei noastre este lupta pentru construirea cu succes a socialismului și comunismului, pentru lărgirea rîndurilor -ideptilor ei. pentru unificarea tuturor forțelor care se pronunță pentru socialism pentru crearea celui mai larg from antiimperialist, ,P.C.U.S. a vegheat întotdeauna- cu sfințenie asupra purității învătături-i marxist-leniniste, dezvoltînd-o în mod creator- în funcție de noile condiții-istorice. El a dus lupta. împotriva menșevismului- și trotkismuiui. oportunismului de dreapta și de „stînga“ în tara sa, împotriva opor tunismului Internaționalei a Il-a. a social-democratismului, împotriva revizioniștilor, sectariștilor și dogmaticilor pe arena internațională. Partidul nostru va acționa și de a- cum înainte cu hotărîre împotriva tuturor, celor care se abat de> la marxism-leninism atît a celor de dreapta, cît și. a celor de „stingă".Declarația din 1960. a Consfătuirii de la Moscova, proclamînd lupța împotriva revizionismului, ca principala primejdie, a subliniat cu toată -vigoarea și necesitatea luptei împotriva dogmatismului și sectarismului. De aceea, numai cel care subliniază doar primejdia revizionismului și -nici nu-• amintește de lupta împotriva, dogmatismului, abor.dea. ză în mod unilateral Declarația și o denaturează.După, ce citează pasajul din Declarația Consfătuirii din 1960, 

în care sé - arată că dogmatismul și sectarismul pot de asemenea să devină pericolul principal într-o etapă sau alta a dezvoltării unor partide, în articol se spune : Viața arată că trebuie să -se ducă o luptă hoțărîtă atît împotriva oportunismului de dreapta, cît șl împotriva oportunismului „de stingă“, care în prezent nu este mai puțin primejdios decît revizionismul.Critica greșelilor are drept tel nu numai să apere linia marxist-leni- n.istă justă a mișcării comuniste, ci și .să-i ajute pe cei care comit greșeli, să le îndrepte. .La discutarea unor sau altor probleme. nu trebuie să se admită intoleranță și. iritare ; aceasta va duce în mod inevitabil la mărginire sec- taristă și la îngustime, nu numai că nu va contribui ta consolidarea forțelor comunismului mondial, ci, dimpotrivă, va zdruncina unitatea noastră. A crucifica, a ignora îndreptarea- greșelilor, vorbind fără sfîrșit despre' ele, este o metodă de răfuială .politică .care nu are. nimic comun cu principiile leniniste. în relațiile dintre partidele comuniste trebuie să'se dea. dovadă de mai multă răbdare,, de mai mult tact, de mai rharè . elasticitate în interesul coeziunii pe priqcipi.jfe mar.xist-leni- niste.'. ’ . ■Politica, ruperii, .a' îndepărtării de comunism a adepților lui nu este o politică leninistă. Nu este, necesar să amintim cu cită intransigentă a luptat V. I. Lenin. împotriva, oportunismului dé dreapta și „de stingă". Dar tocmai Lenin nu precupețea eforturi .pentru a ajuta pe cei care se-abateau sau comiteau greșeli să-și dea .seama de abaterile .și greșelile lor..și'să ' revină în rîndurile mișcării' comuniste. .Ësté îndeobște, cunoscut că partidul nostru a dat dovadă de inițiativă în ce privește restabilirea' adevăratelor principii leniniste in relațiile reciproce dintre țările socialiste și partidele comuniste; Tocmai din inițiativa P.C.U.S. au fost înlăturate elementele dé inegalitate în drepturi, care' existau; în- relațiile reciproce dintre țările socialiste și partidele frățești în timpul lui Stalin. Trebuie spus de-a dreptul că Stalin comitea greșeli în problema națională, fapt pe care 1-a semnalat Lenin. în legătură cu. rezolvarea problemei nationale. în U.R.S.S. .Lenin ' remarca înclinarea spre -metode administra, ti-Vè și. iritarea'lui Stalin, subliniind că „iritarea joacă în politică un rol de obicei nefast?-.P.C.U.S. a- lichidat pentru totdeauna' în rîndurile 'sale metodele staliniste de' îndepărtare a celor care, deși comit' unele greșeli, luptă în mod sincer pentru comunism, . P.C.U.S, ră.m'mînd intransigent în problemele principiale, fundamentale ale teoriei și practicii, mișcării comuniste, a făcut și va face totul pentru a convinge pe oa

menii care ezită -sau au comis greșeli, pentru'a-i atrage în rîndurile luptătorilor pentru cauza socialismului. Firește că toate acestea se referă la cei care își remediază greșelile Dacă însă oamenii continuă să meargă pe o cale greșită, persistă în greșelile lor și, mai mult încă, le adîncesc, se îndepărtează tot mai mult de marxism-leninism, împotriva lor.trebuie să se continue și chiar.să se intensifice lupta hotărîtă.Dacă se urmează linia leninistă spre întărirea mișcării comuniste' pe o bază principială, există, toate condițiile necesare pentru înlăturarea oricăror greutăți și divergențe care se ivesc. Nu putem fi de acord că mișcarea comunistă s-ar afla „la marginea prăpastiei". Nu există nici un temei pentru o asemenea a- preciere. 'Desigur, P.C.U.S., la fel ca și celelalte partide frățești, este profund mîhnit de existența unor divergent țe în rîndurile mișcării- comuniste asupra unor probleme importante. Aceste divergențe sînt oare de neînlăturat ? Sîntem profund convinși că ceea ce unește Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comunist Chinez, toate partidele marxist-leniniste este incomparabil mai mare și mai important decît divergențele existente.Tovarășii chinezi subliniază în declarațiile lor că respectă principiile expuse în cele două declarații ale reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, că Partidul Comunist Chinez depune eforturi pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial și este convins că există posibilitatea reală de a se obține acest lucru, se pronunță pentru coexistenta pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, recunoaște posibilitatea folosirii, paralel cu formele armate de luptă pentru instaurarea dictaturii proletariatului, și a formelor pașnice. Dacă în aceste probleme fundamentale ale contemporaneității tovarășii chinezi sînt unanimi cu P.C.U.S. și cu celelalte partide frățești, nu este oare evident că există condiții necesare pentru a reglementa divergențele existente?Marxist-leniniștii au făcut întotdeauna o deosebire între problemele strategice și tactice ale miș-» cării comuniste internaționale. Lupta, de clasă împotriva exploatării și capitalismului, pentru victoria socialismului și comunismului, pentru triumful mișcării de eliberare națională, lupta împotriva războaielor imperialiste constituie fundamentul strategiei unice a partidelor comuniste. In ce privește ' problemele tactice formele și metodele de luptă pentru ■ telurile comune, ele pot fi aplicate în mod diferit de partide în funcție de condițiile concrete, de loc și timp. Partidele co-<
(Continuare în pag. IV-a)
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La Geneva, în ajunul reluării 
Conferinței pentru dezarmare

După o întrerupere de aproape două 
luni, Comitetul celor 18 state începe 
mîine o nouă fază — a patra — a 
negocierilor în vederea soluționării 
problemei-cheie a vieții internațio
nale — problema dezarmării generale 
și totale.

în orașul-gazdă al Conferinței'interna
ționale au sosit delegațiile-membre ale 
Comitetului (minus Franța, care persistă 
în refuzul de a lua parte la tratative). 
Delegația R. P. Romîne este condusă 
de G. Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Delegațiile au 
folosit ziua de luni pentru primele 
consultări neoficiale. In cursul dimineții 
s-au înfîlnit șefii delegațiilor Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Poloniei, Romîniei și 
Uniunii Sovietice. După-amiază Vasili 
Kuznețov, șeful delegației U.R.S.S., a 
avut o întrevedere cu William Foster, 
șeful delegației Statelor Unite.

După cum se știe, sarcina primor
dială pe care Adunarea Generală a 
O.N.U. a încredințat-o Comitetului 

în elabora

un strict con-
realizarea a-

constituie în-
comitetului în-
socialiste au

. Mărturia cea

. în
care

celor 18 state constă 
rea unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală, sub 
trol internațional.
cestei sarcini, < 
sași rațiunea de a fi a 
trunit la Geneva, țările 
depus eforturi susținute, 
mai grăitoare în această privință o 
constituie însuși proiectul de tratat 
depus pe masa conferinței încă la în
ceputul lucrărilor, în martie anul tre
cut, de către Uniunea Sovietică și care 
constituie principalul instrument de lu
cru al conferinței și o bază sigură 
pentru tratative rodnice.

După cum a subliniat delegația R.P. 
Romîne, în decembrie anul trecut, la 
baza poziției delegațiilor țărilor so
cialiste stă concepția că, ținîndu-se 
seama de interesele fiecărui stat în 
parte, de interesele întregii omeniri, 
trebuie să se realizeze dezarmarea ge
nerală și totală într-un termen cît mai 
scurt, în scopul de a se evita un război 
nuclear, de a se feri omenirea de dis
trugeri materiale și spirituale incalcu
labile.

Mîine dimineață, la ora 10,30, dele
gații se vor întîlni pentru a începe 
noua fază a tratativelor. Se pare că 
ședința de mîine va fi consacrată de
clarațiilor cu caracter general în care 
șefii delegațiilor vor analiza situația 
ce a survenit în problema dezarmării 
generale și totale, de la întreruperea 
lucrărilor, la 20 decembrie anul trecut, 
pînă în prezent, îndeosebi în proble
ma interzicerii experiențelor cu arma 
nucleară.

PENTRU UNITATEA 
MARXIST-LENINISTÀ A MIȘCĂRII
COMUNISTE, PENTRU COEZIUNEA 

ȚĂRILOR SOCIALISMULUI
(Urmare din pag. ni-a)muniste trebuie să aprecieze cu mai mare prudență tactica, metodele de luptă pe care le alege un partid sau altul în conformitate cu condițiile sale istorice, economice, geografice sau altele, ținînd totodată seama de experiența mișcării internaționale de eliberare.Nimeni nu cunoaște mai bine icondițiile dintr-o țară sau alta, de- cît partidul comunist din acea țară. Identitatea de vederi în problemele fundamentale strategice constituie baza unității și coeziunii partidelor marxist-leniniste. Totodată, firește, partidele frățești năzuiesc să realizeze unitatea și în problemele de .tactică a luptei lor pe arena internațională, să lichideze divergențele Care se ivesc în legătură cu aceste probleme pentru a elabora împre- ,ună acele forme și metode de luptă pare îngăduie înfăptuirea' cît mai e- ificace a țelurilor strategice.Ce ar trebui să se facă pentru ca divergențele existente în prezent și pare ar mai putea să apară să nu slăbească coeziunea noastră, pentru pa mișcarea noastră să se dezvolte și să se întărească, să acționeze întotdeauna într-un front unit împotriva1 dușmanului comun — imperialismul ?Principalul lucru necesar este ca în orice împrejurări să se pornească de la elementul comun care ne unește, să se pornească de la pozițiile noastre comune de clasă, de la 'țelurile noastre strategice, de la principiile marxism - leninismului. Nu trebuie să se uite că divergențele care se ivesc între partidele comuniste din țările socialiste, oricît de serioase ar părea ele astăzi, au în ultimă instanță o importanță secundară în comparație cu fundamentalul care ne unește pe vecie. Dacă ne vom călăuzi întotdeauna .după înțelegerea acestui adevăr incontestabil, orice divergențe vor fi înlăturate, unitatea mișcării comuniste, a țărilor gurată.Avem datoria ,tru apropierea te, să consolidăm colaborarea economică, politică și culturală dintre ele, să contribuim la unirea lor în- tr-o singură familie frățească. în calitate de comuniști, purtăm cu toții o înaltă răspundere în fața omenirii pentru a crea în fapt un model de relațij cu adevărat frățești între popoarele țărilor socialiste. A- ceasta va avea importanță nu numai pentru țările noastre, ci va exercita și o influență uriașă asupra întregii dezvoltări mondiale.Partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste sînt partide care au rolul conducător în a- ceste țări. Ele poartă • răspunderea'

socialiste va fi asi-să facem totul pen- popoarelor socialis-

După cum se știe, în această pro
blemă, U.R.S.S. a luat o inițiativă im
portantă, menită să contribuie la pro
gresul tratativelor. Deși este bine cu
noscut că pentru controlul asupra in
terzicerii experienfelor nucleare, mij
loacele nationale de detectare sînt 
pe deplin suficiente, Uniunea Sovietică 
a consimfit la efecluarea a două-trei 
inspecfii pe an și la amplasarea de 
stafii seismice automate pe teritoriul 
fiecărei puberi nucleare, în vederea su
pravegherii interzicerii experiențelor 
subterane cu arma nucleară. S.U.A. au 
continuat însă să insiste asupra unui 
număr mai mare de inspecții la fa)a lo
cului. Mai mult decît atît, guvernul 
S.U.A. a reluat experiențele nucleare 
subterane. In cercurile ziaristice de 
aici, această pozifie a S.U.A. a fost a- 
preciată ca nefiind de natură să ușu
reze sarcina tratativelor de la Geneva.

Zilele ce vor urma vor arăta în ce 
măsură reprezentanții puterilor occiden
tale vor tine seama — în noua fază 
a tratativelor — de voinfa popoarelor, 
care cer cu mai mare hofărîre decît 
oricînd, interzicerea experiențelor nu
cleare, ca un pas important pe calea 
înlăturării pericolului unui război nu
clear, cer progrese 'eale în direcția 
înfăptuirii dezarmării generale și totale.

AL. CÎMPEANU
Geneva 11 (prin telefon).

GENEVA. Delegația R. P. Romîne în timpul unei ședințe a conferin
ței O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnicii în interesul regiunilor insu
ficient dezvoltate.

nu numai pentru activitatea lor proprie, ci și pentru întreaga dezvoltare economică și social-politică a țării, pentru modul cum se statornicesc relațiile acesteia cu celelalte state socialiste.Dezvoltarea colaborării economice. lărgirea schimbului diviziunea socialistă a mai adîncă, cooperarea zarea producției sînt
comercial, muncii tot și speciali- probleme de importanță vitală pentru fiecare țară socialistă și pentru întreaga comunitate socialistă în ansamblu. Stabilitatea și trăinicia relațiilor e- conomice constituie un imperativ pentru dezvoltarea cu succes a e- conomiei fiecărei țări socialiste și a întregii economii socialiste mondia- . le. Se înțelege, de aceea, că este inadmisibil ca divergențele în probleme ideologice să fie trecute în mod mecanic în domeniul relațiilor economice și de stat. Relațiile dintre popoarele țărilor socialiste se statornicesc încă de pe acum pentru secole. De aceea, în orice împrejurări trebuie să avem o grijă permanentă față de întărirea relațiilor noastre economice, culturale și politice. jNoi, comuniștii, putem avea dispute între noi. Dar, în orice condiții, principiul nostru de nezdruncinat, datoria noastră sfîntă este de a educa popoarele fiecărei țări în spiritul solidarității adînci cu toate popoarele comunității socialiste.Sîntem datori să cultivăm dragostea popoarelor nu numai pentru țara lor, ci și pentru celelalte țări socialiste, pentru ca fiecare om să se simtă patriot atît al țării sale, cît și al întregii comunități mondiale socialiste. Divergențele în unele probleme ideologice și tactice, care se ivesc între partidele comuniste, nu trebuie să fie folosite ca o sursă pentru ațî- țarea sentimentelor' și prejudecăților naționaliste, neîncrederii și dezbinării între popoarele socialiste. A urma în fapt lozinca „Proletari din toate țările, uniți-vă !« înseamnă a nu admite în nici o împrejurare manifestări ale naționalismului, a educa în mase intransigența față de politica naționalistă pe care au promovat-o și o promovează dușmanii noștri de clasă — capitaliștii și moșierii.P.C.U.S. declară cu toată răspunderea că nu a făcut niciodată și nu va face nici un pas care ar putea da naștere la un sentiment de ură a popoarelor țării noastre față de celelalte popoare. Dimpotrivă, în orice împrejurare partidul nostru propagă neabătut și consecvent în rîndul populației ideile internaționalismului, prieteniei frățești cu popoarele din țările socialiste și din celelalte țări.Sîntem convinși că divergențele ivite în mișcarea comunistă se dato- resc unor factori vremelnici și nu trebuie să se transforme într-un conflict adînc. Dacă se va manîfec' i bunăvoință pentru reglementarea divergențelor, atunci’"n'ici ■ un féF de vu-greutăți nu vor putea înipiedica ca sultări reciproce, schimb de delega- umar la umăr sa pășim pe aceeași ții <je partid și informări de partid, cale, spre același țel. - - - -La consfătuirile de la Moscova au ________ , r______ ___________ ,c_____ „fost elaborate principiile relațiilor re- lucrările congreselor și conferințelor3'

I

Pentru dezvoltarea 
comerțului internațional

MOSCOVA. Reprezentanții cercurilor 
de afaceri britanice care au vizitat 
Moscova timp de două zile au plecat 
la 11 februarie cu avionul la Londra.

Oaspeții din Anglia au avut întîlniri 
la Moscova cu reprezentanți ai cercu
rilor economice sovietice, In timpul 
acestor întîlniri a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
continuă a relațiilor comerciale sovieto- 
brifanice.LONDRA 12 (Agerpres).— într-un articol publicat în ziarul „Assets“, Ian Mikardo, membru în Comitetul Executiv al Partidului Laburist, cere ca Anglia să-și extindă relațiile sale comerciale cu Răsăritul. Mikardo subliniază că în primul rînd Anglia ar trebui să încheie acorduri prin care să cumpere petrol sovietic și romînesc, deoarece este mai ieftin decît petrolul vîndut „la prețurile umflate în mc.d artificial de către monopolurile occidentale“.

în interesul regiunilor insuficient dezvoltate

Intervenții ale delegaților R. P. RomîneGENEVA 11. — De la trimisul special Agerpres C. Benga : Luni, Conferința Națiunilor Unite pentru aplicarea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate și-a continuat lucrările.In cadrul ședinței consacrate pro- 

ciproce dintre partidele marxist-leniniste în condițiile actuale. Care sînt aceste principii ? Fidelitatea față de marxism-leninism, față de internaționalismul proletar ; egalitatea în drepturi și independența fiecărui partid; elaborarea părerilor unice pe calea consultărilor și a coordonării acțiunilor comune în lupta pentru țeluri comune ; respectarea solidară a aprecierilor și concluziilor elaborate în comun de partidele frățești la consfătuirile lor ; grija față de întărirea permanentă a unității mișcării comuniste internaționale, neadmi- terea oricăror acțiuni care ar putea submina această unitate. Dacă toate partidele vor fi credincioase, acestor principii, atunci unitatea mișcării comuniste va fi trainică și de nezdruncinat.Atunci cînd apar unele probleme între alte partide și partidul nostru, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice se călăuzește cu fermitate după interesele unității mișcării noastre, caută să rezolve aceste probleme pe baza metodei consultărilor și schimbului tovărășesc de păreri.Este îndeobște cunoscut de cîtă răbdare și calm a dat dovadă P.C.U.S. față de conducerea Partidului Muncii din Albania. Deși chiar de la început, cînd au apărut divergențele, aceasta s-a situat pe o poziție fățiș ostilă față de P.C.U.S., partidul nostru a dat dovadă în repetate rînduri de inițiativă pentru începerea unor tratative în vederea reglementării problemelor litigioase. Dar conducătorii albanezi au respins toate propunerile noastre. Ei au mers tot mai departe pe calea renegării marxism- leninismului și a principiilor internaționalismului proletar. Cu toate a- cestea, în cuvîntarea sa la Congresul al VI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania, tovarășul N. S. Hrușciov a reafirmat cele spuse de el în Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. la Congresul al XXII-lea al partidului : Dacă conducătorilor albanezi le sînt scumpe interesele poporului lor și cauza construirii socialismului în Albania, dacă ei doresc cu adevărat prietenia cu P.C.U.S., cu toate partidele frățești, trebuie să renunțe la concepțiile lor greșite și să revină pe calea unității și colaborării strînse .în familia frățească a comunității socialiste, pe calea unității cu întreaga mișcare comunistă internațională. Prin aceasta s-a arătat că partidul nostru lasă ușile deschise pentru reglementarea divergențelor cu conducerea Partidului Muncii din Albania. Tocmai a- cesta este un exemplu de abordare cu adevărat leninistă a rezolvării dificultăților care se ivesc, de adevărată principialitate leninistă în lupta pentru linia generală a mișcării comuniste.Practica dezvoltării mișcării comuniste mondiale a elaborat diferite forme și metode pentru lichidarea divergențelor și pentru stabilirea de comun acord a liniei generale — întîlniri bilaterale, multilaterale, con- 
contacte personale între conducătorii partidelor, participare reciprocă la .

SClNTEIA

Comisiasubteranein decla-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- genția TASS a dat publicității o declarație în legătură cu reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare subterane în Nevada, anunțată la 8 februarie a.c. de către pentru energia nucleară.Reluarea experiențelor — se arată printre altele rație — confirmă că guverriul S.U.A. ignorează hotărîrea Adunării Generale a O.N.U. cu privire'la încetarea experiențelor cu începere de la 1 ianuarie 1963.După ce subliniază însemnătatea noilor propuneri sovietice, apreciate în întreaga lume ca o manifestare de bunăvoință, ca un important pas 
La conferirea penfru aplicarea șfiinfei și tehnicii

blemei sistemelor de pregătire profesională, prof. ing. Simion Țaigăr, membru al delegației R.P. Romîne, a prezentat sistemul de pregătire a muncitorilor calificați și maiștrilor în Romînia.El a sugerat intensificarea activității organelor specializate ale O.N.U. în ceea ce privește răspîndirea experienței cîștigate dé unele țări în formarea cadrelor profesionale. Vorbitorul a scos în relief necesitatea de a se elabora un sistem mai complex de pregătire, ținîndu-se seama de condițiile locale, posibilitățile concrete existente, perspectivele de dezvoltare etc.In ședința specializată care a discutat problemele legate de mecanizarea agriculturii, delegatul romîn Nicolae Belli, candidat în științe, a arătat că pentru a-și lichida rămîne- rea în urmă în domeniul economic și social, țările în curs de dezvoltare au nevoie de introducerea cît mai rapid posibilă a tehnicii avansate în producție, inclusiv în agricultură.Procesul de mecanizare în agricultură trebuie să se conjuge în mod necesar cu înfăptuirea unui ansamblu de măsuri privind industrializarea susținută a țării, pregătirea multană a cadrelor tehnice.Intervențiile delegaților romîni fost urmărite cu deosebit interes asistență.
si-au de

desfășurarea în comun a unei activități științifico-teoretice și editoriale. Cea mai importantă formă de schimb de experiență între partidele marxist-leniniste, de elaborare a părerilor unanime asupra problemelor actuale ale contemporaneității, de îmbogățire a teoriei revoluționare, o constituie consfătuirile internaționale ale partidelor marxist-leniniste.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a fost inițiatorul celor două consfătuiri de la Moscova. P.C.U.S. este și acum pentru convocarea unei noi consfătuiri, dacă partidele frățești vor găsi că acest lucru este util. Partidul nostru, ca și celelalte partide marxist-leniniste, este convins de faptul că la succesul consfătuirii ar contribui o pregătire necesară. Tocmai acest lucru a dictat inițiativa C.C. al P.C.U.S. de a înceta polemica deschisă între partidele frățești. P.C.U.S. pornește de la faptul că trebuie lăsat timpul să lucreze. A- cesta va ajuta să se înțeleagă cine are dreptate, cine greșește, va ajuta la înlăturarea a tot ce este întîmplă- tor, străin, intervenit în febra polemicii; la stabilirea unor puncte de vedere care trebuie într-adevăr discutate și, puse de acord. Sîntem convinși că aceasta este o condiție importantă pe calea pregătirii consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești.Partidul nostru consideră ' că este utilă organizarea unor îritîlniyi bilaterale sau mai largi, care să permită crearea celor mai bune condiții pentru o consfătuire a tuturor partidelor frățești. P.C.U.S. declară : dacă drept răspuns la inițiativa noastră vreun partid va manifesta interes pentru o întîlnire bilaterală, indiferent cît de mari ar fi divergențele dintre noi, partidul nostru este gata să accepte o astfel de întîlnire la orice nivel și la orice dată acceptabilă pentru ambele părți.Noi ne pronunțăm pentru o adevărată înlăturare a divergențelor existente și- pentru realizarea unei adevărate unități. încetarea polemicii deschise și înghețarea divergențelor existente, rămînerea pe vechile poziții sînt insuficiente. Partidul nostru este pentru eforturi active în vederea lichidării divergențelor ivite,, pentru a contribui prin toate măsurile la întărirea unității pe baza principiilor marxist-leniniste, pe baza principiilor celor două Declarații.Arățînd că Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din noiembrie 1960, forul suprem al mișcării comuniste internaționale, a subliniat cu claritate și fermitate că coeziunea rîndurilor mișcării noastre poate și trebuie să fie înfăptuită pe baza de nezdruncinat a marxism-leninismului, a internaționalismului proletar, în articolul redacțional din „PRAVDA« se spune în încheiere : Partidul Comunist al Uniunii Sovietice nu-și va cruța forțele pentru întărirea coeziunii comunității țărilor socialiste, <a întregii mișcări comuniste mondiale, pentru intensificarea influenței, acesteia a- supra întregului mers al dezvoltării mondiale.Proletari 'din toate țările, uniți-vă) 

O declarație a agenției TASSconstructiv spre rezolvarea problemei interzicerii experiențelor nuclea. re, declarația arată că guvernul sovietic a fost de acord cu cererea guvernului S.U.A. în ce privește tratativele pentru discutarea acestor pro. puneri, convins fiind că pe baza lor poate fi realizată rapid o înțelegere. Totuși, în cursul acestor tratative, care au avut loc în a doua jumătate a lunii ianuarie la New York și Washington între reprezentanții U.R.S.S., pe de o parte, și reprezentanții S.U.A. și Angliei, pe de altă parte, nu s-a reușit să se obțină rezultate pozitive. Aceasta se datorește faptului că principala preocupare a guvernului S.U.A. nu a fost de a realiza o înțelegere, ci de a face pregătiri în vedereâ' reluării experiențelor cu arma nucleară. Tocmai de aceea la New York și Washington reprezentanții americani nu au dorit să se ajungă la o înțelegere asupra principalelor probleme nerezolvate care împiedică încheierea unui acord cu privire la încetarea experiențelor, deși. au existat toate posibilitățile pentru aceasta.Noile explozii nucleare au început în S.U.A. în preajma reluării la Geneva a lucrărilor Comitetului celor 18 state, pentru dezarmare. Ele complică fără îndoială tratativele de la Geneva și îngreunează realizarea u- nui acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară și întreaga activitate a Comitetului celor 18.Reluarea experiențelor nucleare subterane dă un nou impuls cursei înarmărilor nucleare. Guvernul S.U.A. poartă întreaga răspundere pentru eventualele urmări ale acestui pas.

TOKIO. La 11 februarie, N. S. Pa- 
folicev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., împreună cu ambasadorul 
U.R.S.S. în Japonia, V. M. Vinogradov, 
l-au vizitat pe primul ministru Ikeda, și 
au avut cu el o convorbire.

BRUXELLES. Televiziunea belgiana a consacrat la 8 februarie o emisiune de 30 minute Republicii Populare Romîne.
ASUNCION. La 10 februarie, în 

Paraguay au avut loc alegeri gene
rale regizate pentru a asigura „reale
gerea“ dictatorului țării Sfroessner.

Descriind atmosfera în care s-ali des
fășurat „alegerile“, corespondentul din 
Asuncion al agenției Associated Press 
transmite că legea marțială care a fost 
introdusă de cînd Sfroessner a venit la 
putere, în 
suspendată numai pentru 24 de ore și 
că „în cursul incidentelor electorale mai 
multe persoane au fost , ucise“.

Primele rezultate ale alegerilor au 
arătat, cum era de așteptat, o „majo
ritate“ în favoarea lui Sfroessner care, 
după cum transmite agenția France 
Presse, a obținut 72 000 voturi față de 
9 500 întrunite de concurentul său.

urmă cu nouă ani, a fost

DIN IRAK
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C.F.R.-Giulești : 
(orele 19,30). Tca- 

copii (Sala

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Romeo și Julieta — 
(orele 19,39). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Cercul de cretă 
caucazian — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ ' ‘ 
Mägüreanu 1) : Sfînta
19.30) . (Sala Studio — 
nr. 76) : Cred în tine 
Teatrul muncitoresc 
Măria sa bărbatul — ( 
trul pentru tineret și
C. Miile) : Logodnicul de profe'sie se în
soară — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Micuța Dorrit — (orele 20). Teatrul E- 
vreiesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul regional București : 
Din toată inima — (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 20). (Sala Vic
toriei) ; Ocolul pămîntulul în 30 de me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Umor pe sfori — (o- 
rele 9) ; Căluțul cocoșat — (orele 16). 
Circul de stat : Stelele Varșoviei — pre
zentat de ansamblul circului polonez — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Baronul
Münchhausen : Republica (9; 11; 13; 
17; 19; 21), Elena Pavei (9; 11; 13; 15; 
19; 21), Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
23-August (10; 12,05; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Maria Candelaria : Magherü (10; 12; 15; 
17; 19;' 21), I.C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (11; 16; 18,15;
20.30) . Van Gogh — cinemascop ; V. A- 
lecsandri (13,30; 16f 18,30; 21). Divorț ita
lian : Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30), Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Alex. 
Sahla (8/10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), 

de 
15; 
17;

SOFIA 11 (Agerpres). — La 11 februarie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. P. Bulgaria, Ioan Beldean, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Dimităr Ga- nev.Exprimîndu-și satisfacția pentru misiunea ce i s-a încredințat, ambasadorul romîn a spus : Poporul romîn acordă o mare prețuire prieteniei cu poporul bulgar și se bucură că relațiile de colaborare și într-a- jutorare tovărășească dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria — statornicite pe baza de neclintit a internaționalismului socialist și cimentate prin Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, de la a cărui semnare s-au împlinit 15 ani —- se dezvoltă în permanență spre binele ambelor noastre popoare, al pu. ternicului lagăr al socialismului, al cauzei comunismului și păcii în lumea întreagă.Poporul nostru privește cu încredere spre viitor și își mobilizează forțele sale creatoare pentru realizarea mărețului obiectiv trasat de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn — desăvîrși- rea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată la construirea comunismului.Poporul ■ romîn împărtășește bucuria poporului frate bulgar pentru succesele obținute sub conducerea Partidului Comunist Bulgar în opera de construire a socialismului.O expresie grăitoare a politicii active d’e pace promovată de țările noastre o constituie propunerile și acțiunile guvernului R. P. Romîne și guvernului R. P. Bulgaria, statornic îndreptate spre crearea și instaurarea unui climat de pace și colaborare, conform cu interesele și năzuințele popoarelor din regiunea balcanică și din lumea întreagă.Președintele Dimităr Ganev, în răspunsul său, a mulțumit pentru urările calde adresate poporului bulgar și a spus :împreună cu guvernul bulgar, ne

VIENTIANE. Ca urmare a tratativelor încheiate cu succes între delegațiile guvernamentale ale Laosu- lui și R. D. Vietnam, la 10 februarie a fost semnat acordul cu privire la deschiderea unei comunicații aeriene directe între Laos și R. D. Vietnam.
CAIRO. Pe. scena Teatrului de Marionete din Cairo a avut loc la 9 februarie spectacolul de gală cu piesa „Mîna cu cinci degete« prezentat de teatrul de păpuși „Țăndărică“.
SINGAPORE. După cum relatează agenția U.P.I., o unitate de patrioți din Sarawak a ocupat zilele trecute o localitate din nord-vestul acestui teritoriu. întăriri engleze au fost trimise de urgență pentru a desfășura operațiuni împotriva patrioților.
RABAT. La 11 februarie s-a deschis la Rabat conferința miniștrilor de externe ai Marocului, Algeriei și Tunisiei. Conferința a fost convocată la inițiativa Marocului în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre cele trei țări. SITUAȚIA

9LONDRA 11 (Agerpres).— Agenția Reuter, referindu-se la postul de radio Bagdad, anunță că în declarația de politică externă a noului guvern din Irak, pe care a făcut-o ministrul afacerilor externe Taleb Hussein Chebib, se arată că Irakul va respecta tratatele și acordurile cu toate țările și se va conforma, de asemenea, principiilor Cartei O.N.U.Ministrul irakian a arătat că Irakul „intenționează să lupte împotriva imperialismului și să sprijine mișcările naționale“, el va face, de asemenea, tot ce depinde de el „spre a consolida pacea internațională în toate domeniile“. Irakul va promova o politică de neaderare la blocuri și

20).

Ștefan cel Mare (10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 
20,15), G. Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Strada mezinului : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). De la Apcnini la 
Anzi — cinemascop : Victoria (9,15; 11,15; 
13,15; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Lumina
(9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15). 
Mirajul : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Sub cupola albastră : 13 Septembrie (10; 
11,15; 12,30). 16 Februarie (16; 18; 2“.
Cînd comedia era rege — Vîrsta de aur 
a comediei ; 13 Septembrie (14; 17; 20). 
Povestiri vesele — Ancora : Timpuri 
Noi (rulează în continuare dc la orele 
10 pînă la orele 21). Omul cu obiectivul 
rulează la cinematografele : Maxim 
Gorki (16; 18,15; 20,30), 8 Martie (15,30; 
18; 20,30), 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). 
Balada husarilor : înfrățirea între po
poare (10,30; 15,30; 17,45; 20), Olga Ban- 
cic (15; 17; 19; 21). Partea ta de vină : 
1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Volga 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). O viață : rulează 
în continuare de Ia orele 10 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Alex. Popov. 
Soțul soției sale ; rulează la cinemato
grafele C-tln David (16; 18,15; 20,30), M. 
Eminescu (16; 18,15; 20,30). Carmela — ci
nemascop : V. Roaită (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Floarea zăpezii : Unirea (16; 
18; 20). Rosita : rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). 
Tinerii — cinemascop : Miorița (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Transportul : Mun
ca (16; 18,15; 20,30). Dă-i înainte fără 
grijă ; Popular (14; 16; 18,15; 20,30). Te
roare în munți — cinemascop : Arta (11; 
16; 18,15; 20,30). Patru inimi: Moșilor (16; 
18,15; 20,30). Președintele centru înain
taș — rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie (16; 18; 20). Hamlet : Floreasca 
(15; 18; 21). Marile speranțe : Libertății 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Acord final : 
G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Moara cu no* 
roc : Drumtii Serii (16; 18; 20). Labirbt-
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bucurăm sincer și salutăm succesele remarcabile ale poporului romîn, obținute sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn în construcția socialistă. Republica dv., de la a cărei proclamare s-au împlinit recent 15 ani, s-a transfor« mat într-o țară industrial-agrară, înalt dezvoltată, în care toate bogățiile aparțin și servesc poporului. Noi sîntem ferm convinși că eforturile eroice ale oamenilor muncii romîni, însuflețiți de hotărîrile istorice ale celui de-al III-lea Congres al P.M.R., vor duce la desăvîrșirea construcției socialiste și la trecerea treptată spre construcția comunist mului.R. P. Bulgaria, împreună cu întregul lagăr socialist, merge cu încredere pe drumul luminos al socialismului și comunismului. însuflețit de hotărîrile deosebit de importante ale celui de-al VlII-lea Congres al P.C.B. și de perspectivele minunate trasate în planul de 20 de ani pentru dezvoltarea R. P. Bulgaria, poporul bulgar construiește cu dîrze- nie și curaj frumosul edificiu al so« cietății socialiste.Anii ce s-au scurs au demonstrat în mod convingător că colaborarea și prietenia frățească dintre țările noastre, care se adîncesc și se consolidează necontenit, corespund pe deplin intereselor popoarelor noastre, unității și coeziunii tuturor statelor socialiste.După depunerea scrisorilor de a- creditare, între președintele Dimităr Ganev și ambasadorul loan Beldean a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.La solemnitate au asistat M. Min- cev, secretar al Prezidiului Adunării Populare, Ivan Bașev, ministrul Afacerilor Externe.Ambasadorul loan Beldean a fost însoțit de membri ai Ambasadei R. P. Romîne la Sofia.In după-amiaza aceleiași zile, am« basadorul loan Beldean a depus o coroană de flori la mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

V;
!

TOKIO. La alegerile municipale 
din orașul japonez Ina (prefectura 
Nagano) organizațiile democratice 
s-au bucurat de succes. In adunarea 
municipală a orașului au fost aleși 

' deputați toți candidații prezentați de 
partidele comunist și socialist. Ca 
urmare, comuniștii au obținut patru 
mandate, iar socialiștii cinci. Parti
dul liberal-democrat de guvernământ 
nu a primit nici un mandat. Succe
sul candidaților partidului comunist 
și ai partidului socialist, arată ziarul 
„Akahata“, a fost obținut datorită 
creării în acest oraș a unui front 
democratic unic de luptă în alegeri.

CONAKRY. într-un comunicat dat 
publicității la Conakry de către Parti
dul african al independenței din colo
niile portugheze Guineea și insulele 
Capului Verde se arată că în cursul 
ciocnirilor care au avut loc în regiunea 
Empada (Guineea portugheză), au fosl 
uciși peste 100 de soldați portughezi. 
Pafrioții au capturat o importantă can
titate de armament. înfr-o altă regiune, 
Tite, un detașament de pafriofi a lan
sat un atac împotriva unei tabere mi
litare, capturînd numeroase arme.

se va călăuzi de principiile conferinței de la Bandung, în vederea înfăptuirii colaborării afro-asiațice.în încheiere, ministrul afacerilor externe al Irakului a declarat că Irakul „va face tot ce îi va sta în putință pentru a întări și pe viitor relațiile cu toate statele, ținînd seama de interesele reciproce“.Radio Bagdad a anunțat că la -11 februarie în capitala Irakului/autoritățile noului regim au exeputat patru ofițeri superiori : generalul de brigadă Abdel Majid Jalil, generalul de brigadă Hussein Duri, colpnelul Ibrahim Kazem și generalul de brigadă Daud Janabi.

tul inimii — cinemascop : B. Delavran- 
cea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 13,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Metode 
moderne de prelucrare prin așchiere, de 
ing. Ion Burlacu de la Uzinele „23 Au
gust". 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Pentru tineretul școlar : „Vîrsta uce
niciei“. 19,30 — Transmisiune de la Tea
trul de Operă și Balet al Republicii 
Populare Romîne : „Romeo și Julieta“, 
de Serghei Prokofiev. In pauze : Emi
siunea dc știință și tehnică și film de 
desene animate. In încheiere : Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral umedă cu cer variabil în Ardeal și 
mai mult acoperit în restul tării unde 
a nins local și temporar. Vîntul a su
flat slab cu unele intensificări în sud- 
est din sectorul nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 6 grade la Odorhei șl mi
nus 6 grade la Cotnari, Rădăuți șl 
Ceahlău sat. Local s-a semnalat ceață.

Ieri în București : Vremea a fost u- 
medă cu cer acoperit. Temporar a nins. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
din sectorul estic. Temperatura maximă 
a atins 0 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 februarie : Vreme umedă cu cer 
mai mult acoperit. Precipitații intermi
tente sub formă de ninsoare vor cădea 
mai ales în sud-estul țării, vînt potri
vit, temporar tare din sectorul estic. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 șl 
minus 13 grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 6 șl plus 4 grade.

In București : Vreme umedă cu cer 
mal mult acoperit. Temporar ninsoare. 
Vînt potrivit din est. Temperatura în 
scădere ușoară.
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