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ori mai decît la sfîrșitul 1947. (Agerpres)

Organ al Gomitetulüi Central al P.M.R
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Masele plastice în construcțieavut loc de curvnd la Constanța.a

pămîntul gospodăriei
FLOREA NEAGOE 1 VoRl folosi 11101 bille 
ing. agr. la G.A.C.
Ceamurlia de Jos |

Vasul „Bicaz“ — la spartul ghețil pe Dunăre

Ședințele consiliilor agricole regionale și raionale 
constituie una din importantele metode de muncă 
ale acestor organe. Ele înlesnesc un schimb larg de 
experiență între membrii consiliilor și elaborarea în 
colectiv a măsurilor pentru realizarea sarcinilor 
privind sporirea producției agricole. Plecînd de la 
aceste ședințe, ei cunosc mai bine problemele care

stau în fața unităților agricole, metodele prin care 
acestea pot fi rezolvate, cum trebuie să muncească 
pentru realizarea de producții mari, pentru întări
rea gospodăriilor în care lucrează. In cele ce ur
mează unii membri ai Consiliului agricol regional 
Dobrogea relatează ce au învățat din ședința con
siliului, care

Atît în cadrul secției fond funciar cît și în ședința consiliului a- gricol regional s-a acordat o mare atenție sporirii suprafețelor arabile și folosirii raționale a pămîntului. S-a arătat că suprafața arabilă a regiunii a crescut în anul trecut cu peste 7 800 ha. în raioanele cu terenuri frămîntate au fost executate terase pentru plantări de vii și pomi pe 3 960 ha, lucrări de combatere a eroziunii pășunilor pe 2 000 ha etc.. într-o serie de gospodării de stat și colective nu se folosesc însă cum trebuie posibilitățile de extindere a suprafețelor arabile, de ameliorare și ridicare a fertilității unor terenuri. Printre aceste unități a fost citată și gospodăria noastră. Critica făcută în referatul prezentat este îndreptățită. Intr-adevăr, gospodăria noastră are vreo 50 de hectare de pășune slab productivă, care prin aplicarea diferitelor măsuri agrotehnice ne-ar da o cantitate mult mai mare de furaje ; avem perdele de protecție și drumuri inutile care ocupă suprafețe bunicele.Desigur s-ar putea găsi multe motive, care să justifice nefolosirea acestor _ posibilități de sporire a suprafeței arabile. Dar cauza principală nu este alta decît slaba noastră preocupare pentru folosirea mai bună a acestor terenuri. Gospodării colective ca cele din Straja, Plopeni, Cumpănă, Dăieni, Casîmcea și multe altele, s-a arătat în ședință, unde organizațiile de partid și consiliile de

CO

precis, pe fiecare

conducere au explicat amănunțit lectiviștilor importanța acestor lucrări și au organizat bine munca, mai ales în perioadele cînd la cîmp era mai puțin de lucru, au reușit să cîștige însemnate suprafețe de teren pentru cultura plantelor.Vom folosi și noi experiența aces-- tor gospodării. Pînă la venirea primăverii vom pune în valoare o suprafață de 60 ha teren. în acest scop, întocmim un plan de acțiune cu sarcini concrete și termene precise și antrenăm colectiviștii la executarea lucrărilor stabilite.în anul acesta vom pune la punct și registrul de evidență funciară. După cum s-a subliniat în ședință, acest lucru este de mare însemnătate. Cunoscînd tarla, ce plante au fost cultivate ani de-a rîndul, ce Îngrășăminte s-au administrat și ce lucrări au fost executate, vom putea face o amplasare mai judicioasă a culturilor, vom losi mai rațional îngrășăminteleDin ședința consiliului agricol gional am învățat că trebuie să ganizăm mai bine acțiunile de fertilizare a solului. Rezultatele cele mai bune s-au obținut în gospodăriile colective din raioanele Negru Vodă, Medgidia și Istria, unde consiliile de conducere au repartizat o parte din atelaje exclusiv pentru transportul gunoiului la cîmp, au folosit remorcile de la S.M.T. Vom organiza și noi munca în acest fel, pentru a fertiliza suprafețe mai mari.

fo- etc. re-’ or-

1 Pentru perfecționarea 
j continuă a stilului de munca

EMIL CUBLEȘAN 
președintele

■’onsiliului agricol 
. raional Tulcea L j-------------------------în perioada care a trecut de la înființarea consiliilor agricole, Consiliul .agricol raional Tulcea a acumulat o bună experiență în conducerea agriculturii raionului, rezolvă operativ o serie de probleme ale întăririi , economico-organizatorice a

gospodăriilor colective, ale sporirii. producției agricole.Dar noi mai avem încă destule lucruri de învățat, mai ales în direcția îmbunătățirii stilului de muncă. în această privință ședințele consiliului agricol regional constituie un bun 
Pentru sporirea producției 

sfeclă de zahărde 12
la

în zilele de 11 și februarie a avut loc Tg. Mureș ședința lărgită a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al A- griculturii cu privire la cultura sfeclei de zahăr. Au luat parte membrii secției de cereale și plante tehnice, ingineri și președinți din gospodăriile agricole colecti- ■ ve cultivatoare de sfeclă din toate regiunile țării, specialiști etc.Participant au dezbătut principalele probleme privind cultura sfeclei de zahăr, cele mai noi rezultate ale cercetărilor științifice și metodele înaintate, în ’ scopul extinderii lor în producție și obținerii de recolte mari la această valoroasă plantă tehnică.
Au prezentat referate 

ing. Zenobie Stănescu,

Ședința lărgită 
a secției de cereale 

și plante tehnice 
Consiliului Superior 

al Agriculturii

In-cer-șef de laborator la stitutul central de cetări agricole, în legătură cu „Mijloacele pentru sporirea producției de sfeclă de zahăr în țara noastră", ing. Emil Gamulea, director general în Ministerul Industriei Alimentare, despre : „Unele probleme privind calitatea tehnologică a sfeclei și ale valorificării subproduselor și deșeurilor*,  iar ing. Marcel Mogo- șiu, președintele Consiliului agricol regional Mureș-Autonomă Maghiară, a expus : „Re-.

a

zultatele obținute în cultura sfeclei în regiune“.Referenții și partici- panții la discuții au a- rătat, pe baza rezultate, lor obținute, că în agricultura noastră există mari posibilități de creștere a producției la hectar la această cultură.La ședință s-a subliniat necesitatea aplicării întregului complex de metode agrotehnice.Cuvîntul de închidere a fost rostit de tovarășul Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii.Pe baza experienței gospodăriilor fruntașe, a referatelor prezentate și a discuțiilor partici- panții au adoptat recomandări pentru cultura 
Sfeclei de zahăr în 1963. 

prilej de a lua cunoștință de metodele de lucru ale altor consilii raionale și pe această cale de a ne îmbunătăți activitatea noastră de zi cu zi. în cele ce urmează mă voi opri asupra unor metode de lucru relatate în ședință. De pildă, s-a subliniat că, în rezolvarea multiplelor probleme ce stau în fața consiliilor agricole raionale, de mare folos sînt studiile întocmite în secțiile consiliului sau de către colective formate din 3—4 specialiști din unitățile agricole. Consiliul agricol al orașului Constanța a studiat posibilitățile de extindere a legumiculturii și de creștere a efectivelor de vaci și păsări în gospodăriile colective din apropierea orașului și litoralului ; Consiliul agricol raional Băneasa a analizat modul de folosire a terenurilor în pantă; în alte locuri s-au analizat cauzele care fac ca unele unități să nu obțină rezultate pe măsura posibilităților, a condițiilor existente pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii etc. Pe baza acestor studii s-au putut stabili măsuri concrete, bine chibzuite, care să asigure rezolvarea cu succes a acestor probleme.O altă metodă care a dat bune rezultate în munca diferitelor consilii agricole, este schimbul de expe. țiență. Am aflat că în raionul Măcin s-au organizat 6 schimburi de experiență pe teme privind ridicarea de construcții ieftine și trainice, furajarea rațională a animalelor, creșterea păsărilor etc. Aceste schimburi de experiență s-au dovedit deosebit de eficace, contribuind la generalizarea metodelor bune de lucru folosite de fruntași. înainte de a organiza un schimb de experiență, au
(Continuare în pag. IlI-a)

'La acest serviciu își desfășoară activitatea zeci de cadre inginerești și medii. Aproape toți sînt tineri. Motiv în plus spre căutări îndrăznețe, spre soluții curajoase în munca de proiectare. „Mîna dreaptă" a serviciului constructor-șef este atelierul de prototipuri, locul unde ideile îndrăznețe capătă prima formă materială. Prototipurile realizate în atelierul condus de maistrul principal Ion Bădică sînt supuse apoi celor mai exigente verificări.în acest an urmează a fi asimilate peste 60 de noi produse. A foet pusă la punct producția unui motor cu două turații adaptabil la diferite tipuri de mașini-unelte. Și aici se tinde spre o gamă completă de motoare. Două tipuri din acest gen sînt gata pregătite pentru procesul de fabricație. In diferite faze de asimilare se mai află și alte produse, a căror execuție în serie va începe în viitorul apropiat.In vederea creșterii eficacității muncii de concepție în uzină au foet luate măsuri. Mai mulți tovarăși au fost trimiși în schimb de experiență la uzine similare sau la specializare. Au fost rezolvate apoi detalii de principiu, care au dus la reducerea volumului în munca de proiectare. S-a stabilit o metodă unică de calcul, avînd ca punct de plecare similitudinea serie; d© motoare, ceea ce a contribuit și la ieftinirea manoperei la proiecte. Pentru ușurarea muncii în faza de proiectare, alegerea toleranțelor optime se face pe baza unui caiet de norme.Un alt grup de probleme ce stau în centrul atenției colectivului se referă la perfecționarea continuă a părții
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La S.M.T. Sendreni, raionul 
Galați, reparațiile tractoarelor și 
mașinilor agricole au lost termi
nate. Printr-o bună organizaro a 
muncii, mecanizatorii de aici au 
reparat 54 tractoare, 99 pluguri, 
64 semănători pentru porumb etc. In fotografie : Se face recepțio- 
narea ultimului lot de tractoare 
reparate.

Experiența utilizării maselor plastice la finisarea construcțiilor de locuințe în anul trecut a dat rezultate bune. Reducerea cu 20 la sută a timpului necesar amenajării pardoselilor, eliminarea tencuirii pereților și a altor procedee umede de finisaj, care măreau ' perioada dare în folosință 

apartamentelor — sînt doar cîteva din avantajele pe care le oferă folosirea maselor plastice în acest domeniu. In a- cest an, masele plastice se folosesc la finisarea a 5 000 de apartamente din cele ce se construiesc la București, Brașov și Galați. Au fost luate măsuri pentru ca

Pe șantierul noilor blocuri a- 
flate în construcție pe bulevar
dul 1 Mai din Capitală.

(Foto : Agerpres)

La Uzina „Electroprecizia“ din Săcșle, regiunea Brașov, se fabri
că o gamă largă de produse, începînd cu binecunoscutul claxon de 
autovehicul și terminînd cu motoarele electrice de diferite mărimi. 
Grija pentru calitatea produselor, pentru siguranța în exploatare a 
motoarelor electrice, durabilitatea lor, micșorarea gabaritelor și, im
plicit, reducerea greutății lor stau în centrul atenției muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor de aici. Rolul de „vioara întîi“ in asimilarea 
de noi produse, în modernizarea acelora care se află în fabricația 
curentă, revine serviciului constructor-șef. Despre preocupările colec
tivului de muncă ale acestui serviciu ne-au vorbit ing. Gh. Postelnicu, 
șeful serviciului constructor-șef, și alți tovarăși din uzină.

Din activitatea serviciului 
constructor-șei de la 

,,Electroprecizia“-Săcele

constructive a motoarelor. Printre realizările obținute în această privință! se numără apropierea scării puterii motoarelor (0,8-13 kW) și a dimensiunilor de montaj. Pe această bază au fost elaborate proiecte unice pentru 10 tipuri de arbori, 3 tipuri de cutii de borne etc. Pentru mărirea randamentului la prelucrarea carcaselor s-a preferat soluția cu montarea ulterioară a tălpilor motoarelor, realizîndù-se concomitent și1 o calitate superioară a prelucrării.Utilizarea de materiale izolante cu calități mecanice ridicate, precum șj dimensionarea judicioasă atît a părții active a motoarelor, cît și a celorlalte elemente de construcție au permis micșorarea considerabilă a gabaritelor și reducerea cu 15—20 la sută a greutății motoarelor. O cifră care caracterizează avantajele motoarelor asincrone fabricate în prezent, în comparație cu cele din perioada anterioară, este aceea

Electrificări rurale

La Hunedoara a.avut loc marți o consfătuire orga
nizată în ecorpul sporirii .cantității și îmbunătățirii calității fontei și al reducerii consumului de cocb. Au participat cadre tehnice de specialitate șj muncitori fruntași de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzi. nele siderurgice .Victoria din Călan și exploatările miniere Teliuc și Ghelar, unități care concură direct Ia elaborarea metalului. Participanții la consfătuire au adoptat un plan de măsuri care prevede, printre altele, îmbunătățirea aprovizionării furnalelor cu minereu de fier, stabilirea unor noi soluții pentru ridicarea temperaturii aerului insuflat în furnale — factor principal în reducerea consumului de cocs pe tona de fantă. Minerii de la Teliuc și Ghelar .și-au propus să extindă metoda perfo- rajului umed la extracția minereului și să organizeze schimburi de experiență la locul de muncă în vederea generalizării metodelor a- vansate de extracție care isă asigure livrarea ritmică a minereului, potrivit cerințelor furnaliștilor.(Agerpres)

Fabrica de mobilă din Arad a 
loc, în zilele de 11 și 12 fe

bruarie, o consfătuire cu fema : „Pro
cedee și utilaje moderne pentru fi
nisarea mobilei“. Participanții la a- 
ceasiă consfătuire — specialiști din 
toată jara în proiectarea și execuția 
mobilei — au discutat pe baza unor 
referais posibilitatea îmbunătățirii 
tehnologiei, procedeelor și folosirii 
unor materiale noi în ce privește fi
nisarea mobilei. La consfătuire s-au 
făcut demonstrații practice și s-au 
prezentat filme documentare tehnice.

finisarea cu materiale plastice a acestor apartamente să se realizeze la un nivel calitativ superior. Un mare număr de muncitori din sectorul construcțiilor sînt instruit! pentru a lucra cu materiale plastice la finisarea apartamentelor. (Agerpres)

care redă greutatea specifică (kg/ kW). Dacă greutatea specifică la un motor de cca 4 kW era de 15,5 kg/kW, acum același motor, realizat după noile proiecte, totalizează 11 kg/kW. Poarta spre reducerea continuă a greutății specifice a motoarelor rămîne în continuare deschisă...O contribuție de seamă la reducerea greutății spe- și la asimilarea de noi pio- au adusși Balmuș Varlam, principalgrupa de motoare asincrone, Matei Gheorghe, proiectanții
cifice duse Bela tantul de la ing. ] principali Nicolae Băncilă, loan Moiaru și alții de la grupa de echipament pentru autovehicule.Sesiunile tehnico-științifice, schimburile de experiență, schimbul . de documentație cu întreprinderi similare din țările socialiste, biblioteca tehnică, sprijinul acordat de Institu. tul de cercetări electrotehnice au fost și sînt mijloacele principale de

inginerii Dobra proiec- Șeuleanu Ioeii

Linia electrică de 15 kilovolți Corabia—Plăvi- ceni (Oltenia) în lungime de 30 km a fost pusă sub tensiune. S-a creat astfel posibilitatea electrificării a încă 9 localități rurale situate în apropiere. Se prevede ca anul acesta să fie electrificate încă 50 de sate, printre care Tia
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii“). — In regiunea Ar
geș a început faza inter- 
comunală a celui de-al 
7-lea festival al formații
lor artistice de amatori. 
La întrecere participă, 
față de festivalul prece
dent, un număr sporit de 
formații artistice și so
liști. Iau parte brigăzi 
artistice de agitație, co-

ruri, echipe de dansuri 
etc., precum și 2 400 so
liști vocali și instrumen
tiști. La festival partici
pă. de asemenea, 25 for
mații ale unităților coo
perației meșteșugărești, 
precum și formațiile de 
cor, instrumentale, de dan
suri și brigăzile artistice 
ale celor 8 case raionale 
de cultură.

Noi fii me documentare
Lucrătorii Studioului cinemato

grafic „Alexandru Sahia“ au reali
zat noi filme documentare și de ști
ință popularizată. „înalta poezie a 
artei noastre populare“ se intitulea
ză filmul regizat de M. Brătescu și 
L. Mihăiță care prezintă cîntece și 
danSUri populare înu interpretarea- 
Ansamblului folcloric „Rapsodia Ro- 
mînă“ cu prilejul înapoierii în țară 
după succesul repurtat în S.U.A.

Folosind reportajele scrise de Geo 
Bogza în 1934 și ilustrate de picto
rul Jules Perahim despre munca is
tovitoare a tăbăcarilor în condițiile 
neomenești din trecut, filmul „Tăbă- 
carii“ arată prin contrast activitatea 
care se desfășoară astăzi în noul 
combinat modern de la Jilava. Fil
mul este realizat de regizorul Mirel 
Ilieșu după un scenariu scris de el 
în colaborare cu Jănos Szâsz.

Iubitorilor sportului cu balonul ro
tund li se adresează filmul „Album 
fotbalistic 1962“, o retrospectivă a 
celor mai însemnate evenimente fot
balistice care au avut loc în lumea 
întreagă în cursul anului trecut, rea
lizat de regizorul E. Szekler cu concursul unor studiouri Ve peste ho
tare.

Filmul de știință popularizată 
„Aurul verde", în regia semnată de 
Paula Popescu-Doreanu, după sce
nariul ing. Petre Suciu, prezintă 
cîteva aspecte din munca în marile 

informare și documentare a colectivului în munca de proiectare și asi- produse.experienței pozitive decursul anilor, cău-milare de noi Dezvoltarea acumulate în tarea și găsirea unor forme variate de ridicare a măiestriei profesionale sînt, de asemenea, factori deosebit de importanți în perfecționarea muncii de concepție în întreprindere.Adîncirea specializării pe grupe de produse este una din măsurile care asigură o eficiență sporită a muncii de concepție. Defalcarea sarcinilor ce revin serviciului, în funcție de specificul de muncă, la cele trei mari grupe de lucru (motoare, echipament, documentare și coordonare), precum și în funcție de nivelul de cunoștințe al fiecărui inginer și proiectant în parte s-a dovedit a fi o măsură eficientă pentru realizarea scopului propus. Tot în această direcție converg și alte măsuri luate de conducerea uzinei. La biblioteca tehnică a fost repartizat un tovarăș care se ocupă cu munca de documentare. Prin graficele ținute la zi se cunoaște cu precizie de ce fel de cărți, reviste sau alte lucrări dispune biblioteca în orice moment în cutare sau cutare problemă.Pînă la finele anului 1963 se vor produce peste sarcinile de plan — conform angajamentelor luate de colectivul uzinei -— un mare număr de motoare electrice și se vor realiza 200 000 lei beneficii peste plan. La realizarea acestor angajamente, inginerii și proiectanții serviciului constructor-șef sînt hotărîți să aducă o contribuție cît mai importantă.
ALEXANDRU NAGY

Mare, Rusănești, Jieni, Doanca, Ursa și Tudor Vladimirescu, ale căror rețele vor fi puse sub tensiune îp curînd. în Oltenia există acum 360 de localități rurale electrificate — de 4,5 multe anului

Pe șoseaua Giu- 
lești, la parterul 
blocului nr. 19, a 
fost dat în func
țiune noul local al 
oficiului P.T.T.R. 
Bucureștl-17. In ca
drul acestui oficiu 
poștal funcționează 
ghișee pentru man
date, telegrame, re
comandate, mesa
gerii, abonamente 
radio și televizi
une, ghișeu C.E.C,
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1

CIîntreprinderi de industrializare 
lemnului din țara noastră.

O echipă condusă de regizorul Ion 
Bostan a realizat, cu concursul In
stitutului de speologie „Emil Racovi- 
ță" al Academiei R. P. Romîne, un 
film intitulat „Lumea din beznă“. 
Infățișînd imagini inedite ale vieții 
din peșterile țării noastre, filmul 
este totodată un omagiu adus mare
lui naturalist romîn Emil Racoviță, 
întemeietorul biospeologiei.

(Agerpres)

('f-cudezie,
$1 țLWMLiteție,

La Uzinele „23 August" există 
cîteva brigăzi care... n-au plan și nici 
normă, dar sînt cunoscute de mii de 
oameni. Intr-adevăr, cele cinci bri
găzi artistice de agitație — căci des
pre ele este vorba — „produc" bună 
dispoziție, imbold în îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrecere și, cînd 
e cazul, și cîfiva „țepi" la adresa 
celor ce mai dau rebuturi sau nu se 
împacă cu disciplina. In realiză
rile muncitorilor și tehnicienilor din 
sgcfii, in viața și preocupările 
oamenilor, brigăzile de agitație își 
găsesc materia primă necesară „pro
ducției" lor. Dar se cer filtrul 
simțului artistic și aripile fanteziei 
pentru ca această materie primă să

sînt popu-

transformată în acel program plin 
ritm și inventivitate care stîrnește 

veselia și aplauzele spectatorilor.
„Timpu-aici nu se măsoară doar 

urmărit pe secundare, 1 ci în piesele 
lucrate la „vagoane" sau „motoare’’ 
— sună cîteva versuri din „Balada 
timpului". Și, transpunînd timpul în 
numărul pieselor și în calitatea lor, 
programul brigăzii de agitație al uzi
nei oglindește și prin vioiciunea tex
tului, și prin mișcarea scenică, ritmul 
viu al producției.

— Meștere, nu te-am mai văzut 
'de-un car de vreme — este întîmpi- 
nat un maistru pe scena brigăzii. De 
ce nu mai vii la magazie să ridici 
materiale ?

— N-am nevoie.
— Dar din ce execuți piesele î
— Din economii...
Fruntașii în muncă 

larizafi în monologuri și cîntece 
inspirate. Cifi tineri s-au simțit îm
pinși să le urmeze exemplul ? Ar 
fi greu de precizat. Dar este incon
testabil că programele brigăzilor își 
au rolul lor mobilizator și educativ.

La secția „sculărie" erau cîțiva re- 
cidivișfi în întîrzieri. In colaborare cu 
postul U.T.M. de control a intervenit 
colectivul de creație al brigăzii de 
agitație din secție. Pe mașina sau la 
bancul de lucru al întîrziatului apărea 
în primele ore ale dimineții „foaia 
volantă" — o caricatură însoțită de 
cîteva versuri. Și cei vizați s-au în
dreptat.

Așadar, nu putem spune, in încheie, 
re, că cele cinci brigăzi nu au plan 
de producție. Deoarece, prin activita
tea lor, brigăzile artistice ale uzinei 
sînt mereu prezente' în lupta colec
tivului pentru îndeplinirea planului, 
pentru calitate și disciplină în muncă, 
pentru o înaltă conștiință muncitoreas
că.

pentru îndeplinirea planului,

PAUL DIACONESCU
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GALAȚI (coresp. „Scînteii').—Comitetul regional de partid Galați a analizat într-o plenară cum se ocupă organele șf organizațiile de partid din regiune de perfecționarea metodelor și a stilului lor de muncă. Referatul prezentat de tov. Constantin Dăscălescu, secretar al comitetului regional, și discuțiile purtate au scos în evidență experiența pozitivă a comitetelor orășenești și raionale de partid Galați, Brăila și Tecuci în ce privește planificarea și organizarea muncii, pregătirea și desfășurarea ședințelor de birou și a plenarelor de comitet, instruirea aparatului de partid, sprijinirea organizațiilor de bază etc. Aceste organe de partid dezbai cu regularitate cele mai importante probleme ale muncii de partid și economice. Dezbaterile sînt precedate de o temeinică analiză făcută pe teren de colective tormate din cei mai buni activiști și specialiști din industrie și agricultură. Hotărârile adoptate cu prilejul4. diferitelor analize sînt rodul consultării unui număr mare de activiști și membri de. partid. La controlul îndeplinirii hotărârilor participă cele mâl bune cadre de partid.In plenară au fost criticate unele organe și organizații de partid din raioanele Panciu, Bujor, care nu pregătesc cu grijă materialele puse în discuția ședințelor de birou sau a plenarelor de comitet, care nu acordă suficientă atenție instruirii aparatului de partid. Unii secretari și membri ai birourilor comitetelor raionale de partid nu ajută suficient organizațiile de bază de care răspund. In planul de măsuri adoptat de plenară '5e prevăd măsuri pentru îmbu-

nătărțirea continuă a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, ridicarea la un nivel și mai înalt a activității de partid în regiune.
BACĂU. Comuniștii din secția 

„Poliamid" a Uzinei de fire și fi
bre sintetice Săvinești au dezbătut 
într-o adunare generală a organi
zației de bază rezultatele obținute 
în îmbunătățirea calității produse
lor. Din inițiativa organizației 
întrecerea socialistă se desfășoară 
de cîtva timp sub lozinca : „Fire 
tot mai multe și de calitate tot mai 
bună Comuniștii loan Radu, Gh. 
Grădinaru, Ion Negrescu și alții 
sînt exemplu în lupta pentru cali
tate, pentru reducerea la maxi
mum a returnărilor. Experiența 
lor și a altor fruntași — s-a 
arătat în adunarea generală — 
esțe larg popularizată prin mun
că politică de la om la om, ar
ticole la gazeta de perete, prin sta
ția de radioficare etc. La propune
rea biroului organizației de bază 
au fost organizate schimburi de 
experiență privind aplicarea celor 
mai bune metode de muncă. Toate 
acestea au contribuit la îmbunătă-

■ țirea calității produselor.
Hotărîrea adoptată de adunarea 

' generală prevede măsuri pentru 
ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor, răspîndirea metode
lor înaintate de muncă etc., cu 
scopul de a asigura sporirea con
tinuă a volumului de fire de cali
tatea I.

puse lozinci, panouri etc. cu un 
conținut strîns legat de proble
mele actuale ale producției. în 
subteran, la rampele puțurilor, 
pot fi citite următoarele che
mări : „Tovarăși mineri ! Prin 
reducerea diluției minereului cu
10 la sută față de procentul ad
mis contribuim la îmbunătățirea 
calității șt la obținerea de economii 
în valoare de 400 000 lei pe semes
tru" sau „Tovarăși mineri ! Reali- 
zînd o creștere a vitezei de înain
tare cu 5 la sută pe schimb în 
galerii și suitori, față de semestrul
11 1962, se pot obține în semestrul 
I 1963, cu același efectiv, 300 ml 
lucrări miniere in plus“. Dulgherii, 
artificierii sînt chemați să reducă , 
cu 5 la sută consumurile specificei, A 
de lemn de mină, ceea Ce aduce, ; 
semestrial, Economii în valoare de
22 000 lei.

„Scînfeii“) — 
raional de partid Focșani a 
în ultimele luni mai multe 
de experiență și consfătuiri 
de a generaliza experiența 
din agricultură. La G.A.S, 
avut loc un schimb de ex-

FOCȘANI (coresp.
Comitetul 
organizai 
schimburi 
cu scopul 
fruntașilor 
Focșani a 
periență la care au participai activiști 
de partid și secretari ai organizațiilor 
de bază, președinți, ingineri și briga
dieri zootehnici, îngrijitori de animale 
din toate comunele raionului. Mulgă
torii Sanda Fodor, Mihai Mititelei și 
alți fruntași din G.A.S. Focșani au 
împărtășit experiența și metodele 
folosite de ei în obținerea unei pro
ducții de peste 4 000 litri lapte pe 
cap de vaca furajată. La G.A.S. Odo- 
beșfi, comitetul raional de partid a 
organizat o consfătuire cu lucrătorii 
fruntași din gospodăriile de sfat și 
colective cu caracter viticol pe tema : 
„Refacerea și dezvoltarea patrimoniu
lui viticol“.
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BAIA MARE. Organizația de 
partid de la exploatarea minieră 
Săsar se ocupă de organizarea 
uneț agitații vizuale concrete și mo
bilizatoare. în secții, în locurile 
cele mai vizibile au fost ex-
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Constituind prima mare ridicare a proletariatului împotriva fascismului, după instaurarea dictaturii hitlsriște în Germania, luptele din februarie 1933 au gvut un puternic ecou în întreaga lutne, contribuind Iq creșterea prestigiului internațional al clasei noastre muncitoare și al partidului ei comunist.Facsimilele pe care le publicăm — iitluri ale articolelor apărute în presa comunistă și democratică din numeroase țări, fotocopii ale telegramelor, scrisorilor și moțiunilor de protest' împotriva represiunilor — ilustrează larga mișcare internațională de solidaritate cu proletariatul romîn.Iată numai oîteva titluri ; „Lupta feroviarilor romînt are o însemnătate internațională" („Pravdq") ; „Ambasadorul romîn la Paris refuză să primească delegațiile muncitorești. Ecoul solidarității proletare va parveni, în pofida cenzurii, proletariatului romîn“ („L’Humanité") ; „Proletariatul cehoslovac în sprijinul ceferiștilor“ („Rudo Pravo") ; „Mari lupte revoluționare în Romînia" (,,L’Unită"-Italia) ;București aq avut loc din nou evenimente sîngeroase" („La Răzon“-Argentina) ; „Ce. s-a întîmplat în eroicq luptă din Romînia? Cum qu rezistat greviștii neînar-mațl forțelor armate ale capitaliștilor*  („Daily Worker“-Anglia) ; „Declararea legii marțiale în Romînia*  („El Mundo”-Cuba); „Un uriaș proces în Romînia' (,Arbeiter Zeitung“^ Austria); „Frămîntări revoluționare în Romînia“ („Izvestia"-Uniunea Sovietică) ; „Luptele proletariatului romîn" („Rabotnicesko Delo“-Bul- gqria) ; „Crește mișcarea revoluționară în Balcani. Muncitorimea din Ro.mînia luptă cu eroișm împotriva foametei șl terorii' („O Neos Ri- ^oșpastis “ -Grecia).
Pornind de la aprecierile celei de-a XH-a sesiuni a Plenarei Co« 

mitetului Executiv al Internaționalei Comuniste asupra luptelor revo
luționara desfășurate In anii crizei economice, revista ,ȚLa Corespon- 
dance internationale'*  sublinia că lupta ceferiștilor .merită o atenție
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SONDE. REACTIVATE. Petroliștii din schela. Boldești acordă o mare atenție reparării sondelor vechi inactive. De la începutul a- nului și pînă în prezent au fost reparate și puse în funcțiune aici 3 sonde inactive, care dau sporuri însemnate de producție. La executarea lucrărilor de reparație s-au evidențiat în mod deosebit brigăzile de sondori conduse de Dumitru Vasile și Aurelian Rădu- lescu.
OLIMPIADA DE MATEMATI

CĂ A ELEVILOR. In 13 orașe și 
comune din regiunea Galați, prin
tre care Brăila, Focșani, Panciu, 
Independența și altele s-a desfă
șurat olimpiada locală de mate
matică. Din orașul Galați au 
participat aproape 500 de elevi. 
La această olimpiadă au luat 
parte un mare număr de elevi ai 
școlilor profesionale de pe lingă 
combinate, uzine, fabrici și șan
tiere.

PRIMA SERIE DE PUI. La 
G.A.S. Ovidiu, Moșneni și Man
galia din regiunea Dobrogea in
cubatoarele au scos prima serie 
de 33 000 de pui de găină din a- 
cest an. Inginerii zootehniști și 
medicii veterinari au luat măsuri 
pentru dezvoltarea lor în condiții 
optime. In vederea îmbunătățirii 
aprovizionării cu carne a litoralu
lui și centrelor muncitorești, uni
tățile agricole de stat din 
Dobrogea vor crește în acest an 
peste 1 100 000 de găini.

„CINE ȘTIE, CÎȘTIGĂ“. Recent, 
Casa raională de cultură Drăgăneșfi- 
Vlașca, în. colaborare cu Consiliul 
agricol raional a organizat un con
curs „Cine știe, cîșfigă“ cu tema 
„Sectorul zootehnic — Izvor de ve
nituri mari în gospodăria colectivă". 
Printre cei care au dat răspunsuri 
bune se numără Călin Bozieru, 
Gheorghe Delcea, Dumitru Tranda
fir și Marin Ogrlnja, brigadieri 
zootehnici. (De la Ciobanu Eugen, 
coresp. voluntar).

EXPOZIȚIE DE ARTĂ CULINARĂ. La 
Oradea s-a deschis o expozijie de 

arfă culinară cu vînzare organizată de 
Trustul de alimentafie publică Oradea.IN STAȚIUNILE DE PE VALEA OLTULUI. La Govora, Olă- nești și Călimănești cura balneară nu încetează nici iama. In prezent în cele trei stațiuni se află la odihnă și tratament circa 2 600 de oameni ai muncii din diferite localități ale țării.

Biblioteca comunală 
din Orlea, raionul Co
rabia, desfășoară o lar
gă activitate de popu
larizare și difuzare a 
cărții agrozootehnice în 
rîndul colectiviștilor. 
Panourile de popu
larizare a cărților a- 
grotehnice, așezate la 
locuri vizibile, sînt la 
îndemâna responsabili
lor cercurilor de citit și 
a cititorilor. Colecțiile 
de cărți și broșuri, mai 
ales cele folosite la 
cercurile agrozootehni
ce, au fost completate 
cu titluri noi.

Colectiviștii din co. 
muna noastră văd în 
cartea agrotehnică un 
bun sfătuitor. După ce 
a fost numit brigadier, 
lui Iancu Florescu, un 
colectivist harnic și 
priceput, îi era totuși 
destul de greu, să con

■te-,

deosebită... Ea a îmbogățit întreaga mișcare revoluționară cu noi forme și metode de luptă, aplicate pentru prima dată în Romînia“. „Mișcarea grevistă al cărui punct culminant îl constituie această grevă din București are o foarte mare semnificație, căci este indiciul profundei revolta care se dezvoltă acum împotriva inumanei și sîngeroasei cîrmuiri autocrate a guvernului și regelui romîn“ — scria „Daily Worker”. „Trimitem eroicilor muncitori feroviari din București salutul nostru frățesc împreună cu calda noastră solidaritate“ — se arăta într-o telegramă trimisă de scriitorii Henri Barbusse, Louis Aragon, Paul Vaillant-Couturier, Jean Richard Bloch, Charles Vildrac. In numele clasei muncitoare din Italia, secția italiană a Ajutorului Roșu Internațional a adresat guvernului romîn o scrisoare în care cerea : „încetați crimele voastre împotriva maselor muncitoare ! Eroicii conducători al grevei ceferiste din București trebuie să fie eliberați 1 Aceasta o cer masele muncitoare din întreaga lume“.Intr-un document al Comitetului Central al P. C. R. se sublinia t „Din toate părțile lumii, din Europa, America și Africa, din Franța, Anglia, Cehoslovacia, Bulgaria, Spania, Grecia, chiar din însclăvita Germanie, din Canada, Statele Unite, din Argentina, din Maroc și Africa de sud, milioane de muncitori au protestat și au cerut telefonic și în scris eliberarea ceferiștilor. Acestui strigăt al proletariatului international își alătură glasul sute din cei mai mari învățați și scriitori ai lumii“.
Grupajul de față a fost întocmit din docu

mente puse la dispoziție de Institutul de istorie 
a partidului de pe lingă C.C. al F.M.R.

ducă o brigadă, să a- 
plice metodele agroteh
nice înaintate. Biblio
tecara comunei, Mirela 
Papuc, și-a dat seama 
că lui Iancu Florescu îi 
lipsește acum mai mult 
ca oricînd cunoașterea 
agrotehnicii. L-a în
demnat să citească. 
Brigadierul a prins in
teres față de cartea a- 
grotehnică care i-a fost 
de mare folos. Bri
gada condusă de Flo
rescu a ajuns fruntașă 
pe gospodărie în ce pri
vește obținerea unor 
producții sporite de ce
reale. Acum, brigadie
rul recomandă colecti. 
vistilor broșurile din 
bibliotecă. El propune 
bibliotecarei să aducă 
diferite cărți noi.

Marcu Stellan cunoaș
te toate cărțile și broșurile din bibliotecă

despre agrotehnica cul
tivării sfeclei de zahăr, 
iar colectiviștii Nicolae 
Cumpănașu, Ion Pojaru 
și Polixenia Gavrilă au 
citit tot ce a apărut des
pre creșterea păsărilor 
M. Marin este socotit 
drept unul din cei mai 
pricepuți colectiviști in 
cultura legumelor pen
tru că citește mult. El 
o sprijină pe bibliote
cară în popularizarea 
cărților despre legumi
cultura..

Numeroși colectiviști 
își completează bibliote
cile personale cu cărți 
și broșuri. Multe din ele 
ne sînt recomandate la 
cercurile agrozootehnice, 
la conferințele de la că
minul cultural, în ca
drul unor prezentări de 
cărți.

COSTEL BÎCU 
colectivist

Pentru repararea tractoarelorLa S. M. T. Zăgujeni, 
raionul Caransebeș, re
parațiile tractoarelor se 
desfășoară anevoios din 
pricină că lipsesc unele piese de schimb și ma
teriale. Stațiunea noas
tră este aprovizionată 
cu piese și materiale de 
către întreprinderea 3 
Timișoara. Aceasta din 
urmă a înființat încă

din luna octombrie a 
anului trecut un punct 
de aprovizionare chiar 
la S.M.T. Zăgujeni. Dar 
tovarășii de la între
prinderea din Timișoa
ra s-au mulțumit nu
mai cu atît. In cele pa
tru luni care au trecut 
de la înființarea punc
tului de aprovizionare 
de la Zăgujeni, am pri

mit doar o singură dată 
materiale și nici atunci 
pe cele solicitate. Toa
te adresele noastre, prin 
care ceream să se ur
genteze trimiterea pie
selor de care avem ne
voie, au rămas nerezol
vate.

MARIN CONSTANTIN 
tehnician

După două luni
Cu 3 ani în urmă a 

trebuit să plătesc în 
contul secției financiare 
a Sfatului popular raio
nal Tudor Vladimires- 
cu (București) suma de 
20 de lei. Acest lucru 
l-am făcut chiar atunci: 
am achitat banii și mi 
s-a eliberat chitanța 
respectivă. Spre sfîrși- 
tul anului trecut am 
primit acasă o adresă 
prin care eram înștiin
țat că am de achitat... 
130 de lei, pe care nu i-aș fi plătit din anul 
1959. Bineînțeles, mi-arn 
dat seama că era vorba

de o greșeală și am fă
cut contestație. A ur
mat un șir întreg de co
respondențe, verificări 
etc., care au durat luni 
de zile. In cele din 
urmă, chestiunea a a- 
juns la Sfatul popular 
al Capitalei. S-a consta
tat, firește, că am drep
tate și s-a anulat plata 
sumei respective.

Deși cazul în sine este rezolvat, socot to
tuși că trebuie atrasă 
atenția asupra faptului 
că, din neglijența unor 
funcționari de la secția 
financiară a Sfatului

popular raional Tudor 
Vladimir eseu, s-au chel 
tuit de prisos muncă 
bani pe numeroar 
corespondențe purtăm Mai mult, din cauzcA 
încurcăturilor create, 
am fost multe zile pus 
pe drumuri fără ro^st.

Socotesc că, analizînd 
acest caz, Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului 
popular raional Tudor 
Vladimirescu va lua 
măsuri pentru îmbună
tățirea stilului de mun
că din secția financiară.

EM. SAFIR 
funcționar

n
■fc*'........■'"te

Oră da curs la școala tehnică de arhitectură și construcția oraș oloi
(Foto : AgerpresJ
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In hala de prelucrări mecanice a Uzinelor metalurgice Ciul
(Foto : R. Costin)

Lucrările consfătuirii pe țară 
a crescătoarelor de păsări

Consfătuirea artiștilor 
plastici amatoriLuni și marți a avut loc în Capitală o consfătuire pe țară a artiștilor plastici amatori organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul Central al Sindicatelor. La consfătuire au participat premiații celei de-a IlI-a Expoziții republicane de artă plastică a artiștilor . amatori, metodiști ai caselor regionale de creație populară, instructori ai cercurilor de artă plastică, profesori de la școlile populare de artă. Criticul de artă Mircea Deac, secretar al Consiliului artelor plastice, a prezentat un referat în care a analizat lucrările expuse la Cea de-a IlI-a Expoziție republicană de artă plastică, scoțînd în evidență perspectivele de dezvoltare a măiestriei artiștilor amatori. Referatul a fost urmat de discuții. Participantă la consfătuire au vizitat a- telierele unor artiști plastici de seamă, Muzeul de Artă al R.P. Romîne și Expoziția anuală de grafică. După încheierea consfătuirii, artiștii amatori s-au întîlniț la Uniunea Artiștilor Plastici cu sculptorul Ion Jalea, președintele Uniunii, și alți membri ai conducerii Uniunii.(Agerpres)
INFORMAȚII

• La Casa prieteniei romîno-sovietice 
À.R.L.U.S. din Capitală, în ciclul de con
ferințe „Probleme actuale ale medicinii 
sovietice",. conf. univ. Octav Costăchel, 
directorul Institutului de oncologie, a 
vorbit despre „Cercetări noi sovietice în 
domeniul oncologiei”.

* Spectacolul cu baletul „Romeo și 
Julieta” de Prokofiev, prezentat marți 
seara de Studioul de televiziune „Bucu
rești" în interpretarea colectivului Tea
trului de Operă și Balet al R- P- Romîne, 
a fost retransmis și de televiziunea din 
Sofia.

0 Spre sfîrșitul lunii va sosi la Bucu
rești pentru a susține cîteva spectacole 
Ansamblul de dansuri și balet condus de 
Salvador Vargas, cunoscut interpret al 
dansurilor spaniole. Artiștii spanioli vor 
susține spectacolele lor în zilele de 23, 24 
și 25 februarie în sala Palatului Republi
cii Populare Romîne.

® Luna viitoare, Bucureștiul va primi 
vizita cîntăreței franceze de muzică u- 
»* *>ară  Jacqueline Francois. In cadrul tur
neului pe care-1 Întreprinde în tara noas- 

Jacqueline Francois va da o serie 
-■certe în sala Palatului R.P. Romîne.

La 23 și 24 februarie se vor desfășu
ra la Poiana Brașov întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a campionatelor interna
tionale de schi ale R. P. Romîne. La 
întreceri vor participa sportivi din 11 
țări : R. D. Germană, Austria, Italia, 
R. S, Cehoslovacă, Franța, R. P. Bulga
ria, Iugoslavia, Finlanda, Belgia, R. P. 
Ungară și R. P. Romină.

★
Peste cîteva zile va sosi în tara noa

stră echipa selecționată de hochei pe 
gheată (tineret) a R. P. Polone. Hocheiș- 
tii polonezi vor întîlni sîmbătă și du
minică pe patinoarul artificial din par
cul „23 August” echipa de tineret a 
R. P. Romîne. Sîmbătă jocul începe la 
ora 19, iar duminică la ora 18.

★
Activitatea la tenis pe teren acoperit 

continuă cu desfășurarea unui concurs, 
care va avea loc între 16 și 23 februa
rie în sala clubului sportiv „Steaua” 
din cal. Plevnei 114. La concurs vor 
participa 48 de jucători șl jucătoare.

Din agenda Spartachiadei Fotbal
In regiunea Bacău, Ia Șpartachiada 

de iarnă a tineretului au participat peș
te 130 000 de tineri. Recent a fost or
ganizată ziua Spartachiadei de iarnă care 
a reunit în diferite concursuri 18 000 
ie sportivi. Un frumos succes a cunos
cut eeneursul de orientare turistică in
tre sportivii asociațiilor sportive Meta
lurgia, Unirea și Voința din Bacău. Pes
te 100 de schiori și-au trecut normele 
în concursul organizat pe dealul Său- 
ceștilor. La clubul C.F.R, dip Bacău au 
avut loc concursuri de patinai viteză, 
șah, tenis de masă și popice.

★
în ultimele zile, întrecerile Sparta

chiadei de iaxuă au atras un număr în
semnat de tineri din comunele și sate
le raionului Videle. Astfel, pe listele 
participanților s-au tnscFÎs pînă șeum 
peste 10 000 de coneurenți, De un fru
mos succes se bucură cqncursurile or
ganizate de asociațiile sportive Lumina- 
Videle. Tractorul-S.M'Ț. Tătărăști, Vii» 
toryl-Olteni, Flamura roșie-Clejani etq.

în aceste comune ș-au organizat o 
serie de „duminici sportive”, care au 
contribuit la atragerea tinerilor colecti
viști, mecanizatori si elevi In competi. 
tie. Cu acest prilej au avut loc con
cursuri de trîntăA Haltere, gimnastică, 
șah, tenis de masa, patinaj, săniuțe. De 
asemenea, la aceste acțiuni de masă au 
fost prezenti și o serie de sportivi frun
tași, care au făcut demonstrații si au 
împărtășit din experiența tor competi- 
tională tinerilor debutanti.

k
în raionul Lehliu, prima etapă a 

Spartachiadei de iarnă se apropia de 
sfîrsit. întrecerile peptru desemnarea 
campionilor pe comune prilejuiesc dis
pute atractive. Concursurile — organi
zate în toate cele 64 de asociații spor-, 
tive din raion — au atras un număr de

(Urmare din pag. I-a)spus unii vorbitori, ne întrebam : care este domeniul de activitate unde nu obținem rezultate pe măsura posibilităților ? Care este gospodăria cu cea mai bună experiență în a- ceastă privință ? în felul acesta s-au organizat schimburi de experiență cu scopuri precise. în unitățile cele mai bune, din care participanții au avut ce învăța.Și comitetul executiv al Consiliului nostru a folosit asemenea metode de muncă. Am organizat și unele schimburi de experiență. Din discuțiile purtate ne-am dat seama însă că trebuie să folosim în măsură mai
Sabri EMURLA 1 De la animale — 

președintele
G.A.C. cobadin | producții mariIn ședința consiliului agricol regional au fost dezbătute numeroase probleme privind dezvoltarea creșterii animalelor în regiune, realizarea de producții sporite de lapte, came, lînă. Cu această ocazie am aflat multe lucruri folositoare în legătură cu furajarea și îngrijirea animalelor, îmbunătățirea raselor, însămîn- țările artificiale, pregătirea cadrelor care lucrează în acest sector etc. Mă voi referi la una din aceste probleme — hrănirea rațională a animalelor—întrucît în această direcție am avut mai multe lucruri de învățat.Cu fiecare an, consiliul de conducere al gospodăriei noastre a dat o atenție tot mai mare asigurării furajelor necesare animalelor. Am sporit suprafețele cultivate cu diferite nutrețuri, lucrăm mai bine terenurile respective și ne ocupăm cu tot mai multă grijă de culturile duble și intercalate. Prin aceasta am asigurat în fiecare an cantitățile de furaje necesare efectivelor tot mal mari de animale. Așa se explică faptul că paralel cu sporirea efectivelor (astăzi creștem în gospodărie 826 bovine. 2 560 ovine, 2 400 porcine

aproape 15 000 de concurenti. Cu acest 
prilej au fost amenajate 12 săli de club, 
dotate eu mese de tenis și s-au procu
rat 300 de jocuri de șah, iar tinerii par- 
ticipanțf și-au confecționat, din resurse 
locale, 200 de săniuțe. La căminele cul
turale au apărut gazete de pe
rete, cuprinzînd materiale de îndru
mare, s-gu afișat extrase din regulamen
tul competiției, contribuind la populari
zarea concursurilor.

Cu mult interes au fost urmărite în
trecerile decisive desfășurate recent la 
asociația sportivă Biruința-G.A.C. Radu 
Vodă, unde au luat startul peste 400 de 
concurenti.

Ha « s t e v a r î u d m » i

Marți au continuat în Capitală lucrările consfătuirii pe țară a crescătoarelor de păsări, organizată de Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Consiliul național al femeilor din R.P. Romînă.In cadrul discuțiilor au luat cu- vîntul numeroase crescătoare de păsări și specialiști din unitățile a- gricole socialiste.In cuvîntul său, colectivista A- lexandrina Rădulescu de la G.A.C. Grindu, regiunea București, a arătat că anul trecut în gospodărie au fost crescuți 113 000 de pui cu 17 000 mai mulți decît erau planificați. Veniturile obținute din creșterea păsărilor au însumat astfel 1 078 000 lei. La obținerea acestor realizări au contribuit cele 55 de îngrijitoare de păsări ale gospodăriei.Cu interes a fost ascultat cuvîntul colectivistei Constanța Corei de la G.A.C. Aroneanu, regiunea Iași, care a povestit amănunțit felul cum a amenajat în gospodărie o cameră- incubator.Maistrul zootehnist Vica Stoica de la G.A.S. R. Sărat, regiunea Ploiești, a subliniat însemnătatea pe care o are aplicarea metodelor zootehnice înaintate în creșterea păsărilor. Gospodăria în care muncește a obținut rezultate bune datorită folosirii a- mesteourilor de furaje, alcătuite pe baza unor rații calculate în mod științific și a amenajării de cotețe mobile pentru întreținerea păsărilor. în felul acesta gospodăria a crescut anul trecut peste 80 000 de pui, de pe urma cărora a obținut însemnate beneficii.

mare aceste metode, mai ales pentru cunoașterea și răspîndirea metodelor înaintate de creștere a animalelor — sector în care rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților gospodăriilor colective din raionul nostru.în ședință s-a arătat că trebuie să dăm o atenție mai mare ținerii cu regularitate a ședințelor pe secții. organizării de instructaje și cursuri de scurtă durată cu diferite cadre de conducere din gospodăriile colective.învățînd din experiența altor consilii agricole, îmbunătățim continuu metodele de conducere a agriculturii raionului.

și 5 000 de păsări matcă) a sporit și productivitatea lor. In anul trecut noi am obținut în medie de la fiecare vacă furajată 2 467 litri lapte, de la fiecare oaie 3,270 kg lînă și 39 litri lapte etc.Participînd la ședința consiliului mi-am dat seama că în această direcție noi avem încă destule de făcut. In ședință s-a vorbit despre necesitatea extinderii în cultură a unor plante ca iarba de sudan, soia, sparceta etc. Cu mult interes am ascultat cele relatate în ședință cir privire la marile avantaje ale cultivării sorgului hibrid pentru boabe ; în afară de faptul că această plantă este deosebit de rezistentă la secetă, dă producții mari la hectar. Sorgul poate fi fplosit cu succes în hrana porcilor, a vacilor, tineretului taurin. Ne vom strădui să cultivăm și noi această plantă valoroasă. De asemenea vom extinde cultura dovlecilor printre porumb pe 500 de hectare iar culturile duble pe 350 hectare.Din ședință am învățat că pentru obținerea unor producții bune de lapte nu-i de ajuns să asiguri fu

Juniorii de la Progresul 
au plecat în ItaliaEchipa d& fotbal (juniori) Progresul București a plecat în Italia pentru a participa la tradiționalul turneu internațional de juniori de la Viareggio. Din lot fac parte, printre alții, Suciu, Duca, Grăjdeanu, Mihăilescu, Kiss, Pavlovici, Sorin Avram, Sfîrlogea, Donciu, Mihăilâ.Progresul București va juca în grupa B, alături de echipele Samp- doria, Fiorentina și Bayern Mün-

Printre cei înscriși se află Tiriac, G. 
Bosch, V. Serester, Al. Bardan, P. Măr- 
mureanu, Julieta Natnian, Mariana Cio- 
golea și alții.

★
în „Cupa campionilor europeni” la 

volei (masculin) echipa Ujpest Budapes
ta a învins la Lisabona cu 3—0 (17—15 ; 
15—5 ; 17—15) echipa Ginnasio, campi
oana Portugaliei. Voleibaliștii maghiari 
s-au calificat pentru sferturile de finală.

★
Tradiționalul cros internațional orga

nizat de Federația sportivă muncitoreas
că din Elveția (Satus) s-a desfășiirat a- 
nul acesta pe străzile Genevei și a fost 
cîștigat de atletul sovietic Kuzin. El a 
parcurs 8 500 m în 30’58”.

k
Comitetul de organizare a campiona

telor mondiale de tenis de masă, care 
vor avea loc între 5—14 aprilie la Pra- 
ga, anunță că pînă în prezent s-au în
scris la competiție sportivi din 50 de 
țări. (Agerpres)

Vorbind despre avantajele creșterii păsărilor de apă, colectivista Constanța Trache de la G.A.C. Periam, regiunea Banat, a arătat că anul trecut gospodăria a obținut numai din creșterea gîștelor peste 100 000 lei. Pe baza experienței cîștigate, ea s-a angajat să crească în acest an cel puțin 4 500 de gîște.Referindu-se la problema pregătirii cadrelor, ing. Lidia Matveeschi, de la G.A.C. Dochia, regiunea Bacău, a subliniat că în fiecare an gospodăria trimite colectivistele la diverse centre avicole pentru a-și însuși metode înaintate de creștere a păsărilor. De asemenea, crescătoarele de păsări își îmbogățesc cunoștințele la cursurile învățămîntu- lui agrozootehnic.Dr. Virginia Stoenescu, șef ds secție la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur“, a prezentat un referat despre „Măsuri practice pentru prevenirea și combaterea bolilor la păsări și în special la pui“.In cadrul consfătuirii au mai luat cuvîntul ing. Melinte Tiberiu din partea Consiliului agricol regional Iași, dr. Aurelian Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Suceava. Ileana Kiss, crescătoare de păsări la G.A.C. Sărmaș, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, Polixenia . Radu, brigadier avicol la G.A.C. Topalu, regiunea Dobro- gea, Despina Ionescu, crescătoare de pui la G.A.C. „Unirea« Corabia, regiunea Oltenia, și alții.Lucràrilé consfătuirii continuă.(Agerpres)

rajele, deși acesta este lucrul principal. Fără o hrănire rațională, diferențiată. în funcție de producție, de potențialul productiv al fiecărui animal. nu se pot obține rezultatele dorite. Trebuie spus că pînă acum noi nu prea am ținut seama de acest lucru. Cu aceeași rație au fost hrănite Și vacile care dădeau 10 litri lapte zilnic și cele care dădeau 15 litri. Administrarea diferențiată a tainurilor era lăsată doar pe seama priceperii îngrijitorilor. Pentru a putea aplica furajarea rațională vom trece și noi, încă din acest an, la gruparea vacilor după producția pe care o dau. Loturile cu producțiile cele mai mari vor fi date in grija celor mai buni îngrijitori. Totodată Vom alcătui rații diferențiate care, în funcție de producția pe care o dau, să asigure animalelor toate elementele de care au nevoie. Sintern, siguri, că în felul acesta rezultatele.. vor fi mult mai bune.In ședința secției de creștere a animalelor unii tovarăși au vorbit pe larg despre avantajele mari pe care le prezintă creșterea tineretului bovin, a porcilor și păsărilor în tabere de vară. Folosind această metodă, lucrătorii de la gospodăriile de stat Moșneni, Peștera etc. nu numai că au reușit să reducă consumul de concentrate, dar au obținut produși sănătoși, viguroși. productivi. É drept, noi am făcut ceva în această direcție. Astă vară, de pildă, de la vîrsta de două luni toți cei 11000 pui pe care i-am valorificat către stat au fost scoși în tabere pe lucernieră, sparcetă și miriște. Rezultatele au fost dintre cele mai bune. Am economisit multe grăunțe, am înlăturat aproape cu totul mortalitățile. Va trebui să. extindem această. metodă și la creșterea porcilor și bovinelor tinere.Mai sînt și alte învățăminte desprinse în ședința Consiliului agricol regional pe care le vom aplica în practică și care vor duce la sporirea producției și întărirea gospodăriei noastre.

chen. Potrivit sistemului de desfășurare a competiției, Progresul va disputa două meciuri (tur-retur) cu Sampdoria, uimind ca învingătoa- rea să se întîlnească cu Fiorentina sau cu Bayern pentru desemnarea cîștigătoarei seriei. La turneul de la Viareggio participă 16 echipe din 8 țări.
Petrolul-Ploieșli în GreciaEchipa de fotbal Petrolul Ploiești a sosit la Atena venind din Irak. Fotbaliștii romîni vor susține în Grecia trei meciuri. Ei vor întîlni la13 februarie pe Panathinaikos, la14 februarie pe Olimpiakos, iar 5 zile mai tîrziu vor juca cu Aek.înainte de a pleca din Irak, Petrolul a jucat în orașul Basra cu selecționata locală. Fotbaliștii romîni au cîștigat cu scorul de 2—0 (2—0) prin punctele marcate de Dridea și Anton Munteanu.

Un nou sistem competițional 
în 1963—1969Federația romînă de fotbal a a- doptat recent o hotărîre prin care se stabilește noul sistem de organizare a diferitelor competiții. Astfel în anul competițional 1963— 1964 campionatul categoriei A se va desfășura într-o serie de 14 e- chipe, iar campionatul categoriei B în două serii de cîte 14 echipe, în loc de trei serii cît erau pînă a- cum. Se reînființează campionatul categoriei C, cu 4 serii de cîte 12 echipe.

Plenara C. C. al P. C. 
din ColumbiaBOGOTA (Agerpres).— La Bogota are loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia. în raportul prezentat, Alvaro Vasquez, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Columbia, a subliniat că „prin politica sa, Uniunea Sovietică a salvat Cuba și a salvat cauza păcii“. Rezolvarea crizei, a spus în continuare raportorul, nu înseamnă că natura agresivă a imperialismului s-a schimbat. Rezolvarea crizei se datorește faptului că lagărul socialist a devenit atît de puternic încît s-a transformat în factorul hotărîtor al vieții internaționale și el este capabil să zădărnicească toate mașinațiunile războinice îndreptate împotriva libertății popoarelor.Reférindu-se la situația politică internă a Columbiei, raportorul a spus că în țară crește presiunea clicii militariste, libertățile cetățenești sînt ciuntite și, cu sprijinul armatei, moșierii folosesc forța împotriva țăranilor și acaparează pămîntu- rile lor. Alvaro Vasquez a subliniat în încheiere că partidul comunist, împreună cu celelalte forțe revoluționare și democratice, trebuie să fie gata să dea o ripostă oricărei încercări din partea clicii militariste care urzește planuri de a da o lovitură de stat.

Vizita în R, P. Ungară a delegației Ministerului InvățămîntuluiBUDAPESTA 11 (Agerpres). — La invitația Ministerului Culturii al R. P. Ungare, timp de cîteva zile o delegație. a Ministerului învățămîn- tului al R. P. Romîne, condusă de tov. Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului, a vizitat R. P. Ungară.Delegația a fost primită de Uku Pal, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., ministrul culturii, Molnâr J.ânos, adjunct al ministrului culturii.în.. timpul șederii sale în R. P. Ungară, delegația a vizitat. Academia de. Științe a, R.P. Ungare, institute de învățămînt superior și alte instituții de artă șl cultură.Luni seara, ambasadorul R. P. Romîne la Budapesta, Mihail Ro- șianu, a dat în cinstea delegației un cocteil.Au participat Molnâr Jânos și Hadnagy Lâszlo, adjuncți ai ministrului culturii, Pu ja Frigyes, adjunct àl ministrului afacerilor externe,. Rosta Endre, vicepreședinte al Institutului pentru relații culturale cu străinătatea, . Csanădi György, prim adjunct al ministrului poștelor și comunicațiilor, Ortutay Gyula, rectorul Universității Eötvös Lorând, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Culturii. academicieni și profesori universitari,
„Caragiale 

trebuie citit"

Sub semnătura lui, Roger Saze- 
rat, revista pariziană „France Ob
servateur’’ recenzează volumul de 
opere de I. L. Caragiale apărut in 
limba iranceză (Editura Meridiane, 
București 1962). Recenzentul no
tează „înclntarea continuă" cu 
care se citesc cele aproape 800 de 
pagini ale Operelor și scoate in 
evidentă torța satirei lui Cara
giale. „O scrisoare pierdută", se 
spune in recenzie, „comedia cea 
mai celebră a lui Caragiale" este 
o „capodoperă a teatrului politic" ; 
și celelalte piese prezentate in vo
lum „sînt bogate în numeroase ca
lități" ; despre „Conul Leonida iată 
cu reactiunea", recenzentul scrie: 
„Cită forță, încă o dată, a sar
casmului !" ; „D-ale carnavalu
lui", de asemenea, este „extrem 
de plăcută, in complicarea ne- 
sfîrșită a situațiilor, in această 
farsă in care trăsăturile comice a- 
bundă”. Marea descoperire pe care 
o procură acest volum de Opere — 
scrie mai departe Sazerat — sînt 
Momentele și Schifele, in a căror 
„varietate strălucitoare există de 
toate și aproape nimic care să nu 
fie ceva de bună calitate... Este 
greu să alegi in această galerie". 
„Momentele amintesc de Mark 
Twain în ceea ce are el mai bun.

Caragiale trebuie citit".

Un avion cu 7 pasageri la bord a aterizat forțat în nordul peninsulei La
brador. Pilotul, însoțit de un pasagei eschimos, a parcurs 120 de km prin în
tinderile de gheață, pe un ger de minus 20 grade, pînă au ajuns la prima așezare 
omenească. Astfel, pasagerii avionului, care timp de două săptămîni s-au hrănit 
mimai cu carne de focă congelată, transportată de avion, au putut fi salvați Ia 
timp. Avioane canadiene au fost trimise apoi la locul unde s-a efectuat aterizarea 
forțată. Fotografia înfățișează sosirea primelor ajutoare.

0 cwintare a lui Pahmiro TogliattiROMA (Agerpres). —Luînd cuvîntul la Milano, Pal- miro Togliatti, secretarul general al Partidului Comunist Italian, a relevat că, după reglementarea crizei din Cuba, președintele Statelor Unite a declarat că, dacă această criză n-ar fi fost lichidată, în cîteva ore în întreaga lume ar fi pierit cîteva sute de milioane de oameni. Or, moartea a cîteva sute de milioane de oameni, a arătat Togliatti, înseamnă distrugerea civilizației noastre, care a fost creată în decursul veacurilor în procesul de luptă a tuturor oamenilor și a tuturor claselor sociale. Togliatti a subliniat apoi că este necesar să se revizuiască politica externă a Italiei, respingîndu-se directivele care au fost dictate de grupurile monopoliste în cursul ultimilor 10-15 ani.în continuare, Togliatti a scos în evidență necesitatea de a se promova o politică de coexistență pașnică, despre care se discută în momentul de față în rindurile mișcării comuniste internaționale. Această discuție, despre modul în care se poate obține coexistenta pașnică si se poate înainta spre socialism, constituie un criteriu al forței noastre, o dovadă a faptului că am înaintat. Nu mai sîntem un mic grup de propagandiști izolați, expuși persecuțiilor. Sîntem mari partide de masă care dispun de forță și sînt investite cu răspundere. In lume există țări întregi care sînt conduse de masele populare, de clasa muncitoare, ai căror conducători poartă o răspundere mereu crescîndă pentru evoluția politicii internaționale. Iată de ce discutăm problemele noastre. Adversarii noștri trebuie însă să țină minte că noi le discutăm pentru a realiza o unitate și mai mare. De
ăl Conferința pentru folosirea științei și tehnicii 
il in interesul regiunilor insuficient dezvoltateGENEVA 12. De la trimisul special Agerpres, C. Benga :Conferința Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate. care se desfășoară la Geneva, a intrat în a doua săptămînă a lucrărilor sale. Pînă în prezent au fost ascultate peste 400 de rapoarte și comunicări, au fost vizionate numeroase filme și alte materiale documentare.în cursul examinării diferitelor aspecte legate de problema ajutorului destinat regiunilor insuficient dezvoltate ale lumii au ieșit la iveală două moduri diferite de abordare a acestei probleme importante. Pe de o parte apare tendința țărilor occidentale, în primul rînd a fostelor puteri coloniale, de a-și menține controlul asupra economiei tinerelor țări ale Asiei și Africii, de a mî- nui „ajutorul“ pe care-1 promit, în primul rînd pentru a asigura cercurilor monopoliste respective profituri cît mai mari.Pe de altă parte, la ședințele de lucru și în convorbirile de pe culoare, poziția delegațiilor țărilor socialiste în problema ajutorării regiunilor insuficient dezvoltate este a- probată cu căldură de către reprezentanții multor țări ale Africii, Asiei și Americii Latine.O confruntare a celor două puncte de vedere în problema dezvoltării tinerelor state recent eliberate a avut loc și în ședința din 12 februarie, cînd conf. univ. Costin Murgescu, director adjunct al Institutului de cercetări economice al Academiei R. P. Romîne, a combătut părerile celor care socotesc că dezechilibrele sociale, care apar în țările în curs de dezvoltare ar fi inevitabile mersului civilizației. O asemenea părere, a spus delegatul romîn, izvorăște din constatarea că țările dezvoltate din punct de vedere industrial au cu

DîN CAUZA CEȚiiîn seara zilei de 11 februarie cargou] vest-german „Flachsee“, cu un deplasament de 1 300 de tone, s-a scufundat în urma ciocnirii cu un cargou canadian cu un tonaj de 7 151 de tone. Ciocnirea s-a produs din cauza ceții care a redus vizibilitatea de deplasare. Echipajul vasului vest-german a fost salvat. 

aceea nu trebuie să se vorbească ' despre o sciziune în rindurile mișcării comuniste internaționale, ci numai despre discuție.Nu putem, a spus Togliatti în continuare, să avem o atitudine indiferentă față de agravarea situației din Europa, ce se caracterizează prin întărirea monopolurilor și a grupurilor conservatoare sau revanșarde. Referindu-se la alianța periculoasă^ dintre Franța și Germania occidentală, Togliatti a spus : în fața acestei situații sîntem datori să luptăm "*  pentru o politică de neangajare și de neutralitate. Desigur, o aseme-.«« nea politică nu poate fi actuala po- . litică echivocă și periculoasă, pro- ... movată de guvernul italian în pro- • blema bazelor pentru rachete, create pe teritoriul nostru. Se știe că la. bordul submarinelor și crucișătoare- - loi’ vor fi amplasate rachete „Polaris“. Rezultă că aceste rachete, «... care în mod teoretic nu trebuie sase afle în porturi italiene, vor fi. , amplasate la bazele de pe peninsula noastră și din această cauză vor lărgi eventuala zonă a contraloviturii a- ‘ tomice. Poporul italian cere o politică care să prevadă măsuri concrete îndreptate spre asigurarea păcii ca, de pildă, încheierea unui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia, sau propunerea de a se constitui zone denuelearizate în Europa. Aceasta ar putea aduce o contribuție serioasă care să permită pe viitor să se pășească pe calea dezarmării generale și controlate.In cuvîntarea sa, Togliatti a analizat, de asemenea, problemele comerțului internațional, precum și problemele legate de actuala campanie electorală din Italia.

noscut fenomene similare în peri-» oada tinereții lor industriale. Res- pingînd resemnarea și scepticismul - pe care îl generează asemenea para-" lelisme istorice, delegatul țării noastre a subliniat că studiul istoriei tre-:"r" bule să ajute ca experiențele dureroase prin care au trecut unele po-,. poare cu un secol în urmă să per-.-s. mită popoarelor care pornesc astăzi pe drumul dezvoltării să evite a- ceastă cale chinuitoare. Referindu-se la experiența Romîniei în problema socială atît de complexă ca aceea a urbanizării, conf. univ. Cos-. ■ tin Murgescu a analizat efectele sociale diferite ale acestui proces în perioada antebelică și apoi în perioada revoluției populare din țara noastră. Vorbitorul a subliniat im-.,' portanța pe care o are proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, care permite o planificare efectivă și stabilirea formelor celor mal corespunzătoare menite să asigure rezolvarea concretă a problemelor de către masele populare.în cadrul ședinței'de marți a con-.,.;- ferlnței prezidată de J. C. Edorîen, 1 (Nigeria) vicepreședinte al conferinței, au mai luat cuvîntul R. Du
mont (Franța). C. A. Doxidis (Gre- • ■ cia), K. Perczel (R. P Ungară), M. 
Tumin (S.U.A.) și alții.De asemenea, marți au avut loc' diverse ședințe specializate.ale confe-- ' rinței. în cadrul ședinței care a discutat problema îmbunătățirii combustibililor și tehnicii prelucrării petrolului, a luat cuvîntul dr. ing. 
Remits Răduleț, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, care'’ a vorbit despre experiența R.P. Ro- mine în industria carboniferă. De asemenea. în cadrul .aceleiași ședințe, de'egatul romîn- a expus me- t,odeTe de rafinare a petrolului și procedeele de obținere a sortimentelor de produse chimice și alte derivate ale petrolului.

VULCANUL MWAMl
A ÎNCEPUT SĂ ERUPĂZiarul „Asahi" anunță că vulcanul Minami, situat în insula Sakurajiwq ... a început să erupă în dimineața zilei de 11 februarie. Craterul vulcanului este acoperit de o pătură groasă de fum și lava esie aruncată la o mare înălțime.

VÎNĂTOARE CU AJUTORUL...

SEMNALELOR RADIOVînătorii canadieni au găsit o nouă metodă pentru stîrpirea lupilor'. Prinzînd una din fiare, ei îi leagă la git un radioemițător și o lasă să se întoarcă la haită. După semnalele radioemițătotului, vînătorii stabilesc unde se află haita, o înconjoară și o lichidează.
ÎL VEDEA PENTRU ULTJMA OARĂ...O zi obișnuită din viata familiei 
Dill. Cînd mama a deschis televizo
rul, micul Stanley a venit mai a- 
proape. Pe ecran a apărut imaginea - 
unui elicopter al forțelor armate a- 
mericane. Alături de solda(ii ngodinh- ' 
diemiști se putea vedea echipajul eli
copterului — americani în uniforme 
militare. Crainicul dădea explicații : 
soldafii pleacă într-o misiune „obiș
nuită" de reprimare a partizanilor 
sud-vietnamezi. Deodată băiatul scoa
te un strigăt : „Mamă, uite-1 pe tata !". 
Era ultima oară cînd. Stanley îl ve
dea pe tatăl său în viață. Șase ore 
mai tîrziu, de la Washington a sosit 
o telegramă în care se anunța că ser
gentul William Dill, tatăl lui Stanley, 
a fost ucis în timpul unei operații de 
reprimare a partizanilor sud-vietna
mezi, la 35 de mile depărtare de 
Saigon.
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geneva I Au reînceput lucrările Comitetului
DANEMARCA în-

celor 18
JAPONIA

pentru dezarmare și pace în treaga lume.

Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anul 1963 între Academia R. P. Romîne 

și Academia de Științe a U.R.S,S. basadorul R.P. Romîne la MosîrF' a, Nicolaie Guină, și alțl membri ambasadei.Cu prilejul semnării planului colaborare Pe anul 1963, Prezidi / Academiei de Științe a U.R.S-S. à oferit un dejun în cinstea delegației Academiei R.P. Romîne.
Marți, după o întrerupere de 54 de 

zile, și-a reluat lucrările Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare, 
în preajma orei 15 (ora locală) pe 
culoarele Palatului Națiunilor dom
nește o vie animație. Delegațiile se 
reîntâlnesc, se fac schimburi de pă
reri, iar unii răspund la numeroase
le întrebări ale ziariștilor care au 
venit și de data aceasta din zeci de 
țări pentru a ține la curent cu 
mersul lucrărilor milioanele de 
oameni care așteaptă ca tratativele 
să ducă la soluționarea problemei 
vitale a zilelor noastre — dezar
marea generală și totală.

După puțin timp delegațiile își 
ocupă locurile în Sala de Consiliu. 
La masa tratativelor au luat loc re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A., Angliei, 
R. P. Romîne, R. P. Polone, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, Canadei, 
Italiei, Indiei, R.A.U., Nigeriei, Sue
diei, Etiopiei, Birmaniei, Mexicului 
și Braziliei. Numai fotoliile rezervate 
reprezentanților francezi rămân 
goale, căci, după cum se știe, Franța 
continuă să refuze a lua parte la 
tratative. La ședința inaugurală de 
astăzi participă și reprezentantul 
secretarului general al O.N.U., Omar 
Lutfi.

La ora 15,10 ședința este deschisă 
de președintele ședinței, Padilla Ner
vo, șeful delegației Mexicului. Cu
vintele lui, în care se subli
niază necesitatea încheierii unui a- 
cord eficace care să elimine primej
dia unui război nuclear, sînt ascul
tate cu atenție.Vorbitorul a subliniat că în prezent cursa înarmărilor se desfășoară într-un asemenea ritm,. încît încheierea unui tratat cu privire la dezarmare se impune cît mai neîntîrziat. El a subliniat, de asemenea, necesitatea urgentă de a se încheia un acord privitor la încetarea experiențelor cu arma nucleară.

După cuvîntarea președintelui șe
dinței, reprezentanții presei au pă
răsit sala de consiliu.In cadrul ședinței care a continuat, primul a luat cuvîntul reprezentantul S.U.A., William Foster. După ce a citit mesajul președintelui S.U.A., Kennedy, în care, printre altele, se spune că în prezent există mari speranțe pentru încheierea

unui acord cu privire la experiențelor cu arma Foster a consacrat o bună cuvîntarea sa încercărilor monstra că realizarea unuiprivind încetarea experiențelor arma nucleară ar fi depins și depind numai de Uniunea Sovietică.
încetarea nucleară, parte din de a de- acord cu

De ia trimisul nostru 
ia Geneva mai

El nu a prezentat nici un fel de propuneri noi, constructive.Luînd cuvîntul, reprezentantul U.R.S.S., V. V. Kuznețov, a făcut o caracterizare a situației internaționale și a stării tratativelor în problema dezarmării și mai ales în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. El a subliniat că popoarele insistă asupra soluționării cît mai grabnice a celei mai urgente probleme a contemporaneității — dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional.Acordul cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară — a subliniat V. V. Kuznețov — poate fi realizat chiar de pe acum și Uniunea Sovietică este gata să treacă la aceasta imediat. Adresăm — a spus el — guvernelor S.U.A. și Marii Britanii, tuturor membrilor comitetului chemarea de a face tot ce- depinde de ei pentru a se obține un succes în această acțiune importantă.Din însărcinarea guvernului sovietic, V. V. Kuznețov a supus examinării- Comitetului un proiect de declarație privind renunțarea la folosirea teritoriilor străine pentru amplasarea mijloacelor strategice transportare la țintă a armei cleare;Guvernul sovietic propune semnînd această declarație, guvernele să-și asume obligația solemnă de a lichida de pe teritoriile străine bazele pentru submarinele înzestrate cu arma racheto-nucleară și de a renunța la folosirea porturilor străine ca bază pentru aceste submarine ; de a retrage din porturile străine portavioanele avînd la bord avioane cu arma nucleară ; de a lichida in-

stalațiile strategice pentru lansarea rachetelor, amplasate pe teritoriile altor țări și de a retrage pe teritoriul propriu rachetele cu o rază de acțiune de peste 1 500 km și încărcăturile nucleare pentru acestea ; de a retrage de la bazele de pe teritorii străine înlăuntrul frontierelor naționale bombardierele strategice destinate transportării la țintă a bombelor nucleare și aceste bombe nucleare. Aceste măsuri vor constitui un pas pe calea spre măsuri ample în vederea dezarmării.Guvernele statelor semnatare ale declarației urmează, de asemenea, să se angajeze a nu plasa pe teritorii străine si a nu crea în porturi străine baze pentru mijloacele de transportare la țintă a armei nucleare, a încărcăturilor și bombelor nucleare.Experiența zilelor noastre, a spus V. V. Kuznețov, inclusiv experiența reglementării pașnice a crizei din regiunea Mării Caraibilor, demonstrează că cele mai complicate și cele mai grele probleme pot fi soluționate cu succes dacă părțile cointeresate le abordează de pe poziția rațiunii și dacă ele apreciază realist situația existentă. De pe aceste poziții trebuie să abordăm și noi soluționarea. problemei dezarmării.
Joseph Godber, reprezentantul Marii Britanii, care a luat apoi cu- vîntul, a încercat să justifice reluarea de către Statele Unite a experiențelor nucleare, precum și cursa înarmărilor care se desfășoară în Occident.noua propunere verrtul Uniunii Sovietice, delegatul Marii Britanii s-a grăbit să o declare inacceptabilă pentru Anglia-

COPENHAGA 12 (Agerpres).— In Danemarca a început săptămîna luptei pentru dezarmare și pace. întreaga lume sprijină ideea dezarmării generale controlate, a declarat pastorul Uuffe Hansen, președintele Consiliului național pentru apărarea păcii, membru al Consiliului Mondial al Păcii, adresîndu-se luptătorilor danezi pentru pace în cadrul unei adunări care a avut loc la Copenhaga. Noi trebuie să spunem guvernelor și parlamentelor tuturor țărilor: dacă ați recunoscut că ideea dezarmării este justă și dacă ați înțeles necesitatea dezarmării, dovediți acest lucru în fapt, a spus vorbitorul.In cadrul săptămînii luptei pentru dezarmare și pace vor avea loc discuții; vor fi prezentate filme și piese de teatru consacrate luptei pentru pace.In dimineața zilei de marți, ciuda gerului deosebit de puternic, în piața din fața primăriei din Copenhaga a avut loc o demonstrație a partizanilor păcii. Demonstranții au manifestat cu pancarte cu lozinci, chemînd la lupta pentru destinderea încetarea cleară și

TOKIO 12 (Agerpres). — în por
tul Kobe, din Japonia, a avut loc o 
demonstrație de protest în legătură 
cu sosirea în acest port a navei port
avion americane „Kitty Hawk", 
navă amiral a celei de a șaptea es
cadrile de nave portavion ale flotei 
a 7-a a S.U.A. în Extremul Orient.

Participanții la demonstrație — re
prezentanți ai populației din Kobe, 
Osaka, Kioto și alte orașe din pre
fectura Hyogo — s-au urcat în nave 
pescărești și au făcut un cerc de 
protest în jurul navei portavion a- 
flată în rada portului. Exprimând 
voința fermă a poporului japonez, 
demonstranții au scandat: „Jos 
războiul și armamentele“. Aceste cu. 
vinte erau scrise 
care se înălțau 
pescărești.

și pe •pancartele 
deasupra navelor

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Al. Stark transmite :Intre 8 și 12 februarie au avut loc la Moscova tratativele între delegațiile Academiei Republicii Populare Romîne și Academiei de Științe a U.R.S.S. în vederea semnării planului de colaborare științifică pe anul 1963. Tratativele s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie frățească și cordialitate. Marți, 12 februarie, a avut loc semnarea planului de colaborare științifică pe anul 1963 între cele două academii. Din partea Academiei RP. Romîne planul a fost semnat de academicianul Ștefan Milcu, secretar-prim al Academiei R.P. Romîne, iar din partea Academiei de Științe a U.R.S.S. de G. D. Afanasiev, secretar științific principal ad-interim al Academiei, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S.La semnare au asistat M. Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., P. Fedoseev, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor' Externe al U.R.S.S., reprezentanți ai Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru legături culturale cu țările străine.Au fost de asemenea de față am-

•fcIntr-o declarație făcută agenției TASS, acad. Ștefan Milcu și-a exprimat satisfacția față de alegerea temelor științifice pe care le vor e- labora oamenii de știință sovietici și romîni în anul 1963.Elaborarea temelor stabilite (efectuarea de observații asupra sateliților artificiali ai Pămîntului, realizarea unor sisteme fundamentale ale pozițiilor stelare, mediul interp al organismului și altele), a declarat; „va duce, la continua dezvoltai”- științei spre folosul țărilor noas\Gheorghi Afanasiev a relevat 1 rile succese obținute de oamen‘ știință sovietici și romîni anul,: eut. El a declarat că semnarea nului de colaborare științifică ț nul 1963 constituie o mx’'ty i dezvoltării și întăririi conti, laborării frățești dintre oam știință din U.R.S.S. și R. P. Ro.-./hă.ae

de nu-ca,

Aspect din sala do Consiliu la reluarea lucrărilor Comitetului celor
18 pentru dezarmare. (Telefoto : Agerpres)

In legătură cu eșecul tratativelor de la Bruxelles

Dezbaterile din Camera ComunelorLONDRA 12 (Agerpres). — La 11 februarie, cu prilejul deschiderii dezbaterilor în Camera Comunelor în legătură cu eșecul tratativelor de la Bruxelles, primul ministru al Angliei, Macmillan, a declarat că nu ascunde „deziluzia profundă a guvernului din cauza întorsăturii pe care au luat-o evenimentele“ la tratativele de la Bruxelles privind intrarea Angliei în Piața comună. Primul ministru englez a susținut din nou că tratativele au fost întrerupte nu din cauză că se aflau în pragul eșuării, ci din cauză că ajunseseră la momentul de a fi încheiate cu succes. După cum a declarat Macmillan, tocmai în acest moment Franța a pus capăt acestor tratative prin metode violente.Declarînd că este pentru continuarea politicii în vederea aderării Angliei la Piața comună europeană, Macmillan a dat de înțeles că guvernul intenționează să-și revizuiască politica finanțării agriculturii, care timp îndelungat a făcut obiectul unor discuții violente la tratativele eșuate de la Bruxelles. Mac-

millan a făcut cunoscut că guvernul a propus să se convoace la Londra o conferință a miniștrilor comerțului din țările Commonwealthului.Camera Comunelor urmează să decidă asupra a două rezoluții : asupra rezoluției guvernului care cere Camerei să se pronunțe pentru încredere în „capacitatea" lui de a face față situației politice și economice create după eșecul tratativelor de la Bruxelles și asupra rezoluției de neîncredere, prezentată de fracțiunea parlamentară a partidului laburist. Odată cu prezentarea a- cestei rezoluții, Harold Wilson, reprezentantul fracțiunii laburiste pentru problemele de politică externă, a declarat între altele : La Bruxelles au suferit eșec nu numai tratativele cu privire la aderarea Angliei la Piața comună, dar și politica economică, militară și externă a guvernului. Guvernul Macmillan, a spus el, trebuie să renunțe la speranța că „la Bruxelles temperatura se va încălzi“. Wilson a declarat că guvernul s-a dovedit incapabil să ducă o politică care ar putea însufleți economia engleză.
Noul guvern irakian recunoscut de o serie de țăriMOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS , transmite : Ca răspuns la cererea a- dresată de noul guvern al Republicii Irak guvernului U.R.S.S. referitor la recunoașterea diplomatică, ambasadorul U.R.S.S. la Bagdad, Mihail Iakovlev, a fost însărcinat să declare că „guvernul sovietic va întreține și pe viitor relații diplomatice cu Republica Irak în interesele dezvoltării continue a prieteniei și colaborării multilaterale, care s-ac stabilit între țările noastre, și recunoaște noul guvern al Irakului'.Guvernul sovietic, se spune în continuare în declarație, pornește de la

principiul că numai poporul fiecărui stat este în drept să rezolve problema guvernului și forma de guvernă- mînt și că respectarea drepturilor suverane constituie un principiu important al relațiilor dintre state. Poporul sovietic urează poporului Republicii Irak succese pe calea întăririi independenței naționale și progresului.După cum s-a anunțat, noul guvern al Irakului a mai fost recunoscut de Anglia, R.P.F. Iugoslavia, R.F. Germană, S.U.A., Sudan, Tunisia, Turcia și de alte țări.

care se desfășoară Fără a studia cu atenție prezentată de gu-
★

Pe culoarele Palatului Națiunilor 
se relevă că încheierea unui acord 
care să interzică experiențele nu
cleare este o sarcină de prim ordin 
aflată în fața Conferinței. „Va putea 
oare ajunge Conferința la încheierea 
unei înțelegeri în această, proble
mă ?" — se întreabă azi ziarul „La, 
Tribune de Genève". Opinia multor 
observatori aflați aci este aceea că, 
după ce guvernul sovietic a venit în 
întâmpinarea poziției S.U.A. și An
gliei în problema inspecției, dru
mul spre un acord este deschis. 
Acum este rîndul puterilor occiden
tale să facă pasul cuvenit.

După cum s-a anunțat aci, urmă
toarea ședință a Comitetului va avea 
loc joi, 14 februarie.

AL. CÎMPEANU

încordării internaționale, experiențelor cu arma nu- disțrugerea acestei arme,

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — Guvernul brazilian caută prin toate mijloacele să sporească exportul mărfurilor sale atît pe piefele tradiționale cît și pe noile piețe și șă extindă comerțul cu acestea, a declarat președintele Braziliei, Joao Goulart, într-un interviu acordat ziarului „New York Times“.Președintele a menționat că guvernul brazilian a creat o comisie specială pentru studierea măsurilor necesare sporirii exportului în țările socialiste. Brazilia, a subliniat Joao Goulart, este interesată în exportul în țările socialiste, în primul rînd a cafelei, bumbacului, uleiurilor vegetale, cacao și altor mărfuri.
Pentru încetarea experiențelor nucleareTOKIO 12 (Agerpres). 
— într-un articol re
dacțional, influentul 
ziar burghez japonez 
„Asahi“ cere puterilor 
occidentale să renunțe 
la acțiuni care împiedi
că încheierea cît mai 
grabnică a tratativelor

din Comitetul celor ÎS 
cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare. 
„Asahi" cere Franței sä 
renunțe la poziția ei de 
neparticipare la tratata 
vele pentru dezarmare 
și să contribuie activ la 
cauza păcii. Noi consi
derăm, de asemenea,

scrie ziarul, că S.U.A. 
trebuie să înceteze ex
periențele nucleare sub
terane pe tot timpul 
tratativelor de la Ge
neva, pentru a contribui 
astfel la crearea unei 
atmosfere care să favo
rizeze succesul tratati
velor.

Hotărîri adaptate la conferința de solidaritate 
a popoarelor Asiei și AfriciiMOSHI 12 (Agerpres). —- La 10 februarie, după o activitate de șapte zile, și-a încheiat lucrările la Moshi cea de-a treia conferință de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii. In cadrul ședinței plenare de încheiere au fost adoptate în unanimitate declarația generală, rezoluția politică, rezoluția pentru problemele economice și o serie de alte documente în legătură cu lupta popoarelor din Asia și Africa pentru cucerirea și consolidarea lor și pentru pace.In declarația sa generală, conferința subliniază sarcinile cele mai urgente ale tuturor popoarelor din Asia și Africa în anul 1963.. Printre aceste sarcini figurează : contribuția maximă la cauza eliberării cît mai grabnice a regiunilor neeliberate, din Africa, constituirea unui Front național unit în fiecare țară care nu a fost încă eliberată și coordonarea acțiunilor diferitelor fronturi naționale în scopul de a face ca lupta lor pentru independență să fie cît mai eficientă.în declarația lor, reprezentanții celor 60 de popoare afată că au încredere fermă în principiile coexistenței pașnice și și-au exprimat ho- tărîrea de a lupta energic împotriva politicii imperialiste de război și agresiune. „Lupta pentru eliberare națională și suveranitate națională, se spune în declarație, este o puternică forță pentru obținerea păcii și dezarmării. Ne pronunțăm pentru interzicerea fabricării, stocării și folosirii armei nucleare și pentru lichidarea totală a armei nucleare existente.în scopul slăbirii actualei încordări internaționale, sprijinim principiul dezarmării generale Și controlate. Sîntem convinși că în familia popoarelor afro-asiatice toate divergențele și contradicțiile pot fi rezolvate prin discuții frățești pe baza principiului și spiritului declarației de la Bandung. De aceea, sprijinim principiile Bandung-ului și chemăm țările africane și asiatice, între care există divergențe de frontieră, să le rezolve pe calea tratativelor pașnice“.In rezoluția politică, conferința arată că o primejdie deosebita pentru integritatea și suveranitatea țărilor Asiei, Africii și Americii Latine o prezintă blocurile militare a-

gresive occidentale, conduse S.U.A., bazele militare străine de pe teritoriile acestor țări, precum și activitatea subversivă, comploturile și agresiunea armată a Imperialiștilor și politica neocolonialiștilor de a menține într-o formă camuflată dominația lor prin transmiterea puterii în mîinile agenților lor-Conferința a sprijinit cu hotărîre popoarele Americii Latine și mai cu seamă poporul cuban, care s-a ridi- independenței caț împotriva agresiunii militare șl blocadei economice din partea imperialismului american și s-a solidarizat cu cele cinci puncte ale lui Fidel Castro.Conferința a chemat toate popoarele și guvernele anti-imperialis- te din Asia, Africa și din întreaga lume să ofere luptătorilor pentru libertate ajutor militar și financiar, să acorde sprijin politic, diplomatic și moral mișcării de eliberare națională.In rezoluția pentru problemele economice conferința ștrage atenția asupra necesității de a se încheia cu succes dența economică, spre a pune slujba popoarelor uriașele bogății care pînă în prezent au fost folosite pentru îmbogățirea monopolurilor occidentale. S.U.A. și Piața comună europeană, se subliniază în rezolu- ' ție, promovează față de țările insuficient dezvoltate o politică fățișă neocolonialistă. Aderarea la Piața comună a unor țări insuficient dezvoltate implică pentru acestea con- . secințe dăunătoare. In rezoluție se arată necesitatea de a se întreprinde acțiuni comune pentru a impu- . ne revendicările țărilor Africii și Asiei. Rezoluția subliniază că este necesară lărgirea considerabilă a multiplelor legături economice dintre țările Asiei și Africii, precum și a legăturilor economice ale acestora cu țările socialiste.Conferința a hotărît să convoace comitetul economic permanent.Apelul conferinței, de a transforma anul 1963 într-un an al lichidării definitive a colonialismului este întărit prin rezoluții concrete' pentru Kenya, Angola, Mozambic, Rhodesia de sud, Zanzibar, în care se cere să se acorde fără întîrziere independență acestor țări.

lupta grea pentru indepen- în

LONDRA. In seara de 11 februa- cînd piesa lui Al. Mirodan este pusă sale. In ciuda așteptărilor, relatează
rie, prin-rețeaua de televiziune bri- în scenă în R.P.F. Iugoslavia. Anul France-Presse,-candidatul guvernamen-

trecut ea a fost prezentată în aceeași tal a fost înfrînf și unul din repre-
regie pe scena teatrului din Sisak. t zentanfii opoziției de stînga, François__ ______ ,--------------------------------------- Mitferand, a fost ales raportor și a 

BUDAPESTA. La Budapesta s-a hoțărîf să prezinte fără întîrziere co- încheiat sesiunea Comitetului Exe- misiei un raport defavorabil proiectu- cutiv al Federației Mondiale a Tine- |ui guvernu]uj. retului Democrat. Participanții la ■ sesiune au discutat activitatea des- MOSCOVA. Săptămîna fășurată de federație după Adunarea s-au stabilit din 'nou legături mondială a ( --------- ~~J!----- n~ -ale F.M.T.D. care a avut loc la Varșovia, au aprobat planurile de lucru pe anul 1963 și au adoptat recomandări în diferite probleme.
BRUXELLES. în sala cinemato

grafului „Le Roy“ din Bruxelles a 
avut loc 
filmului românesc de scurt metraj, 
organizată de Asociația „Art-film“. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
filmele „Cel de-al doilea Festival 
muzical Enescu", „Lacul Roșu“, 
„Letopisețul de piatră”, „Voroneț“. 
Au participat peste 1 200 de membri 
ai asociației „Art-film".

BONN. După cum relatează agenția U.P.L, purtătorul de cuvînt în problemele afacerilor externe al partidului creștin-democrat, Emst Majonica, a propus convocarea unei conferințe între cancelarul Adenauer și primul ministru britanic Macmillan pentru „discutarea măsurilor de a infringe veto-ul francez în ce privește aderarea Angliei la Piața comună“.

tonică (B.B.C.), s-a transmis un fragment din declarația făcută de N. S. Hrușciov Televiziunii franceze cu prilejul aniversării victoriei Armatei Sovietice în bătălia de pe Volga. B.B.C. a transmis acel pasaj din declarație, în care șeful guvernului sovietic vorbește despre tendința Uniunii Sovietice de a dezvolta relațiile de prietenie cu Franța și cu popoarele altor țări și arată că Uniunea Sovietică este împotriva tratatelor care ar contribui la reînvierea vechilor focare ale primejdiei războiului.
CARACAS. 

întreprins la 11 
rajoasă, După 
U.P.I., poliția din Caracas a anunfat că 
o unitate a trupelor de guerilă a ocu
pat, timp de mai multe ore, orașul San 
Antonio los Altos, situat la numai 20 
km de capitala fării. După ce s-au apro
vizionat cu cele necesare, patriofii s-au 
retras în munfi.

Acțiuni ale patrioților 
din colonia

Guineea Portugheză
DAKAR. Acfiunile patriojilor 

colonia Guineea Portugheză continuă. 
Potrivit relatărilor din Dakar, ei și-au 
intensificat acfiunile în regiunea San 
Domingos-Sedengal, la nord-vest de 
Bissau, capitala coloniei. După cum 
relatează France Presse, aefiuni puter
nice ale patriojilor au avut loc în 
partea de sud a Guineei Portugheze 
în regiunile Fulaudda, 
Xugue, Débanda, Salancaur.

BELGRAD. Pe scena Teatrului 
popular din Subotica a avut loc la 
9 februarie premiera piesei „Ce
lebrul 702“ în traducerea și regia 
prof. dr. Vojmll Rabadan, Piesa s-a 
bucurat de succes în rîndul publicu
lui din localitate. Este a doua oară

Pafriofii venezueleni au 
februarie o acfiune cu- 
cum transmite agenfia

din

Tife, Bula

trecută i prin organizațiilor membre radio cu stația „Marte-1". Pe canalul telemetrie s-au recepționat de pe bordul stației informații cu caracter științific. La 13 februarie, ora 9,00 (ora Moscovei), stația „Marte-1" se va afla la o distanță de 59 460 000 km de Pămînt și va avea următoarele coordonate astronomice : ascensiunea dreaptă — 6 ore 43 minute, declinația — 31 grade 42 minute. Viteza cu care stația se depărtează de Pămînt este în momentul de față de 12,7 km pe secundă.
Noi numiri în guvernul 

canadian
OTTAWA. în legătură cu demisia doi membri ai guvernului canadian, primul ministru Diefenbaker a făcut noi numiri în cabinet. Gordon Churchill a fost numit ministru de război, Marcel Lambert — ministru pentru problemele veteranilor. Ministrul fără portofoliu, Wallace McCuthean, a fost numit în postul de ministru al comerțului.
ROMA. Răspunzînd invitației guvernului S.U.A., la 12 februarie a plecat în Statele Unite Giuseppe Sa- ragat, secretarul Partidului socialdemocrat din Italia.
LISABONA. In Portugalia se intensifică represiunile împotriva forțelor democrate și progresiste. După cum relatează corespondentul din Lisabona al agenției Reuter, poliția portugheză a arestat în ultimele, zile cinci activiști de frunte ai Partidului Comunist din

la 10 februarie o seară a

PARIS. în Adunarea Nafională 
Franceză a avut loc scrutinul pentru 
alegerea raportorului Comisiei legisla
tive a Adunării. Votul a intervenit în 
legătură cu cererea guvernului ca a- 
ceastă comisie să întocmească un ra
port în vederea prelungirii competen
tei actualului tribunal militar excep
tional. Acest tribunal urmează să-și în
ceteze activitatea la 24 februarie, Insă 
guvernul a cerut prelungirea existenfei

a

Portugalia.

prietenii/-0

Cu prilejul ce
lei de-a doua 
aniversări a 
luptei pentru 
libertate șl In
dependență a 
poporului an
golez, la Mr 
cova a avu' 
un mitin 
studenții 
la Un! 
tea
popoarelor „Pa
trice Lumum-

TEATRE : Teatrul de Opera și Balet 
al R. p. Romîne (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Traviata — (orele 19,30). Tea
tru: Național „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma
gheru) ; Antoniu și Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Scandaloasa legătură 
dintre domnul Kettlé și doamna Moon 
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
l'andra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : Ma- 
mourct — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, lanke și 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Hoții 'și vardiștii — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Li
bertatea) ; Foștii copii — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Teatrul regional Bucu
rești : Din toată inima — (orele 20) An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
Tănase și revista — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) ; Umor pe sfori — (orele 9) ; 
Căluțul cocoșat — (orele 16). Circul de 
stat : stelele Varșoviei — prezentat de 
ansamblul circului polonez I— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupenl 29 — am
bele serii : . Patria (9,15; 13; 17; 20), Baro
nul de Münchhausen : Republica (0; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Grlvlța (10; 12; 14,30; 16,45;

August (10; 12,05; 14,15; 16,30; 
Maria Candelaria : Magheru 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 
16,15; 18,30; 20,45), Flacăra

20,30). Van Gogh — cinema-

21).’Divorț italian: București (9,30; 1135; 
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), Ștefan cel Mare 
(9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45), G. Coș- 
buc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Stra
ja mezinului : Tineretului (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30), Luceafărul (15; 17; 19; 21). De 
la Apenini la Anzi — cinemascop : Vic
toria (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15; 
11,15). Tizoc — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15). Mi
rajul : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Sub cupola albastră ; 13 Septembrie (lOf 
11,15; 12,30), 16 Februarie (16; 18; 20). Cîn<( 
comedia era rege — Vîrsta de aur a co- 
mediei : 13 Septembrie (14; 17; 20). Po
vestiri vesele — Ancora : Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). Omul cu obiectivul rulează 
la cinematografele : Maxim Gorki (16; 
13,15; -■'■■■" - ------- : -- -- --- -■
Decembrie (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
ne pentru cluburile din întreprinderi 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. 
Din realizările Institutului de cercetări 
electronice. O vizită printre petroliștii 
de pe Valea Prahovei. Oameni obișnuițl. 
Cărți tehnice. Din creația cercului lite
rar „Ion Creangă“ din Iași. Formați! ar-

tistlce de amatori din raionul Grlvlța 
Roșie șl de la clubul „Petrolistul“ din 
Cimplna. 19,00 — Emisiunea pentru sate. 
In încheiere ; Sfaturi pentru telespecta
tori. Buletin de știri.

CUM E VREMEA
în cursul zilei de ieri vremea s-a men

ținut umedă cu cerul mai mult acoperit. 
Precipitații sub formă de ninsoare au 
căzut în sudul șl sud-estui țării șl cu 
totul izolat în celelalte regiuni. Vîntul 
a suflat moderat cu intensificări pînă la 
tare în Banat, Cîmpla Dunării șl Dobro- 
gea din sectorul estic. Temperatura 
ierului la ora 14 oscila între plus 6 gra- 
le la Sighet, Ocna Șugatag și Sovata și 
ninus 7 grade la Avrămenl.
In București : vremea s-a menținut 

imedă cu cerul acoperit. A nins inter
mitent. Vînt potrivit din nord-est. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 
:ero grade.
Pentru următoarele trei zile (14—15—16 

februarie) :
20,30), 8 Martie (15; 17; Ï9; 21),' 3Q Vremea se va menține umedă cu cerul 
Phrle (IR; in is; on inj. J Jmal mult acoperit. Vînt slab pînă la

potrivit, Precipitații intermitente mal 
ales sub formă de ninsoare — vor cădea 
In toate regiunile țării. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între zero grade și minus 10, iar 
pjaximele între minus 5 și plus 5 grade, 
* In București : vreme închisă și umedă. 
Precipitații temporare. Vînt moderat, 
temperatura în general staționară

(10; 12; 15
11,45; 14;
16; 18,15;
scop ; V. Alecsandri (11; 13,30; ÎS; 18,30; pt\ TAS---- 4. ll-li----- —-- .. ----  ..
14; 16,30; 18,45; 21), Gh. Doja (9'; 11,30;’Ü;
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