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• Cum se desfășoară învăță
mântul agrozootehnic (pag. 2-a).« Prof. Rodica Sterian : Cîte- 
va păreri în legătură cu preda
rea fizicii (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).
• Fermitate, dar în ce scop ? 

(Un comentariu din ziarul „Prav
da") (pag. 4-a).

• Mari manifestații la Paris 
împotriva O.A.S. (pag. 4-a).

Pentru mdeph’nîrea exemplară a sarcinilor de plan pe 1962

Alte colective de întreprinderi își iau 

angajamente însuflețite în întrecerea socialistă

Mașini agricole Ia un nivel tehnic 
tot mai înalt Colectivul de muncitori, tehnicieni 

și ingineri din cadrul exploatării mi
niere Lupeni și-a hiat, pe baza Direc-

tivelor C.C. al P.M.R., o serie de 
angajamente în legătură cu îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 1962 : Montarea parapeților metalici 

la un nou bloc pe Calea Griviței. (Foto : Gh. Vințilă)
------ -------- ;—-....... ----■ .. ■■■■■-pt—------ --

Pregătirea semințelor pentru lucrărileColectivul de muncă al uzinei „Semănătoarea", folosind experiența 
acumulată anul trecut în întrecerea socialistă organizată pe baza Di
rectivelor C.C. al P.M.R., și-a luat, printre altele, pentru anul 1962, ur
mătoarele angajamente :

VOM DEPĂȘI PLANUL DE PRODUCȚIE CU 30.000 TONE CĂRBUNE COCSIFICABIL BRUT. în acest sens vom lua următoarele măsuri :
— vom spori vitezele de înaintare în abatajele frontale la 26 m.l.

vom trece la

elec- 
luban-

PESTE SARCINA VOM DA BENE-

MUNCII CE REALIZA IN PE SEAMA MECANI-
NIVELUL CELORNOI REALIZĂRI

derea realizării și depă
șirii sarcinilor de plan 
pe 1962.

In urma discuțiilor și 
propunerilor făcute, au 
fost luate, între alte
le, următoarele angaja
mente :

La combinatul chimic 
Borzești colectivul de 
muncitori și tehnicieni 
a discutat, în lumina 
Directivelor C. C. al 
P. M. R., posibilitățile 
existente în secții, ate
liere și instalații în ve-

călirii 
de înaltă 

la reperele

pe lună fată de 24,2 m.l. pe lună cît este planificat ;
— vom spori vitezele de înaintări în abatajele cameră lă 55 m.l. 

pe lună, față de 51 m.l. pe lună cît este prevăzut în plan ;
— vom obține în galerii avansări de 44 m.l. pe lună.VOM OBȚINE O PRODUCTIVITATE MEDIE PE EXPLOATARE DE 1,090 TONE PE POST FAȚĂ DE 1,067 TONE PE POST CIT ESTE PLANIFICAT. 

Pentru aceasta se vor realiza următoarele măsuri :
— extragerea prin tăiere mecanică a cel puțin 140.000 tone cărbune 

și încărcarea mecanizată a minimum 30.000 tone m.c. steril.
— va fi îmbunătățită tehnologia de lucru în abatajele sectorului III, 

cel mai principal sector al minei, prin trecerea la susținerea cu grinzi 
metalice în consolă și folosirea transportoarelor blindate ;

— se vor lua măsuri pentru ridicarea calificării minerilor la nivelul 
tehnicii noi existente în abataje.VOM REDUCE PROCENTUL DE CENUȘĂ DIN CĂRBUNELE EXTRAS

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR COMBINEI DE CEREALE ȘI A COSITORII PURTATE LA MAI ALE TEHNICII PRIN :
— mărirea coeficien

tului de siguranță în 
exploatare a combinei ;

— reducerea pierde
rilor de boabe în cam
pania de recoltare prin 
introducerea în fabrica
ție de serie a carcasei 
reproiectate și prin alte 
măsuri ;

— mecanizarea ope- 
ra’iunilor de colectare 
a paielor fără a folosi 
alte mașini. Vom dota 
combina începînd cu 
trim. IV 1962 cu un co
lector de paie ;

— pentru extinderea 
utilizării combinelor de 
cereale vom introduce 
dispozitivul de treierat 
staționar,

CU 1,5 LA SUTA FAȚĂ ' DE NORMELE ADMISE.VOM REDUCE PREȚUL DE COST IN VEDEREA REALIZĂRII DE ECONOMII PESTE PLAN ÎN VALOARE DE 1.000.000 LEI.

— vom 
fabricație 
sitoarea 
dernizată 
ușoară i 
față de tipul actual.ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRODUSELOR PRIN APLICAREA SI EXTINDEREA PROCEDEELOR TEHNOLOGICE NOI, ASTFEL :

— extinderea sudurii 
în mediu de CO2 la 20 
subansamble ;

— extinderea 
tronituirii la 30 
samble ; 
— extinderea 
prin curenți 
frecvență 1 
combinei universale de 
recoltat siloz ;

— călirea prin cu
renți de înaltă frecven

ță a lamelor cuțit de la 
aparatul de tăiere a 
combinei de cereale.CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ~SE VA SPECIAL EXTINDERII ZĂRII ȘI AUTOMATIZĂRII PROCESELOR DE PRODUCȚIE ȘI ÎN DEOSEBI PRIN :

— trecerea la monta
jul pe conveier în flux 
continuu ai combinei 
de cereale ;

— modernizarea o- 
perațiunilor de găurit 
pe strung și altele.

Prin aplicarea măsu
rilor arătate mai sus, 
vom obține peste plan 
economii de 3.000.000 
Iei la prețul de cost, 
2.000.000 lei la benefi
cii și vom economisi 
circa 400 tone de me
tal.

dotarea combinei — cu 
caracter experimental 
— cu o instalație pro
prie de iluminat ;

introduce în 
de serie co- 
purtaiă mo- 
care este mai 

cu 30 la sută

ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII PRODUSELOR, VOM REALIZA <
— mărirea cantității de sodă caustică cu un con

ținut de minimum 96 la sută hidroxid de sodiu, la 
80 la sută din totalul producției ;

— îmbunătățirea continuă a calității cloruri! de 
var, astfel' că din cantitatea totală produsă cel 
puțin 60 la sută să fie de calitatea I-a ;

— obținerea unui acid clorhidric de calitatea l-a, 
prin purificarea acidului clorhidric rezidual de la 
fabricarea monoclorbenzenului într-o instalație con
cepută și realizată din resurse proprii ;

— obținerea de clor lichid cu umiditate de mini
mum 0.05 la sută, față de 0,1 Ia sută prevăzut de 
stas ;

— obținerea unui hexacloran cu o umiditate re
dusă cu 1 la sută, față de 8 la sută realizat pînă 
în prezent, la cel puțin 50 la sută din producția ce 
se realizează în 1962.VOM DEPĂȘI PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE ȘI MARFĂ CU 10.000.000 LEI ȘI VOM SPORI PRODUCTIVITATEA MUNCII CU 1 LA PLAN.VOM REDUCE PREȚUL DE COST PLANIFICATĂ CU 8.500.000 LEI ȘI FICI1 PESTE PLAN DE 8.500.000 LEI.

La combinatul chimic 
Borzești

Y Ä

Respectînd cerințele 
agrotehnicii

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectiviștii din Chirnogeni, regiunea 
Dobrogea, au prevăzut în planul de 
producție pe anul acesta să cultive cu 
porumb boabe o Suprafață de 1380 
hectare. Ei au hotărî! ca de pe o 
suprafață de 600 hectare să obțină o 
producție de 5,000 kg. porumb boabe 
la ha. în cultură neirigafă. Pregătirile 
pentru obținerea unei recolte bogate 
de porumbi au început la Chirnogeni 
încă din toamna anului 1961.

Folosind zilele cu timp frumos din 
toamnă și din iarna aceasta, colecti
viștii au transportat la cîmp și au 
îngropat sub brazdă 6.800 tone de 
gunoi pe o suprafață de 340 hectare. 
Ei au administrat cîfe 200 kg. super- 
fostat la hectar, pe o suprafață de 
120 hectare. în același ritm lucrea
ză și colectiviști: din satele Plo- 
peni, Ciocîrlia de Jos și din alte co
mune. De la 1 ianuarie și pînă în pre
zent, colectiviștii din regiunea Dobro
gea au transportat la cîmp peste 55.700 
tone de gunoi. Au fost condiționate 
de către gospodăriile colective aproape 
2.700 tone semințe de mazăre, orz de 
primăvară, ovăz și soia. Un număr de 
216 gospodării colective au.trimis pro
bele la laboratorul regional de încer
care a semințelor. ,

Fruntași la repararea 
mașinilor agricoîePLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Mecanizatorii de la S.M.T.-Ciorani sînt fruntași pe regiune la repararea tractoarelor și mașinilor agricole. Printr-o organizare temeinică a lucrului, ei au reușit să verifice și să repare înainte de termen întreg parcul de tractoare și mașini agricole care vor fi folosite în campania de primăvară. Cele 73 tractoare, 78. pluguri, 50 semănăto’i și 32 prășitori de care dispune stațiunea, sînt în prezent pregătite pentru a ieși la cîmp.La executarea reparațiilor s-au evidențiat în mod deosebit șefii de brigadă Dumitru Mihalache și Radu Seciu, sudorul Tănase Tănase, fierarul Răduță Florea și mecanicul Constantin Stancu.

Un aspect de Ia adunarea care 
a avut loc la uzinele „Semănă
toarea".

LÀ UNIVERSITATEA 
DE CULTURĂ 

MUZICALĂ

agricole de primăvară
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Orașul Turnu Severin va.fi racordat 
la sistemul energetic național

DE PESTE HOTARE

Consiliul de Miniștri a aprobat proiectul de ansamblu privind îmbunătățirea alimentării cu e- nergie electrică a orașului Turnu Severin prin racordarea la sistemul e- nergetic național. Aceasta va asigura satisfacerea necesităților crescînde de energie electrică ale industriei și ale consumului casnic.

Lucrările de construire a liniei — pe o distanță de 77 km — pentru transportul energiei electrice și a unor stații de transformare, au și început. S-au turnat fundațiile de beton pentru stîlpi la mai mult de jumătate din lungimea liniei și s-a trecut la montarea stîlpilor.(Agerpres)

DEVA (coresp. .,Scînteii"). — La clubul „Siderurgis- tul" din Hunedoara s-a deschis recent universitatea muncitorească de cultură muzicală. Conferențiari și a- sistenți universitari I ai Conservatorului' „Ciprian Porum- ‘ bescu" din București vor preda aici un ciclu de 7 lecții.

N. S. HRUȘCIOV, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S., care se află la odihnă la Soci. (Caucaz), l-a primit pe Roberto L. Assumpsao de Araujo, însărcinatul cu. afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Braziliei în U.R.S.S., și a avut cu el o convorbire carp s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

Complexe pentru 
deservirea populațieiBACÄU (coresp. „Scînteii”). — La Bacău șe dă zilele acestea în folosință un mare complex al cooperației meșteșugărești. Complexul are 10 secții de deservire : croitorie și încălțăminte la comandă, reparații de radio și televizoare, marochină- rie, spălătorie și vopsitorie chimică, un magazin pentru desfacerea produselor de artizanat etc.Complexe asemănătoare se află în curs de construcție și la Moinești, Onești, Adjud și Bicaz.

Obținerea unor recolte bogate este hotărîtă în mare măsură și de folosirea semințelor din cele mai bune soiuri, curățate și tratate împotriva bolilor și dăunătorilor. în ultimii ani s-au introdus în cultură, pe suprafețe din ce în ce mai mari, soiuri valoroase de plante agricole. Multe gospodării colective și de stat își datoresc o bună parte din sporurile de recoltă obținute tocmai folosirii unor asemenea semințe.Acum, înainte de începerea campaniei de primăvară, este necesar ca toate conducerile de unități a- gricole socialiste-să se preocupe cu cea mai mare răspundere de asigurarea semințelor, să le curețe de corpuri străine, să verifice dacă au o putere normală de încolțire și să le trateze împotriva bolilor și dăunătorilor.La Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, comisia pentru problemele privind producția -de cereale și plante tehnice a recomandat gospodăriilor colective să schimbe semințele obișnuite din soiurile și populațiile locale, cu semințe din soiuri cu însușiri de productivitate și calitate superioare, deoarece acestea asigură sporuri de recoltă. Pentru îndeplinirea acestor recomandări este necesar ca gospodăriile colective să schimbe semințele necorespunzrătoare cu semințe de soi de la gospodăriile care au cantități ce le prisosesc sau să le ia cu împrumut. Porumbul hibrid, floarea-soarelui din soiul Vniimk și alte semințe se pot procura prin schimb de la bazele de recepție.în regiunea Dobrogea, schimbul de semințe se face în fiecare an în mod organizat, gospodăriile colective fiind planificate din timp în ce privește prezentarea la bazele de recepție. în felul acesta se evită aglomerările din preajma sau din timpul însămînțărilor. Trebuie spus însă, că deși a mai rămas doar o lună pînă vor începe înșămînțările de primăvară, în multe regiuni schimbul de semințe nu se face decît sporadic. A întîrziat și trimiterea semințelor, din regiunile unde prisosesc spre cele deficitare. Din regiunea Oltenia și Banat n-au fost încă .expediate cantitățile de mazăre destinate altor regiuni.Este' necesar Ca în zilele ce urmează, sfaturile populare raionale și regionale și Ministerul Agriculturii să acorde cea mai mare atenție organizării schimbului de se-
1------ »»»-—---- --- ■==:

mințe. Secțiile agricole ale sfaturilor populare să știe precis ce unități au nevoie să facă schimb de semințe sau să le procure pe bază de împrumut și să le programeze eșalonat la bazele de recepție.întrucît semințele de porumb dublu hibrid se livrează calibrate, este necesar ca gospodăriile de stat și ' S.M.T.-urilc să-și asigure discurile pentru semănători ținînd seama de calibrul semințelor de porumb. Trebuie evitată situația din anii trecuți cînd în unele locuri a întîrziat semănatul din pricină că gospodăriile n-au avut discuri co- respunzătoare.Pentru'" obținerea unor recolte bogate este foarte important ca sămînța să aibă o mare putere, de încolțire și să nu fie amestecată cu semințe, de buruieni ori alte corpuri străine. în. acest scop, toate unitățile agricole socialiste au datoria să trimită probe'de semințe la laboratoarele de control. La laboratorul regional București s-au și.făcut un număr de 2.395 probe din cele 2.931 primite. Este necesar ca semințele trimise spre analiză să corespundă celor existențe în gospodărie. Greșit procedează acele unități agricole care aleg „pe masă“ semințele trimise la. laborator, iar cele din magazie. sînt pline de semințe de buruieni. Specialiștii de la laboratoarele .pentru controlul semințelor, specialiștii de la secțiile agricole ale sfaturilor populare trebuie să controleze dacă semințele existente în stoc sînt de aceleași soiuri și calitate cu cele trimise la analiză.în cadrul măsurilor de pregătire a semințelor are o mare însemnătate condiționarea și tratarea acestora. Semințele cu corpuri străine trebuie selectate și curățate în cel mai scurt timp.Pentru tratarea semințelor s-au asigurat cantități însemnate de substanțe chimice care au fost repartizate cooperativelor. Ele trebuie procurate și folosite pentru ca în momentul ieșirii la semănat să nu se piardă nici o zi buna de lucru. ■ Asigurarea semințelor necesare însămînțărilor de primăvară trebuie să preocupe îndeaproape sfaturile populare și organele agricole. Ele au datoria să explice colectiviștilor că este în interesul lor ca gospodăriile să folosească la semănat numai semințe de soi, condiționate și tratate contra bolilor și dăunătorilor. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să con- troleze. cum se desfășoară această importantă acțiune ■ pregătitoare pentru lucrările agricole de primăvară.

Alegerea comisiilor 
și comitetelor de femei în aceste zile se desfășoară alegerile delegatelor de circumscripții și a comisiilor și comitetelor de femei de pe cuprinsul regiunii București. în raioanele Fetești, Oltenița, Călărași. Lehliu și Tr. Măgurele au început alegerile comisiilor de femei din gospodăriile colective.în noile comisii și comitetefost alese cele mai harnice femei din rîndul colectivistelor, învățătoarelor. gospodinelor care s-au remarcat în acțiunile de interes obștesc la sate.

ORGANIZAȚII ALE ADVERSARILOR 
ÎNARMĂRII ATOMICE din trei țări nordice, Suedia, Norvegia și Danemarca, au adresat președintelui Kennedy o telegramă comună în care protestează împotriva intenției Statelor Unite ale Americii de a relua experiențele cu arma atomică în atmosferă.

Venituri mari prin cultivarea legumelor

au

Artiștii amatori pe scenă
GALAȚI (coresp, „Scînteii"). — In 

aceste zile pe scenele căminelor cul
turale și ale cluburilor din comunele 
și orașele regiunii Galați se desfă
șoară întrecerea echipelor artistice 
de amatori, care participă la cel de 
al treilea festival bienal „1. L. Cara- 
giale". La concurs iau parte 420 for- 
mi ții de teatru, din care 333 formații 
sătești cu 5000 de artiști amatori.

Se amenajează vitrina noului magazin de textile ?i 
galanterie din cartierul Circului de Stat.(Foto : R. Costin)

NUMĂRUL mor- ților de pe urma marii catastrofe miniere din Saar (R. F. Germană) a ajuns la 279. (A- mănunte în pagi
na IV).

ÎN GUATEMA
LA, potrivit relatărilor agențiilor americane de presă, s-a produs o iiouă răscoală armată împotriva guvernului Ydigo. ras ^uentes.

Gospodăria colectivă 
„11 Iunie" din Hălchiu, 
regiunea Brașov, a reali- 

[' zat anul trecut 11 mi- 
Slioane lei venituri din li

vrarea către stat a pro- 
IJ duselor vegetale și ani- S male. Numai din secto- 
8 rul legumicol a obținut 
t 700.000 lei. Veniturile 
J mari aduse de grădina de 
k) legume sînt urmarea pro- j) ducțiilor realizate de co
li lectiviștii din brigada le- 
} gumicolă condusă de Ho- 

lom Visalon prin apli- 
5 carea întregului complex 'ț de reguli agrotehnice ca : j pregătirea și amenajarea 
J terenului, semănatul la 
0 timp al legumelor, folosi- 
h rea semințelor de soi etc. s Bunăoară, am avut semă- 
1 nată cu spanac încă din i, toamnă suprafața de 15 J ha. Pe lîngă faptul că a- 
6 ceastă cultură ne-a adus ù venituri importante, a ! mai prezentat un avantaj. u Recoltîndu-se din vreme 
8 spanacul, terenul a putut 
v fi folosit pînă la sfîrșitul

anului 
culturi, 
spanac 
rădăcinoase și apoi pă
trunjel. Pentru sporirea 
veniturilor bănești pe 
unitatea de suprafață, 
folosim terenul destinai 
grădinii, în mare parte, 
pentru culturi duble și

pentru alte ‘ 2-3 
Am semănat după 
ridichi de lună,

au acordat o atenție 
deosebită fertilizării so
lului. Au administrat pe 
fiecare hectar cultivat cu 
roșii, ardei, varză și cea
pă cite 60 tone gunoi de 
grajd, precum și 0(5 kg. 
mraniță la cuib. La cul
turile de spanac și salată 
au folosit 3.500 kg. azotat

Din scrisorile sosite la redacție

intercalate. Odată cu 
varza de vară, am culti
vat țelină, printre castra
veți, varză roșie și varză 
de toamnă, iar după 
ceapă verde, am semănat 
rădăcinoase. Anul trecut, 
de pe aceeași suprafață 
de teren — un hectar — 
cultivată de trei ori, am 
realizat un venit de a- 
proape 52.000 lei.

La grădina de legume 
muncesc oameni harnici 
și cu o bogată experiență 
în acest sector. Ei

de amoniu — pentru o 
suprafață de 17 hectare. 
Ca rezultat, s-au recoltat 
de pe fiecare hectar 19.000 
kg. ceapă, 30.000 kg. roșii, 
27.000 kg. varză etc.

O atenție deosebită au 
acordat colectiviștii din 
Hălchiu cultivării legu
melor în seră. Gospodă
ria are patru sere dintre 
care una, în suprafață 
de 1.050 mp., cultivată a- 
nul trecut cu roșii, a adus 
un venit de aproape 
200.000 lei.

: . ; . '■ . ) ‘ '

In adunarea generală, 
de discutare a planului 
de producție pe anul în 
curs, colectiviștii, au pro
pus mărirea gradinei de 
legume la 60 ha. S-a .pla
nificat obținerea a cel 
puțin 900 tone legume, 
din care 800 tone au și 
fos,t contractate.

Pentru realizarea ce
lor propuse in plan s-au 
luat o serie de măsuri 

în aceste zile. în gos
podărie se lucrează in
tens la amenajarea răsad
nițelor, precum și la re- 
picatul răsadului de roșii. 
Alți colectiviști trans
portă gunoi de grajd pe 
loturile din grădini și 
amenajează paturile cal
de. Sămînța este în între
gime pregătită. Tîmpl.a- 
rii gospodăriei au termi
nat repararea ramelor 
vechi și confecționarea 
altora noi.

NICOLAE MĂRGINEAN!) 
inginer agronom



Nr. 5434

După Secfâ©

șa c®uîro!uS

co- Mi-
să ținem seama greutatea animalului, producția de lapte care

învățămîntul agrozootehnic

o demonstrație practică• In sala colțului roșu, împodobită cu diferite planșe și grafice, sînt adunați peste 20 de colectiviști, cursanți ai cercului zootehnic de la gospodăria colectivă din Căzănești, raionul Slobozia. Inginerul zootehnist al gospodăriei, Alexandru Mușat, ține lecția despre întocmirea judicioasă a rațiilor furajere.El a căutat să explice a- ceastă problemă pe înțelesul fiecărui colectivist, folosind experiența gospodăriei colective.„Dv. știți că pentru a obține o producție mare de lapte și pentru a crește un tineret bovin sănătos nil 'e bine să hrănim animalele la voia întîmplării. Trebuie de de se obține... Și nu putem da te furaje. Trebuie făcută o combinație, nu numai pentru ca animalul să le consume cu plăcere, dar furajele să conțină substanțele necesare obținerii u- nor producții ridicate...".Lectorul a făcut apoi o apreciere asupra fiecărui nutreț (cînd trebuie recoltat și conservat, ce culoa- tică. Pe o masă erau așe- re și miros trebuie să aibă un fîn de calitate etc.). Cu cartea în mînă a început să întocmească pe tablă cîteva rații furajere.„Față de anii trecuți —< 
a spus inginerul Mușat —< 
a sporit producția de lapte

în hrană numai anumi-

și s-au obținut creșteri în greutate la tineretul bovin tocmai datorită unei furajări raționale a animalelor. Față de 1200 litri de lapte pe cap de vacă furajată cît s-a obținut în ariul 1960, în anul trecut s-a realizat peste 2000 litri. Planul pentru acest an de a obține o producție medie de 3.000 litri de la cele 200 vaci se va realiza cu succes. Avem îngrijitori ca Victor Radu, Nicolae Paraschiv, Vasile Rotaru și alții care au obținut astfel de producții. Va trebui să facem un larg schimb de experiență între îngrijitori. La tineretul bovin între 1—2 ani s-a reușit ca sporul zilnic în greutate să întreacă un kg. Așa cum arată experiența îngrijitorului Nicolae Dan, acest spor poate fi mărit...“Asemenea exemple concrete din .gospodărie s-au dat multe. După expunerea lecției, colectiviștii au pus întrebări în legătură cu a- numite probleme care nu le erau destul de clare.La sfîrșitul lecției cursanții au mers la unul din grajdurile de vaci. Lecția a continuat aici cu o demonstrație prac-zate cîteva furaje necesare întocmirii unei rații : fîn de borceag, fîn de lucernă, borhot, uruială, porumb siloz etc.„Astăzi ne-am ales cu multe lucruri folositoare, spunea colectivistul Anas-

Vești din industria 
de tricotaje

I # aceste iriîe, Ta fabrica de 
! tricotaje „Drapelul Roșu“ 'din 
; Sibiu au intrat în funcțiune o 
; serie de mașini moderne de maretase Păun. Cu fiecare Iec*i ție ne îmbogățim cunoștin* tele".învățămîntul agrozootehnic îi va ajuta pe colectiviștii din Căzănești să realizeze producții tot mai

ridicate din sectorul zootehnic, să dea viață învățămintelor Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști,
T. MARIAN 

coresp. „Scînteii"

Când slăbesc
ÎndrumareaIn majoritatea satelor din regiunea Ploiești se desfășoară o rodnică activitate în cadrul cercurilor de învățămînt a- grozootehnic. în cele mai multe cercuri au predate 11—12 lecții, ganizația de partid la gospodăria agricolă lectivă „Unirea“ dinzii a analizat de curînd în- tr-o adunare generală felul cum se desfășoară învățămîntul agrozootehnic; s-au făcut propuneri prețioase de îmbunătățire a muncii. Acum, cele două cercuri se află la lecția a 12-a.Rezultate bune în ce privește desfășurarea învățămîntului agrozootehnic s-au obținut și la gospodăriile loiasca, Cîndești, și altele.în unele comune există însă deficiențe în ce privește alegerea temelor, ținerea lecțiilor etc.Sfatul popular al raionului Mizil a alcătuit un colectiv de ingineri și tehnicieni, căruia i-a încredințat sarcina să Coordoneze învățămîntul. Fapt este însă că acest colectiv

colective din Lo- raionul Mizil, raionul Buzău,

nu și-a făcut pe deplin datoria. Planurile tematice ale unor cercuri n-au fost verificate amănunțit. Așa se explică de ce în ' u- nele locuri (la G.A.C. din comuna Cîrligu Mare de pildă) se predau lecții care nu răspund cerințelor locale, specificului gospodăriei colective. La S.M.T.- Inotești s-au înscris la învățămîntul agrozootehnic 128 mecanizatori. Un lucru bun. Conducerea S.M.T. însă n-a organizat decît un singur cerc.Și în raioanele Ploiești, Tîrgoviște se constată deficiențe în desfășurarea în- vățămîntului agrozootehnic. La cele două cercuri de la gospodăria colectivă din comuna Drăgănești, raionul Ploiești, lecțiile sînt mult rămase în urmă. Cîteodată lipsește lectorul. Comitetul comunal de partid și comitetul executiv al sfatului popular comunal nu se sesizează de această situație.Este de datoria organelor de partid și de stat din regiune să ia măsurile care se impun.

Curs de specializare 
pentru mecanici 

frigotehniști

V. MIMAI 
coresp. „Scînteii“

ta 00«

' ... ■■

------------------ ---------------

Ca deobicel, după flecare lec
ție cursanții cercului zootehnic 
de la G.A.C. Căzănești, raionul 
Slobozia, iau parte la demon
strații practice într-unul din graj
durile de vaci ale gospodăriei. In fotografie ; Inginerul zootehnic 
al gospodăriei, tov. Alexandru 
Mușat, arată cum se alcătuiește 

' o rație furajeră.

» Ziua zootehniei"din Tapcrhi, regiunea inițiat o nouă ioimăColectiviștii Dobrogea, au ds popularizare a experienței obținute de cei mai buni îngrijitori de animale — „Ziua zootehniei“. In cadrul unor adunări organizate lunar se discută metodele înaintate de creștere a animalelor care se pot extinde în toate brigăzile zootehnice. La una din aceste adunări gospodăria a invitat și colectiviști din comunele vecine, cu care prilej a avut loc un bogat schimb de experiență.Exemplul G.A.C. Topalu a început să se extindă și în alte ..gospodării colective din Dobrogea.

„Scînteii”). — gospodăria, co-SEBEȘ (coresp. Cînd au înființat lectiviștii din Apoldu de Sus, raionul Sebeș, oameni cu o bogată tradiție în viticultură, au hotărît să organizeze producția materialului săditor viticol. Colectiviștii Ion Kirr, Alexe Sîrbu, Samoil Rieger, Andrei Schobel, și alții au produs butași de viță de vie nobilă de cea mai bună calitate. In cursul anului trecut din butașii vînduți s-au obținut venituri bănești de peste 1.600.000 lei.

Numărul utilajelor frigorifere, cu care 
sînt înzestrate organizațiile comerciale, 
crește de la un an la altul. Numai în 
1962 magazinele alimentare vor primi 
încă 1850 utilaje frigorifere moderne, 
(dulapuri, vitrine etc.). Pentru buna lor 
funcționare și înfrefinere esfe nevoie 
de cadre specializate, cu un înalt nivel 
de calificare. în acest scop, Ministerul 
Comerțului organizează un curs de spe
cializare pentru mecanici frigotehniști 
necesari întreprinderilor și organizații
lor comerciale. Cursurile se vor desfă
șura în localul grupului școlar de ali- 
mentajie publică din București,

Conferințele raionale 
de Cruce Roșieîn cadrul alegerilor comitetelor de Cruce Roșie, în întreaga țară s-au desfășurat conferințe raionale și orășenești de Cruce Roșie. Pe marginea dărilor de seamă prezentate cu acest prilej, participanții la conferințe au dezbătut pe larg activitatea depusă de organizațiile de Cruce Roșie în anul 1961 și au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea muncii de viitor. Totodată au scos în evidență sprijinul pe care acestea le-au dat bunei desfășurări a acțiunilor antiepidemice și profilactice și mai ales în educația sanitară a populației.în noile comitete raionale și orășenești de Cruce Roșie au fost aleși activiști obștești, care s-au remarcat în acțiunile sanitare de masa.

o«o

Artiști din străinătate 
care vor concerta în țara noastră

După cum ne informează Oficiul 
de spectacole și turnee artistice — 
O.S.T.A., în lunile următoare ur
mează să concerteze;în Capitală și 
în unele orașe din țara noastră, 
numeroși artiști și formații artisti
ce din străinătate.

Pe violoncelistul Daniil Șafran, 
artist emerit al R.S.F.S. Ruse, iubi
torii muzicii instrumentale îl vor 
putea asculta din nou interpretînd 
lucrări de Bach, Haydn, Ceaikovski 
în cele patru concerte pe care le 
va susține în luna martie la Bucu
rești și Timișoara. Tot în luna mar
tie vor mai sosi din Uniunea Sovie
tică violonista Halida Ahtiamova, 
solistă a Filarmonicii de Stat din 
Moscova, tenorul Vladimir Iva- 
novski, artist al poporului al R.S.F.S. 
Ruse, și basul Artur Eisen de la Tea
trul Mare din Moscova, precum și 
cuplul de balerini alcătuit din Lidia 
Krupenina, artistă a poporului a 
R.S.F.S. Ruse, și luri Grevțov, so
liști ai Teatrului de operă și balet 
din Novosibirsk.

Sălile noastre de concert vor găz
dui o serie de manifestări la care 
își vor da concursul și cîțiva artiști 
instrumentiști din R. P. Bulgaria ;

Un imbold pentru noi realizări în construcția
și modernizarea mașinilor și utilajelor

Cu privire la majorarea salariilor muncitorilor 
din industria construcțiilor derie de măsuri pentru îmbunătățirea salarizării muncitorilor din această ramură industrială.Potrivit recentei Hotărîri a Consiliului de Miniștri, salariile muncitorilor din ramura construcții de mașini se majorează în medie cu 10 la sută. Aceasta demonstrează încă odată atenția deosebită pe care o acordă partidul și guvernul industriei construcțiilor de mașini — ramură hotărîtoare pentru înzestrarea economiei naționale cu utilaje, mașini și aparate de calitate tot mai bună. Creșteri procentuale mai mari sînt prevăzute pentru categoriile inferioare de salarizare. Totodată, datorită extinderii normăriLmuncii în regie care asigură un grad de ocupare a muncitorilor în regie, mai apropiat de cel al muncitorilor în acord, prin noua rețea tarifară de salarizare diferența dintre nivelul de salarizare în acord și regie s-a redus la 8 la sută față de 10 la sută cît era pînă acum.Prin actuala majorare a salariilor tarifare în ramura construcțiilor de mașini, muncitorii de categoria 5-a, de pildă, vor beneficia anual de un venit suplimentar de circa 1450 lei, iar la cei din categoria 8-a venitul suplimentar anual obținut prin aplicarea salariilor majorat? este de 2000—2100 lei.Hotărîrea precizează că muncitorii beneficiază în continuare de drepturile ce se acordă în funcție de nivelul salariului tarifar, chiar dacă în urma majorării, aceș-

Pe baza Hotărîrii partidului și gu
vernului din iulie 1961, Consiliul de 
Miniștri a aprobat recent o hotărîre 
care prevede majorarea salariilor 
muncitorilor din întreprinderile de 
construcții de mașini și atelierele 
centrale de reparații constituite ca 
unități independente aparținînd 
M.M.C.M. și celorlalte ministere. 
Incepînd de la 1 martie a.c. la ce
rerea ministerelor aceăstă majorare 
se extinde la toți muncitorii sa
larizați după rețeaua tarifară și lis
tele de funcțiuni auxiliare specifice 
construcțiilor de mașini, care lu
crează în întreprinderile altor 
ramuri de producție, dar care nu 
sînt unități constituite aparte.

Pentru a afla unele amănunte 
despre prevederile acestei hotărîri, 
ne-am adresat Ministerului Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
care ne-a făcut cunoscut următoa
rele :In anii puterii populare, ca urmare a aplicării politicii partidului de industrializare socialistă a țării, industria constructoare de mașini a cunoscut o impetuoasă dezvoltare. Au fost construite numeroase fabrici și uzine constructoare de mașini ; cele existente au fost dezvoltate și reutilate cu tehnică modernă. Odată cu dezvoltarea acestui sector deosebit de important al economiei noastre cialiste, constructorii de mașini străduiesc să ridice continuu litatea mașinilor și utilajelor la mai înalt nivel al tehnicii. Incursul anilor au fost luate o se-

so- se ca- cel de-

mașinitia depășesc plafonul de salarii stabilite prin regulamentele în vigoare. Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor muncitorilor din industria construcțiilor de mașini prevede ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Ma- 1 șini să îmbunătățească indicatoa-■ rele tarifare de calificare pînă la ' sfîrșitul anului 1962. (în prezent ’ rămîn în vigoare indicatoarele tarifare existente). încadrarea și promovarea muncitorilor în categoriile■ .de calificare superioare' se va face pe bază de probă practică, susținută în fața unei comisii tehnice din întreprindere. în felul acesta,■ se au în vedere în mai mare măsură experiența muncitorilor cîști- gată în producție, modul de folo-1 sire a mașinilor, utilajelor și scu- 1 lelor afectate, deprinderile practice ; însușite, calitatea muncii și a pro- ' duselor executate.1 Odată cu majorarea salariilor L muncitorilor din industria construcțiilor de mașini s-a aprobat și creș-• terea salariilor tarifare ale personalului administrativ din minister și întreprinderile sale.Noua măsură luată de partid și guvern privind majorarea salariilor muncitorilor din industria construcțiilor de mașini, constituie un nou stimulent puternic pentru continua ridicare a calității mașinilor și utilajelor, pentru ca această ramură industrială să-ș'i sporească ' contribuția la înzestrarea cu tehnica nouă a tuturor ramurilor economiei naționale.

> productivitate pentru 'tricotat fire \ 
j de mătase și sintetice. Cu ajuto- 
; rul lor, capacitatea de producție 
J a fabricii se 'dublează*

© Odată cu reprofilarea fabricii 
Luceafărul" s-a amenajat și o

secție de vopsit firele sintétice 
voluminoase. Peste cîteva zile va 
începe aici montarea unor utilaje 
moderne. Secția va intra în func
țiune în acest trimestru.

• Recent s-au încheiat con
tractările între fabricile de tri
cotaje și organizațiile comerciale. 
La întreprinderea „Tînăra Gar
dă" din Capitală a început pro
ducția în serie a încă 30 modele 
noi contractate. Au intrat în fa
bricație veste și pulovere din fire 
sintetice voluminoase, pentru fe
mei și bărbați. Zilele acestea noile 
produse vor fi livrate fnagazine-

Cîteva păreri în legătură 
cu predarea fiziciicare învață un

pianiștii Anton Dikov și Nikolai 
Evrov, violoniștii Vasil Cernăev și 
Gheorghi Badev. Ei vor fi oaspeții 
orașelor Brașov, Bacău, Focfäni, 
Sibiu, Oradea. Vom mai primi' de 
asemenea vizita violoncelistei Vera 
Denes și a dirijorilor György Lehel 
și György Fejer din R.P. Ungară.

Mai mulți artiști cehoslovaci: 
basul Wladislaw Mraz, pianiștii 
Viktorie Svihlikova și Zdenek Ko
zina, dirijorii Waclaw Smetacek și 
Eduard Fischer urmează să apară 
în fața publicului bucureștean cît 
și a iubitorilor de muzică din Cluj, 
Botoșani, Galați, Focșani, Craiova, 
Sibiu, Arad.

Pianistul Wladyslaw Kedra va fi 
din nou oaspetele nostru, alături 
de alți artiști polonezi: violonce
listul ' Witold Herman, soprana 
Bojna Sokorska și cîntăreața de 
operetă Wanda Jakubowska.

Dirijorului șef al Filarmonicii din 
Dresda Heinz Bongartz i se va în
credința în luna aprilie conducerea 
a cinci concerte simfonice ale Fi
larmonicii „George Enescu“, a Fi
larmonicii din Cluj și orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Din 
R.D. Germană vor mai sosi pianis
tele Juliane Lerche și Ingeborg 

■ Herkomer și violoncelistul Friede
mann Erben. Se prevede de aseme
nea turneul unui ansamblu de ba- 

. let din- Senegal și al cîntărețului 
italian de muzică ușoară Claudio 
Villa. (Agerpres)

Școlile medii, în număr mare de tineri ce vor deveni mai tîrziu — după absolvirea altor școli — muncitori .cu înaltă calificare, tehnicieni, ingineri, sînt chemate să îmbine mai strîns, folosind metode și mijloace cît mai eficiente, studiul teoretic al elevilor cu problemele practicii. Un domeniu care oferă largi posibilități în această privință îl constituie fizica, ale cărei realizări ocupă un loc deosebit de însemnat în procesele de producție din toate ramurile economiei.In învățămîntul de cultură generală s-au făcut progrese în ce privește întărirea legăturii cu practica în predarea fizicii. Conținutul manualelor s-a îmbunătățit an de an, laboratoarele școlilor au fost înzestrate, pe baza fondurilor alocate de stat, cu numeroase aparate, material didactic modern. Datorită în bună măsură condițiilor create, tinerii absolvenți se prezintă la examenele de admitere în institutele de îțțyățămînt • superior sau în alte locuri de,.mun,că,..pregătiți tot mâi. temeinic. ’’’Itô^ëohsider însă - öS; acum

Pe teme școlare

Concursul cultural 
artistic al pionierilorSALONTALa Salonta faza raională a tural artistic al pionierilor și școlarilor. La concurs au participat cele mai bune formații muzicale și coregrafice, brigăzi artistice și echipe de teatru din școlile raionului. Pe primele locuri s-au clasat corul pionierilor și școlarilor din comuna Ciumeghiu, formația de dansuri din Suplacu de Ținea, brigada artistică a școlarilor din comuna Cefa și formația de teatru a pionierilor din Ginta. •Concursul pionierilor și școlarilor a fost urmărit de sute de localnici, constituind o bogată trecere în revistă a cîntecului și dansului.

(coresp. „Scînteii“). — s-a desfășurat recent concursului cul-

temeinic. rezultatele obținute pînă sînt satisfăcătoare. Fiind profesoară metodistă, mi-am da seama că în școala noastră, ca și în alte școli din raion, există deficiențe în predarea și însușirea unor noțiuni de fizică la nivelul cerințelor actuale. Bunăoară,- deși toată lumea e de acord că predarea lecțiilor trebuie strîns legată de practică, unii profesori se mulțumesc numai să dea în grabă, la sfîrșitul orelor de curs, 2—3 exemple de aplicare a cîtorva formule sau legi ale fizicii. Firește că un asemenea procedeu nu îi ajută pe elevi să înțeleagă că învățătura, așa cum o concepe școala de azi, nu constituie pur și simplu un scop în sine, că ceea ce predă profesorul are o strînsă legătură cu problemele pe care ei vor trebui să le rezolve în viitor, la locul de muncă.Este bine că mulți profesori, fără a fi specialiști în siderurgie, explică în mod atractiv elevilor procesul tehnologic de elaborare a metalului. Există însă destule școli în care nu se ține seama la predare de progresele făcute în acest domeniu : folosirea tuburilor Venturi utilizate la epurarea gazelor de la furnalele de mare capacitate construite în țara noastră, rolul unor elemente de automatizare în perfecționarea proceselor de producție etc. O serie de realizări tehnice moderne din domeniul energeticii, construcției de mașini, electronicii etc. sînt amintite uneori la lecții fără a se arăta concret cum sînt aplicate diferitele principii ale fizicii.Fizica este o știință care se îmbogățește continuu cu noi cunoștințe despre natură. Aceste cunoștințe trebuie însușite mai sistematic, în primul rînd de noi, profesorii, pentru a ajuta apoi tineretul școlar să le cunoască și să le studieze îndeaproape. Un rol important în această privință îl au studiul cărților și revistelor de specialitate, participarea la conferințele ținute de oamenii de știință, dezbaterea în cercurile metodice și în consiliile pedagogice a problemelor privind îmbunătățirea

putut

metodelor de predare etc. După părerea mea ar fi necesar ca Ministe-- rul învățămîntului și Culturii să analizeze posibilitatea organizării unor cursuri de perfecționare pentru profesorii de fizică, la care oamenii de știință să expună cele mai noi probleme și realizări.Un cüvînt despre manualele de fizică. Fără îndoială, ele au fost îmbunătățite, însă trebuie spus că in modul de tratare a unor probleme se mai reflectă ziua de ieri a tehnicii și mai puțin prezentul și viitorul ei. Oare de ce nu toți autorii sînt îndrumați să elaboreze manuale iiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiniiniiiiiiih nivelul cerin- / țelor actuale, așa' eum au făcut, bunăoară, autorii fizicii de clasa a VIII-a pentru școlile serale ? Consider că ar fi util ca ministerul să organizeze, cu prilejul revizuirii periodice a manualelor, o consultare mai largă a specialiștilor din diferite ramuri ale economiei spre a lărgi sfera cunoștințelor și noțiunilor noi privitoare la dezvoltarea tehnicii în- țara noastră.O mare Contribuție pot aduce Ia întărirea'legăturii între teorie și practică lucrările de laborator și cele ce se efectuează în cadrul cercurilor tehnice ale elevilor, cu condiția ca ele să fie bine organizate. Aceste lucrări dezvoltă în rîn- durile elevilor interesul pentru munca productivă, pentru un studiu a- profundat. Din păcate, datorită comodității unor profesori de fizică, laboratoarele sînt folosite prea puțin în raport cu posibilitățile create, iar numărul experiențelor este destul de redus. Aceste lipsuri fac ca pregătirea elevilor să fie sărăcită de prețioase cunoștințe practice. Un accent mai mare ar trebui pus, după efectuarea lucrărilor în laborator, pe executarea corectă a schițelor, desenelor și tabelelor, pe interpretarea diagramelor în strînsă legătură cu practica.Ținînd seama de necesitatea întăririi caracterului aplicativ al fizicii, • școala, cadrele didactice sînt chemate să folosească din plin și să lărgească sfera diferitelor mijloace care contribuie la realizarea acestei cerințe — vizite în întreprinderi, excursii documentare, vizionări de diafilme etc. In ce privește vizitele în întreprinderi se cuvine arătat că în multe cazuri ele se fac în grabșcolarii văzînd numai „în mare" un șir de mașini, procedee tehnologice, produse etc. La ce folosește așa ceva? Cred că mult mai util ar fi să se stabilească un sector de producție în care să fie urmărite anumite domenii de aplicare a fizicii studiate de elevi în școală cu cîtva timp înaintea vizitei. Multe cunoștinț.e utile și-ar însuși elevii dacă noi, profesorii, am iniția vizitarea unor laboratoare și standuri de probă din întreprinderi, dacă am invita în școală mai mulți specialiști spre a vorbi tinerilor despre diferite aplicații moderne ale fizicii în domeniul lor de activitate.
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Prof. RODICA STERIAN
Școala medie nr. 22 
Gh. Lazăr“-București

INSULA — cinemascop : Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21). MUZICANTUL ORB : 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30). FRU
MOASA LURETTE : Patria (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (8,45; 
10,30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,30; 21,30). 
S-A FURAT O BOMBA : București (9; 
10,30; 12: 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21). PROFESORUL MAMLOCK: 
16 Februarie (16; 18; 20), Drumul serii (16; 
18,15; 20,30). BALADA SIBERIEI rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21). FĂCLII — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra- 
fuL Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21) POVESTE DESPRE O FATA : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEK
SANDR NEVSKI : Tineretului (16; 18.15; 
20,30). COADA PRIVIGHETORII — ANI
MALELE ARCTICE — JOS DIN PAT — 
VREAU SA ȘTIU TOT Nr. 18 — EL 
GRECO IN TOLEDO : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă- 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PEN-

TRU COPII rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 13 la clnemato- 
gralul 13 Septembrie. CAZACII : 13 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : înfrățirea între popoare (14; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 10,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Cultural (15; 16,50; 18,40;
20.30) , Munca (15: 17; 19; 21). TOM DEGE
ȚELUL rulează la cinematografele Alex 
Popov (9,30; 11,45; 14,05; 16,30; 18,55; 21), 
Arta (11; 15; 17; 19; 21), Volga (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). CÏNTECUL PO
RUMBIȚEI CENUȘII : 8 Martie (11; 15,30; 
18; 20,30). FATA ---- ---------------
Grivița (15,15; 17;
MELE ÎNCERCĂRI 
rii : V. Roaită (10; 
Libertății (10; 13,15;
RIȘUL VERDE : Unirea (16; 18,15: 20.30), 
G. Bacövia (16; 18; 20). --------------------
T. Vladimirescu (11; 15:
SALT SPRE GLORIE : Popular (16; 18,15;
20.30) . B. Delavrancea (16; 18; 20). POR- 
TO-FRANCO : Moșilor (16; 18,15; 20,30). 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT rulează la 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20). 
CĂLĂTORIE PESTE TREI MARI (cine
mascop — ambele serii) : M. Eminescu 
(16,30; 19,30). CER SENIN : Ilie Pintille 
(16; 18,15; 20,30). PRIMĂVARA FETELOR :

8 Mal (15; 17; 19; 21). DON GIOVANNI : 
Floreasca (19). TE IUBESC VIAȚA : ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (16: 
18,15; 20,30). FLĂCĂRI ÎN TAIGA ; Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21), C-tln David 
(15,30; 18; 20,30). IVAN CEL GROAZNIC 
— ambele serii : Olga Banele (10; 19,30). 
BUFONUL REGELUI : 
(15; 17; 19; 
mato graful 
19,15; 21).

30 Decembrie
21). CAIDUL rulează la cine- 
Aurel Vlaicu (14; 15,45; 17.30;

CU CHITARA : 
18,45; 20,30). PRI- 
— ambele se- 

13,15; 16,45; 20,15),
16,30; 19,45). SECE-

ROSEMARIE : 
17; 19; 20.45).

I > va fi 0
4

Timpul probabil pentru zilele rtc io, 
11 și 12 februarie : Vreme închisă. Tem
porar lapoviță șl ninsoare. Vînt potrivit 
cu intensificări trecătoare. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor ft 
cuprinse între 0 și minus 10 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață dimineața și s^ara.



Nr. 5434

EXTERNETELEGRAME
Cuvîntarea lui John Gollan 

la Coventry

1PROFIL Balta Săratâ-Caransebeș. Aspect din hala de furnire. Se face decuparea furnirului estetic 
la mașinile plane. (Foto . Agerprcs)

Realizări ale tinerilor

Luînd cuvîntul Ia mitingul care a avut Ioc marți la Coventry, John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Brita- nie, s-a ocupat de unele aspecte ale actualei situații politice din Anglia. El a acordat o deosebită atenție grevei dé là 5 februarie a celor peste 3.000.000 de muncitori din industria navală și constructoare de mașini, înfățișînd-o ca pe o acțiune măreață, ca pe un moment important în lupta revendicativă a clasei muncitoare engleze. Göllan- a spus că pentru înffîngerea politicii de „înghețare a salariilor", promovată punîn de guvernul britanic, „se im- eforturi și mai mari", legătură cu politica guvernu-

lui conservator și atitudinea partidului laburist, secretarul general al partidului comunist a declarat că „guvernul conservator nu a fost niciodată mai vulnerabil ca acum, între membrii guvernului există divergențe fățișe. Ei sînt salvați numai de inerția conducerii de dreapta a partidului laburist".Participânții là miting l-au ovaționat atunci cînd a spus că „este necesară unitatea forțelor de stingă, a comuniștilor și laburiștilor, pentru a combate și Infringe colaborarea între clase, preconizată de aripa dreaptă a partidului laburist, și a înteți lupta înăuntru și în afara parlamentului, pentru o politică de apărare a intereselor clasei muncitoare".
—O® O-------------

U.R.S.Ș. acordă Indiei un important 
ajutor în construcțiile energeticeMOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite : După cum se anunță, proiectul centralei electrice de la Bihar à fost aprobat de guvernul Indiei.Proiectul tehnic al acestei termocentrale a fost elaborat dé specialiști sovietici. Uniunea Sovietică va furniza pentru ea întregul utilaj, v." înfăptui conducerea tehnică a construcției.Capacitatea cehtrălei va fi de 350.000 kW. Prima etapă a centralei (100.000 kW) va fi construită pînă la începutul anului 1964. Centrala va asigura cu énergie electrică U- zina constructoare de mașini grele

---------- o«o

din Ranchi, care se construiește cn ajutorul U.R.S.S.Cu ajutorul tehnic al U.R.S.S. se vor construi încă cîteva centrale electrice cu o capacitate totală de circa 1.500.000 kW.Uniunea Sovietică va acorda Indiei un ajutor tehnic și la construirea uzinei constructoare de mașini electrice grele.
Uzina de utilaj electric greu, pre

cum și o serie de alte întreprinderi 
constructoare de mașini, care se 
construiesc cu ajutorul U.R.S.S. 
„vor ajuta India să devină Indepen
dentă și să-și dezvolte propria el 
industrie grea”, scria nu de mult revista indiană „SOCIALIST CONGRESSMAN“.

• Conducerea muzicală a concertului orchestrei simfonice a Radiotelevi- ... ziunii a aparținut joi seara dirijorului finlandez Paavo Berglund. Sub bagheta muzicianului oaspete, orchestra a executat : Rapsodia a Il-a în Re major de George Enescu, Concertul nr. 3 în Do major pentru pian și orchestră de Prokofiev, solistă Silvia Șer- bescu, artistă emerită, fantezia simfonică ,;Fiica lui Pohjola de , Sibeliiis- și Simfonia a IV-a în Re minor de Schumann.• Casa de Economii și Consemna- tiuni a R.P. Romîne face cunoscut că la tragerea la sorți lunară din 31 martie a.c., în afara cîștigurilor obișnuite în bani în valoare de 2 milioane lei. se vor acorda în plus importante cîș- tiguri suplimentare în obiecte și excursii în străinătate.Obligațiunile C.E.C. procurate pînă în prezent, precum și cele ce vor fi procurate în luna februarie, participă la tragerea la sorți lunară din 28 februarie, precum și la tragerea la sorți lunară din 31 martie cu cîștiguri. în bani, în obiecte și excursii în străinătate.p A apărut „Presa noastră", revista Uniunii ziariștilor din R.P.R., anul VII — nr. 1 (69) 1962.• în regiunea Ploiești au fost terminate lucrările de electrificare a încă patru sate. Numărul satelor electrificate în regiune, în anii regimului de democrație populară, se ridică la 408. Pînă la sfîrșitul anului vor mai fi electrificate—-din bugetul sfatului popular regional încă 32 de sate.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 
întreprinderile și unitățile economice 
ale regiunii Argeș activează 685 bri
găzi de producție ale tineretului, 
majoritatea obținînd rezultate deo
sebite la locurile de muncă.

— Brigada tineretului de la în
treprinderea minieră Cîmpulung, 
condusă de comunistul Ion Cuța, a 
dat peste plan în 1961, 855 tone de 
cărbune, iar cea condusă de uiemista 
Elisdbeta Croitoru de la întreprin
derea forestieră Curtea de Argeș, 
redueînd. consumurile specifice de 
masă leinnoasă, a economisit peste 
60.000 lei. In regiune 217 din brigă
zile de producție ale tineretului au 
fost declarate brigăzi fruntașe.

— Realizări de seamă a înregistrat 
și tineretul sătesc. In anul care a 
trecut, tinerii de la sate au încorpo
rat în sol sute de mii de tone de 
gunoi de grajd, au redat agricultu-

rii 230 hectare și au amenajat pen
tru irigare peste 100 hectare. Pen
tru anul 1962, la cererea organiza
țiilor de U.T.M., consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective au 
încredințat echipelor de colectiviști 
tineri aproape 3.500 hectare de teren 
de pe care să obțină cîte 5.000 leg. de 
porumb în terenuri neirigate.

— Cele 2.140 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, care cuprind 
peste 80.000 de tineri, au luat parte 
la înfrumusețarea orașelor și satelor 
regiunii, la refacerea patrimoniului 
forestier, la întreținerea drumurilor 
și la alte lucrări. Anul trecut ei au 
colectat și trimis oțelăriilor cantita
tea de 6.300 tone de fier vechi, au 
plantat sute de mii de pomi, au 
împădurit mai bine de 1.400 hectare 
și au curățat o mare suprafață de 
izlazuri. Valoarea economiilor rezul
tate prin munca patriotică se ridică 
la peste 20.000.000 lei.

-o «o----------Filme științifico-didactice pentru eleviPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Secția de învățămînt a Sfatului popular orășenesc Ploiești împreună cu conducerea cinematografului „Progresul" din localitate a organizat de curînd un ciclu de filme științifico-didactice. Precedate de ex-
„Lacul roșu", „Lăstari și tul- „Ce știm despre lumină",

puneri ale profesorilor de specialitate, filtnelë „Prin Carpații răsări- teni“, pine“,etc., au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor de geografie, științe-na- turale, fizică și chimie ale elevilor.

„Cupa orașului București^ la koJi

Patinoarul artificial din parcul „23 
August" din Capitală a găzduit ieri 
seară primele întîlniri de hochei pro
gramate în cadrul „Cupei orașului 
București".

In primul meci, echipa București- tal intre echipa București I și Ein- 
tineret a întîlnit cunoscuta formație 
sovietică Torpedo Gorki. Echipa 
noastră de tineret, prin jocul desfă
șurat n-a reușit să se ridice la ni
velul echipei oaspete. Formația de 
tineret a Bucureștiului a jucat încîl- 
cit și a dovedit pe lingă lipsă de 
omogenitate și lipsa experienței jocu
rilor internaționale. în schimb, ho
cheiștii sovietici, după cum era de 
așteptat, au confirmat valoarea lor 
ridicată și au desfășurat în fața 
publicului bucureștean un joc spec-

taculos și eficace, cîștigînd întilni- 
rea cu scorul de 17—1 (2—1, 6—0, 
9—0).

Cea de-a doua partidă, din cadrul 
programului de ieri seară, s-a dispu-heil Berlin. Meciul a dat loc unui 
joc viu disputat. Hocheiștii din 
prima noastră echipă au avut in 
tinăra dar viguroasa formație berii- neză, ur> adversar care a dispus de 
mari 
două 
rilor 
spus 
victorie meritată cu scorul de 8—3 
(3—2, 2—0, 3—1).

Astăzi este zi de repaus, competi
ția urmlnd să continue în zilele de 
simbătă și duminică.

resurse de energie. In ultimele 
reprize însă, experiența jucăto- 

din prima noastră garnitură și-a 
cuvînlul, ei reușind să obțină o

în runda a 8-a a turneului interzonal de șah de la Stockholm, marele maestru sovietic Tigran Petrosian l-a învins în 33 de mutări pe marele maestru iugoslav Bertok. în- tr-o variantă a gambitului Damei. în cca mai interesantă partidă a rundei, fostul campion . al U.R.S.S., Viktor Korcinoi, a întrerupt cu avantaj material decisiv la liderul turneului, dr. Filip.Olafssoh a cîștigat la Teschner, Cuellar a cedat cu negrele în fața lui Bcnko, iar Herman 1-a învins pe Aaron.S-a terminat remiză partida dintre Pomar și Bisguier. Restul partidelor • au fost întrerupte.Clasamentul după 8 runde : 1. Filip 5 puncte (2) ; 2. Fischer 5 puncte (1) ; 3. Uhlman 41/: (2) ) 4-6. Benko, Boibo- can, Pomar 4*/2 4*/2 puncte ; 8.(1) ; etc. .. (1) ; 7.Gligoi'ici 3l/aPetrosian puncte*din Viena, în de spectatori,

L A* Gagarin va vizita Grecia
ATENA 8 (Agerpres). — TASS: 

Primul cosmonaut din lume, Iuri 
Alexeevici Gagarin, a acceptat in
vitația Asociației pentru prietenia 
greco-sovietică de a vizita Grecia. 
La 12 februarie cosmonautul so
vietic va sosi la Atena. Organizații
le obștești și populația Greciei îi 
pregătesc o primire entuziastă. 
Știrea despre sosirea lut Gagarin a 
făcut ocolul Atenei și al întregii 
Grecii cu iuțeala fulgerului. Ziare
le publică fotografii și ample ma
teriale consacrate lui Gagarin.

NICOSIA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : Asociația de prietenie 
Cipru-U.R.S.S. a anunțat că primul 
cosmonaut al lumii, Iuri Gagarin, a 
acceptat invitația de a vizita Repu
blica Cipru.

In prezent, Gagarin este în inimi
le poporului cipriot, scrie ziarul 
„Haravghi“, lui i se va face o pri
mire triumfală, demnă de eroul Cos
mosului.

•o «o

E2TBAL Ieri pe stadionul Giulești
Deși ne mai despart 

cîteva săptămîni pînă la 
reluarea campionatului, 
programarea în aceste 
zile a unor întîlniri de 
fotbal, cu caracter de ve
rificare a„. forjelor atrage 
pe stadion mii de spec
tatori, Ieri, într-un verita
bil decor de februarie, 
(teren acoperit de ză
padă, ger pătrunzător ți 
ceajă), aproape 5.000 de 
bucureșteni au fost pre- 
zenfi la Giulești. Explica
bil. Rapid, una din echi
pele mult simpatizate, a 
jucat în compania lotului 
de juniori seleefionafi 
pentru turneul U.E.F.A. A 
cîșfigat Rapid cu 1—0, un

meci presărat cu faze di
namice. In asemenea îm
prejurări, cînd jocul are 
un caracter de antrena
ment, scorul contează 
mai pujin. Ochii specialiș
tilor prezenfi la stadion 
au urmărit îndeosebi gra
dul de pregătire al jucă
torilor și mulji dintre ei 
s-au declarat mulfumiji. 
A plăcut în special evo
luția tinerelor speranfe — 
juniorii — care în aprilie 
ne vor reprezenta în tur
neul U.E.F.A. De pe a- 
cum, deși nu au susfinut 
jocuri de omogenizare, 
tinerii fotbaliști pregătiji 
de antrenorii G. Ola și 
Dumitrescu au o condiție
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fizică bună iar unii dintre 
ei, pe un teren greu ca 
cel de ieri și în fafa u- 
nor adversari experimen
tali, au dovedit reale ca- 
lifăji. Desigur mai sînf de. 
făcut retușări în jocul îna
intașilor. Rapidiștii la rîn- 
dul lor s-au prezentat 
bine în înfîlnirea de ieri. 
S-a văzut că în perioada 
de pînă acum ei au mun
cit mult pentru pregătirea 
lor fizică multilaferală.

Viitoarele înfîlniri ne 
vor da prilejul unor con
cluzii mai ample asupra 
celor două formații. Pînă 
atunci, remarcăm începu
tul bun, promijător.

C. M.

La Stadhalle ța a peste 3.000 putat dubla întîlnire internațională de handbal dintre echipele selecționate ale Austriei și R.P. Ungare. La masculin, gazdele au obținut o surprinzătoare victorie cu scorul de 15-12 (8-4), în timp ce la feminin au cîștigat handbalistele (5-0). maghiare*s-a întors mondial

prezen- s-a dis-
cu 13-1

Turneul de
Comisia de organizare a turneului 

internațional de fotbal de la Viare
ggio, rezervat echipelor de juniori, 
a procedat la tragerea la sorți a gru
pelor și a stabilit sistemul de desfă
șurare a competiției. Cele 16 echipe 
participante au fost repartizate în 4 
grupe, după cum urmează ; grupa A : 
F.C. Milano, Rijeka (Iugoslavia), F. 
C. Barcelona, F.C. Bologna; grupa 
B : Juventus Torino, Ț.D.N.A. Sofia, 
Fiorentina, Dinamo Zagreb -, grupa 
C: Internazionale Milano, Progresul 
București, Budapesta, Lanerossi Vi
cenza; grupa D: A.C. Torino, Parti
zan Belgrad, Dukla Praga, Sampdoria 
Genoa.

Modul de disputare a meciurilor în 
interiorul grupelor este deosebit de 
alte turnee. De pildă, Progresul Bucu
rești va susține două întîlniri cu In
ternazionale Milano : Prima la 24 fe
bruarie la Viareggio, iar cea de-a 
(loua, ia 27 februarie, la Montecattini.

la Viareggio
Echipa cîștigătoare a acestor meciuri 
se va întilni apoi cu învingătoarea 
dublei întîlniri dintre Budapesta și 
Lanerossi. Turneul se desfășoară în
tre 25 februarie și 5 martie. Semifina
lele între cîștigătorii de grupe (A cu 
B și C cu D) au loc la 3 martie, la 
Viareggio și Pisa, iar finăla și meciul 
pentru locurile 3—4 5 martie.

la Viareggio, la

La 7 februarie cova campionul Mihail Botvinik. După turneul de la Hastings, pe care l-a cîștigat într-un mod categoric, marele maestru sovietic a repurtat apoi victoria în turneul de la Stockholm și apoi a dat o serie de simultane, împreună cu marele maestru Salo Flohr, în țările scandinave. Mihail Botvinik a declarat corespondentului Tass că este mulțumit de rezultatele turneului întreprins peste hotare și se află într-o formă sportivă foarte bună.
★Surprize în campionatul unional de hochei pe gheață : fruntașa clasamentului Ț.S.K.A. Moscova a fost întrecută cu 5-4 (0-3 ; 3-1 ; 2-0) de formația Traktor Celiabinsk. Lokomotiv Moscova a făcut joc egal : 2-2 cu S.K.A. Leningrad, iar S.K.A. Kuibîșev a învins cu 4-3 pe Lijț Leningrad. Pînă acum s-au disputat în campionat 266 de meciuri. Golgeterii competiției sînț Almentov (Ț.S.K.A.) și Cistovski (Torpedo Moscova) cu cîte 23 de puncte, în clasament conduce Ț.S.K.A. cu 47 puncte, din 28 de meciuri, urmată de Dinamo Moscova — 42 puncte, din de meciuri, și Lokomotiv Moscova 41 de puncte din 24 de meciuri.*în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal, echipa cu 4-1 (2-1) turul se va Glasgow.

la Mos- de șah
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Standard Liège a ’dispus de Glasgow Rangers. Redisputa la 1.4 februarie la(Agerpres)

gimnasticăI Concurs demonstrativGimnastele din loturile reprezentative ale R.P. Romîne și Italiei au evoluat joi seara în sala sporturilor Floreasca într-un interesant concurs demonstrativ de exerciții liber alese. Maestrele sportului Sonia Io- van, Uta Poreceanu, Emilia Liță, precum și cunoscutele gimnaste italiene Ana Maria Fagherazzi, Elena

Vilma Lagorara și Vanda Soprani au contribuit prin siguranța și frumusețea exercițiilor prezentate la deplina reușită a spectacolului.Alături de sportivele consacrate au mai participat și o serie de gimnaste tinere din țara noastră și din lotul oaspete. (Agerpres)

Delegația ziariștilor sovietici primită de ministrul 
al Brazilieiziariștii brazilieni au oferit o recepție la care au participat Moreira Salles, ministrul de Finanțe, Virgilio Tavora, ministrul Căilor de Comunicație și al Lucrărilor Publice, A. Monteiro Filio, ministrul A- griculturii, senatori și deputați ai Congresului național, reprezentanți ai opiniei publice locale, numeroși ziariști.

-o»c-----------

de ExterneRIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). TASS : Delegația Uniunii ziariștilor sovietici, condusă de A. I. Adjubci, redactor-șef al ziarului „Izvestia“, care se află în Brazilia, a fost primită de Santiago Dantas, ministrul Afacerilor Externe, și Renato Arser, locțiitor al ministrului.în cinstea delegației sovietice
Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia

Șapte aSub titlul „De ce atît de multe amînări", revista „U. S. NEWS AND WORLD REPORT" scrie în ultimul său număr :„Iată cum s-au amînat în cursul săptămînilor încercările S.UA. de a lansa într-un zbor cosmic orbital pe locot. colonelul John Glenn junior :
Amînarea 1. Presiunile exercitate de a lansa un american în spațiu în 1961 — adică în același an cu succesele înregistrate de sovietici — au crescut atît de mult, îneît oficialitățile... s-au temut că graba în care se efectuează lucrările avînd ca obiectiv data de 20 decembrie 1961 ar putea duce la un dezastru. A fost fixată noua dată: 16 ianuarie 1962.
Amînarea 2. Controlul a arătat că marele amplificator al rachetei „Atlas" nu va fi gata timp de încă o săptămînă. Noua dată; 23 ianuarie.
Amînarea 3. Defecțiune a supapei în sistemul de răcire al capsulei Mercury. Noua dată 24 ianuarie.
Amînarea 4. O altă defecțiune a supapelor în sistemul de alimentare cu oxigen. Noua dată : 27 ianuarie.
Amînarea 5. Nori grei deasupra zonei de lansare au forțat amîna.' rea cînd pregătirile ajunseseră la 18 minute înainte de intrarea în funcțiune a motoarelor. Noua dată : 1 februarie.
Amînarea 6. La 30 ianuarie s-a stabilit că pierderea de combustibil în corpul rachetei Atlas devenise gravă. S-a renunțat la ideea de a se mai face încercarea de la 

1 februarie.

m î nă r i...Data stabilită acum : 13 februarie, dar sînt posibile amînări ce ar depăși această dată cu o lună“.(N. R. După cum am relatat în numărul nostru de ieri, lansarea programată la 13 februarie a suferit o nouă amînare din cauza numeroaselor defecțiuni ale rachetei purtătoare „Atlas“ și cabinei cosmice „Mércury").

FRAGA 8 (Agerpres). — După cum transmite CETERA în zilele de 6 și 7 februarie a avut loc plenara C.C. al P. C. din Cehoslovacia care a discutat sarcinile agriculturii pe anul 1962. Raportul în această problemă a fost prèzentat dé Jiri Hendrych.Otakar Simunek a făcut o comunicare cu privire la planul de stat de dezvoltare pe 1962.Plenara à privire la Congresului și ale plenarei din noiembrie a C.C. al P. C. din Cehoslovacia.A fosț adoptat,

a economiei naționaleaprobat un comunicat cu dezbaterèa rezultatelor al XXIÎ-lea al P.C.U.S.
de asemenea, un

O «O-

S. U. A. Șl ANGLIA ANUNȚĂ PREGĂTIRI lN VEDEREA 
UNEI StRII DE EXPERIENȚEWASHINGTON 8 (Agerpres). — La 8 februarie Casa Albă a dat publicității un comunicat comun al guvernelor S.U.A. și Angliei în care se arata că cele două guverne âu hotărît să desfășoare pregătiri în vederea Unei serii de experiențe nucleare în atmosferă și că guvernul Angliei pune în acest scop la dispoziția guvernului Statelor Unite insula Christmas (Oceanul Pacific).Agenția Associated Press anunță, de asemenea, că Statele Unite și Anglia au căzut de acord să efectueze experiențe în comun cu arma nucleară engleză la poligonul subteran american din statul Nevada. Experiențele urmează să aibă loc în cursul săptămînilor viitoare.în Camera Comunelor din Anglia, cînd la 8 februarie primul ministru Macmillan a anunțat viitoarele experiențe nucleare ale Statelor Unite și Angliei, declarația lui a fost întîmpinată de către opoziție cu strigătele : „Rușine I“.Liderul partidului laburist, Gait- skell, a cerut ca hotărîrea cu privire la reluarea experiențelor în atmosferă să fie amînată pînă la reluarea tratativelor de la Geneva. Macmillan a refuzat însă să dea o astfel de încredințare. Critici vehemente Ia adresa guvernului au adus în Camera Comunelor George

'NUCLEARE lNBrown, lider adjunct al partidului laburist, precum și Tom Driberg șî Fenner Brockway, membri ai Camerei Comunelor. Indignarea reprezentanților opoziției și-a găsit expresia în strigătele : „Sinucidere 1“. Totodată, liderul partidului liberal, Grîmond, à spus că Macmillan a făcut „o declarație deprimantă“. Parlamentarii laburiști au cerut să se înceapă imediat dezbateri în problema experiențelor nucleare. în pofida protestelor vehemente ale reprezentanților opoziției dintele Camerei Comunelor pins această cerere.Dîndu-și seamă că pozițiaproblema cursei înarmărilor nucleare stîrnește indignarea și protestul opiniei publice mondiale, guvernele S.U.A. și Angliei au propus în comunicatul lor comun ca întrunirea Comitetului celor 18 state de la 14 martie la Geneva să înceapă la nivelul miniștrilor Afacerilor Externe.

ATMOSFERĂ

preșe- a res-lor în

••

Chemarea, unui grup 
de savanți austrieci

BRUXELLES. Un grup de 66 de de- 
putațî belgieni — comuniști, liberali, 
social-democrați și catolici — au sem
nat apelul celor 800 de fizicieni din 
aproximativ 20 de țări care se pro
nunță pentru tratative privind Ber
linul occidental și pentru încheierea 
unui acord cu privire la dezarmare.

ISTANBUL. Vizitele generalilor și 
amiralilor N.A.T.O, în Turcia devin 
tot mai dese. După amiralul englez 
Holland Martin, a sosit amiralul Ja
mes Russell, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. din sudul Europei, 
în viitorul apropiat se așteaptă sosi
rea în Turcia a unei noi comisii a 
N.A.T.O., care urmează să stabilească 
volumul ajutorului militar ce va fi a- 
cordat Turciei.

PARIS. Ziarul „L’Humanité" rela
tează că pe insula Réunion poliția a 
deschis focul împotriva unor demons
trații țărănești. Demonstranții au fost 
loviți ou bastoane de cauciuc. S-au în
registrat mai multi răniți. Pe insulă 
au loc de peste două luni numeroase 
mitinguri, demonstrații și adunări ale 
țăranilor ruinați, care protestează îm
potriva reducerii simțitoare a prețu
rilor la trestia de zahăr de către pa
tronii fabricilor de zahăr.

NEW YORK. închisorile din Angola 
sînt arhipline, iar atrocitățile comise 
de portughezi în această țară se pot 
compara numai cu crimele naziștilor, 
au declarat doi misionari care au fost 
arestați de autoritățile portugheze și 
apoi expulzați din Angola.

RIO DE JANEIRO. Agenția Prensa 
Latina anunță moartea Iui Candido 
Portinari, cel mai renumit pictor bra
zilian. Temele preferate ale lui Por
tinari erau inspirate din viața țărani
lor dezmoșteniți din nordul Braziliei.

LONDRA. La 7 februarie ministrul 
de Interne, Butler, a anunțat că ac
tuala lege de limitarea imigrărilor din 
Commonwealth — oare în intenția gu
vernului urma să rămînă în vigoare 
cel puțin cinci ani — va expira la

știri
»

sfîrșitul anului 1963. Hotărîrea guver
nului a fost adoptată sub presiunea 
opiniei publice care condamnă aceas
tă lege discriminatorie. Reprezentan
ții opoziției și-au exprimat protestul 
față de menținerea în vigoare a legii 
încă aproape doi ani de acum înainte.

CARACI. De la 5 februarie continuă 
greva muncitorilor de la fabrica de 
tutun din Caraci. După cum scrie 
ziarul „Dawn", greva a fost declarată 
în semn de protest împotriva conce
dierii de către administrația fabricii 
a unui mare număr de muncitori.

ÎN ȚĂRILE 1 
CAPITALULUI 1

ANGLIA

LONDRA 8 (Agerpres). — La 
februarie toți cei 4.500 d- _____februarie toți cei 4.500 de munci
tori de la uzina de automobile din 
Coventry, aparținmd societății 
„Jaguar Cars L.T.D.“, au declarat 
grevă în semn de protest împotri
va refuzului administrației de a 
concedia doi spărgători de grevă, 
care au continuat să lucreze la 5 
februarie în timpul grevei de o 
zi a muncitorilor din industria cons
trucțiilor de mașini și construcții
lor navale.

Continuă greva a 600 de muncitori 
de la minele carbonifere din York
shire, care a început la 5 februarie. 
Greviștii cer majorarea salariilor.

La 7 februarie 500 de muncitori 
de la uzina de motoare Diesel din 
Booltham (Lincolnshire), aparți- 
nînd societății „Ruston and Horns
by", au declarat grevă în semn 
de protest împotriva încălcării 
drepturilor lor sindicale de către 
administrație.

în apărarea drepturilor lor sin-

de C.C. al P. C. din și de Consiliul Central tuturor oamenilorapel adresat Cehoslovacia al sindicatelor muncii din Cehoslovacia în legăturăcu desfășurarea întrecerii socialiste în cinstea Congresului al XII-lea al P. C. din Cehoslovacia.Comitetul Central a discutat activitatea antipartinică și ilegală a lui Rudolf Barak, pe baza comunicării Biroului Politic al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, prezentată de Antonin Novotny.Ca urmare a abuzurilor de putere săvîrșite în timpul cît a fost ministru al Afacerilor Interne, a folosirii arbitrare a fondurilor de stat și a altor încălcări grave ale legalității socialiste, C.C. al P, C. din. Cehoslovacia a hotărît să excludă pe Rudolf Barak din Biroul Politic ăl C.C. al P. C. din Cehoslovacia, să-l demită din toate funcțiile de stat și obștești, să-1 excludă din partid și să-l defere justiției..în baza constituției, Prezidiul Adunării Naționale a hotărît să retragă lui Rudolf Barak imunitatea de deputat al Adunării Naționale și a consimțit ca acesta să fie deferit justiției.

VIENA 8 (Agerpres). — La 
conferința de presă care a avut 
loc la Viena, cunoscutul savant 
austriac și deputat în parla
ment, profesorul Hans Thir- 
ring, a dat citire în numele 
unui grup de savanți de seamă 
ai Austriei, unei chemări adre
sate tuturor oamenilor de a-și 
intensifica lupta împotriva pe
ricolului unui nou război.

Chemarea a fost semnată de 
asemenea de o serie de oameni 
de știință de seamă din Austria, 
precum de cunoscutul savant 
vest-german prof. Max Born, 
laureat al Premiului Nobel.

Scopul misiunii 
lui Duncan Sandys 

la SalisburySALISBURY 8 (Agerpres). — La 7 februarie a sosit la Salisbury, capitala Federației Rhodesiei și Nyäs- salandului, Duncan Sandys, ministrul britanic pentru relațiile cu Commonwealthul. El urmează să 'aibă convorbiri cu primul ministru Roy Weiensky cu privire la revizuirea constituției Rhodesiei de nord. După cum se știe, guvernul englez preconizează modificări neesențiale ale acestei constituții pentru à da impresia unei participări mai largi a populației africane în organele de conducere ale coloniei. Există însă numeroase indicii că Roy Weiensky și clica de rasiști albi nu acceptă nici măruntele, modificări preconizate de Sandys. Observatorii consideră că, de fapt, guvernul britanic știe dinainte că aceste modificări sînt sortite eșecului. Tocmai acest lucru subliniază fățărnicia vizitei lui Sandys la Salisbury.Partidul unificat al independenței naționale din Rhodesia de nord a protestat cu hotărîre împotriva vizitei lui Sandys. într-o circulară către organizațiile locale ale partidului, conducerea partidului subliniază că „nu dorește vizita nici a lui Sandys, nici a altui ministru britanic“. Acest partid a avertizat că va chema la declararea unei greve generale în sprijinul unei noi constituții care să dea dreptul la vot tuturor africanilor și să garanteze crearea unei majorități africane în Consiliul legislativ al teritoriului.

dicale luptă șl 450 de muncitori de 
la uzina de biciclete din Notting
ham a societății „Raley", care 
au încetat, de asemenea, lucrul 
miercuri.

Aproximativ 180 de conductori de 
vagoane de la stația Crow (comi
tatul Cheshire) au făcut o grevă de 
o zi în sprijinul revendicării lor 
cu privire la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

R.F. GERMANĂ

derî mari din Bavaria. La aceste greve au participat peste 21.000 de muncitori.
JAPONIA

înESSEN 8 (Agerpres). — Numai luna ianuarie în Germania occidentală au fost concediați 2600 de mineri.Concedierile de mineri sînt însoțite de intensificarea muncii.*BONN 8 (Agerpres). — în Germania occidentală continuă grevele de avertisment ale metalurgiștilor care cer majorarea salariilor cu 10 la sută. După cum anunță ziarul „Suddeuische Zeijtung" la 7 februarie au avut loc greve de avertisment la 10 întreprin-

TOKIO 8 (Agerpres). — Aproximativ 2.000 de muncitori de la compania carboniferă „Taisio Koghio“ din orașul Fukuoka (insula Kiusiu) au declarat la 7 februarie grevă și au organizat un miting de protest împotriva refuzului industriașilor de a le satisface revendicările. Minerii cer îmbunătățirea tehnicii securității muncii în mine.
SPANIAPARIS 8 (Agerpres). — După cum anunță corespondentul din Madrid al agenției „France Presse“, 3.000 muncitori de la șantierele navale din Cartagena (Spania) apar- ținînd societății pentru construcții navale „Empresa National Basen“ au declarat grevă. Greviștii cer sporirea salariilor.

S.UA
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Dezbateri furtunoase în

Să înceteze uneltirile agresive

Declara ului sovietic

dezbatere pe care„furtunoa-

ULTIMELE ȘTIRI

Irianul de vest este o parte 
inalienabilă a Indoneziei

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite declarația guvernului sovietic cu privire la Irianul de vest :Guvernul Uniunii Sovietice, se a- rată în declarație, a atras atenția cercurilor din Olanda care sînt răspunzătoare pentru politica acestei țări că, urmînd calea provocăriloi față de Indonezia, își asumă o serioasă răspundere pentru consecințele pe care le poate avea această politică.După cum se arată în declarație, 
guvernul sovietic pornește de la 
faptul incontestabil că Irianul de 
vest este o parte inalienabilă a Re
publicii Indonezia.Indiferent de manevrele la care ar recurge cercurile guvernante o- landeze, Olanda va trebui să părăsească teritoriul indonezian pe care tl ocupă.In declarație se subliniază că O-tl

lia guvernlanda continuă să ignoreze hotărîrea O.N.U. cu privire la lichidarea colonialismului, hotărîre care are legătură directă cu Irianul de vest. Aceasta se explică prin faptul că în spatele Olandei, ca și în spatele colonialiștilor portughezi și al celorlalți- colonialiști, se află blocuri militare agresive ca N.A.T.O. și S.E.A.T.O., care duc o politică de menținere a rămășițelor sistemului colonial, o politică de înăbușire a mișcării de eliberate națională duse de popoare.Apărînd cu consecvență politica de menținere a păcii și de întărire a independenței naționale a tuturor țărilor și popoarelor, se spune în declarație, guvernul sovietic nu poate să nu acorde atenție situației periculoase pentru cauza păcii creată ca urmare a acțiunilor agresive ale Olandei împotriva Republicii Indo-

nezia. In ultimul timp, în regiunea Irianului de vest sînt transferate mari contingente de forțe armate o- iandeze. Una din cele mai grosolane acțiuni de acest fel a fost atacul pirateresc săvîrșit în largul mării de navele militare olandeze împotriva vedetelor de patrulare indoneziene.In încheierea declarației, guvernul sovietic își exprimă convingerea fermă că poporul Indoneziei va repurta victoria în lupta sa justă.
-----o«o

Alte unități militare 
americane trimise 

în Vietnamul de sud

1
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Cine sprijină 
pe colonialiștii olandezi

„Un avion olandez avînd la 
bord soldați care se îndreaptă 
spre Noua Guinee a aterizat la 
Anchorage (Alaska)". Această in
formație este extrasă dintr-un co
municat al autorităților militare 
americane care datează din sea
ra zilei de 7 februarie.

Aparent nimic nou. Nimic nou 
dacă cu 48 de ore înainte, pur
tătorul de cuvint al Departa- 

' mentului de Stat, dl. Lincoln 
B White, nu ar fi dat citire, în fața 
S ziariștilor, unei declarații oficia- 
fi le potrivit căreia Statele Unite 
B nu vor mai autoriza escala pe 
B teritoriul S.U.A, sau la una din 
fi bazele americane din Pacific a 
« avioanelor olandeze avînd sol- 
jS dați pe bord în drum spre Iria- 
fi nul de vest. Hotărîrea ar fi dic- 
s tată, pretindea dl. White, de Șj dorința Statelor -Unite de „a nu 

interveni" în conflictul olando- 
indonezian.

Aci se impune un scurt istoric. 
Inițial, întăririle olandeze pen

tru Irianul de vest erau trimise 
pe calea aerului cu o escală pe 
teritoriul japonez. Dar, cu toate 
că autoritățile olandeze au luat 
măsuri de precauție, îmbrăcin- 
du-și soldațit în civil și îmbareîn- 
du-i pe bordul unor avioane ci
vile (ale societății K..L.M.) și nu 
militare, opinia publică japoneză 
a protestat cu vigoare împotriva 
acestui trafic. Sub presiunea o- 
piniei publice, autoritățile japo
neze au hotărît, la 4 februarie, 
să nu mai permită aterizarea la 
Tokio a avioanelor cu întăriri 
militare olandeze. In acel mo
ment, avioanele olandeze își fă
ceau reaprovizionarea la bazele 
americane din Pacific. Puterni
cele demonstrații care au avut 
loc la Djakarta împotriva spriji
nului american acordat olandezi
lor, au determinat însă Depărta
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meniul de Stat să ia hotărîrea 
anunțată de dl. White. Dar ime
diat după aceea, presiunile exer
citate în Statele Unite de către 
cercurile cele mai ostile mișcă
rii de eliberare asupra autorită
ților oficiale au crescut în inten
sitate. Exprimînd punctul de 
vedere al acestor cercuri, „New 
York Times" a scris de e- 
xemplu că Statele Unite nu 
au nici un drept să refu
ze avioanelor olandeze autori
zația de a se aproviziona cu 
combustibil. Ziarul citat, ca și 
alte organe ale presei americane, 
recomanda fățiș cercurilor con
ducătoare din Statele Unite „re
considerarea atitudinii lor". New 
York Herald Tribune a scris și 
mai pe șleau că politica ameri
cană trebuie să constea în „aju
torarea și nu în împiedicarea ac
țiunilor olandeze" în legătură cu 
Irianul de vest.

Comunicatul militar american 
din 7 februarie arată că aceste 
sfaturi au fost urmate. Jocul 
S.U.A. în această chestiune se 
înscrie pe aceeași linie cu spri
jinul acordat de S.U.A. la O.N.U. 
colonialismului portughez în pro
blema Goa, cu opoziția Statelor 
Unite față de condamnarea ac
țiunilor agresive ale puterilor 
coloniale în diversele regiuni ale 
globului.

După cum se știe, S.U.A. în
cearcă nu arareori șă pozeze în 
putere anticolonialistă. Dar ceea 
ce contează sînt faptele. Și ele 
arată că în cadrul N.A.T.O., în 
numele intereselor marelui ca
pital, Statele Unite nu numai că 
sprijină, dar participă direct la 
complotul puterilor colonialiste 
împotriva mișcării de eliberare 
națională din orice regiune a 
globului.

S. V.

♦♦♦

Fermitate, dar in
In numărul său din S februarie, ziarul Pravda" a publicat sub 

acest titlu, un articol de E. Mamedov, comentator al agenției de presă 
Novosti, în care acesta își expune punctul de vedere în legătură cu 
unele aspecte ale politicii americane.Nimeni nu poate lua . cît de cît în serios, scrie Mamedov, afirmația că sporirea potențialului militar a- meiican în anul 1961 și proiectele de accelerare a cursei înarmărilor în anul 1962 ar ii lost provocate de vreo amenințare pentru securitatea Statelor Unite sau a aliaților lor. Personalități sus-puse din Washington știu prea bine și au recunoscut în repetate rînduri că Statele Unite nu sînt amenințate de vreun atac militar și că. nimeni nu atentează la securitatea lor.Așa stînd lucrurile, cum se explică' continuarea cursei înarmărilor în S.U.A., umflarea bugetelor militare, ațîțarea psihozei războiului ?Răspunzînd la această întrebare, comentatorul arată că Pentagonul și Departamentul de Stat refuză cu încăpățînare să vadă transformările radicale ce au avut loc în raportul de forțe pe arena mondială și intenționează să abordeze și de acum înainte rezolvarea problemelor internaționale „de pe poziții de forță".E. Mamedov subliniază că, sporind cheltuielile militare, Washingtonul urmărește, în mod evident, în primul rînd, să mențină încordarea în lume cu scopul de a cere partenerilor lor din blocurile militare noi sacrificii pentru cursa înarmărilor I și de a insista asupra „unității Occidentului în fața primejdiei", adică asupra supunerii fără rezerve a aliaților față de Statele Unite. în al doilea rînd, prin aceasta se urmărește să se demonstreze „hotărîrea" S.U.A. de a se situa pe o poziție fermă și intransigentă, opunîndu-se încheierii Tratatului de pace german și normalizării pe această bază a situației în Berlinul occidental. Se urmărește, de asemenea, sporirea considerabilă a ajutorului militar a- cordat regimurilor reacționare, putrede din țările Asiei și Americii Latine, lărgirea la maximum a a- cestui „ajutor" cu scopul de a crea

SAIGON 8 (Agerpres). — Agenția Associated Press relatează că la 7 februarie au sosit în Vietnamul de sud două noi companii de aviație americane cu un efectiv de 300 militari și 21 de avioane. Agenția subliniază că aceste unități vor începe in curînd operațiuni împotriva detașamentelor de patrioți care împotriva regimului Diem.Cele două unități, și pania 18-a de aviație339 de transport, vor fi încartiruite la 180 de mile nord-est de Saigon.Agenția arată că, prin sosirea noilor unități, trupele americane din Vietnamul de sud au ajuns la un efectiv de 4.000 de oameni.

Ngo luptăDinhcom-anumeși compania

aie S. U. A. împotriva Cubei
O. N. U.Cuvintarea lui V. A. Zorin laNEW YORK 8 (Agerpres). — Cuba este amenințată de o nouă a- gresiune, i-a avertizat la 7 februarie pe delegații la cea de-a 16-a .sesiune a Adunării Generale O.N.U. reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin. Luînd cuvîntul în Comitetul Politic, V. A. Zorin a subliniat :Folosind aparatul Organizației statelor americane (O.S.A.), S.Ü.A. au făcut in ultimele săptămîni tot ce a depins de ele pentru a încerca să izoleze Cuba împotriva căreia pregătesc o nouă agresiune.S.U.A. continuă în cadrul forțelor lor armate pregătirea unor unități destinate intervenției. Totodată, asemenea unități sînt pregătite pe teritoriul Guatemalei, Nicaraguei și Panama.Uniunea Sovietică, guvernul sovietic și-au expus clar și fără echivoc poziția. Sprijinul hotărît acordat cauzei revoluției cubane a fost din nou confirmat în mesajul președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, adresat primului ministru al Republicii Cuba, Fidel Castro, la 3 februarie.

V. A. Zorin a chemat pe toți 
care — nu în vorbe ci în fapte — 
sînt interesați în preîntîmpinarea 
primejdiei serioase care amenință 
regiunea Mării Caraibilor, să spri
jine proiectul de rezoluție al Ro- 
mînieî și Cehoslovaciei.La ședința Comitetului Politic au mai luat cuvîntul delegatul Cubei, Garcia Inchaustegui, precum și reprezentanții Guatemalei și S.U.A.Delegatul Cubei a atras atenția Comitetului Politic asupra faptului că delegația americană recurge la

O.N.U. Ia aceleași grosolane asupra țări, ca și la conferința de la Punta del Este.Poziția Cubei, a spus el, corespunde în întregime Cartei' O.N.U., în timp ce S.U.A., acționînd ca agresor, încalcă Carta și principiile dreptului internațional. Delegatul Cubei a cerut ca O.N.U. să acorde Cubei protecția sa, în cazul unor acțiuni agresive ale S.U.A.

presiuni fățișe și delegațiilor altor

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres) A- gențiile de presă occidentale anunță că la 7 februarie parlamentarii aparținînd Mișcării Naționale Congoleze au impus o dezbatere în Camera Deputaților și au cerut ca Gizenga „să fie eliberat imediat".A urmat o agenția U-.P.I. o califică să”. Deputății din partea Mișcării Naționale Congoleze au dat citire unei scrisori pe care Gizenga a adresat-o la 27 ianuarie primului ministru al guvernului central, A- doula. „Sînt pus în situația unui 
animal ce urmează să fie ucis, în
chis într-o cușcă pentru ca să nu 
scape“, scria A. Gizenga. In continuare Gizenga dezminte afirmațiile că ar fi cerut protecția primului ministru. „Nu sînt un deținut de drept 
comun, nu sînt nici alienat mintal și 
vă rog să dați ordin să fiu eliberat 
din această cușcă", cere Agenția France Presse Gizenga. arată că
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Peste 270 de morti 
în marea catastrofă minieră din

care în groaznica miercuri în
Saar

că 70 de

!
TORINO (Italia). Demonstrație 

a muncitorilor de la fabrica Lan- 
cia, care cer îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai. Au
toritățile au trimis unități poliție
nești pentru a împrăștia mani
festația.

ce scop

unei intervenții mi-și posibilitatea iitare directe.Și, în sfîrșit,E. Mamedov, alocările de multe miliarde pentru industria de război trebuie să constituie un fel de „injecție" în vederea activizării busi- ness-ului american. Literalmente fiecare din aceste obiective presupune, fie amenințarea cu folosirea forței, fie directa folosire a forței. Astăzi însă, forța militară, economică și politică nu mai este de partea S.U.A. și a aliaților lor din cadrul N.A.T.O. Această situație nu poate ti modificată nici măcar prin dublarea bugetului militar al S.U.A. Dacă S.U.A.Uniunii meniul U.R.S.S.Așadar, scrie în cohtinuaie comentatorul agenției de presă Novosti, accelerarea ritmului cursei înarmărilor la Washington nu dă și nu poate da rezultatele dorite de conducătorii politicii externe americane. Acest proces accentuează însă încordarea internațională.Autorul articolului se referă apoi la semnificația reorganizării mașinii, de război. a S.U.A. El amintește despre înființarea unor subunități speciale, denumite uneori cu fățărnicie „subunități de partizani". Menirea lor este să participe la acțiuni polițienești împotriva forțeloi patriotice din țările Asiei, Africii și Americii Latine, la înăbușirea luptei popoarelor pentru libertate și independență națională. încercările de a folosi aceste unități „speciale" nu vor face decît să acopere de rușine pe cei care cred că tinerii americani, după ce vor ii învățat să mî- nuiască pumnalul și să se deplaseze fără zgomot în junglă, se vor putea răiui cu adevărații patrioți, luptători înflăcărați, plini de abnegație pentru libertate.N-aș merge atît de departe, scrie în continuare Mamedov, ca Drew

scrie în continuare

vor continua să impună Sovietice întrecerea în do- înarmărilor, superioritatea va crește și mai mult.

Pearson, comentatorul american care consideră că Kennedy „permite — mai mult ca oricare alt președinte american din partea partidului democrat din ultimii 50 de ani — ca republicanii să hotărască politica externă americană".vintele lui cuprind o mare doză de adevăr.Presiunile permanente în Congres și în afara lui din partea aripei de dreapta a republicanilor, în cîrdă- șie. cu reprezentanții cei mai conservatori ai partidului democrat — subliniază E. Mamedov — constituie un fapt real care nu poate fi nesocotit. Probabil că nu numai în problema alocațiilor militare, ci și în alte cazuri, aceste presiuni au împins și continuă să împingă Casa Albă la măsuri care constituie nu atît aplicarea liniei stabilite dinainte, cît un anumit tribut dat acestor presiuni și un răspuns la cererile de „a se da dovadă de fermitate“.Președintele Kennedy, amintește comentatorul agenției de presă Novosti, a ; vorbit în repetate rînduri cu respect despre activitatea eminentului .om de stat al S.U.A.,' Franklin Delano Roosevelt. în ceea ce privește convingerile sale politice, președintele Roosevelt a fost departe de oamenii sovietici, dar a fost atît de perspicace încît să vadă că tocmai pentru binele națiunii americane este necesar să se stabilească relații de încredere și prietenie cu poporul sovietic. De aceea, cea de-a 80-a aniversare a nașterii marelui președinte a fost sărbătorită cu atîta căldură și cordialitate atît în S.U.A., cît și în U.R.S.S.In încheiere, E. Mamedov, scrie : Oare este cu adevărat menirea actualului președinte al S.U.A. de a da dovadă de „fermitate“, conti- nuînd lupta începută de oameni care nu se gîndeau cîtuși de puțin la binele poporului american și la înaltele principii ale păcii și dreptății ?Fermitate și perseverență în căutarea căilor spre pace și colaborare — oare nu aceasta așteaptă astăzi milioane de oameni de la oamenii de stat cu răspundere ?

Și totuși, cu-

SAARBRÜCKEN 8 (Agerpres). — Direcțiunea minelor din Voelklingen (bazinul Saar, R. F. Germană) a a- nunțat că numărul minerilor și-au găsit moartea ■catastrofă produsămina „Luisenthal", se ridică la 279. Sînt dați ca dispăruți 20 de mineri.Din cei 85 de răniți care au fost spitalizați, 4 au încetat din viață, iar alți 20 se află în stare gravă și, potrivit agenției France Presse, există puține speranțe ca viața lor să fie salvată. Deși autoritățile refuză să dea explicații în legătură cu cauzele care au provocat catastrofa, s-a aflat totuși că explozia s-a produs din cauza ventilației defectuoase a minei. Agențiile de presă relatează că în întregul Saar a fost decretat doliu.
★De la corespondentul nostru la Berlin, A. Vela.

La intrarea în mina „Luisenthal“ 
din Voelklingen se află înscrise, pe 
un panou luminat de reflectoare, 
următoarele cuvinte : „Miner, gîn- 

deșțe-te mai întîi la securitatea ta“. 
După catastrofa care a costat viața 
a peste 270 mineri aceste cuvinte 
apar ca o tragică ironie.

Se pune într-adevăr întrebarea, 
în ce măsură direcția minelor s-a 
îngrijit, ea în primul rînd, de secu
ritatea muncitorilor. ’ Trebuie avut 
în vedere faptul, reamintit de a- 
genția de presă U.P.I., că în ulti
mele decenii numărul catastrofelor 
în regiunea Saar a fost ridicat și că 
mina în care a avut loc catastrofa 
era cunoscută ca una dintre c'ele 
mai periculoase din cauza puterni
celor emanații de gaze.

Explozia de grizu care a declan
șat catastrofa s-a produs miercuri 
la orele 8 dimineața. In acel mo
ment se aflau în subteran 480 de 
mineri. Imediat după ce s-a dat a- 
larma, familiile acestora, precum și 
mulți dintre locuitorii orașului, 
s-au adunat în fața minei, aș
teptând știri despre operațiile de sal-

vare. In curînd s-a aflat 
mineri au rămas izolați la o adîn- 
cime de 500 metri. După cum scrie 
ziarul „Die Welt", din subteran se 
mai aud slabe ciocănituri. Adminis
trația minei a declarat că, în ciuda 
tuturor străduințelor, nu sînt spe
ranțe pentru salvarea lor.

Puținii supraviețuitori din galeria 
explodată povestesc că presiunea 
gazelor a fost atît de puternică in
cit a țintuit pe mineri de pereți. 
Explozia a străbătut fulgerător ga
leriile ca o flacără orbitoare. Se re
latează că unii dintre supraviețui
tori erau atît de traumatizați la ie
șirea din mină incit au rătăcit în 
neștire ore întregi pe străzi, înainte 
de a fi fost regăsiți și identificați.

In aceste clipe grele, oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană sînt alături de minerii din 
Voelklingen și de familiile lor. Con
ducerea centrală, a sindicatelor mi
niere din Uniunea sindicatelor libe
re germane a trimis minerilor 
vest-germani o telegramă în care 
exprimă profunde condoleanțe pen
tru pierderile suferite. „Alături de 
voi, se scrie în telegramă, sperăm 
în salvarea minerilor aflați încă în 
subteran“.

o

Sicilia - sub teroarea „Mafiei“
secretă care „lovește" — între 
tele — în întreprinderile de con
strucții și comerciale care refuză 
să plătească sumele lunare cerute 
de Mafia sau care nu respectă do
minația ei.

în momentul de față Sicilia „se 
află într-o perioadă de teroare care 
amintește epoca cea mai sîngeroasă 
a dominației gangsterilor lui Al 
Capone în orașul Chicago...“, scrie 
ziarul „Combat".

parlamentul congolezîn momentul lecturii scrisorii s-a produs un „tumult general” deoarece deputății nu avuseseră cunoștință mai înainte de conținutul ei. Președintele Camerei a încercat în zadar să restabilească ordinea.Pînă la urmă, cu o majoritate de numai trei voturi, a fost adoptată o moțiune de amînare a dezbaterilor primită cu huiduieli de partizanii lui Gizenga. Agenția France Presse consideră că dezbaterile în problema situației lui Gizenga vor fi reluate în momentul cînd Adoula, care se află în S.U.A., se va întoarce la Leopoldville.*' *LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). — La 8 februarie Antoine Kiveva, membru al Senatului congolez și secretarul general al Partidului Mișcarea Națională Congoleză, a adus la cunoștința ziariștilor că Antoine Gizenga a fost transferat din Moanda pe mica insulă Boia- bemba din delta fluviului Congo.Kiveva a declarat, de asemenea, că în numele a 15 senatori el a cerut biroului Senatului să reexamineze problema lui Gizenga. înlocuirea lui Gizenga din funcția du prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a subliniat el, s-a făcut încălcîndu-se normele procedurale prevăzute de legea fundamentală 1 republicii.
Mercenari pentru Mobutu«LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). — In capitala Congoului s-a aflat ci Mobutu ia în prezent măsuri în vederea creării unei aviații militare proprii, al cărei corp de comandă să. fie alcătuit în întregime din ofițeri străini.Corespondenții ziarelor engleze „Daily Mail” și „Daily Telegraph“ precizează că aceste forțe aeriene militare vor fi comandate de maiorul Peter de Greve, de origină belgiană. fost ofițer în forțele aeriene militare engleze.Corespondentul ziarului „Daily Mail“ este de părere că acești străini pot fi considerați mercenari în deplinul înțeles al termenului stabilit de O.N.U. și acest lucru, scrie el, „va constitui fără îndoială un temei puternic pentru președintele Chom- be ca să-și mențină forțele aeriene militare în care pînă în prezent se mai află aviatori albi".

------- 0*0---------- --

răscoală armatănoua
în GuatemalaGUATEMALA CITY 8 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agențiilor a- mericane de presă, precum și comunicatului guvernului guatemalez, în Guatemala s-a produs o nouă răscoală armată împotriva guvernului Ydigbrăs Fuentes. Râsculății. 

au cucerit un post militar guverna
mental situat la Entre Rios în pro
vincia Izabal. De asemenea, a fost 
atacat sediul societății americane 
„United Fruit“ din apropiere. Autoritățile au trimis în grabă întăriri. In cursul ciocnirii produse s-au înregistrat morți și răniți de ambele părți. Insurgenții s-gu retras apoi în munți. Comunicatul guvernamental afirmă că insurgenții sînt mem-

bri ai Mișcării 13' Noiembrie, care au mai încercat să răstoarne guvernul proamerican al lui Fuentes în noiembrie 1960.Agenția France Presse anunță că 
împotriva șefului poliției guatema
leze, colonelul Alfredo Castaneda, 
a fost încercat un atentat nereușit. Acesta este al doilea atentat după ce la 24 ianuarie a fost ucis Ranulf« Gonzalez, șeful poliției secrete. Alt» trei bombe au explodat în suburbiile capitalei guatemaleze. Guve* 
nul a decretat prelungirea interdic
ției de circulație in timpul nopți’, 
măsură care a fost aplicată înce* 
pînd de la 24 ianuarie.

oeo-----

Kennedy 
abrogarea

o întîlnire cu studenții din 
semn de protest împotriva 
Robert Kennedy în Japonia, 
Universității din Kyoto au 
participe la această întîl-

al-

Mari manifestații la Paris împotriva 0. A
n

PARIS 8 (Agerpres). „De la în
ceputul anului — scrie ziarul fran
cez „Combat" — un adevărat val 
de teroare s-a abătut asupra Sici- 
liei. Asasinate, ultimele trei săvîr- 
șite în interval de numai 12 cea
suri, schimburi de focuri, devasta
re de magazine, explozii și incendii 
se succed unele după altele în în
treaga regiune". Pretutindeni, a- 
tentatele au fost provocate, așa 
cum a reieșit din comentariile pre
sei, de ofensiva Mafiei, organizație

..............0*0Noi demonstrații de protest împotriva vizitei lui Robert Kennedy în Japonia
TOKIO 8 (Agerpres). — La 8 februa

rie Robert Kennedy, ministrul Justiției 
■al S.U.A., a fost obiectul unor noi de
monstrații ostile la Kyoto și Osaka.

în dimineața zilei de 8 februarie, 
conform planului stabilit, urma să fie 
organizată 
Kyoto. în 
vizitei lui 
studenții 
refuzat să 
nire. Președintele Consiliului Sindica
telor din Kyofo și reprezentanți ai Fe
derației studențești din această locali-

late au înmînaf lui Robert 
un apel în care au cerut 
tratatului de securitate japono-american 
și realipirea Okinawei la Japonia.

Cu prilejul unei vizite la uzina tex
tilă din Kyoto, Robert Kennedy a fost 
întîmpinat de o demonstrație a 300 de 
muncitori care strigau „Kennedy, ca- 
ră-fe acasă I", „Condamnăm imperia
lismul american". O primire ostilă i-a 
fosf făcută, de asemenea, în localita
tea Nagaoka și la aeroportul Hani de 
lîngă Osaka, unde s-a urcat pè bordul 
avionului însoțit de sfrigăfe de pro
test împotriva imperialismului ame
rican.

Un corp Inert, 
sîngele curge pe 
asfalt: la Oran, în 
Algeria, fasciștii 
din O.A.S. au mai 
făcut încă o victi
mă.(Fotografie produsă din revista franceză „Paris Match”).

• Ciocniri violente între demonstranți și poliție • Incidentele s-au soldat cu peste 100 de răniți

Locuitori ai orașului Tokio 
string semnături pentru pace.

PARIS 8. — Corespondentul A- gerpres transmite : în după-amiaza zilei de joi la Paris au avut loc mari manifestații de protest împotriva acțiunilor criminale ale fasciștilor.
Răspunzînd chemării C. G. T., 

C.F.T.Ç., U.N.E.F., secțiunilor
Seine-et-Oise, a Federației Educației 
Naționale, Federației din Sena a 
P.C.F. și altor organizații, zeci de 
mii de parizieni au participat la de
monstrații și mitinguri, cu toate că 
acestea fuseseră interzise de autori
tăți. Aceste manifestații constituie un răspuns la acțiunile criminale ale ultracolonialiștilor din O.A.S. care numai în cursul zilei de miercuri au organizat la Paris zece

atentate cu bombe, printre care împotriva senatorului comunist R. Guyot, împotriva cunoscutului scriitor Vladimir Pozner, grav rănit, și împotriva ministrului de stat pentru problemele culturale, Malraux.
3.000 de persoane s-au adunat 

lingă gara Lyon și, manifestînd pe 
Bulevardul Beaumarchais, s-au în
dreptat spre Piața Bastiliei scan- 
dînd : „O.A.S. — asasini", „O.A.S. 
— SS“, „Pace în Algeria". Poliția a atacat pe manifestanți. între poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente, înregistrîndu-se numeroși răniți.

O altă coloană formată din 15.000 
de manifestanți a străbătut Bule
vardul Diderot. De asemenea, 3.000

de persoane s-au adunat pe Bule 
vardul Voltaire. Alte aproximativ 
10.000 de persoane au demonstrat 
pe. Bulevardul Charonne. în timp ce’ față de O.A.S. autoritățile manifestă toleranță, împotriva demonstranților antifasciști au fost trimise importante forțe polițienești. Mani- festanții au fost atacați cu brutalitate de poliție. Au avut loc ciocniri sîngeroase. Polițiștii au folosit împotriva manifestanților gaze lacrimogene. Potrivit unor date incomplete s-au înregistrat peste o șuti de răniți printre care unii foarte grav. Numeroase persoane au fost arestate.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București, Piața „Scînteii“. Tel. 17.60.10. 17.60.'20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii.


