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,Karikâs ri- 
Miron

examene

Peste cîteva săptămîni — între 
22 și 31 martie — se va desfășura 
prima sesiune de examene din a- 

/» Ztf w cesț an ?colar îh învățămîntul de
III / " 11 cultură generală fără frecvență. A-\\\^7nn III ceastă formă de învățămînt oferăV4IIIU W posibilități largi de studiu, de com-
, pletare a cunoștințelor de cultu-

ră generală. De aceea, numeroși 
oameni ai muncii, mai ales tineri, 

s-au înscris la învățămîntul fără frecvență și se pre
gătesc acum intens pentru examene.

Problema principală care stă în fața școlilor și sec
țiilor de învățămînt ale sfaturilor populare, în această 
perioadă premergătoare examenelor, este sprijinirea 
activă, eficientă a celor înscriși la învățămîntul fără 
frecvență, în vederea. însușirii temeinice a cunoștințe
lor prevăzute în programă.

In numeroase școli pregătirea 
secția fără frecvență constituie o 
portantă, cadre didactice cu bogată 
gogică sînt repartizate să îndrume 
individual al elevilor. La școala

elevilor de la 
preocupare im- 

experiență peda- 
concret studiul 

medie nr. 5 din
Brașov, de exemplu, s-au organizat ore de consultații 
și lecții de sinteză la matematică, fizică, chimie, limba 
romînă. Cu ajutorul profesorilor, elevii adîncesc cu
noștințele științifice și practice, primind explica
ții asupra unor capitole mai dificile. Conducerea 
Școlii medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu” din Capitală a 
inițiat consfătuiri cu elevii de la secția fără frecven
ță, în cadrul cărora cadrele didactice au făcut reco
mandări în legătură cu mai buna organizare a studiu
lui individual și însușirea bibliografiei indicate, au 
insistat asupra importanței pregătirii conștiincioa
se, de către fiecare elev, a temelor de control. 
Programul orelor de consultații și lucrări de labora
tor a fost fixat în funcție de timpul liber al elevilor 
pentru a se asigura participarea acestora în număr 
cît mai mare.

Acolo însă unde secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare raionale nu s-au preocupat în suficientă mă
sură de pregătirea examenelor la secțiile fără frec
vență, se semnalează unele deficiențe în sprijinirea și 
îndrumarea elevilor. După cum ne informează cores
pondenții noștri, la unele școli din regiunile Bacău. Bra
șov, Argeș, consultațiile au început cu întîrziere, pro
gramul lor nu corespunde în întregime instrucțiunilor 
date de Ministerul Invățămîntului, elevilor nu le sînt 
asigurate la timp materialele bibliografice necesare. 
Asemenea lipsuri trebuie grabnic remediate, organele 
locale de învățămînt avînd sarcina să vegheze la des
fășurarea exemplară a tuturor acestor acțiuni.

Pregătirea temeinică- pentru examene cere din partea - 
tuturor elevilor înscriși la aceste cursuri să studieze 
perseverent, zi de zi. Este de datoria conducerilor în
treprinderilor și instituțiilor, a organizațiilor de partid 
și sindicale să-i sprijine pe cei care participă la învă
țămîntul fără frecvență, ca aceștia să se poată pre
găti cît mai bine pentru sesiunea de examene.

Comitetele raionale și orășenești de partid sînt che
mate să îndrume sfaturile populare să organizeze cu 
toată grija examenele la secțiile fără frecvență, să a- 
sigure, atît însușirea temeinică, cît și verificarea aten
tă și exigentă a cunoștințelor elevilor, contribuind ast
fel la buna pregătire a celor înscriși la această formă 
de învățămînt.
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BACĂU (coresp. „Scîn- 
feii“). Minele din bazi- 
nui carbonifer Comă- 
neșh se numărau în tre
cut printre exploatările 
cu cele mai grele con
diții de muncă din fără, 
în ultimii ani, odată cu 
sistematizarea minelor și

Se îmbunătățesc

mecanizarea lucrărilor 
de transport și încărca
re, s-au îmbunătafit mult 
și condifiile de aeraj.

Recent, la locul denu- 
m't„Tudose“, au început 
lucrările de montare a 
unei noi instalații de ae- 
raj. Debitul acesteia este

muncă în subteran
de cîteva ori mai mare 
decît cel al vechii in
stalații. In atelași timp, 
in mină se lucrează la . 
înlocuirea vechilor tu
buri de aeraj, cu tuburi 
avînd un diametru mai 
mare și un număr mai 
ridicat de racorduri.

La G. A. C.
Aspect din secția de fabricare a hîrtief de la Combinatul de ce

luloză și hirtie din Suceava. (Foto : Agerpres)

Concurs pe teme agricole în gospodăria colectiva
Colectiviștii din Gottlob, raionul 

Sînnicolau-Mare, obțin, an de an, re
zultate bune în sporirea producției. în 
anul 1962 ei au recoltat in medie la 
hectar 2 000 kg grîu și 4 806 kg po
rumb boabe. Aceste rezultate se dato- 
resc in mare măsură aplicării cu stric
tețe a măsurilor agrotehnice, ridicării 
continue a nivelului de cunoștințe a- 
grotehnice ale colectiviștilor. în acest 
an, la cele 3 cercuri ale învățămintu- 
lui agrozootehnic urmează peste 150 
de colectiviști.

Zilele trecute, consiliul de condu
cere al gospodăriei a organizat un in-

teresant concurs cu premii pe teme a- 
gricole. în vederea acestui concurs, 
multi colectiviști s-au pregătit, intens 
studiind bibliografia indicată, 
cursul s-a desfășurat iu fata 
mare număr de colectiviști, 
rile puse s-au referit la lecțiile 
date, la 
dărie tn 
pe anul 
gate de
Matei Schak, Maria Barna, Ana Că-, 
răbuș și alții (De,, la Ioan V. Meches. 
coresp. voluntar).

Con- 
unui 

întrebă-, 
pre- 

rezultatele obținute de gospo- 
1962 și la planul de producție 
1963. Premiile au fost clșți- 
colectiviștii ' Florea Delean,

Pregătiri pentru însămînțări
La Cucerdea, în raionul 

Tîrnăveni, membrii a trei 
gospodării colective s-au 
unit, nu demult, într-o 
singură gospodărie. Pla
nul de producție pe anul 
acesta prevede măsuri 
pentru folosirea marilor 
posibilități de sporire a 
producției agricole pe care 
le-a creat unificarea.

In aceste zile, în gospo
dărie se fac intense pre
gătiri pentru campania 
agricolă de primăvară. 
S-au organizat 9 brigăzi 
de cîmp, cărora li s-au re
partizat suprafețe de te
ren, atelaje și inventar 
agricol. îndrumați și spri
jiniți de consiliul de con
ducere și de organizația de 
partid, brigadierii au or
ganizat adunări ale brigă
zilor în cadrul cărora au 
prezentat planul de cul
tură al brigăzii, au arătat 
lucrările care trebuie exe
cutate. în aceste adunări 
colectiviștii s-au angajat 
să aplice larg metodele 
agrotehnice înaintate.

Consiliul de conducere 
a organizat condiționarea 
semințelor de porumb', 
orz, mazăre etc. și a trimis 
probe la laboratorul regio
nal din Tîrgu Mureș.

Pentru fertilizarea so
lului, colectiviștii au 
transportat la cîmp a- 
proape 1 000 tone gunoi.

Anul acesta se vor cul
tiva cu legume 32 ha. 
Pînă acum s-au și con
fecționat 1 600 metri pă- 
trați răsadnițe și s-au re
parat cele vechi.

La începutul primăverii 
se vor planta 9 hectare cu 
vie. Pe o suprafață de 6 
hectare s-a și executat 
desfundatul terenului. Cele 
20 hectare terenuri desti
nate plantării de pomi 
fructiferi au fost picheta
te iar gropile sînt în curs 
de săpare.

• Fruntașe la executarea 
lucrărilor pregătitoare 
pentru campania agricolă 
sînt brigăzile conduse de 
Dumitru Aldea, Petre 
Ursu, Gheorghe Potor și 
loan Mașca. Colectiviștii 
din Cucerdea și-au orga
nizat munca în așa fel 
îneît — atunci cînd tim
pul va fi prielnic — să 
iasă cu toate forțele la 
pregătirea terenului și la 
semănat,

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii”

Adunări consacrate aniversării 
eroicelor lupte din februarie 1933
în centrele regionale și în alte lo

calități din țară au avut loc însu
flețite adunări consacrate celei de-a 
30-a aniversări a eroicelor lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din ianua- 
rie-februarie 1933 și Zilei ceferiști
lor. Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, ceferiști, pe
troliști și alți oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, conducă
tori ai unor'întreprinderi și organi
zații obștești, oameni de cultură și 
artă.

Despre evenimentele din 1933 și 
despre semnificația lor au vorbit 
primi secretari și secretari ai comi
tetelor regionale P.M.R., președinți 
ai unor sfaturi populare regionale si 
Consilii sindicale regionale.

Artiști profesioniști și amatori au 
prezentat, în încheierea adunărilor, 
Țiogate programe cultural-artistice.

Conferințe și alte manifestări con
sacrate zilei de 16 februarie au 
avut loc, de asemenea, la cluburi 
muncitorești, cămine culturale etc.

(Agerpres)

Pe scena Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor c

La Teatrul Consiliului Central 
al Sindicatelor a avut loc du
minică un spectacol cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la luptele 
din ianuarie-februarie 1933 ale mun
citorilor ceferiști și petroliști. Spec
tacolul, la care și-au dat concursul 
16 formații artistice de amatori, a 
fost organizat de Consiliul local al 
sindicatelor din orașul București.

Cei peste 800 de invitați — oameni 
ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene — au aplaudat cu 
căldură montajul literar prezentat

de formația artiștilor amatori de la 
schela Moreni, intitulat „Slăvit 
partid”, cînt.ecele inspirate din viața 
ceferiștilor și petroliștilor, precum și 
bogatul program de dansuri popu
lare. (Agerpres)

Ce se întreprinde pentru o Uiă aprovizionare
a Capitalei eu legume ?

Capitala are nevoie — pentru a asigura buna aprovizionare a popu
lației — de cantități mari de legume, care să fie livrate ritmic, de primă
vara devreme și pînă toamna tîrziu, iar unele sortimente — chiar și în 
timpul iernii. Ne-am adresat tovarășilor Ion Albulescu, președintele Con
siliului agricol orășenesc București, și Alexandru Negrea, vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional București, pentru a afla ce măsuri au fost 
întreprinse in vederea sporirii producției de legume în unitățile agricole 
din zona de aprovizionare a Capitalei.

ION ALBULESCU 
președînîele 
Consiliului 

agricol orășenesc

Orașul Bucu
rești este si
tuat într-o zo
nă cu condiții 
naturale favo
rabile pentru

cultura legumelor : un climat căl
duros, cu frecvență redusă a 
brumelor tîrzii de primăvară și tim
purii de toamnă, soluri ușoare și 
bogate, precum și surse de apă pen
tru irigat. Piața marelui oraș oferă 
posibilități largi de valorificare a 
unui sortiment variat și bogat de 
legume. Toate acestea au contribuit 
la dezvoltarea culturii legumelor în 
zona Capitalei.

Cultivatorii, specializîndu-se în 
producerea anumitor sortimente de 
legume, au dobîndit o valoroasă ex
periență de care s-a ținut seama la 
specializarea producției legumicole 
din zona de aprovizionare a Capita
lei .în anul 1962 gospodăriile agri
cole de stat și colective din raioanele 
Nicolae Bălcescu și 23 August au 
livrat pe piața Capitalei cea mai 
mare cantitate de roșii timpurii ; 
cele din raionul V. I. Lenin au livrat 
ceapă, rădăcinoase, castraveți și ar
dei gras, iar cele din raionul Tudor 
Vladimirescu au livrat cea mai mare 
cantitate de varză timpurie. în lunca 
Văcărești se produc legume sub 
geam, în lunca Vitan se cultivă ver
dețuri, ridichi de lună etc., la Po- 
pești-Leordeni — bame și dovlecei. 
Această tradiție este dezvoltată 
de gospodăriile colective, dîn- 
du-i-se un caracter organizat. Se 
asigură astfel cantități mari de le- 
gume-marfă, într-un sortiment va
riat, care contribuie la buna aprovi
zionare a Capitalei.

Consiliul agricol, sub îndrumarea 
comitetului orășenesc de partid și a 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, a luat măsuri 
de extindere a suprafețelor cultivate 
cu legume în gospodăriile colective 
și de stat öin raza Capitalei. Pentru

anul 1963 suprafața prevăzută a fi 
cultivată cu legume va crește cu 
1 432 ha, ajungînd la 7100 ha.

Ca și în alți ani, o mare aten-' 
ție va fi acordată producerii legu
melor timpurii și extra timpurii, con
diție de mare însemnătate pentru 
buna aprovizionare a pieței în pri
mele luni ale primăverii. Suprafața

de răsadnițe Va crește în gospodării
le colective la 300 000 m p. Consi
liul agricol orășenesc a luat măsuri 
să fie înlocuită cheresteaua pentru 
tocuri, cu prefabricate din beton, pe 
o suprafață de 75 000 m p, care vor 
costa 11 lei m p și vor avea o du
rabilitate mai mare decît scînciura. 
Pentru popularizarea acestui sistem 
de răsadnițe, consiliul agricol a or
ganizat la G.A.S. Bragadiru o expo
ziție cu diferite sisteme de prefabri
cate. Au fost invitați președinți 
și ingineri agronomi pentru a 
alege tipul de răsadnițe cel mai bun.

Pentru obținerea unei producții 
de roșii timpurii necesare aprovizio-

podâriei.
grijire la roșii.

nării Capitalei, conducerile gospo
dăriilor colective, ajutate de consi
liul agricol orășenesc, au procurat o 
cantitate de 15 tone folii de polie
tilenă spre a proteja culturile în 
cîmp pe o suprafață de 21 ha.

în cadrul gospodăriilor colective 
S-au organizat cercuri cîe cultura le
gumelor care au cuprins 60 de 
cursanți ; cu ajutorul specialiști
lor de la I.C.H.V. și de la institutul 
agronomic, brigadierii legumicoli din 
G.A.C. au fost școlarizați timp de 
7 zile. Specialiști din institutul agro
nomic și I.C.H.V. sprijină gospodă
riile colective în dezvoltarea secto
rului legumicol.

Cu toate acestea, deși timpul este 
destul de înaintat, nu în toate gos
podăriile colective și de stat s-au 
amenajat suprafețele de răsadnițe 
planificate. Sînt și unele deficiențe 
în aprovizionarea cu materiale și 
semințe. Consiliul agricol al Capita
lei urmărește zi de zi rezolvarea 
acestor probleme, sprijină gospodă
riile colective să producă mari can
tități de legume neces'are bunei a- 
provizionări a populației.

ALEXANDRU 
NEGREA 

vicepreședinte 
al Consiliului 

agricol regional 
București

Gospodăria de 
flecare an mari

Popeșii-sere din apropierea Capitalei livrează în 
de legume forțate. în fotografie : în serele gos- 

Elena Iepure și Elena Nistor icra lucrările de în-

Una din preo
cupările de sea
mă ale Consi
liului agricol 
regional Bucu
rești este să a- 
sigure produce

rea unor cantități cît mai mari de 
legume și cartofi timpurii, căpșuni 
și fructe, pentru o bună aprovizio
nare a Capitalei și a celorlalte orașe 
din regiune și materia primă nece
sară industriei alimentare. Anul 
acesta s-a prevăzut în planurile de 
producție ale gospodăriilor co
lective să se cultive cu legume o 
suprafață de 27 204 ha, din care 8 300 
ha cu legume timpurii. Suprafața 
cultivată cu căpșuni va fi extinsă 
cu încă 200 ha.

Pentru obținerea unor producții 
mari și cît mai timpurii au mare 
importanță cunoașterea și aplicarea 
în producție a experienței bune și a 
cuceririlor științei agricole. De cu- 
rînd, consiliul agricol regional a or
ganizat o consfătuire cu președinții, 
inginerii agronomi și brigadierii din 
gospodăriile colective cultivatoare de 
legume etc. Participant^ au pus un 
accent deosebit pe necesitatea ex
tinderii culturilor timpurii și extra- 
timpurii de legume, care sînt foar
te căutate și pot să aducă ve
nituri mari gospodăriilor colec
tive. Discuțiile purtate au prile-

(Continuare in pșg. Il-a)

ORADEA (co
resp. „Scînteii"). 
Pe bulevardul Re
publicii din Ora
dea a fost deschis 
ieri un nou ma
gazin alimentar 
cu autoservire. în 
zilele următoare 
vor mai fi
chise cîteva uni
tăți comerciale la 
parterul noilor 
blocuri.

„Olimpiada 
de fizică” — 
aspect de la 
școala medie 
Nr. 20 „Gh. 
Șlncai” din Ca
pitală. La faza 
raională a olim
piadei, care s-a 
desfășurat fed, 
participă elevi 
din clasele a 
8-a și a 9-a ale 
școlilor medii 
Nr. 18, 19, 20,
30 și ai șco
lii proiesionale 
„Tudor Vladi
mirescu”.

Noi unități 
comerciale

Misiunea a fost îndeplinită
Cinci muncitori de la întreprinderea 

de prefabricate și agregate pentru 
construcții din Capitală lucrau, 1n- 
tr-una din zilele lunii februarie, la ba
lastiera din comuna Icnești, , Scoteau 
din riul Argeș nisip și pietriș pentru 
construcjii. Pe neobservate, apele riu- 
lui au început să crească. Intr-o jumă
tate de ora erau înconjurați de apă. 
Cei cinci s-au văzul astfel izolați 
pe un petec de pămint, la circa

30 de metri de mal. Ei au fost ob- 
servaji de un grup de muncitori-sor- 
tafori de la ciurul mecanic, care au 
anunjat pe șeful balastierei. La scurt 
timp după aceasta, un-elicopter a ve
nit în ajutorul celor 5 muncitori traris- 
portîndu-i pe mal. în timp ce insulița 
dispărea sub apă, echipajul elicopte
rului, comandat de Vasile lurașcu, ra
porta că misiunea a fost îndeplinită. 
(De la Ion Vreju, coresp. voluntar)

„larna-i grea, omătul
mart,

Semne bune anul are..," — 
sună cunoscutele versuri, 
vechi de nu se știe cînd, 
ale „Plugușorului". Intr-ade
văr, am avut (oare nu ne 
grăbim folosind timpul tre
cut al verbului 1) o iarnă cu 
„omătul mare", cu geruri 
sănătoase. .Anotimpul își are 
farmecul și frumusețile sale. 
Sub covorul gros al zăpezii, 
Bărăganul așteaptă^soarele și 
plugurile apropiatei primă
veri, iar noile construcții din 
atitea orașe ale țării capătă 
parcă o altă strălucire în 
peisajul imaculat al

Și totuși, privită 
aproape, iarna își 
toate anotimpurile,
cele sale neajunsuri. Pentru 
că civilizația a renunțai de Mii de lucrători de la între

iernii. 
mai de 
are, ca 
prozai-

mult la sania cu zurgălăi, 
pentru că circulăm cu trolei
buze și autobuze moderne, 
o asemenea iarnă poate de
veni neplăcută. Poetica „nea" 
îngreunează transporturile, 
gerul provoacă polei și chi
ciură, 
sursele 
mentare 
viscolul 
troiene 
sele, pe străzi.

Ziarele din ultimele săp
tămîni au consemnat, ade
sea doar în informații de cî
teva rinduri, aspecte ale 
unei munci importante, des
fășurate în condiții grele : 
degajarea arterelor de cir
culație ale Capitalei, cură
țirea și transportul zăpezii.

îngheață 
de ali- 
cu apă, 

așează 
pe șo-

prinderea de salubritate, de 
la I.C.A.B. ori de la între
prinderea de drumuri și po
duri, sute de șoferi, pe au
tobasculante, pe buldozere, 
pe au'opluguri au muncit în 
zile și nopți de iarnă potriv

nică, îndepărtînd 
I troienele, . trans- 

frlîlOO/ P°r,,nd zăpada 
la gurile de ca- 
nai sau pe ma
lurile Dîmbovifei.

Soarele apărut din nou în 
ultimele zile n-a făcut decît 
să desăvîrșească munca a- 
cestor mii de oameni.

Și datorită lor am găsit
dimineața în brutării plinea , , ■

. cu frigul și viscolul acestei 
proaspătă, am găsit magazi
nele aprovizionate, ca de 
obicei ; și datorită lor trans
portul In comun s-a desfășu-

rat satisfăcător, în comparație 
cu alte ierni asemănătoare. Și 
pentru că a venit vorba de 
transport, să nu uităm miile 
de vatmani, de șoferi și 
taxatori ai I.T.B. Cu viscolul 
în față, străbătind uneori pe 
jos, noaptea, drumul pînă la 
depouri ori garaje, acești oa- 
meni, pe care i-am înttlnit 
zilnic în drumurile noastre, 
și-au dovedit devotamentul 
Și conștiința lor muncito
rească. -

latS de ce. pentru miile 
■ ide muncitori care au iupiat

lernl, se cuvine să găsim 
cîteva cuvinte calde.

PAUL DIACONESCÜ

I
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Stimularea muncii 
de creație în domeniul 
producției de artizanat
Recent s-a încheiat un concurs or

ganizat de Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești București, care a avut 
ca scop stimularea muncii de creație 
în domeniul producției de artizanat 
și îmbogățirea sortimentelor. La con
curs au participat mii de cooperatori, 
tehnicieni și ingineri. In total, în ca
drul concursului au fost realizate 
peste 300 de noi produse de artiza
nat, obținute prin prelucrarea artis
tică a metalului, maselor plastice, 
lemnului și ceramicei, precum și 
numeroase sortimente de bunuri de 
consum.

Cooperatorii de la „Tehnometali- 
ca" au realizat noi sortimente de 
lămpi fluorescente, scaune și mese 
pliante din țeava de metal. Alte coo
perative au produs modele noi de 
pălării de Panama, poșete, serviete, 
genți de plajă, valize pentru voiaj 
din material plastic. In același timp, 
cooperatorii de la „Metalica” au reali, 
zat un aparat pentru uscat și lustruit 
fotografii, cei de la „Chimica” un tip 
nou de cerneală pastă pentru sti
louri. La cooperativa „Electrobobi- 
najul" au fost create tipuri moderne 
de vapofor (aparat care se folosește 
în cosmetică).

O mare parte din noile modele au 
și fost introduse în producția de 
serie. (Agerpres)

SUTÖ ANDRAS, „Karikăs risipitorul“în Editura pentru literatură

a apărut :

juit un larg schimb de experiență 
asupra metodelor folosite pentru ob
ținerea unor producții mari la ha, la 
toate_ culturile de legume.

Participanții la consfătuire au vi
zitat toate sectoarele de activitate 
■ale institutului de cercetări horti- 
viticole. Cu acest prilej ei au văzut 
răsadnițe din prefabricate de beton, 
răsadnițe cu încălzire termică, în- 
mulțitor pentru răsaduri și legume, 
mașina de confecționat ghivece nu
tritive, culturi protejate cu material 
plastic, construcții din polietilenă 
etc. S-a demonstrat în felul acesta 
nu numai că e necesar, dar că e și 
avantajos ca o serie de metode noi 
de cultivare a legumelor, și în mod 
deosebit a celor timpurii, să fie ex
tinse în multe gospodării colective.

In scopul obținerii unor producții 
sporite de legume timpurii, consiliul 
agricol regional urmărește să gene
ralizeze în toate gospodăriile culti
vatoare folosirea ghivecelor nutriti
ve.

Gospodăria colectivă din comuna 
Gheorghe Doja, raionul Slobozia, a 
confecționat pînă în prezent peste 
500 000 ghivece nutritive.

Dira TOATA ȚARA
CURSURI DE CALIFICARE PENTRU 

COLECTIVIȘTI. La secjia Colanul a 
G.A.S.-Răzvad, raionul Tîrgovișfe, a 
început un curs de calificare pentru 
brigadierii zootehnici din gospodă
riile agricole colective ale regiunii 
Ploiești. Cursul va dura cinci luni. 
Lecjiiie teoretice și practice despre 
creșterea și îngrijirea animalelor 
sînt finute de ingineri, medici vete
rinari și maiștri. (De la I. Neagu, 
coresp. voluntar).

ACTIVITATEA BRIGĂZILOR ME
TODICE. Pentru a veni în ajutorul 
activiștilor culturali din comu
nele și satele din jurul ora
șului Cluj, au fost formate 5 bri
găzi metodice, care, în ultimele 
zile, s-au deplasat la căminele 
culturale. Cu această ocazie s-au 
dat îndrumări privind îmbunătă
țirea muncii culturale de masă, 
intensificarea pregătirii formații
lor artistice de amatori în vede
rea participării la cel de-al 7-lea 
festival al formațiilor muzical-co- 
regrafice de amatori.

EXPOZIȚII VOLANTE. Muzeul 
regional al Banatului a organizat 
o expoziție volantă pe tema „în
tărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor agricole colective 
și folosirea resurselor locale“, care 
a fost deschisă cîteva săptămîni 
la Casa agronomului din Timi
șoara și apoi în cîteva comune și 
sate din raion. Expoziția va fi 
deschisă în continuare în unele 
comune și sate din raioanele Bo- 
zovici și Moldova Nouă. Altă ex
poziție, pe tema „Evoluția vieții 
pe pămînt“, a fost deschisă în 
stațiunile Băile Herculane, Bu- 
ziaș, Lipova; „Originea și evolu
ția omului“ se intitulează expozi
ția. deschisă la Casa de cultură 
din Reșița.

EXPUNERI PE TEME DE EDU
CAȚIE CETĂȚENEASCĂ. La Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul „16 Februarie" din Capitală 
s-au tinut de către juriști și profe
sori expuneri pe diferite teme de 
educafie cetățenească dintre care 
cităm : „Cum să ne comportăm ci
vilizat în societate”, „Educația 
estetică în familie", „Rolul educa
tiv al societății socialiste în for
marea conștiinței comuniste și a 
fizionomiei morale a tineretului 
nostru”, „Educarea atitudinii co
muniste fafă de muncă”. Expune
rile fac parte din ciclul „Cum să 
'ne purtăm în societate" și sînt ur- 
măi.e de filme și programe cultural- 

" artistice.
SPECTACOL SPORTIV DAT 

DE ELEVI. Zilele trecute, în 
sala cinematografului din orașul 
Zărnești, regiunea Brașov, clubul 
sportiv al elevilor „Luceafărul“ 
a -prezentat un spectacol la care 
și-au dat concursul elevii școlii 
medii sportive nr. 2 din Brașov.

Folosirea materialului plastic pen
tru protejarea culturilor de legume 
timpurii este una din metodele care 
se răspîndește foarte mult. Au fost 
asigurate peste 12 tone polietilenă. 
S-au întreprins măsuri și pentru în
locuirea răsadnițelor din lemn cu 
prefabricate din beton. Numai prin 
această metodă gospodăriile colecti
ve vor reduce cu circa 10 milioane 
lei anual cheltuielile care se fac cu 
procurarea materialului lemnos pen
tru răsadnițe. Consiliul agricol re
gional a și luat măsuri de confec
ționare a prefabricatelor din beton 
în cadrul întreprinderilor din in
dustria locală, care au și trecut 
la executarea lor. Se acordă atenție 
extinderii experienței unor gospo
dării colective în folosirea mate
rialelor din resurse locale la amena
jarea răsadnițelor. Colectiviștii din 
Ciolpani au confecționat tocuri n'e 
răsadnițe din stuf. Metoda poate fi 
extinsă în multe gospodării colec
tive, deoarece este economică și ușor 
de aplicat.

De mai mulți ani, cultura forțată 
a legumelor în răsadnițe a adus 
mari venituri bănești gospodăriilor 
colective din Cîmpurelu, Ciolpani și 
altora, care au reușit să obțină cele 
mai timpurii producții de castraveți, 
salată, ardeii, roșii, vinete și altele. 
Consiliul agricol regional urmărește 
să extindă această metodă în toate 
gospodăriile colective din zona de 
aprovizionare a Capitalei și a orașe
lor din regiune.

în planul de măsuri întocmit de 
consiliul agricol s-a prevăzut orga
nizarea unor schimburi de experien
ță, demonstrații practice, studierea 
unor probleme de către membrii 
consiliului și executarea unui con
trol sistematic pentru ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor ce rie re
vin. în felul acesta, în anul 1963 
se vor asigura cantități mai mari de 
legume necesare unei bune aprovi
zionări a oamenilor muncii din Ca
pitală.

Gospodăria colectivă „înfrăți
rea" din comuna Sprîncenata, ra
ionul Drăgănești-Olt, are un sec
tor zootehnic care cuprinde 270 
vaci, peste 2 000 oi etc. în foto
grafie : Primii miei din acest au 
care vor mări turma de ol a gos
podăriei.

Librării-auto la sate
Aproximativ 4 000 de volume a 

difuzat la sate, în numai o săptămî- 
nă, librăria-auto a Uniunii regionale 
a cooperativelor de consum Bucu
rești. Un mare număr de cărți și-au 
procurat colectiviștii șl mecanizato
rii din unitățile agricole socialiste 
ale raioanelor Oltenița, Urziceni, 
Răcari și Titu.
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In ultimele zile ale 
săptămînii, mai mulți 
ceferiști și petroliști au 
comunicat redacției cum 
au întîmpinat colecti
vele din care fac parte 
cea de-a treizecea. ani
versare a eroicelor lup
te din februarie 1933.

Colectivul centralei 
electrice a Depoului de 
locomotive din Craiova 
a înregistrat recent noi 
succese, ne scrie me
canicul Barbu Marin. 
Printre acestea se nu
mără : efectuarea in
stalației electrice și ilu
minarea fluorescentă a 
halei locomotivelor Die
sel și a atelierului de 
instalații, precum și re
pararea automatului la 
pompa de apă etc.

In intîmpinarea zilei 
de 16 Februarie, la Di
recția regională C.F.R. 
Brașov a avut loc o se
siune științifică, în care 
s-a discutat despre pro
bleme actuale ale intro
ducerii tehnicii noi în 
transportul feroviar, ne 
informează corespon
dentul voluntar Petru 
Sava. In cadrul sesiunii 
au fost prezentate refe
rate cu privire la me
tode noi de manevră,

de economisire a con
sumului de combustibil 
etc.

Bîrsan Ion, picher în 
stația Rebriceă, regiu
nea Iași, ne informează 
că ceferiștii din unită
țile regionalei lași au 
strîns de la începutul 
anului peste 90 000 kilo
grame de fier vechi, 
fontă și material ne- 
feros.

Cîteva scrisori din re
giunea Ploiești ne-au 
relatat, între altele, 
fapte recente din mun
ca petroliștilor.

Intr-o după-amiază, 
ne scrie tehnicianul 
Stoica Manele, telefonul 
din biroul șefului servi
ciului mecanic al schelei 
Gura Ocniței suna insis
tent. Ing. Ion Vasiloiu. a 
fost anunțat că la secția 
III-a Bucșani, din cauza 
unei defecțiuni la uni
tatea de pompare, urma 
să se întrerupă mun
ca la sonda 110. E- 
chipele de intervenție 
erau însă pe teren. Me
canicul ■ Traian Bucur, 
împreună cu o echipă 
de muncitori care abia 
terminase lucrul la 
schelă, a plecat imediat 
la Bucșani ; după o

muncă încordată de cî
teva ore, defecțiunea a 
fost înlăturată. Sonda 
nu și-a întrerupt acti
vitatea.

Iată și cîteva scrisori 
care relatează aspecte 
din viața satelor.

în comuna Rușețu, 
raionul Făurei, a fost 
dată recent în folosință 
noua construcție a că
minului cultural. Iulian 
Anghelercu, directorul 
Casei de cultură din 
Făurei, ne scrie că noua 
clădire are 17 încăperi 
și o sală de spectacole 
cu 500 de locuri.

Despre transformările 
înnoitoare petrecute în 
ultimii ani în comuna 
Izvoarele, ne scrie tov. 
Vasile Enescu, funcțio
nar : Izvoarele, străjuită 
de culmea Ursoaica, 
este astăzi una din cele 
mai frumoase comune 
de pe valea Teleajenu- 
lui. Majoritatea locuito
rilor lucrează azi în 
întreprinderi petroliere 
și forestiere. Comuna se 
electrified. In centru se 
construiește un cămin 
cultural, a luat ființă o 
bibliotecă cu 3 500 de 
volume, s-au construit 
case noi.

Constructorilor — prefabricate 
bune, livrate la timp !

Articolul „Prefabricate pe măsu
ra cerințelor șantierelor”, apărut în 
„Scînteia“ din 17 ianuarie a.c., sem
nat de tov. ing. Ion Vasilescu, di
rectorul întreprinderii de prefabri
cate „ProgresuV-București, ne-a re
ținut atenția în mod deosebit. Auto
rul ridică o serie de probleme im
portante împărtășind și celorlalte 
întreprinderi de prefabricate expe
riența acumulată pînă în prezent. 
Articolul semnalează totodată un 
neajuns și anume faptul că platfor
mele încălzitoare se degradează re
pede. Acest fenomen a apărut și la 
noi și l-am eliminat prin aplicarea 
unui strat mai gros de mozaic, de 
la 3 cm — la 5 cm.

Ceea ce n-am reușit încă să rezol
văm este eliminarea finisajului pa
nourilor pe fața interioară care vine 
în contact cu aceste platforme. Ră- 
mîne ca, împreună cu alte unități, 
să căutăm in continuare soluții pen
tru a elimina acest neajuns.

Am reținut, din articolul amintit, 
preocuparea colectivului întreprin
derii de prefabricate „Progresul” de 
a îmbunătăți gradul de finisaj al 
panourilor prin folosirea unor noi 
materiale. Cred că aceasta este una 
din cele mai importante probleme — 
și ea trebuie rezolvată de întreprin
derile de prefabricate care execută 
locuințe din panouri mari.

Blocurile din cartierele executate 
pînă acum în acest sistem, deși bine 
rezolvate din punct de vedere arhi
tectonic, prezintă totuși o oarecare 
monotonie. Ca exemplu putem da 
cartierul Țiglina din Galați, în care 
s-au construit peste 2 800 de apar
tamente placate cu panouri de fa
țadă unde se folosesc aceleași pro
file pentru toate panourile. Consi
der că vom putea obține în această 
privință rezultatele scontate dacă 
va exista o colaborare mai strînsă 
între unitățile de prefabricate și 
cele două institute de proiectare și 
cercetare — ISC AS și ÎNCERC.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1963, muncitorii și teh
nicienii din întreprinderea noastră 
au făcut multe propuneri va
loroase privind perfecționarea teh-,

Metode industriale 
pe șantierele de construcții

nologiei de fabricație. In special 
problema calității a fost obiectul 
unor discuții ample. A reieșit că de 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse pe care le-am executat, se 
fac vincvați nu numai anumiți 
maiștri, șefi de brigadă și controlori 
de calitate, ci și unii ingineri șefi de

servicii din cadrul întreprinderii. 
Prin îndrumările și controalele teh
nice făcute, ei puteau aduce îmbu
nătățiri substanțiale calității produ
selor. Pentru îmbunătățirea calității 
produselor la noi în fabrică s-au ținut 
ședințe de analiză a cauzelor care au 
determinat uneori execuția de pre
fabricate cu defecțiuni. De multe ori 
aceste ședințe, la care au participat 
toți factorii interesați, s-au desfă
șurat chiar în depozitul de produse 
finite și pe pistele de turnare, spre 
a se discuta, cît mai concret, în cu-

Incărcata pe remorci, panourile pentru fațade — produse la între
prinderea de prefabricate din Galați — sinț transportata pe șantierele 
din localitate.'

Culegerea „Nemuritorul Februa
rie“, 1933—1963, apărută recent, 
reunește scrieri în versuri, proză 
și publicistică despre eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
1933 și despre viața de azi a cla
sei noastre muncitoare.

Concerte
Marți, 19 februarie, ora 20,00, în sala 

mică a Palatului R. P. Romine va avea 
loc un recital dat de Nicoleta Mastero 
— harpă și Aurelia Diaconu — voce. 
In program lucrări de Haendel, Grand- 
jany, Borodin, Schubert, Hugo Wolf, 
Dvorak, Martian Negrea și alții.

Miercuri, 20 februarie, ora 20,00, Sofia 
Cosma va da un recitai de pian in sala 
mică a Palatului R. P. Romine. In pro
gram lucrări de Mozart, Beethoven, G. 
Enescu și Mussorgski.

în studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii. la ora 20,00, va avea loc un 
recital de orgă dat de Mihail Rădulescu. 
în program lucrări de Palestrina, Mo
zart, Bach, Valentin Gheorghiu, P. 
Hindemith, Mihail Radulescu.

Joi, 21 februarie, ora 19,50, orches
tra simfonică a Radioteleviziunii romi- 
ne prezintă sub conducerea dirijorului 
sovietic Boris Haikin un concert simfo
nic în studioul de concerte al Radiote
leviziunii. In program — Uvertura la 
opera „Maeștrii cîntăreți din Nürenberg” 
de R. Wagner, Concertul în Re.major 
pentru vioară și orchestră de Ceaikov- 
ski — solist Ion Voicu ; Suita moldo
venească de Peiko ; Poemul simfonic 
Tillbuhoglindă de R. Strauss.

Vineri, 22 februarie, ora 20,00, în 
sala mică a Palatului R. P. Romine va 
avea loc un concert cu tema : „Școala 
spaniolă” din ciclul „Muzica de-a lun
gul veacurilor” organizat de Filarmoni
ca de Stat „George Enescu”. își dau 
concursul Zonaida Palii, Emilia Petres
cu, Maria Fotino, Vladimir Orlov, Filip 
Bulimar Pitaru, Crișan Onofrei, Octa
vian Popa, George Nicolescu, Iuliu 
Bonis.

Sîmbătă, 23 februarie, ora 20,00 si 
duminică, 24 februarie, ora 11,00 la A- 
teneui R. P. Romine va avea loc un 
concert simfonic dat de orchestra Filar
monicii de Stat „George Enescu”. în 
program : Simfonia de Doru Popovici 
(primă audiție) ; Concertul pentru vioa
ră și orchestră nr. 7 de Mozart ; Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Sostakovici. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă Nina Beilina (U.R.S.S.).

Tot sîmbătă, la ora 19,30, va avea loc 
în studioul de concerte al Radiotelevi
ziunii concertul orchestrelor de muzică 
populară și de estradă ale Radiotelevi
ziunii. Dirijori : Jean Ionescu și Nicolae 
Băluță.

noștință de cauză. Erau supuse la 
examen direct piesele prefabricate, 
se studia în ce măsură corespun
deau condițiilor d'e calitate, fiind 
de față și acei care le-au executat. 
Această metodă a dat rezultate 
bune. Acum, în special la panourile 
de fațadă livrate șantierelor, calita
tea s-a îmbunătățit mult.

în fabricile de prefabricate, o con
diție esențială pentru ridicarea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității o constituie folosirea de e- 
lemente tipizate și de serie mare. 
Această problemă a constituit o- 
biectul unor ample discuții în ultimii 
ani cu proiectanții. Totuși, se pare 
că unii dintre ei nu au înțeles pe 
deplin acest lucru. Iată un exemplu: 
filiala IPROMET Galați nu foloseș
te la lucrările ce le execută în lo
calitate elemente de catalog, ci pro
iectează o varietate întreagă de pre
fabricate. Necorelarea planului de 
producție al unităților de prefabri
cate cu cel al unităților de montaj 
a dus la supraaglomerarea depozi
tului de produse finite, ceea ce 
a dăunat calității lor. Socotim și 
noi că este necesar ca organizațiile 
de construcții să ridice prefabrica
tele conform graficului încheiat. 
Constructorii ar trebui, după păre
rea noastră, să urmărească cu mai 
multă grijă depozitarea și manipu
larea prefabricatelor pe șantiere. 
Manipularea incorectă a acestora 
poate duce uneori la degradarea pro- 
filelor, colțurilor, muchiilor.

Colectivul întreprinderii noastre a 
pășit cu. hotărîre Ia realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1963. în 
urma dezbaterii cifrelor de plan, 
ne-am luat angajamentul de a de
păși planul producției globale și 
marfă cu 7 la sută și de a realiza 
însemnate economii la prețul de 
cost. In vederea îndeplinirii aces
tor angajamente au fost și vor 
fi luate în continuare măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
ducă la creșterea productivității 
muncii, la. îmbunătățirea calității 
produselor.^ în cursul anilor, cadrele 
noastre de muncitori și tehnicieni au 
căpătat o experiență prețioasă, ex
periență pe care ne propunem s-o 
dezvoltăm în continuare în lupta 
pentru produse de calitate supe
rioară, la un preț de cost cît mai 
redus.

Ing. VIRGIL CRUȚU 
director'al întreprinderii de pre- 

fabricate-Galați

încrederea oamenilor în viață, a- odată cu instalarea dlfuzoarelor în 
ceasta este tema povestirilor din fața bătăturii („Copăcei caro cîn- 
noul volum al lui Sütö Andrăs „Ka- tă“) ; șoselele și drumeagurile de 
rikăs risipitorul". Autorul și-a con- țară răscolite de roțile tractoare- 
sacrat cea mai mare parte a lu
crărilor din această culegere exis
tenței noi a țărănimii colectiviste. 
Cîteva din schițele și nuvelele 
acestei cărți cuprind și aspec
te a-e vieții din trecut ; în 
paginile lor se evocă eroismul 
luptătorilor împotriva prigoanei 
fascisto. In nuvela caro se intitu
lează „Demeter S'égara își dăzu- 
ieșl® viața”, Sütö Andrăs dedică 
una dintre cele mai bune lucrări 
ale sale temoi înfrățirii țărănimii 
sărace romîne și maghiare din Ar
deal, în lupta îm- _______ _____
potriva orînduirii — . .......
^rtfhe3O’moșiB'In vitrinele librăriilor

Se află dezvol-----  -----
tată pe larg în 
nuvela care dă și titlul volumului o 
idee cu semnificații generale. în 
anii regimului de democrație popu
lară: țăranul sărac, umilit și chi
nuit altădată, trăiește acum sub 
semnul demnității, al belșugului și 
al bucuriei. Autorul descrie mo
mentul împărțirii cîștigului pe 
un an de zile într-o gospodă
rie colectivă. Ce 
anume gîndește eroul povestirii în 
timp ce i se numără banii (o sumă 
pe care nu o avusese niciodată), 
cum trăiește în sufletul lui Karikăs 
bucuria simplă, puternică, de a 
primi răsplata primului an de mun
că în gospodăria agricolă colec
tivă— acesta este, de fapt, subiec
tul schiței. Bineînțeles, Karikăs nu 
este un risipitor. Dimpotrivă, a- 
tunci cînd a primit banii, s-a și gîn- 
dit ce să facă mai întîi, ce lucruri 
să-și cumpere în gospodăria lui. 
Dar el cheltuiește în toate părțile 
cu bucurie nestăvilită, cu emoția 
de a ști că de-acum înainte munca 
lui și-a căpătat o răsplată demnă.

Această temă a bucuriei și a 
mulțumirii care a pătruns pentru 
totdeauna în viața țărănimii colec
tiviste, este tratată multilateral în 
paginile cărții lui Sütö Andrăs. Ea 
este amplu dezbătută îndeosebi în 
schițele 
largi de dezvoltare 
dobîndit satul colectivist în zilele 
noastre. Intro suită de imagini, 
care se aseamănă prin concentra
rea lor cu secvențele cinematogra
fice, prozatorul reconstituie deco
rul
Și

simte Și ce

consacrate orizonturilor 
pe care le-a

actual al satului : electrificarea 
apariția antenelor de radio.

lor, mașinilor și motocicletelor 
(„în arena uriașilor") ; profilul 
sondelor noi care extrag petrol din 
cîmpia Ardealului („Comoara Mă
rii Moarte").

Eroii lui Sütö Andrăs sînt pă
trunși de un înalt simț al răspun
derii pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru ridicarea produc
tivității muncii în agricultura so
cialistă. în schița intitulată „E mult 
pînă îți cunoști omul" prozatorul 
descrie portretul unui mecanic-șei 
de la un S.M.T. Excelent specialist 
----------- ____ în repararea mo- 
---- —__________  toarelor, Molnar 

știe să pătrundă < 
în sufletul oame
nilor tineri ală
turi de care 

muncește. Apropierea plină de tact 
și de căldură părintească a comu
nistului Molnar de tînărul tractorist 
Mărci, care nu-și îngrijește mașina, 
felul în care știe să-l facă să în
țeleagă semnificația muncii unui 
tractorist — toate acestea dau o 
expresie caracteristică eroului 
schiței. Munca răbdătoare pentru 
cunoașterea și formarea oamenilor 
se integrează aici unor preocupări 
generale consacrate bunului mers 
al producției. Este meritul prozato
rului de a fi reușit să exprime cu 
mijloace originale — realizînd per
sonaje veridice, interesante — a- 
ceastă trăsătură a oamenilor îna
intați ai vremii noastre.

Există însă și lucrări cuprin
se în volumul „Karikăs risipitorul", 
care suferă de pe urma unei în
clinații spre sentimentalism, cum 
e cazul cu schița „Căluțul din vis" 
sau, alteori, povestiri al căror su
biect este mult diluat, fără o ne
cesitate firească. Tonul povestito
rului este mai ușor de recunoscut 
atunci cînd își păstrează o anumi
tă vioiciune spirituală, nota de iro
nie, acea vervă a relatării fapte
lor care fac de obicei farmecul 
schițelor lui Sütö Andrăs.

Eroul preferat al lui Sütö 
se caracterizează îndeobște prin- 
tr-o fire inimoasă de bun gospodar 
al treburilor obștești. Prozatorul a 
reușit, în cele mai bune dintre po
vestirile sale, să exprime felul în 
care se manifestă în viața oame
nilor de astăzi satisfacția realizării 
unor visuri scumpe.

MIRON DRAGU

Filme noi pe ecranele
■ Inelele gloriei — pro
ducție a studiourilor 
„Armenfilm“. Scenariul : 
I. Kociarian, A. Filimo
nov, G. Saghinian. Re
gia : luri Erzinkian. Fil
mul e inspirat din viaja 
popularului sportiv so
vietic Albert Azarian — 
în repetate rinduri cam
pion mondial de gim
nastică.

Fecioara

de la un fapt real, țfll- 
mul — datorat cunos
cutului cineast Luis 
Bunuel — condamnă 
discriminarea rasială din 
S.U.A.

Stolul captiv — pro
ducție a studiourilor din 
R.P. Bulgaria. Scenariul: 
Emil Manov. Regia : 
Ducio Mundrov. Filmul 
este închinat eroismului 
unui grup de luptători

Capitalei
antifasciști, aresfafi în 
noiembrie 1941.

Baia — producție a 
studioului „Soiuzmult- 
film“. Un film de păpuși, 
pentru ecran lat, realizat 
după piesa cu același 
titlu de Vladimir Maia- 
kovski. Scenariul și re
gia : Serghei lufkevici, 
Anatoli Karanovici. Crai
nici : cunoscutul Arkadi 
Raikin și fiica 
rina Raikina.

Scenă din filmul „Fecioara“

CINEMATOGRAFE ; Lupenl 29 — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (bd. 
Magheru 12—14), București (bd. 6 Martie 
6). Gh. Doja (cal. Griviței 80). Baronul 
de Münchhausen : Republica (bd. Ma
gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14). 
Flacăra (cal. Dudești 22), G. Coșbuc (pia
ța G. Coșbuc 1). Maria Candelaria : Ma
gheru (bd Magheru 29), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi). Van Gogh
— cinemascop : v. Alecsandri (str. Gri- 
gorescu 24). Inelele gloriei : rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (bd. 6 Mar
tie 10), 8 Martie (str, Buzești 9—11), ște
fan cel Mare (șos. Ștefan cel Mare). Sto
lul captiv ; Victoria (bd, 6 Martie 7), Vol
ga (șos. Ilie Pintilie 61). Călătorie de în
cercare — Pînă ia Marea Roșie — Baia
— cinemascop ; Lumina (bd. 6 Martie 12).
Partea ta de vină : Central (bd. 6 Mar
tie 2), Aurel Vlaicu (șos. C'otroceni 9). 
Program special pentru copii — dimi
neața : 13 Septembrie (str Doamnei 9). 
Balada husarilor — după-amiază : 13
Septembrie (str. Doamnei 9). Program de 
filme documentare : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 13). Soțul soției sale : rulează la 
cinematografii' Maxim Gorki (str. 13 De
cembrie 5—7). Divorț italian : 1 Mai (bd.
I Mai 322), Alex. Sahia (cal. Văcărești 
21). Miorița (cal. Moșilor 127), Floreasca 
(str. I. s. Bach 2). Sub cupola albastră : 
Cultural (piața Iile Pintilie 2). G. Baco- 
via (șos. Giurgiului 3). Raze pe gheață
— Frumoasa Lurette : Alex. Popov (cal. 
Griviței 137). Fecioara — rulează la 
cinematografele Grivlța (Calea Gri
viței — podul Basarab), 23 August 
(bd. Dimitrov 113). Meșter la toate ru
lează la cinematograful C-tln David (șos. 
Crîngași 42). Mongolii — cinemascop : 
V. Roaltă (bd. 1 Mai 57). Libertății (str.
II Iunie 75). Strada mezinului : T. Vla- 
dimirescu (cal. Dudești 97). A fost che
mată și clasa V-a : Munca (șos Mihal 
Bravu 221), Moșilor (cal. Moșilor 221), 
Olga Banele (cal. 13 Septembrie 196). Un 
om trece prin zid : Unirea (bd. 1 Mal 
143). Labirintul inimii — cinemascop : 
Popular (str. Mătăsarl 31), 16 Februarie 
(bd. 30 Decembrie 89). Marile speranțe : 
Arta (cal. Călărași 153), Drumul Serii

sa Ekate-

NN

(str. Drumul Serii 30). Do Ia Apenini la 
Anzi — cinemascop : M. Eminescu (str. 
M. Eminescu 127). Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei — 
rulează la cinematograful Iile Plnti- 
lie (șos. Colentina 84). Omul amfibie : 
Luceafărul (cal. Rahovei 118). Tizoc — 
cinemascop : 30 Decembrie (cal. Feren
tari 86). Misterul celor doi domni „N“ 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (bd. Libertății 70—72),

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri 
și școlari. 19,30 — Recital vocal-instru- 
mental cu soprana Agatha Druzescu. 
mezzosoprana Dorothea Palade7Melinte. 
tenorul Ion Fălculete șl un cvintet de 
suflători. 20,10 - Filmul artistic ; „Coco
șul sperie moartea“ — o producție a stu
diourilor cehoslovace. 21,45 — Telesport. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Situația atmosferică în țară : In cursul 

zilei vremea a continuat să se încăl
zească în toate regiunile țării Cerul a 
fost schimbător, mai mult acoperit. A 
plouat intermitent în Ardeal. Oltenia și 
Muntenia. Temperatura aerului- la orele 
14 avea valori cuprinse între plus 12 gra
de la Medgidia și minus 6 grade la A- 
vrămeni. Rădăuți șl Făurei.

In București : Vremea a fost schimbă
toare cu cerul mai mult acoperit. După- 
amiază a plouat trecător. Vîntul a su
flat slab din sectorul estic. Temperatu
ra la orele 14, plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 29 
șl 21 februarie. In țară ; Vreme umedă 
cu cerul mai mult acoperit. Precipitații 
temporare vor cădea în cea mal marc- 
parte a țării, vînt slab pînă la potrivi* 
din sectorul vestic. Temperatura în eres 
tere la început, apoi în scădere ușoară

In București : Vreme umedă cu 
cerul mai mult acoperit. Temporar pi e 
clpltații. Vînt slab pînă la moderat. Tem 
peratura în creștere ușoară.
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Concursul de sc 
de ia Predeal

Treizeci și doi de sportivi repre- 
zentînd 8 țări s-au aliniat la startul 
ștafetei de 4x10 km — proba inau
gurală din cadrul primului concurs 
de schi al armatelor prietene, des
chis ieri dimineață, într-un cadru 
festiv, pe pîrtiile din Predeal.

Vremea a fost favorabilă, traseul 
bine marcat, iar lupta sportivă—in
teresantă. După ce, în primul 
schimb, Semelin (U.R.S.S.) aduce 
ștafeta cu un avans de aproape 
1’30” față de al doilea sosit (polo
nezul Gut). în următorii kilometri, 
cînd se aștepta ca Melanin, cam
pionul mondial la biatlonul de iar
nă, să mărească avansul colegului 
său, de pe parcurs se anunță că 
reprezentantul formației poloneze, 
Rysula, se apropie de Melanin. Nu 
peste mult timp, la cel de-al 3-<lea 
post de control, Rysula îl depășește 
pe campionul mondial și, forțînd 
alura, reușește să se detașeze, so
sind la locul de schimb cu un a- 
vans de aproape 2’30”.

De aci înainte atenția numero
șilor spectatori aflați în apropierea 
startului este permanent reținută 
de duelul pentru victorie, dar și de 
acela angajat între schiorii romîni 
și cei din R. S. Cehoslovacă. In
tr-adevăr, după ce în primii 10 km 
Dinu Petre reușise să schimbe al 
treilea — după sovietici și polonezi 
— iată că V. Jeranek (R.S.C.) îl în
trece pe Gh. Vilmoș și astfel echipa 
R. P. Romîne trece pe locul 4, pe 
care îl păstrează pînă la termina
rea probei.

Ceilalți doi schiori polonezi, Budny 
și Jankowski (schimbul 3 și 4), țin 
piept lui Puzanov și Vaganov 
(U.R.S.S.), astfel încît schiorii din 

. R. P. Polonă reușesc să încheie pri
ma zi printr-un remarcabil succes, 
care-i situează în fruntea clasa
mentului pe echipe cu 11 puncte.

EM. VALERIU

FOTBAlj Meci
Primele gar

nituri ale clubu
rilor Dinamo și 
Steaua s-au în
tâlnit ieri pe te
renul de la 
Ghencea într-un 
joc de verificare 
înaintea turnee
lor pe care am
bele echipe le 
întreprind pes
te - cîteva • zile 
în străinătate. 
(Steaua, în Gre
cia și Iran — 
Dinamo, in Ci
pru și Israel). 
Fotbaliștii au 
manifestat o bu
nă dispoziție de 
joc, realizînd, în 
fața celor aproa
pe 5 000 de spec
tatori, faze reu- 

Ișite, dar numai... 
pe mijlocul te
renului. Singu

rul punct în acest meci a fost 
marcat de stoperul dinamovist 
Numweiller III în min. 60. Pînă 
la înscrierea acestui gol și apoi 
pînă la sfîrșit, nici unul din 
înaintașii celor două echipe (Pîrcă- 
lab, Constantin, Varga, Raksi, Ene, 
Matei^nu, Unguroiu, Cacoveanu, 
Frățila, Creiniceanu, Gherghely, 
Tătaru și alții) n-au reușit să fructi
fice ocaziile avute în fața porților. 
Terenul — la începutul jocului în
ghețat, iar spre sfîrșit moale — 
și fermitatea apărătorilor nu pot 
constitui o scuză pentru atacanți. 
Cu această ocazie, ei ne-au reamin- 

Itit unele lacune ale jocului lor : 
imprecizia șuturilor la poartă, com
binațiile inutile, lufturile etc.

După părerea unor specialiști, 
prezenți ieri la acest meci, echi
pele sînt bine pregătite din punct 
de vedere fizic, desfășoară un 
frumos. Despre ineficacitate, 
s-a pomenit însă nimic. Poate 
trenorii au ceva de spus ?

■Ar
Ieri dimineață, pe stadionul Giu- 

lești, în fața a peste 10 000 de 
spectatori, echipa Farul Constanța

eții juniori au luat un start bun

Artiști amatori în turneu»

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în localitățile din . Delta 
Dunării, formația teatrală a Casei de 
cultură din Tulcea a prezentat du
minică, în fața pescarilor și colecti
viștilor din comuna Mahmudia, pie
sa „Zări necuprinse” de Nikolai Vir- 
ta. Cu această piesă, formația 
a obținut premiul 1, medalia de aur 
și titlul de colectiv laureat al celui 
de-al III-lea Festival bienal de tea
tru de amatori „I. L. Caragiale”,

lELWiAME EXTERNE

Chemarea plenarei C. C. al P. C. 
din Japonia

II

A început finala probei de 50 ra plai-junioare II
am- 
loc 

Flo-

Primul concurs atletic de 
ploare din acest an a avut 
sîmbătă și duminică în sala 
reasca II. La start s-au prezentat 
aproape 400 de juniori și junioare, 
invitați de federația de specialitate 
pe baza rezultatelor de pînă acum. 
Probele concursului — alergări, să
rituri, aruncări — au prilejuit dis
pute pasionante, performanțele u- 
nor cîștigători egalînd sau între- 
cînd recordurile țării. Ieșeanul Vio
rel Suciu, de pildă, și-a egalat re
cordul la 55 m garduri (7,7 sec), 
iar Valeria Bufanu, din Bacău, a e- 
galat de două ori recordul probei 
de 40 m garduri. în serii, ea Œ 
alergat 6,4 sec, iar apoi, în finală 
— după ce Margareta Costin, din 
Oradea, stabilise, în serii, un nou 
record (6,3 sec) — s-a clasat pri
ma cu 6,3 sec. E de remarcat tot
odată performanța Niculinei Balea 
din Brașov, de 15 ani, care a sărit 
la înălțime 1,52 m, — nou record 
de junioare categ. II.

Alergările de plat au fost domina
te de juniorii bucureșteni, cîștigători 
în toate cele 4 finale de 50 m: Ga
briela Rădulescu (junioare II — 6,9 
sec), Rodica Mecu (junioare I — 7 
sec), Petre Ciobanu (juniori II —
6.2 sec), V. Porojean (jun. I—6,1 sec).

ALTE REZULTATE : 55 mg — ju
niori II : Dan Hidioșanu (București)
8.3 sec; 40 m g — junioare II : Do
rina Solea (București) 6,7 sec; 
triplu salt : juniori I — Gh. Catri- 
nescu (Iași) 13,36 m; înălțime : ju
niori I — Gh. Catrinescu (Iași) 1,84 
m; lungime : juniori I — Paul Mar- 
cu (București) 6,60 m; juniori II — 
Ion Lixandru (București) 6,50 m; ju
nioare II — Gabriela Rădulescu 
(București) 5,35 m; junioare I — E- 
lena Vîrlan (București) 5,07 m.

La încheierea concursului, prof. 
Gh. Zîmbrașteanu, antrenor federal, 
ne-a declarat : „în mai mare mă
sură decît în edițiile trecute, con
cursul de sală al juniorilor s-a ri
dicat de această dată la un nivel 
corespunzător. Viitorii atleți de 
performanță, pentru care tehnica 
mai are destule secrete, au o bună 
pregătire fizică, sînt bine dezvol
tați. Juniorii din provincie au do
vedit un real progres. Ei au domi
nat de altfel probele de aruncări 
și sărituri. Moldovenii, în special 
ieșenii, au .produs o impresie deo
sebit de favorabilă. E un fapt oaie 
obligă federația noastră de a a- 
corda o atenție și mai maro sec
țiilor atletice din provincie. Repre
zentanții Timișoarei s-au prezentat 
însă insuficient pregătiți”.

INFORMAȚII
© Duminică dimineața, în sala lectora

tului central din Capitală, a avut loc un 
simpozion intitulat : „Înaintași ai culturii 
romînești”,

Criticul literar Șerban Cioculescu a 
evocat cu acest prilej aspecte din viața 
și opera Iui Bogdan Petriceicu Hașdeu, de 
la a cărui naștere se împlinesc anul a- 
cesta 125 de ani. Vlad Georgescu, cerce
tător științific la Muzeul romîno-rus, a 
vorbit despre activitatea literară și poli
tică a lui Mihail Kogălniceanu.

© Duminică seara a sosit în Capitală, 
la invitația O.S.T.A., dirijorul sovietic 
Boris Haikin, artist al poporului din 
R.S.F.S.R., de trei ori laureat al Premiu
lui de Stat, profesor la Conservatorul din 
Moscova. Oaspetele sovietic va dirija la 
București în seara zilei de 21 februarie 
concertul orchestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii romîne, iar în continuare, la 
Iași, opera „Faust" de Gounod și două 
concerte ale orchestrei Filarmonicii din 
localitate,

(Agerpres)

TOKIO 17 (Agerpres). — Plenara 
C.C. al P.C. din Japonia, care și-a în
cheiat recent lucrările, a adresat tu
turor membrilor partidului chemarea 
de a participa activ la campania 
electorală ce se desfășoară cu prile
jul alegerilor pentru organele pu
terii locale. în chemarea publicată 
la 17 februarie în ziarul „Akahata“ 
se arată că, în lumina planurilor de 
folosire a porturilor japoneze drept 
baze ale submarinelor atomice ame
ricane și a accelerării tratativelor ja- 
pono-sud-coreene, actuala situație din

Japonia reprezintă o primejdie seri
oasă care poate să aibă repercusiuni 
nefaste asupra viitorului țării. Guver
nul și monopolurile se pregătesc 
pentru o ofensivă intensă împotriva 
drepturilor poporului, impunîndu-i 
așa-numita „raționalizare à indus
triei“ și impozite împovărătoare. 
Plenara cheamă pe comuniști să ma
nifeste spirit de luptă și hotărîre în 
cadrul campaniei electorale pentru a 
obține victoria în aceste alegeri im
portante.

Poporul din Rhodesia de sud 
va continua lupta pentru independentă

Interviul lui Joshua Nkomo
LUSAKA 17 (Agerpres). — Săptă- 

mînalul „African Mail“, care apare 
la Lusaka (Rhodesia de nord), a pu
blicat la 16 februarie un interviu 
acordat de Joshua Nkomo, președin
tele partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe din Rhodesia de 
sud, interzis de autoritățile rasiste.

După cum subliniază agenția Reu
ter, interviul a fost acordat de Nkomo 
înainte de arestarea sa. După ce a a-

rătat că poporul țării sale va continua 
să lupte în ciuda tuturor măsurilor 
represive luate de guvernul rasist, 
Nkomo a subliniat necesitatea con
vocării unei noi conferințe constitu
ționale care va trebui să garanteze 
transferarea puterii politice africa
nilor și „să elaboreze un nou plan 
acceptabil pentru majoritatea po
porului, adică pentru africani“.

DE IP E T U T II H D E N I

I. D.

Junioara Niculina Balca e... nu
mai ochi și urechi. Lucru firesc ! 
Primește sfaturi de la recordmana 
lumii, Iolanda Balaș.

(Foto : A. Cartojan)

Agențiile de
• în ziua a doua a concursului inter

național de patinaj viteză, care are loc 
la Hakone, (Japonia), recordmanul mon. 
dial Ev. Grișin (U.R.S.S.) a cîștigat proba 
de 500 m în 41”l/10. Proba de 5 000 m 
s-a încheiat cu victoria norvegianului 
Fred Mayer, cronometrat în 7’58".

© Cu prilejul campionatelor de na- 
tație ale Australiei, care se desfășoară 
la Perth, 
Tanaka a 
proba de

Giulești. Fază din meciul Rapid—Farul
— actualul lider al clasamentului
— a cîștigat cu 2—1 întâlnirea a- 
micală cu Rapid-București.

Constănțenii au știut să folo
sească mai bine porțiunile practi
cabile ale terenului și au desfășu
rat un joc simplu și eficace, ceea 
ce le-a permis să ia avantaj încă 
din minutul 9 al primei reprize, 
prin golul înscris de Ciosescu. In 
minutul 58, Bükössy a mărit avan
tajul echipei sale la 2—0. Rapidiș- 
tii, deși au început jocul puternic, 
au combinat mult, au atacat steril, 
au tras imprecis la poartă, chiar și 
din poziții favorabile. Ei au avut 
totuși o „sclipire“, spre sfîrșitul în
tâlnirii, cînd I. Ionescu, primind în 
sfîrșit o pasă bună de la Ozon, a 
redus scorul. Dar cu o floare nu 
se face primăvară, iar campionatul 
bate la ușă. Ambele echipe au do
vedit o pregătire fizică în general 
corespunzătoare, însă la capitolul 
tehnică și mai ales tactică, sînt 
încă mult in urma cerințelor im
puse de locurile fruntașe pe care le 
ocupă în clasament.

joc 
nu 
an-

înotătoarea japoneză Satoko 
corectat recordul mondial în 

___  110 yarzi spate, realizînd 
timpul de l’10”2/10.

® Reprezentativa de' hochei pe ghea
ță a R. D. Germane, care se pregătește 
în vederea campionatelor mondiale din 
Suedia, a susținut la Weisswasser un 
meci de verificare cu echipa Austriei. 
Hocheiștii germani au terminat învin
gători cu scorul de 5—1

O Tradiționalul maraton organizat de 
ziarul japonez „Mainiki” a fost cîștigat 
de atletul japonez Thoru Terawawa. El 
a parcurs cei 42,195 km ai probei în 
2 h 15’15”8/10, realizînd cea mai bună 
performanță mondială. Pînă acum col 
mai bun timp din lume aparținea etio
pianului Bikila Abebe, care la J.O. de la 
Roma parcursese clasica probă atletică 
in 2 h 15’16”.

® In împrejurimile orașului Calais 
s-a disputat ieri campionatul mondial 
de ciclo-cros. Titlul a revenit alergăto
rului Rolf Wolfshohl (R.F. Germană), 
care a parcurs 20 km în 45’52”V10. Pe 
locurile următoare s-au clasat Longo 
(Italia) 47’12”3/10, Dufraisse (Franța) 
48’31” și alții.

© După desfășurarea a trei probe, în 
campionatele mondiale de planorism 
clasa „liber” pe primul loc se află polo
nezul Makula cu 2877 puncte, urmat de 
Ulbring (Austria) — 2794 puncte și 
Henry (Franța) cu 2763 puncte.

® La Viena s-a disputat meciul inter
national masculin de handbal dintre 
echipele reprezentative ale Austriei și

presă transmit:
R. S. Cehoslovace. Handbaliștii ceho
slovaci au cîștigat cu 14—10 (7—6).

0 Pugilistul filipinez Grabiei Elorde 
și-a păstrat titlul de campion mondial 
la cat. ușoară (clasa juniori) învingîn- 
du-1 la puncte la Manilla pe americanul 
Johnny Bizzaro,

O într-un meci internațional de rugbi, 
desfășurat la Barcelona, echipa Italiei 
a învins cu scorul de 22—3 (8—0) echi
pa Spaniei. Echipele au fost alcătuite 
din jucători sub 23 de ani.

© A început cea de-a 20-a ediție 
campionatului masculin de baschet 
Americii de Sud. Uruguay a învins 
86—82 (44—26) echipa Columbiei,
Peru a întrecut cu 79—36 (44—15) echi
pa Boliviei.

I . COPRODUCȚII
; CINEMATOGRAFICE 

ITALO-SOVIETICE

Intre Galatea-film (Italia) și Mos- 
film (U.R.S.S.) s-a încheiat un acord 
care prevede realizarea în comun a 
cîtorva filme, printre care „Ape de 
primăvară" — ecranizare a romanu
lui lui Turgheniev — și „Fuga dom
nului Mac Kinley“, după scenariul lui 
Leonid Leonov. Regia acestui film 
va fi încredințată cunoscutului ac
tor, autor dramatic și regizor italian 
Eduardo De Filippo.

51 DE ORE f
ÎN FAȚA MICROFONULUI...

Timp de 51 de ore și 30 de secun
de, crainicul Eugenio Munoz Nunez, 
de la postul de radio chilian, a vor
bit fără întrerupere în fața microfo
nului. Recordul precedent, după cum 
menționează A.F.P., era deținut de 
un alt crainic de la același post de 
radio, Carlos Garcia, care a vorbit în 
fața microfonului timp de 50 de ore 
și două minute.

PREMIU PE CAPUL UNUI TIGRU

După cum anunță agenția France 
Presse, în districtul Mainital din sta

tul indian Uttar Pradesh și-a făcut 
apariția un tigru care a devorat 
zece persoane. Autoritățile au anun
țat că vor acorda un premiu de 500 
rupii persoanei care va reuși să 
(ucidă acest tigru.

SICILIA $1 TEROAREA MAFIEI

Parlamentul italian a hotărît la 16 
februarie crearea unei comisii pen
tru cercetarea activității organizației

teroriste Mafia, aflate, după cum se 
știe, în slujba marilor latifundiari 
din Sicilia. Sarcina comisiei este să 
„examineze originile și caracteristi
cile Mafiei și să propună măsurile 
necesare pentru a pune capăt acti
vității acestei organizații secrete”. 
Săptămînă aceasta în Sicilia s-au 
semnalat noi acțiuni teroriste ale Ma
fiei, printre care aruncarea în aer 

locuinței ocupate de o femeie, a 
cărei familie a fost exterminată de 
agenții Mafiei în urmă cu cîțiva ani.

Peterson, 
un danez în 
vîrstă de 83 de 
ani, a inventat 
acest aparat 
cu șenîlete și 
cu un bec în 
față, pentru vî- 
narea vulpilor. 
Introdus în vi
zuină, aparatul 
gonește vulpile 
în bătaia puști
lor vînătorilor.

MAG A Z I N

a 
al 
cu 
iar

BASCHET
La baschet s-au disputat noi me

ciuri ale returului campionatelor 
republicane. Iată cîteva rezultate : 
feminin : Unirea București—S.S.E. 
Constanța 69—22 ; Rapid—Știința 
Timișoara 85—26; Progresul—C.S.O. 
Crișana 39—48 ; Olimpia — Voința 
București 37—41 ; Știința București 
—Voința Brașov 64—43.

Masculin: Progresul—Politehnica 
Cluj 71—73; Știința București— 
Steaua 69—63 ; Știința Timișoara— 
Farul Constanța 70—46; Rapid— 
Știința Tg. Mureș 87—60; Dinamo— 
C.S.O. Galați 81—62 ; Voința Iași— 
Știința Cluj 63—67 ; Steagul Roșu 
—A. S. Roman 97—63.

BOX

I

Cine va fi campionul ?
TIMIȘOARA (prin telefon). în loca

litate au început meciurile de baraj 
pentru campionatul republican do șah 
între Florin Gheorghiu și Alexandru 
Giinsberger. După cu-m se știe, cei doi 
cunoscuți șahiști au terminat la egali
tate — pe locurile 1—2 — în finala 
campionatului disputată anul trecut.

Prima partidă s-a întrerupt la muta
rea a 50-a, Gheorghiu, cu albele, 
avînd un pion în plus. Aseară, în a 
doua partidă, Giinsberger a întrerupt 
în poziție favorabilă.

Ambele partide vo<r fi reluate în 
cursul zilei de astăzi.

La Praga a fost primită o scrisoare 
prin care federația australiană cere ca 
o echipă a sa să fie primită ca partici
pantă la cea de-a 16-a ediție a „Cursei 
Păcii”.

4r
Recordul Isländer la săritura în înăl

țime pe teren acoperit a fost îmbună
tățit cu 6 cm, de la 2,05 m la 2,11 m. 
Noul recordman, Olafsson (a nu fi con
fundat cu marele maestru de șah) se 
antrenează sărind de pe loc 1,75 m.

4r
Echipa cîștigătoare a campionatului 

Americli de Sud la baschet va primi 
drept recompensă „Cupa Americllor”, 
dar numai o „copie” a acestui trofeu, 
deoarece originalul, aflat la Montevl-

Candidați! la titlul de campion republican la șah în fața mesei de |oc.
(Foto I M. Andreescu)

2 metri și cîntă-deo, are înălțimea de 
rește cîteva tone.

Cu începere de la sfârșitul lunii mal, 
trei echipe braziliene, F. C. Santos (cu 
Pele, Cutinho, Pepe), Botafogo (cu Gar- 
rincha și Amarildo) și rlamengo vor în
treprinde turnee în 15 țări ale Europei.

★
Motocicliștli sovietici participă în 

fiecare săptămînă la concursuri care 
se desfășoară pe piste de gheață. Re
cent, în orașul Ufa a avut loc o com
petiție internațională de acest gen. Pe 
primul loc s-a clasat cunoscutul moto- 
ciclist sovietic Boris Samorodov. Cam
pionul suedez Folke Oestblum a ocupat 
locul trei.

La Cluj a avut loc ieri o 
reuniune de box, în cadrul că
reia au evoluat și cîțiva pu- 
giliști din lotul republican, ce se 
pregătesc în vederea meciului cu 
echipa R. P. Polone. La categoria 
„semimijlocie“, Constantin Anton a 
dispus prin abandon în repriza a 
Il-a de A, Gănescu. Tînărul C. Ni- 
culescu l-a întrecut pe St. Vituș.

Pentru amenajarea pîrtlilor olimpice 
de schi de la Innsbruck au fost tăiat! 
3600 de arbori. Pentru înlăturarea stîn- 
cilor care acopereau viitoarele pîrtii a 
fost nevoie de 11 000 kg explozibil.

★
în meciul de rugbi Scoția—Țara Ga

lilor, terminat cu un scor alb, jucătorii 
celor două echipe au trimis balonul în 
tușe de 111 ori (I)

★
într-o conferință de presă la Buffalo, 

campionul mondial la toate categoriile, 
Sony Liston, și-a pregătit „psihologic” 
meciul revanșă cu fostul deținător al 
titlului, Patterson. El a declarat ziariști
lor : „Meciul cu Patterson nu pune nici 
o problemă. Măcar în ceea ce mă pri
vește. Cît despre Patterson, el are o 
problemă : găsirea unui bun spital”.

Aproape în același timp, într-un oraș 
din Texas, Patterson făcea presei o de
clarație asemănătoare...

întrecerile hoherilor
BRAȘOV (prin telefon). — Ieri 

dimineață, in Poiana Brașovului 
mercurul termometrului urcase 
peste zero grade. Zăpada de pe 
crengile brazilor se transformase 
intr-o ploaie măruntă. In aceste 
condiții s-au desfășurat primele 
două manșe din cadrul campiona
tului republican de bob. 17 
paje de cite două persoane 
întrecut pentru realizarea 
mai scurt timp de coborîre. 
pregătit, echipajul Ene—Pasovschi 
(Casa ofițerilor Brașov) a ocupat 
primul loc în clasamentul zilei. Au 
urmat în ordine • echipajele Stai- 
cu—Moiceanu (Carpați Sinaia II); 
Panțuru—Petrescu (Carpați Si
naia III).

De curind am fost invitatul fami
liei strungarului Jan Debowski, de la 
fabrica „Comuna din Paris“, De
bowski este unul dintre cei măi buni 
strungari de precizie, conducătorul 
unei brigăzi fruntașe, care a adus 
statului economii de cîteva milioane 
zloți prin descoperirea unor rezerve 
interne și ridicarea productivității 
muncii. El a ținut să-l vizitez 
în noua sa locuință, situată în- 
tr-unul din blocurile construite re
cent pe Belvederska, o arteră prin
cipală a orașului.

„Confort, soare, aer, lumină, ver
deață“ — iată care sînt coordona
tele apartamentului, îmi spune zîm- 
bind gazda și adaugă : „Care mun
citor ca mine ar fi putut locui în 
trecut într-o asemenea casă și mai 
aies într-un asemenea cartier ? Era 
cartierul bogătașilor, al marilor 
negustori“.

Tadek, Hănka și Basia s-au string 
într-un colț al camerii și dis
cută aprins regulile unui joc. Aflu 
că Tadek, elev în clasa a șasea ele
mentară, are pasiunea florilor. „El 
singur le-a cultivat și îngrijit pe toa
te", îmi arată cu mîndris tatăl ghi- 
vecele de flori care creează o am. 
bianță plăcută mobilei noi cumpă
rate recent.

★
Cu patru ani în urmă, cînd am cu

noscut Varșovia, orașul mai purta 
urmele războiului : ziduri sfîrtécate, 
dărîmătuii, locuințe improvizate. 
Cîte s-au schimbat de-ăfunci !

Te plimbi prin Varșovia renăscută, 
pe noile artere principale cu trotua
rele neobișnuit de late, pe aleile Je- 
rozoliinskie, Marszalkowska, Nowy 
Swiăt, pe magistrale, admiri restau
rarea, cu atîta autenticitate, a clădi- 
rilor-monumente istorice, în special

în orașul vechi cu case datînd din 
secolele 16 și 17, traversezi Vistula 
pe-podurile Poniătovzski, Dombrow
ski și pe. cel . mai nou, podul Gdan- 
sk-ului, dat în folosință în 1959.

In arhitectura noilor cartiere pre
domină linia simplă, zveltă, trăsă
tură ce reiese din însăși aplicarea 
metodelor moderne în construcție. 
Noile blocuri cu fațadele pastelate 
ce răsar pretutindeni, dar mai cu 
seamă în cartierele de locuit Praga-1

De la corespondentul nostru

și Praga-2, Bielany, Mokotow, în 
Cartierul Tinerelului unde se cons
truiesc blocuri pentru 15 000 de lo
catari, ca și în cartierul Saska Kepa, 
plin de verdeață, dau orașului un 
aspect vesel. Azi, spațiile verzi ale 
Varșoviei ajung la 20 metri pătrați 
pe cap de locuitor.

în ănul ce a trecut, oamenii mun
cii au primit în folosință circa 
27 000 dè încăperi în 30 de cartiere 
noi, dintre care 10 au fost construite 
în întregime în 1962.

începutul noului an se desfășoa
ră öub semnul înfrumusețării cartie
relor de pe malurile Vistuloi. în anul 
acesta se vor mai construi și da în 
folosință alte 35 000 de încăperi, 20 
de școli, se va termina construirea 
clădirii Academiei de Muzică, a Tea
trului studențesc de satiră, noi obiec
tive industriale.

Varșovienii își iubesc cu pasiune 
orașul. Nu numai că participă di
rect la înfrumusețarea lui, dar ei 
inițiază numeroase discuții în presă 
sau în săli publice pe tema recons
trucției orașului. Recent, la o ase

menea discuție cetățenească, la 
care au fost de față numeroși arhi. 
tecți, pariicipanții au avut de răs
puns ia numeroase întrebări, ca de 
pildă : „Acum 18 ani, ți-ai fi închi
puit că așa va fi reconstruit orașul 
tău ?“ sau „Cum va arăta monumen
tul eroilor Varșoviei ?", „Cînd va fi 
gata centrul Capitalei ?“.

Multe discuții publice a suscitat 
construcția părții de răsărit a străzii 
Marszalkowska, situată în fața 
Palatului culturii și științei. Con
troversa cum trebuie construită a- 
ceastă parte a centrului Varșo
viei a luat sfîrșit după ce co
mitetul economic de pe lîngă Con
siliul de Miniștri a ctpiobat ultimul 
proiect de plan, premiat là cel de-al 
patrulea concurs. Planurile prevăd 
construirea unor imobile de locuit 
avînd. o capacitate de circa 250 000 
mc grupate în trei turnuri de cîte 18 
etaje, ca și a altor imobile mai puțin 
înalte, însumînd la rindul lor 
250 000 mc și destinate maga
zinelor și altor instituții. Un mare 
hotel și alte cîteva clădiri complec- 
tează acest mare program de cons
trucție, monit să armonizeze cu mo
numentala clădire a Palatului cul
turii și științei. Lucrările au început 
încă anul trecut. Numeroase brigăzi 
de tineret au ajutat la demolarea 
ruinelor și a caselor vechi. Pînă în 
1965, construirea acestei părți din 
centrul Varșoviei va deveni fapt 
împlinit.

în anii următori vor fi construite 
o modernă gară centrală, o aero
gara, precum și un mare bulevard cu 
blocuri pînă la 15 etaje, care să por
nească din centru către malurile 
înverzite ale Vistulei.

GH. ÔHEÔRÔHIÏÂ

echi- 
s-au 

celui 
Bine

PRONOSPORT
Concursul nr. 7 din 17 februarie 1963 

Atalanta — Florentina 
Catania — Palermo 
Juventus — Roma 
Mantova — Venezia 
Milan — Lanerossl 
Modena — Bologna 
Napoli — Internazionale 
Spat — Torino 
Bari — Padova 
Cagliari — Verona 
Cosenza — Como 
Triestina — Messina 
Sampdorla — Genoa

(0-1)
(0-0)
(2-0)

2
x
1 

(Anulat) 
(Anulat)

2
2
1
1
1
X
1
1

(0-1) 
(1-5) 
(2-0) 
(4-0) 
(3-2) 
(0-0) 
(1-0) 
(3-1)

Noi construcții în cartierul „Praga II" din Varșoviq

-- TI
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Ajutor tehnic sovietic 
aeördat Somaliei

//Un exemplu grăitor al avantajelor
coexistenței pașnice"

Interviul primului ministru al Finlandei
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în le

gătură cu apropiata sa vizită oficială 
în Uniunea Sovietică, Ahti Karia- 
lainen, primul ministru al Finlandei, 
a acordat un interviu coresponden
tului ziarului „Izvestia” „Sînt pro
fund convins, a spus primul minis
tru. că politica promovată în rela
țiile dintre Finlanda și Uniunea So
vietică este folositoare tuturor țări
lor din nordul Europei și constituie

Miting la Dortmund 
atomice a

BERLIN 17 (Agerpres). — La Dort
mund a avut loc un miting al partiza
nilor păcii, vest-germani. După cum a- 
nunfă ziarul „Neues Deufschland“, cei 
care au luat cuvîntul la miting au che
ma* pe locuitorii Germaniei occiden
tale să participe la marșurile tradițio
nale de protes* împotriva înarmării 
atomice.

.La retragerea cu torțe, care a avut 
foc după încheierea mitingului, au 
participat peste 1 000 de persoane. De
monstranții purtau pancarte pe care era

Despre asemenea aparate aflasem 
çfin-lectura romanelor lui H. G. Wells 
sau Jules Verne... Și totuși „automo
bilul zburător" există ; el e rodul 
științei și tehnicii sovietice, care au 
transformat multe fantezii în realitate.

Unul din ziarele moscovite de ieri 
anunță că „avtolet"-ul a parcurs, în 
cursă experimentală, primii kilo-

De la corespondentul 
nostru la Moscova

met'i. Schema noului mijloc de trans
port aparține lui Ghennadi Turkin și 
se bazează pe așa-numita „pernă de 
aer", creată de profesorul V. I. Lev- 
kov — cel care a schițat detaliile 
„vaporului zburător", construit în U- 
niunea Sovietică în cursul anului tre
cut. La rîndul lui, prof, V. I. Levkov a 
dezvolta* ideile lui K. E. Țiolkovski, 
părintele cosmonauticii. Moartea l-a 
împiedicat însă pe Ghennadi Turkin 
să-și vadă visul împlinit. Astăzi, alți 
savanți și proiectanfi i-au continuat 
opera.

,,Avtolet*-ul e un automobil... fără 
rofi. Ventilatoare puternice creează 
dedesubtul lui o „pernă de aer", care-i 
dă posibilitatea să alunece cu repe
ziciune peste cîmpuri, bălți sau lacuri, 
peste rîpe și văi, fără să le atingă. In 
cursul experimentării, mașina va suferi 
probabil unele modificări ; acum ea 
este doa' la primul său stadiu de 
dezvoltare.

Demonstrație de protest la colombo

A. MUNTEANU

Răsfoind presa străină I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Sclnteii" Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi șl Instituții, Țipa nil 1 Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

..ftvBa Hi
în portul Hodefda din R. A. Yemen se descarcă mărfuri ds pe un 

vapor sovietic.

COLOMBO 17 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează că la 
16 februarie a avut loc în capitala Cey
lonului o mare demonstrație de protest 
împotriva presiunilor exercitate de gu
vernul american asupra Ceylonului. De
monstranții purtau pancarte pe care era 
scris : „Yankei nu, Ceylonul dai", „Cor
pul păcii să ne lase în pace I".

Presa ceyloneză continuă să condamne

Lupta eroică a patrioților sud-viet- 
namezi și încercările diemiștilor de 
a le infringe rezistența constituie o 
temă actuală în paginile piesei in
ternaționale. Care este astăzi situa
ția din Vietnamul de sud ? Se știe că 
dictatorul Diem caracterizase anul 
1962 drept „anul satelor strategice“, 
împrejmuind aproximativ 5 500 000 ță
rani, sau 59 la sută din populație. 
Iată ce scrie ziarul „l’Unită“ în a- 
ceastă Drivință :

„Armata partizanilor — a declarat 
un ofițer american unui corespon
dent de presă al săptămînalului 
„Newsweek“ — a cîștigat încrederea 
poporului pentru că se identifică cu 
poporul", ceea ce Diem nu va putea 
realiza niciodată. încercarea de a 
concentra populația în sate strategi
ce, care sînt adevărate lagăre de 
concentrare, unde fiecare individ 
este supravegheat, chiar și copiii, 
s-a dovedit inutilă. începînd de la 
jumătatea lunii octombrie a anului 
trecut, americanii și diemiștii au 
construit 3 000 de sate strategice, 
dintre care 1 500 au fost distruse 
chiar de cei închiși înlăuntrul lor. 
Pînă la sfîrșitul anului trebuiau con
struite 16 832 asemenea sate. Datori
tă situației reale, numărul lor a fost 
redus însă la 6 000.

Poate nici măcar americanii nu 
credeau și nu cred prea mult în a- 
cest plan. Noile metode de război 
le-au părut mai potrivite pentru în- 
frîngerea dușmanului. Una din aces
te noi metode este folosirea produ
selor chimice lansate din avion, nu 
pentru a ucide oamenii, ci pentru a 
distrugeyvegetația (că aceste sub- 
stanțe au omorît și oameni : femei, 
bărbați,.tefopii, bătrînl, a fost consi
derat' un. incident lipsit de importan
ță). Se urmărea distrugerea vegeta
ției din. juuglă pentru ca partizanii 
să fie nșypiți să se predea.

Războiul chimic a distrus orice ve- 
getațiȘ.'țșfo- o suprafață de 20 000 kmp 
dar nu a-:;reușit să-i înfrîngă pe par-
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un exemplu grăitor, care ilustrează 
avantajele coexistenței pașnice în 
relațiile internaționale în general”.

„în zilele noastre, a arătat Karia- 
lainen în continuare, rezolvarea pro
blemelor litigioase pe cale pașnică, 
precum și dezvoltarea colaborării și 
prieteniei între popoare constituie 
unica bază rezonabilă a vieții inter
naționale".

împotriva înarmării 
R. F. G.

înscnsă lozinca : „Nici un fel de înar
mare atomică pe pămîntul german“. 
Participant la demonstrație au scan
dat : „Arma atomică — nu, trafafu! de 
pace — da I“, „Jos bazele de rachetei“

situația nu se va schimba 
cale rămîne închisă pen-

Lordu! Heath 
despre legăturile 

comerciale ale Angliei
LONDRA 17 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la Londra, în cadrul confe
rinței tinerilor conservatori, lordul 
sigiliului privat, Heath, a declarat că 
eșecul tratativelor de la Bruxelles 
privind aderarea Angliei la Piața 
comună a fost un „act politic” și atît 
timp cît 
această 
tru ea.

Heath 
nează să dezvolte pe toate căile le
găturile comerciale cu țările Com- 
monwealthului, cu toți partenerii din 
„Asociația Europeană a Comerțului 
Liber” (E.F.T.A.) și cu Europa în 
general. De asemenea, ea „va căuta 
noi căi pentru comerțul său în în
treaga lume”.

a spus că Anglia intențio-

Negrii din Harlem cer pedepsirea 
asasinilor lui Lumumba

York, Har
la sediul

NEW YORK 17 (Agerpres). — în 
legătură cu împlinirea a doi ani de 
la asasinarea eroului național al po
porului congolez, Patrice Lumumba, 
reprezentanții unor organizații ale 
negrilor din New York au organizat 
o demonstrație care a început în 
seara zilei de 15 februarie și s-a 
terminat în dimineața de 16 februa
rie. Demonstranții au pornit din car
tierul negrilor din New 
lern, și au mers pînă 
O.N.U.

Membrii „Comitetului 
din Harlem“, care au participat la 
această demonstrație, au adoptat o 
declarație în care cer pedepsirea ce
lor vinovați de asasinarea lui Pa
trice Lumumba.

Dat fiind faptul că ne-am consa-

anticolonial

acfiunile S.U.A. împotriva Ceylonului. 
Ziarul „Tribune" subliniază că suspenda
rea ajutorului american dovedește că 
guvernul american leagă acest ajutor de 
condiții politice inacceptabile. Invadarea 
de către S.U.A. a piețelor țărilor slab 
dezvoltare cu surplusurile lor urmărește 
să submineze independența acestor fări 
pentru a permite neocolonialismului să 
manevreze în voie, scrie ziarul.

tizani. Războiul chimic înfometează 
poporul, dar nu-1 face să-și plece 
capul, ci îl îndeamnă la luptă.

La început, probabil, apariția e- 
licopterelor i-o fi surprins pe par
tizani. Apoi, au început să reacțio
neze : mai întîi au tras asupra lor 
cu ce aveau la îndemînă, puști de 
război, puști de vînătoare, arme ru
dimentare și primitive. Odată, un e- 
licopter s-a întors la bază cu o să
geată înfiptă în fuselaj. Apoi, trep- 

tat, treptat, tehnica și armamentul 
de apărare s-au îmbunătățit. Armele 
veneau chiar din rezervele ameri
cane trimise lui Diem (acestea au 
constituit întotdeauna cel mai bun 
arsenal pe care partizanii l-au avut 
la dispoziție).

Un ofițer american a declarat că, 
probabil, partizanii au reușit să 
pună mîna pe vreun manual ameri
can despre felul cum pot fi doborîte 
elicopterele. Prea multe elicoptere 
au început să fie lovite și chiar 
doborîte...

Cauza, și-au zis protectorii Iul 
Diem, constă în vulnerabilitatea a- 
cestor mijloace de luptă care în faza 
de aterizare și decolare sînt aproa
pe în stare de imobilitate și deci pot 
fi ușor luate drept țintă. De aceea 
„vulnerabilelor" elicoptere H-21 11
e-au alăturat altele, grele, blindate, 
înzestrate cu mitraliere de calibrul 50 
și cu rachete. Părea să fie riposta po
trivită pentru noua tehnică de luptă 
a partizanilor. Dar n-a fost așa, după 
cum a dovedit lupta din 2 ianuarie 
1983 de la Ap Bac. In această luptă, 
pentru prima dată în istoria războiu
lui nedeclarat din Vietnamul de sud, 
300 de partizani au reușit să învin
gă 3 000 de soldați din armata lui

GENEVA 17. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
16 februarie conferința Națiunilor 
Unite pentru folosirea științei și 
tehnicii în interesul regiunilor insu
ficient dezvoltate și-a continuat 
lucrările pe ședințe specializate. Au 
fost discutate probleme legate de 
punerea în aplicare a planurilor de 
dezvoltare economică, metode de 
prospecțiuni mineralogice, de îmbu
nătățire a telecomunicațiilor, radio
difuziunii și televiziunii, de coope
rație, credit și valorificare a produ
selor agricole și altele.

La ședința specializată în care 
s-au discutat problemele legate de 
punerea în aplicare a planurilor de 
dezvoltare economică a luat cuvîn
tul din partea R.P. Romîne prof. dr. 
Roman Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte ai Comitetului de Stat al 
Planificării, șeful delegației R. P. 
Romîne la conferință, care a făcut 
o expunere privitoare la elaborarea 
planurilor de dezvoltare economică 
și la punerea lor în aplicare. Dele-

Sesiunea Comisiei economice 
a O. N. U. pentru Africa

O.N.U.

repre. 
și te-

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).— 
La 18 februarie se deschide la Leo
poldville cea de-a 5-a sesiune anua
lă a Comisiei economice a 
pentru Africa.

La sesiune vor participa 
zentanți ai peste 40 de țări 
ritorii africane, precum și observa
tori din numeroase țări din alte con
tinente.

Sesiunea va examina o serie de 
probleme economice și sociale ale 

crat luptei împotriva colonialismului 
și imperialismului înlăuntrul țării și 
peste hotare — se arată în declara
ție — ne alăturăm fraților și surori
lor noastre din Africa, întrucît con
siderăm că nici un om cinstit, oricare 
ar fi culoarea pielii lui, nu poate să 
fie liniștit atît timp cît cei vinovați 
de asasinarea lui Lumumba nu vor 
fi trași la răspundere și pedepsiți.

Tulburări în Kasai
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). — 

Agenția France Presse relatează că în 
provincia congoleză Kasai continuă tul
burările. Ele au luat o deosebită am
ploare în special în districtele orientale 
ale regiunilor Luluaburg și Kasaiul de 
sud. Agenția relevă că bande de tero
riști, organizate din afară și inspirate de 
fostul „împărat“ al Kasaiului de sud, 
Kalonji — care fusese arestat de guver
nul central dar a „evadat“ în condiții 
misterioase din închisoare, aflîndu-se în 
prezent în Europa occidentală — pro
voacă ciocniri și tulburări în special în 
cursul nopții. Pentru a se feri de ac
fiunile teroriste ale bandelor lui Ka
lonji, un mare număr de locuitori se 
refugiază în marile centre.

Diem, doborînd 5 elicoptere, lovind 
alte 11, respingînd blindatele.

Zece zile mai tîrziu, într-un sat si
tuat la cîțiva kilometri de Ap Bac, 
partizanii au ținut piept la 2 000 de 
soldați diemiști. în această a doua 
bătălie n-au mai apărut elicoptere. 
Americanii și-au dat seama că 
războiul ajunsese la un punct 
cînd în tactica și strategia luptei 
antipartizane se impune o revizuire. 
Amiralul Felt a plecat la Saigon 
pentru a trata cu generalul Harkins, 
șeful comandamentului american. A 
pierde cîteva lupte nu înseamnă a 
pierde neapărat războiul — a de
clarat generalul Harkins. Un alt ob
servator, mai puțin angajat în a 
menține moralul soldaților diemiști, 
scria în „U. S. News and World Re
port“ : „Acum 12 ani, într-o iarnă 
aspră și cenușie, la Hanoi, france
zii au început să piardă războiul în 
Indochina. Sfîrșitul a venit trei ani 
mai tîrziu. Astăzi, în Vietnamul de 
sud ai impresia că acest proces e 
pe cale șă se repete".

Americanii își spun că va fi 
ușor unei armate de 200 000 de oa
meni — la care se adaugă „garda ci
vilă“ de 100 000 de oameni, corpu
rile de „autoapărare" care numără 
75 000 oameni (existența acestor for
mații militare și paramilitare diemis- 
te contravine acordurilor de la Ge
neva — n.r.) plus 12 000 de americani 
cu o înaltă specializare, plus avioane 
și elicoptere — să înfrîngă cîteva 
mii de partizani, care se hrănesc 
numai cu orez și untură de pește și 
care renunță la vînătoarea în junglă 
pentru a economisi gloanțele. Dar 
oare Diem dispune de atîția oameni? 
O parte însemnată a oamenilor este 
angajată în apărarea politicii sale 
în orașe. O altă parte este angajată 
în transferarea forțată a locuitorilor 
în satele strategice, iar o altă par
te, cea care’trebuie să lupte, nu este 
prea îneîntată de aceasta. Anul tre
cut 9 000 de soldați diemiști au de
zertat și au trecut de partea parti
zanilor“.

gatul romîn a vorbit despre expe
riența țării noastre în acest dome
niu. El a relevat necesitatea exis
tenței unui organ unic de planificare 
care să asigure 
grarea într-un 
tării economiei 
cît obiectivele 
economice să poată fi realizate pe 
scară națională.

în ședința comisiei care a dezbă
tut problemele cooperației, creditu
lui și valorificării produselor agri
cole în țările insuficient dezvoltate 
a luat cuvîntul, din partea R. P. Ro- 
mîne, acad. Vasile Malinsehi, secre
tar prim adjunct al Academiei R. P. 
Romîne, care a arătat că problema 
dezvoltării cooperației în agricultură 
poate fi asigurată numai în cazul 
unor măsuri de ansamblu pentru 
dezvoltarea economiei naționale.

Vorbitorul s-a referit la metodele 
folosite și la rezultatele obținute de 
R.P. Romînă în dezvoltarea tuturor 
formelor de cooperație și la rolul 
conducător al statului în acest do
meniu.

coordonarea și inte- 
plan unic a dezvol- 
naționale, astfel în- 
majore ale politicii

dezvoltării Africii, problema acor
dării de ajutor internațional țărilor 
africane și va analiza, de asemenea, 
proiectul de statut al băncii africane 
de dezvoltare, care urmează să se în
ființeze.

Patru state africane care au obți
nut recent independența — Algeria, 
Uganda, Ruanda și Burundi — ur
mează a fi primite la această sesiune 
în calitate de membri cu drepturi e- 
gale ai Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa.

Lucrările sesiunii vor dura trei 
săptămîni.

Convorbiri anglo-americane cu privire 
la aplicarea acordurilor de la Nassau

LONDRA 17 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Ministerului de Exter
ne britanic se anunță că luni vor 
începe la Washington noi convorbiri 
anglo-americane cu privire la apli
carea acordurilor de la Nassau. Co
municatul precizează că aceste con
vorbiri, care vor dura aproximativ 
o săptămînă, „se vor referi la diverse 
aspecte ale acordului, în special asu
pra acelora care prezintă un interes 
bilateral imediat ca, de exemplu, 
vînzarea de rachete „Polaris” guver-
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Acesta este Alex, de naționalitate vest-germană, fai
mos mercenar în solda lui Chombe. Revista „Der 
Stern” arată că înainte de a se înrola în Katanga, 
el a figurat pe listele de plată ale legiunii străine 
în timpul războiului din Algeria. Alături, soția sa, 
Yvette, cu pistolul la șold și crucea roșie pe braț, este 
singura femeie care activează în rîndurile mercena
rilor din Katanga. Ambii sînt acum în căutarea unor 
noi stăpîni colonialiști.
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In Palatul Națiunilor din Geneva se desfășoară lucrările conterinței 

pentru dezarmare. în fotografie: un aspect din sala de ședințe.
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MOGADISCIO. Reprezentanții Re
publicii Somalia și ai Uniunii Sovie
tice au semnat la Mogadiscio con
tracte pentru construirea pe terito
riul Somaliei a unui combinat de 
carne, a unei fabrici de produse lac
tate și a unei fabrici de conserve de 
pește. La construirea acestor între
prinderi UR.S.S. va acorda ajutor 
tehnic Republicii Somalia în confor
mitate cu acordul sovieto-somalez cu 
privire la colaborare economică și 
tehnică, încheiat la 2 iunie 1961. Zia
rul „Corriere della Somalia” scrie că 
contractele încheiate prezintă o im
portanță excepțională pentru econo
mia națională a Somaliei.

ACCRA. Guvernul ghanez a dat pu
blicității la 16 februarie un proiect de 
lege cu privire la înființarea unei bănci 
nationale de investiții care are drept scop 
acordarea de credite întreprinderilor in
dustriale, comerciale, agricole etc. Scopul 
acestei legi este de a contribui la dez
voltarea economiei naționale ghaneze.

MOSCOVA. Organizațiile de tine
ret din U.R.S.S. și Danemarca au 
schițat un vast plan de colaborare. 
Acest plan a fost întocmit cu prile
jul vizitei făcute în Danemarca, la 
invitația Asociației „Danemarca- 
U.R.S.S.” și a Uniunii tineretului co
munist din Danemarca, de o delega
ție a tineretului din Uniunea Sovie
tică.

NEW YORK. De la baza aeriană 
Vandenberg (California) s-a anunțat 
că, la cîteva secunde după decolare, 
racheta americană intercontinentală 
„Titan-2” a explodat și a căzut în 
Oceanul Pacific. Agenția Associated 
Press caracterizează racheta „Titan- 
2” ca cea mai puternică rachetă 
armatei americane.

a

Montevideo Sără ziare
MONTEVIDEO. Orașul Montevideo 

a rămas fără țiare. Asociația presei din 
Uruguay, cu sprijinul Sindicatului munci
torilor tipografi, a declarat grevă, cerînd 
destituirea prefectului de polijie. La gre
vă participă și importante ziare provin
ciale, precum și cîfeva posturi de radio. 
Ziarele cer să înceteze samavolniciile

nului britanic și prima contribuție a 
celor două guverne la forțele puse de 
ele la dispoziția N.A.T.O.”.

Surse engleze autorizate, citate de 
agenția France Presse, au precizat 
că noile convorbiri, care vor avea 
loc la Washington, se vor referi în 
special la „aspectele tehnice” ale a- 
plicării acordului de la Nassau, cu 
alte cuvinte, asupra unor asemenea 
aspecte ca cel al prețului pe care 
Anglia trebuie să-1 plătească pentru 
achiziționarea rachetelor „Polaris”.

Demonstrație a țăranilor din Ecuador pentru reforma agrară.

poliției, persecuțiile din motive politice, 
molestarea demonstranților, torturarea 
definufilor.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
anunță că Ministerul de Război al 
S.U.A. a propus la 16 februarie foș
tilor prizonieri de război cubani, 
care au participat la invazia în Cuba 
din aprilie 1961, să urmeze un curs 
de instrucție militară în limba spa
niolă în rîndurile forțelor armate 
americane. în prezent, cursul ce se 
ține la Fort Jackson este urmat de 
peste 2 000 de contrarevoluționari 
cubani.
Consultări în cadrul „zonei 

liberului schimb"
LONDRA. La 18 și 19 februarie 

are loc la Geneva sesiunea Consiliu
lui ministerial al așa-numitei „zone 
a liberului schimb” care reunește, pe 
lîngă Anglia, țări care nu aparțin 
blocului N.A.T.O. ca Elveția, Austria 
și Suedia, precum și Norvegia, Da
nemarca și Portugalia, membre ale 
blocului nord-atlantic. Agenția Reu
ter arată că la Geneva urmează să 
se facă „o trecere generală în revistă 
a situației create după Bruxelles” 
adică după eșecul tratativelor cu 
privire la aderarea Angliei la Piața 
comună.

BERLIN. într-un comunicat al 
Serviciului de presă al Ministerului 
Apărării Naționale al R.D.G. se a- 
rată că în seara de 16 februarie pro-

Proteste împotriva, persecutării 
democraților din Irak

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că la 16 fe
bruarie secretarul general al Fede
rației Tineretului Democrat din 
Irak, Rahim Adjin, a organizat la 
Budapesta o conferință de presă con
sacrată recentelor evenimente din 
Irak. în numele întregului tineret 
democrat din Irak, el a cerut opiniei 
publice internaționale să-și exprime

Nava
YORK 17 (Agerpres). — Nava 

care se află în mîinlle
NEW

„Anzoategui", 
patrioților venezueleni, și-a continuat in 
tot cursul nopfii de sîmbătă spre dumi
nică înaintarea în direcția Braziliei.

Statele Unite caută să oblige nava 
să-și schimbe direcția. După cum anun
ță agențiile de presă, un avion de recu
noaștere aparținînd forfelor maritime mi
litare ale S.U.A., care a patrulat în per
manență deasupra navei, a transmis aces
teia în repetate rînduri ordinul amiralu
lui Robert Dennisori, comandantul flotei 
S.U.A. din Oceanul Atlantic, de a se în
drepta spre Porto Rico. In pofida ame
nințărilor, patrioții venezueleni mențin 
cursul navei spre Brazilia.
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vocatori vest-berlinezi au pus la 
cale o nouă explozie pentru a dis
truge construcțiile de frontieră în 
zona Pankow. După cum se arată în 
comunicat, această provocare a re
prezentat o primejdie nu numai 
pentru viața grănicerilor R.D.G. dar 
și pentru călătorii care folosesc ca
lea ferată orășenească din acest sec
tor.

BONN. După cum anunță agenția 
U.P.I., ministrul vest-german de 
război, Kai-Uwe von Hassel, va 
pleca la 24 februarie într-o vizită 
oficială la Washington. Principalele 
probleme care vor sta în centrul 
discuțiilor sînt legate de crearea for
ței nucleare multilaterale a N.A.T.O.

LOME. Guvernul provizoriu al Re
publicii Togo a dizolvat consiliile 
municipale din orașul Lome — capi
tala țării — precum și din orașele 
Anecho, Tsevie, Palime, Atakpame, 
Sokode și Bassari. Din vechile con- 1 
silii făceau parte numai membri ai 
partidului fostului președinte Sylva- 
nus Olympic, răsturnat de la putere. 
Noii membri , ai consiliilor, care ur
mează s.ă fie aleși, vor reprezenta 
toate partidele politice din țară.

LONDRA. Un avion al forțelor ae
riene engleze, care efectua un zbor de 
recunoaștere deasupra protectoratului 
englez Sarawak, unde de curînd a avuf 
loc o răscoală a populației, s-a prăbu
șit în junglă.

solidaritatea cu acest tineret, pentru 
a opri persecutarea democraților în 
țara sa.

La conferința de presă s-a dat ci
tire telegramelor adresate de studen
ții arab; aflați la studii în Ungaria. 
Studenții protestează împotriva eve
nimentelor sîngeroase din Irak și cer 
să se pună capăt imediat persecută
rii democraților din Irak.

lntr-un mesa/ transmis de comandan
tul navei și captat sîmbătă seara de com
pania venezueleană de navigație — a- 
nun/ă France Presse — se spune : ,,Zbo
rurile permanente efectuate de avioane 
ale S.U.A. deasupra navei noastre repre
zintă o nouă dovadă a intervenției S.U.A. 
în afacerile interne ale Venezuelei".

Cîteva nave militare venezuelene, care 
au plecat cu mare viteză în cursul zilei 
de sîmbătă în urmărirea navei „Anzoa- 
tegui", încearcă s-o intercepteze. In 
cursul nopfii de sîmbătă spre duminică, 
„Anzoategui’' a depășit coastele Surina- 
mului (Guyana olandeză) îndreptîndu-se, 
după cît se pare, spre portul brazilian 
Belen.


