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Planurile de producție în gospodăriile 
colective, judicios întocmite !

Noi blocuri de locuințe in 
sumînd suie de apartamente 
pe șoseaua Giurgiului din Ca
pitală.

(Foto : K. Costin,
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In gospodăriile colective din raionul Medgidia se întocmesc dările de 
seamă pe anul trecut și planurile de producție pe anul 1963. Rezultatele 
obținute anul trecut sînt bune. Producția de grîu a crescut față de anul 
1961, în medie, cu 409 kg la hectar. Mu.ce gospodării colective, printre 
care cele din Valul Traian, Siminoc, Valea Dacilor, Castelu și altele, 
au obținut peste 2 000 kg grîu la hectar. Producții bune s-au realizat și la 
porumb, floarea-soarelui, struguri etc. A crescut mult și sectorul zooteh
nic. Gospodăriile colective din raion au la suta de hectare 25 taurine, 156 
oi, 37,2 porci și aproape 600 păsări. Paralel cu mărirea numărului de ani
male și păsări, a crescut și producția acestora.

Realizările obținute în anul 1962 se datoresc, între altele, și faptului 
că gospodăriile colective din raionul Medgidia și-au întocmit .planuri de 
producție judicioase, care au orientat eforturile colectiviștilor spre folo
sirea mai largă decît în anii anteriori a resurselor și posibilităților de 
sporire a producției la hectar, de dezvoltare a creșterii animalelor și a 
altor ramuri de producție. Totodată s-au prevăzut măsuri care au dus la 
îmbunătățirea organizării muncii.

Pentru a cunoaște cum se desfășoară întocmirea planului de produc
ție pe anul acesta, corespondentul nostru pentru regiunea Dobrogea a 
adresat tov. ing. Victor Negoiță, președintele Consiliului agricol raional 
Medgidia, cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : Ce măsuri organi
zatorice ați luat în vederea bunei 
desfășurări a acțiunii de întocmire 
a planurilor de producție în gospo
dăriile colective pe anul 1963 ?

RĂSPUNS : în primul rînd, vreau 
să arăt că la alcătuirea planurilor 
de producție am ținut seama de ex
periența anilor trecuți. Pe baza in
dicațiilor și a recomandărilor Con
siliului Superior al Agriculturii s-au 
analizat rezultatele obținute în pro
ducție în anii trecuți și îndeosebi în 
anul 1962. în felul acesta, gospodă
riile colective au putut fi îndrumate 
să descopere rezervele de sporire a 
producției. întrucît acțiunea de în
tocmire și de desfășurare a planuri
lor de producție este de mare în
semnătate, consiliul agricol a întoc
mit un plan de lucru în care sînt 
prevăzute unele măsuri. La începu
tul lunii decembrie 1962 într-o șe
dință organizată la raion cu preșe
dinți, cadre tehnice și 
gospodăriile colective 
sarcinile care stau în 
furii raionului în anul 
lucrat planul de măsuri al consiliului 
agricol raional și s-au făcut instruc
taje cu privire la întocmirea dărilor 
de seamă și a planurilor de produc
ție pe 1963.

Pe plan raional am consti
tuit o comisie formată din spe
cialiști, care analizează posibilitățile 
reale de creștere a producției vege
tale și animale. Inginerii și tehni
cienii agronomi, medicii veterinari 
și inginerii zootehniști participă e- 
fectiv la întocmirea planului de pro
ducție pe 1963.

Membrii comitetului executiv al 
consiliului agricol raional îndrumă și 
ajută la fața locului consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive la întocmirea planurilor de pro
ducție. în majoritatea gospodăriilor 
colective planurile de producție au 
fost întocmite. în prezent, comisia ra
ională studiază fiecare proiect de 
plan în parte și face unele propuneri 
de îmbunătățire, bazate pe cunoaș
terea condițiilor și a posibilităților 
din fiecare unitate. Consiliul agricol 
raional a analizat în mai multe rîn- 
duri posibilitățile de dezvoltare și de 
întărire economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, an- 
trenînd în aceste acțiuni cadrele teh
nice din cadrul gospodăriilor colecti
ve. S-a văzut că în multe unități sînt 
încă rezerve de extindere a supra
feței arabile. Consiliile 
cere au fost îndrumate 
măsuri pentru folosirea 
pămîntului. Anul acesta 
te agriculturii 1 474 
defrișarea arboretelor și a mărăcini- 
șurilor și prin desființarea drumu
rilor inutile. Asemenea lucrări vor 
face gospodăriile colective din Si
minoc, Basarabi și altele. Consiliile 
de conducere, inginerii și tehnicie
nii din gospodăriile agricole colec
tive, pe baza recomandărilor Con
siliului Superior al Agriculturii, a- 
nalizează normele de muncă practi
cate anul trecut și fac propuneri de 
îmbunătățire a normelor care s-au 
dovedit necorespunzătoare în condi
țiile de producție ale fiecărei unități. 
Propunerile vor fi discutate și apro
bate în adunările generale.

ÎNTREBARE : Cum sînt oglindite 
în planurile de producție ale gospo
dăriilor colective posibilitățile de 
creștere a producției agricole ?

RĂSPUNS : Gospodăriile colective 
din raionul Medgidia au condiții să 
obțină recolte mari la hectar și pro
ducții sporite in sectorul zootehnic, 
în urma analizelor făcute, fiecare 
gospodărie colectivă a prevăzut în 
plan cifre mobilizatoare privind spo
rirea producției la hectar. Bineînțe
les, în fiecare gospodărie se stabilesc 
cifre de plan ținîndu-se seama de
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Fier vechi 
expediat Reșiței

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Pînă la 6 ianuarie, în orașele Oradea, 
Salonta și Beiuș au fost colectate peste 
100 tone de fier vechi. Din această can
titate 61 tone au și fost expediate oje- 
larilor reșițeni. De relevat că în anul 
trecut din regiunea Crișana au fost ex
pediate oțelăriilor din fără peste 16 000 
tone de fier vechi.

Ieri, prin cîteva cămine culturale
(De la corespondenții noștri)

Se toarnă temeliile 
la construcțiile anului 1963

condițiile și posibilitățile ei. Gospo
dăriile colective din Valea Dacilor, 
Ciocîrlia de Sus, Siminoc, Peștera, 
Nicolae Bălcescu și altele, care au 
condiții mai bune, au prevăzut în 
planul de producție să obțină în me
die la hectar peste 1 900 kg grîu și 
2 500 kg porumb.

Gospodăriile colective au condiții 
să realizeze sarcinile prevăzute în 
plan. însămînțările de toamnă s-au 
făcut la un nivel agrotehnic ridicat 
și întreaga suprafață destinată cul
turilor de primăvară a fost arată. 
Pe cîmp s-au transportat cantități 
însemnate de îngrășăminte organi
ce, jăr pe aproape 5 000 ha s-au ad
ministrat îngrășăminte chimice. A- 
cum, colectiviștii pregătesc sămînța, 
repară uneltele, continuă transpor
tul gunoiului de grajd la cîmp etc. 
în fiecare gospodărie zeci de colec
tiviști își însușesc la cursurile agro
zootehnice cunoștințele necesare 
pentru a executa semănatul și Iu-, 
crările de întreținere a culturilor 
mai bine decît anul trecut.

Și sectorul zootehnic va cunoaște 
o dezvoltare continuă. Creșterea 
numărului de animale se va face 
pe baza reținerii animalelor ti
nere din prăsilă proprie. în vede
rea sporirii producției de lapte, 
carne și lină, gospodăriile colec
tive se vor orienta în acest an în 
special spre îmbunătățirea raselor de 
animale și spre asigurarea unei fura
jări raționale. La Întregul efectiv de 
oi s-au făcut însămînțări artificiale, 
folosindu-se berbeci de rasa Meri
nos. La vaci se va urmări cu mare 
atenție buna lor îngrijire și furajare, 
pentru a se putea obține producții 
sporite de lapte. Pentru a se asigura 
furaje verzi din belșug de primă
vara timpuriu și pînă în toamnă, 
gospodăriile colective au însămîn- 
țat toamna trecută orz în a- 
mestec cu secară, iar în primăvară 
vor semăna porumb în amestec cu 
floarea-soarelui, sorg, iarbă de Sudan 
și sparcetă. Pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb boabe se vor 
pune culturi intercalate și în spe
cial dovleci. O mare atenție se acor
dă sporirii producției la hectar la po
rumbul pentru siloz.

Gospodăriile colective se preocupă 
și de dezvoltarea altor ramuri de 
producție. Potrivit cifrelor înscrise 
în planurile de producție, suprafața 
cultivată cu legume va crește la 
1 800 ha. Gospodăriile colective au 
prevăzut să planteze în 1963, pe te
rase, 425 hectare cu viță de vie și 
150 hectare cu pomi fructiferi. Lu
crările de terasare se execută acum 
în zilele prielnice, urmînd ca în pri
măvară să se treacă la plantare. In 
raion sînt condiții ca în anii viitori 
să se planteze 9 000 ha cu viță de 
vie, pentru care se și fac pregătirile 
necesare.

Consiliul agricol raional va îndru
ma și sprijini permanent gospodăriile 
colective pentru ca obiectivele pre
văzute în planurile de producție să 
fie realizate și depășite.

La căminul cultural r~---------------
din Vetiș, raionul Satu Maramureș 
Mare, activitatea a înce- ------- -—
put la ora 9 dimineața. In sala 
spațioasă și bine încălzită a bi
bliotecii s-au adunat aproape 100 
de copii. în program : dimineață 
de basme. Activitatea aceleiași 
zile cuprindea o conferință progra
mată de comitetul raional pentru 
cultură și artă, un program al 
brigăzii artistice de agitație, iar 
seara prezentarea filmului artis
tic „Nouă zile dintr-un an".

Ne oprim la Sărăsău, pe malul 
Izei. Aici este așteptată brigada 
științifică a casei raionale de cul
tură din Sighet. Membrii brigă
zii au de răspuns la multe între
bări.

La Tiream, raionul Carei, bri

La Piatra Sat, șiruri, 
șiruri de oameni se 
îndreaptă duminică du- 
pă-amiază spre căminul cul
tural. în sală, a cărei capaci
tate este de circa 500 de locuri, 
cu greu îți faci loc. După o con
ferință, brigada artistică de agi
tație trece în revistă realizările

gada artistică de a- 
gitație din comuna ve
cină Căpleni a sosit aici 
schimb de experiență șiîntr-un

a prezentat cu acest prilej pro
gramul intitulat „Rîdeți cu noi".

In drumeția noastră prin satele 
regiunii am întîlnit la căminele 
culturale sute de tineri antrenați 
în pasionante întreceri de șah, 
tenis de masă, trîntă, întreceri 
din cadrul spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

Seara, la toate cinematografele 
sătești, au fost prezentate filme 
artistice, jurnale de actualități și 
filme documentare agricole. La 
manifestările care au avut loc ieri 
la căminele culturale din re
giunea Maramureș au luat parte 
aproape 110 000 de cetățeni.

In anul 1963 constructorii bucureșteni vor avea de 
clădit mii de noi apartamente. In prezent, la un mare 
număr de blocuri se sapă fundațiile sau se 
toarnă betoanele pentru temelii. In această situație se 
află blocurile D-14, U-2 și două din blocurile turn ce se 
voj ridica pe șantierul Dimitrov-Obor, blocul 2 din Dru
mul Taberei, 3 blocuri din cartierul Jiului-Scînteia, 7 
blocuri pe șantierul serg. Nițu Vasile și în multe alte 
locuri. Pe șantierele de locuințe bucureștene au fost 
începute lucrările de construcție la peste 3 800 aparta
mente din cele care voi fi date în folosință în acest an.

Prime 
de vechime

In 3 zile cît într-un an.

IN CONGO, ca rezultat 
al manevrelor puterilor co
loniale, ofensiva forțelor 
armate ale O.N.U. spre Kol- 
wezi, ultimul bastion al lui 
Chombe, a fost suspen
dată. (Amănunte în pag. 
IV-a).

PREȘEDINTELE S.U.A., a- 
flat în concediu, a convo
cat o consfătuire urgentă 
pentru a dezbate probleme 
legate de divergențele din 
N.A.T.O. și problema con
goleză.

AJUTOR SOVIETIC PEN
TRU MALI. La Bama
ko a fost semnat un 
acord cu privire la acor
darea de ajutor tehnic gra
tuit de către guvernul so
vietic guvernului Republi
cii Mali.

IN ARABIA SAUDITÄ se
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Intensifică pregătirile mili
tare în vederea unor noi 
acțiuni agresive îndrepta
te împotriva Republicii 
Yemen.

IN PERU e-a instituit o 
adevărată stare excepțio
nală. Autoritățile reprimă 
cu cruzime forțele demo
cratice.

„ZIUA LUPTEI PENTRU 
REFORMA AGRARĂ" IN 
ITALIA. 100 000 de dijmași 
și mici proprietari de pă- 
mînt din Toscana au luat 
parte la manifestațiile pri
lejuite de „Ziua luptei pen
tru reforma agrară“, organi
zată de Camerele de mun
că ale regiunii. Demon
strații ale dijmașilor au a- 
vut loc și în 24 comune 
din provincia Florența șl 
în 30 comune din provin
cia Pisa.

Argeș
din 
vă, 
pe

gospodăria colecti- 
îi popularizează 

fruntașii colectivei.
In continuare rulează un film.

O bogată activitate culturală sc 
desfășoară și la 
rale din Oteșani 
nicești (Slatina), 
șani) etc.

căminele . cultu- 
(Horezu), Scor- 
Voicești (Drăgă-

Mureș- 
Autbnomă 
Maghiară

Seară de seară, în cele 
74 de cămine culturale 
din raionul Luduș au loc 
numeroase activități.

Ziua de ieri a fost, de 
asemenea, bogată în
manifestări cultural-educative. La 
căminul din comuna Sărma- 
șu — după expunerea con
ferinței „Importanța cultivării 
plantelor oleaginoase”, care face 
parte dintr-un ciclu de con
ferințe agricole prezentate la că
min, formația artistică de amatori 
din localitate a prezentat un fru
mos program cultural închinat co
lectiviștilor fruntași. Cu această 
ocazie, brigada artistică de agi
tație a scos în evidență succesele 
colectiviștilor care au obținut re
colte bogate. In încheierea pro
gramului a avut loc un concert de 
muzică populară romînească.

In seara zilei de ieri, în 
cadrul schimbului de ex
periență hi- echipelor cul
turale sătești, organizat 
de către comitetul raio
nal de cultură și artă, 

artistică a căminului 
din comuna Iernut s-a 

la Chețani unde a 
program de cîn-

formația 
cultural 
deplasat 
prezentat un 
tece .și jocuri. In centrele co. 
munale Sînpaul,. Rîciu .și altele'a 
avut loc faza intercomunală a 
concursului cultural al pionierilor 
și școlarilor, cu participarea a 
mii de copii făcînd parte din for
mațiile de teatru, cor, brigăzi de 
agitație, echipe de jocuri, soliști 
vocali și instrumentiști.

...O zi bogată în activități cul
turale care a contribuit la îmbo
gățirea cunoștințelor, la petrece
rea cu folos a zilei de odihnă.

SUCEAVA (co
resp. „Scînteii”). 
— Peste 800 de 
neri, ingineri 
tehnicieni din 
zinul Domelor 
primit 
vechime 
tivitate 
tă în 
Suma ;
acest 
de 
Printre minerii 
cea mai mare 
chime se află 
Bodea și 
Moroșan de la 
mina . Nepoinuceni, 
Buleu Spiridon de 
la mina Dealul Ru
sului, Dorneanu 
Petru, de la mina 
Arșița și alții.
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Biblioteca regională din Tîrgu Mu
reș a cunoscut o dezvoltare consi
derabilă în cursul anilor. Numărul 
car/ilor se ridică acum la jumătate 
de milion. Cei 16 000 de cititori au 
împrumutat în cursul anului trecut 
peste 300 000 volume.

Din evidentele ce se găsesc aici 
reiese că, numai în primele zile ale 
anului 1963, s-au înscris peste 2 000 
de cititori, care au împrumutat a- 
proape 11 000 de volume. Comparîn- 
du-se numărul cărților împrumutate, 
reiese că în primele 3 zile ale anului 
curent din biblioteca regională s-au 
împrumutat mai multe cărți decît în 
întreg anul 1938. Este semnificativ ți 
faptul că în anul 1938 numărul total 
al- cititorilor era de-261 de persoane^ 
adică exact citit cît reprezintă numă
rul acelor care s-au
teca copiilor din Tîrgu Mureș în 
ziua de 3 ianuarie 1963.

înscris la biblio-

La odihnă Expoziție 
de fotografii

Au mai rămas cîteva file din calendarul vacanței, bogat 
în zile de odihnă instructivă șl plăcută.

în Capitală peste 11 000 de pionieri și școlari au luat 
parte la „Circuitul orașului București”, cu autocare și 
autobuze. Elevii din regiunea Bacău au vizitat orașele 
Roman, Onești și complexul petrochimic Oneștt-Borzești, 
în timp ce numeroși elevi al școlilor din Baia Mare, Slghet, 
Satu Mare, Carei ș.a. au făcut excursii la cabanele turistice 
din munții Maramureșului.

Pe scenele căminelor culturale sătești șl în sălile de 
spectacole au loc concursuri de cîntece și dansuri, repre
zentații teatrale. Elevii Școlii medii din Curttci, raionul 
Arad, au pregătit „Ziua cînteculul, dansului și poeziei” și 
„Ziua jocului pionieresc și a sportului”. Școala medie nr. 1 
„Alexandru Sahia” din Tîrnăveni — regiunea Mureș-

Autonomă Maghiară — precum și alte școli din regiunile 
Bacău, Crișana, Argeș ș. a., au organizat vizionări colec
tive de filme în cadrul „Săptămtnli filmului romînesc”.

Șl Palatul pionierilor din Capitală, la ale cărui mani
festări organizate în timpul vacanței de lamă au fost pre- 
zențl peste 30 000 de pionieri șt școlari, continuă să des
fășoare o activitate susținută. Orchestra de muzicuțe și 
acordeoane, teatrul de păpuși au susținut în fața celor 
mici numeroase spectacole.

Fotografiile de mal sus înfățișează unele din plăcutele în
deletniciri din timpul vacanței. La Casa pionierilor din Pia
tra Neamț micii interprețf învață melodii noi (sus) ; pati
noarul „23 August” se bucură în aceste zile de o largă 
participare (jos).

SINAIA (coresp. „Scînteii“). — In 
stațiunile balneo-climalerice de pe Va
lea Prahovei au sosit numeroși oameni 
ai muncii din întreaga țară. In prima 
serie de odihnă și tratament la Sinaia, 
Bușteni, precum și la Pucioasa, se află 
în prezent aproape 800 de persoane. 
Anul acesta, în sfajiunile balneo-clima- 
ierice din regiunea Ploiești își vor pe
trece concediul 68 700 oameni ai mun
cii, cu 11 |a sută mai mult decît în 
anul 1962.

CONSTANȚA 
(coresp. „Scînteii”). 
— La Constanța 
s-a deschis o ex
poziție de fotografii 
artistice care înfă
țișează imagini din 
dezvoltarea eco
nomică a regiunii 
Dobrogea în anii 
puterii populare, 
portrete de 
tași, peisajul 
dobrogean, 
strucții noi pe 
ral și altele, 
poziția cuprinde 
140 de fotografii.
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con- 
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Ex-

Echipa condusă de Mihai Talabă de la Șantierul 
Naval Galați polizînd o elice pentru un cargou de 
4 500 tone.

Constructorii de utilaj petrolier privesc înainte
Vk m vizitat în aceste 

/^JLziie de început de 
an Uzina constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“- 
Ploiești. In toate secțiile 
am întîlnit o atmosfera de 
lucru, o preocupare in
tensă.

La turnătorie s-au și 
elaborat mai multe șarje. 
Sub ochii atenți ai topito
rilor din echipele conduse 
de Petre Alexandru și Ion 
Dragomir, oțelul produs a 
primit din partea labora
torului calificativul: „Cali
tate superioară“.

Comitetul de partid pe 
secție a convocat o scurtă 
ședință. Sînt invitați șeful 
secției, secretarii organi
zațiilor de bază din sec
toare, președintele comite
tului sindical, secretarul 
organizației de bază U.T.M. 
Se discută despre stadiul 
aplicării măsuriloj tehni- 
co-organizatorice stabilite 
cu ocazia dezbaterii cifre
lor de plan; s<ru prevă
zut acum noi termene mai 
apropiate pentru realiza
rea acestor măsuri, în așa 
fel ca eficacitatea loj să 
fie cît mai mare.

— Principalele eforturi 
— ne spune tov. Ion Mu- 
șat, secretarul comitetu
lui de partid — le vom în
drepta anul acesta în di
recția îmbunătățirii proce
sului tehnologic de elabo
rare a oțelului și de for
mare, în așa fel ca să tri
mitem secțiilor prelucră
toare piese turnate de 
bună calitate și la timp. 
Am luat măsuri pentru îm
prospătarea agitației vi
zuale și am întocmit un 
plan de instruire a agita
torilor cu problemele le
gate de realizarea planu
lui la toți indicii.

La turnătorie s-au stabi-

lit din vreme obiective 
concrete în întrecere și 
s-au întocmit grafice pen
tru urmărirea rezultatelor.

La întrebarea: ,,Ce me
tode moderne vor fi extin
se anul acesta la turnăto
ria de oțel?“ — maistrul 
Apostol Gheorghe ne-a 
răspuns:

— în primul rînd se va 
extinde metoda de turnare 
în maselote cu înveliș exo- 
term. Acest procedeu a 
fost introdus în anul 1962 
la turnarea pieselor mari, 
realizîndu-se economii în 
valoare de aproape 600 000 
lei. Anul acesta se vor 
turna prin această meto
dă circa 220 de repere din 
oțel. In prezent se organi
zează un sector special 
pentru prepararea ameste
cului exoterm.

Colectivul secției sape 
pentru foraj este 
fruntaș pe uzină. Anul tre

cut secția a livrat în plus 
1 500 bucăți sape cu role 
și a realizat 2 400 000 lei e- 
conomii peste plan la pre
țul de cost.

— In noul an — ne spu
ne inginerul Aurel Bivo- 
lan, șeful secției — pro
ducția de sape cu role pen
tru foraj va trebui să 
crească cu 25 la sută față 
de realizările anului 1962. 
Pentru realizarea acestei 
sarcini, încă din ulti
mele luni ale anului tre
cut noi am luat un șir de 
măsuri. Sculele, dispoziti
vele și verificatoarele ne
cesare tipurilor noi de pro
duse au și fost confecțio
nate. Au fost concepute 
totodată un șir de dispo
zitive pentru strîngerea 
pneumatică a pieselor pe 
mașinile de etrunjit, pen
tru danturarea automată a 
dlnțiloj de la conurile sa

pelor cu role și altele. Toa
te acestea asigură munci
torilor posibilitatea de a 
spori productivitatea mun
cii, de a îmbunătăți calita
tea producției. Tot în a- 
cest scop au fost inițiate 
cursuri de ridicare a cali
ficării pentru strungari, 
frezori și rectificatori.

împreună cu reglorul 
Ion Delescu am făcut o vi
zită prin secție. Cu acest 
prilej am aflat că șirul mă
surilor luate pînă acum se 
completează mereu. Se fac 
pregătiri pentru introduce
rea transportului pieselor 
între mașini-unelte pe 
planuri orizontale și încli
nate. Acest lucru va con
tribui la reducerea efortu
rilor muncitorilor și la creș. 
ferea productivității mun
cii.

La cazangerie, uzinaj ca 
și la montaj e o preo
cupare continuă pentru 
extinderea metodelor noi 
de lucru, pentru aplicarea 
în practică a măsurilor 
propuse de muncitori, in
gineri și tehnicieni.

— Anul acesta — ne 
spune maistrul'Victor Leu, 
de la uzinaj — pregătirea 
fabricației s-a făcut din 
vreme. Din prima zi am pu
tut lucra din plin. Un sin
gur lucru ne stingherește. 
De la forjă nu primim la 
timp unele piese. E bine ca 
conducerea uzinei să ia 
măsuri pentru crearea u- 
nui decalaj de cel puțin 
10 zile între forjă și sec
țiile prelucrătoare.

La serviciile de con
cepție — constructor-șef, 
tehnologic și metalurgic 
— inginerii și tehnicie
nii, aplecați deasupra me
selor de lucru și plan
șetelor, întocmesc proiec-

tele noilor utilaje care vor 
fi fabricate în uzină, stabi
lesc tehnologia de lucru și 
consumurile specifice.

Scurt interviu cu ingine
rul Vasile Sîrbu, adjunct 
al serviciului constructor- 
șef. La întrebarea: „Ce 
preocupări au în prezent 
tehnicienii și inginerii pro- 
iectanți din cadrul acestui 
serviciu?“ — tov. Sîrbu ne 
răspunde:

— Ne preocupă în pri
mul rînd realizarea sarci
nilor de plan tehnic în ce 
privește asimilarea de pro
duse noi. Documentația ne
cesară pentru două repere 
noi de instalații de preve
nire a erupțiilor a și fost 
terminată. Față de vechile 
tipuri de prevenitoare de 
erupție, acestea sînt mult 
mai perfecționate. Dese
nele de execuție pentru a- 
ceste utilaje au fost lan
sate în secțiile de fabrica
ție din primele zile ale 
noului an. Acum, întocmim 
documentația tehnică pen
tru asimilarea unor tipuri 
noi de instalații pentru 
forajul sondelor de medie 
și mari adîncimi, pentru 
agregatele de cimentare și 
pompe de noroi care vor 
lucra la presiune înaltă. 
In același timp, facem u- 
nele perfecționări con
structive și tehnologice la 
diferite instalații aflate în 
fabricația curentă.
ID) e un panou mare, a- 
fia fiat la intrarea în uzi

nă citim: „Spor la muncă în 
19631“ Fără îndoială că și 
în acest an, constructorii 
de utilaj petrolier de la 
Uzina „1 Mai“-Ploiești vor 
obține rezultate importan
te în realizarea sarcinilor 
de plan.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"
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Intr-o uzină de reparat tractoare

O ulilmă revizia a tractoarelor reparate, inainte de a ii expediate în G.A.S. și S.M.T.

!

Cărți noi in Editura „Meridiane C O Bl C e r t e
ISTORIA ARTEI

Odată cu venirea înghețului și a 
zăpezii, tractoarele care au nevoie 
de revizii sau reparații au fost a- 
duse la atelierele gospodăriilor de 
stat și S.M.T.-urilar. Celor care au 
realizat un număr dinainte stabilit 
de ore de lucru li se face repa
rație capitală. Multe dintre trac
toare sînt aduse în uzinele de repa
rații aparținînd Consiliului Superior 
al Agriculturii, în unele din aceste 
uzine, reparațiile au fost organizate 
în flux tehnologic industrial.

Am vizitat zilele trecute uzina de 
reparații din Timișoara. în curte — 
numeroase tractoare așa cum au fost 
aduse din gospodăriile de stat ori 
S.M.T.-uri. Ele trec rînd pe rînd, pe 
la diferitele posturi de lucru și ies 
de pe banda rulantă gata reparate 
și vopsite de parcă ar fi noi. Dar mai 
bine să urmărim drumul lor pentru 
a vedea eficacitatea și valoarea noii 
metode de lucru.

Reparatul începe cu „îmbăierea 
generală“. Fiecare tractor este spă
lat și curățat de orice urmă de no
roi și praf. La postul următor este 
demontat pe subansamble ori piese 
separate, piesele principale fiind nu
merotate pentru ca la montaj să for

meze același tractor. Urmează o nouă 
baie, însă de data aceasta pentru a 
se face degresarea pieselor de ulei. 
Muncitorii clasează piesele după 
gradul de uzură. Unele dintre ele 
sînt bune și pot fi folosite din nou, 
altele sînt date pentru recondițio- 
nare iar cele uzate complet •— la 
fier vechi.

Intrăm în sala mare a uzinei. Pe 
deasupra circulă podul rulant care 
transportă de la un post de lucru la 
altul piesele grele.

Aici sînt aduse piesele gata repa
rate ori cele noi pentru a se putea 
trece din nou la completarea trac
toarelor. De la maiștrii Nicolae Că- 
daru și Gh. Cipleu afli că și aici se 
lucrează pe posturi specializate : 
punte-spate, ambreiaje, roți, ra
diatoare, ridicătoare hidraulice, in
stalația electrică etc. Fiecare sub- 
ansamblu gata reparat este verifi
cat de controlul tehnic de calitate.

De la posturile specializate ur
mează montajul tractorului care 
constituie propriu-zis noutatea me
todei de reparare în flux indus
trial. Tractoarele intră pe banda 
de montaj. Ele înaintează pe mă
sură ce sînt montate diferitele sub

ansamble și piese. Aci se cuplează 
motorul, se montează roțile care sînt 
aduse cu podul rulant, direcția etc. 
O ultimă mișcare a benzii și tracto
rul este lăsat în jos și roțile ating 
„pămîntul". Zilnic, de pe banda uzi
nei de reparații din Timișoara por
nesc 4—6 tractoare.

Tov. Gh. Sandor, inginer mecanic 
la această uzină, ne-a relatat avan
tajele noii metode de lucru. Repara
țiile în flux industrial au contribuit la 
ridicarea productivității muncii și îm
bunătățirea calității, asigură realiza
rea ritmică a planului. în cele două 
luni de cînd s-a introdus această 
metodă, prețul de cost al lucrărilor 
de reparații pe tractor a fost redus 
simțitor.

Toate acestea au contribuit ca la 
data de 18 decembrie uzina să-și 
îndeplinească planul anual la repa
rații. Anul trecut au fost realizate e- 
conomii la prețul de cost de peste 
un milion lei.

Reparațiile fiind de calitate, gos
podăriile de stat și S.M.T.-urile au la 
îndemînă tractoare bune pentru vii
toarele lucrări agricole.

I. H.

A apărut de cu- 
rînd, în limba romî- 
nă, volumul înfîi al 
unei lucrări ample, 
consacrate istoriei 
artelor plastice, scri
să de Mihail Alpa
tov, membru al A- 
cademiei de Arte a 
U.R.S.S. Lucrarea, de 
o înaltă ținută, stu
diază istoria milena
ră a artei, începînd 
cii primitive și continuînd cu marile 
centre de arfă din Asia occidentală, 
Egiptul antic, din țările Orientului mij
lociu și îndepărtat, din Grecia 
Roma antică. Ultimele capitole ale a- 
cesfu: prim volum înfățișează arta e- 
vului mediu timpuriu din Europa, arta 
gotică, arta rusă șl 
poare din răsăritul 
medievală.

Volumul a fost 
grafice deosebife 
planșe format mare, din care 17 în 
culori, șl 65 ilustrații în text, repro
duse — în cea mai mare parte — di
rect după lucrările de artă respective. 
In încheiere, volumul are o bibliogra
fie și o listă a ilustrațiilor.

VIEȚILE
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Traducerea din lim
ba italiană a lucră
rii în două volume 
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„Curs practic 
de limba romînă"

Se dezvoltă rețeaua de deservire 
în cooperația meșteșugărească

Cooperația meșteșugărească din 
țara noastră și-a extins foarte mult 
în ultimii ani rețeaua unităților care 
execută pentru populație diferite 
prestări de servicii.

In orașe, centre muncitorești, cen
tre raionale, stațiuni balneo-clima- 
terice au fost construite sau se cons
truiesc complexe de deservire care 
cuprind tot felul de unități presta
toare de servicii, dotate cu mobilier

și utilaje modernă. S-a prevăzut ca 
în 1963 să se facă investiții în va
loare de 70 milioane lei pentru ter
minarea a 17 complexe începute 
anul trecut și construirea a 48 de 
complexe noi. In aceste complexe de 
deservire sînt amenajate centre de 
croitorie, încălțăminte, frizerie-coa- 
fură, ateliere de reparații radio-tele- 
vizoare, ceasornicării, magazine de 
artizanat etc.

Armături metalice — 
în Hoc de lemn

Minerii Văii Jiului obțin succese în 
acțiunea de,înlocuire a lemnului la 
susținerea galeriilor. Numărul aba
tajelor frontale armate metalic a 
crescut în ultimul an la 19, iar în 
57 abataje-cameră se aplică susți
nerea cu armături de lemn în com
binație cu etîlpi metalici tubulari. 
Lungimea galeriilor susținute cu ar
mături metalice este acum de peste 
40 000 m.l.

(Agerpres)

în editura Institutului de relații in
ternaționale, a apărut la Moscova „Curs 
practic de limba romină" de A. D. 
Sadețkaia, destinat studenților din uni
versități, institute lingvistice și peda
gogice. El poate fi folosit, de aseme
nea, pentru lecțiile de limba romînă în 
cercuri sau individuale.

Lucrarea are la bază o metodă ra
pidă de studiu și cuprinde trei părți : 
un curs introductiv de fonetică, 
curs de bază, tablouri gramaticale 
neralizatoare și un mic dicționar 
mîno-rus.

un 
ge- 
ro-

In fiecare an, anotimpul rece a- 
cluce gospodarilor orașelor preocu
pări specifice. In toată țara, sec
țiunile de gospodărie comunală ale 
sfaturilor populare au luat din timp 
măsuri pentru ca aprovizionarea, 
transportul să decurgă cit mai bine, 
în cele cîteva zile în care zăpada a 
căzut aproape continuu, măsurile

luate și-au dovedit eficacitatea: aprovizionarea cu 
mărfuri a magazinelor, alimentarea cu apă, circulația 
au decurs în condiții normale.

După primele ore, de la căderea zăpezii, lucrătorii 
întreprinderii de Transport din București și cei de la 
întreprinderile de salubritate au pornit la degajarea 
arterelor principale de zăpadă. S-a împrăștiat sare, 
autobasculante și camioane au fost folosite pentru 
transportul zăpezii pînă la cele mai apropiate guri 
de canale. împreună cu deputății, cetățenii au con
tribuit și ei la curățirea străzilor și a trotuarelor de 
zăpadă.

Pe alocuri însă s-au ivit și unele deficiențe. 
In Capitală, pe unele străzi secundare, din cauză că 
zăpada nu a fost înlăturată destul de repede, se cir
culă anevoie. Și accesul în unele stații de tramvai și 
autobuz este îngreunat din aceleași motive.

Unele deficiențe în luarea măsurilor gospodărești pe 
timpul iernii se fac simțite și în alte orașe. La Galați, 
în cartierul Țiglina, nu s-au respectat termenele de 
reparație a unor instalații de încălzire a imobilelor; 
transportul în comun la Brăila, la Ploiești și Craiova 
nu se desfășoară mulțumitor.

Este de presupus că din prima lună de iarnă gos
podarii orașelor au tras unele învățăminte. In primul 
rînd este vorba de necesitatea respectării întocmai a 
planurilor de măsuri întocmite din timp de fiecare 
sfat popular. Vremea și forțele de lucru nu trebuie 
risipite în rezolvarea unor lucruri mărunte, care nu 
impun urgență. în continuare atenția trebuie a- 
cordată în primül rînd aprovizionării ritmice 
a tuturor unităților comerciale, distribuirii la timp 
a combustibilului, întreținerii rețelelor de încălzire și 
a celor electrice, efectuării operative a reparațiilor ne
cesare imobilelor.

Prin folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor și 
cu sprijinul larg al cetățenilor este necesar să fie a- 
ligurată descongestionarea străzilor imediat după 
ninsoare, spargerea gheței de pe trotuare, curățirea 
acoperișurilor. Controlul organelor de partid și de 
stat locale trebuie să se îndrepte cu deosebire spre 
asigurarea unei funcționări normale a mijloacelor de 
transport în comun din orașe și dintre localități, spre 
înlăturarea grabnică a defecțiunilor semnalate.

Comitetele executive ale sfaturilor populare, în
treprinderile de gospodărie orășenească au datoria 
să acorde mare atenție gospodăririi orașelor în timpul
iernii în așa fel încît unele greutăți provocate de in
temperii să fie rezolvate în cel mai scurt timp.

Răsfoind poșta săptăminii
Primele zile de lucru 

din noul an — așa își în
cepe scrisoarea trimisă 
redacției tehnicianul Du
mitru E. Gheorghe, de la U- 
zinele „Grivița Roșie" din 
București. în secții, cele 
mai valoroase propuneri 
din totalul de peste 1 100 
cite s-au făcut cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1963 încep să prindă 
viață. La cazangerie a în
ceput construirea a două 
standuri pentru sudarea 
automată a virolelor. In 
același timp se amenajea
ză un stand electromag
netic pentru aplicarea 
procedeului de sudură 
automată sub Strat de 
flux și se experimentea
ză noua instalație pentru 
sudarea în baie de zgură.

In sectorul vagoane au 
început lucrările de con
struire a unei noi linii de 
control pentru instalația 
de frînă automată de la 
vagoanele de călători.

7'ehnicianul constructor 
Iulian lonașcu din Brașov 
ne informează că zilele 
acestea constructorii de 
la întreprinderea nr. 3 au 
dat în folosință cinci 
blocuri noi de locuințe — 
cu 160 apartamente.

De la Brăila, corespon
dentul voluntar Ionel A- 
ramă ne scrie că me- 
talurgiștii Uzinelor de 
utilaj greu „Progresul" 
servesc acum masa într-o 
cantină nouă, modernă. 
A fost dat în folosință și 
noul pavilion tehnico-ad- 
ministrativ al uzinei.

Corespondentul volun
tar Ion Arhire ne infor
mează că în regiunea 
Bacău au fost electrifi
cate anul trecut încă 17 
localități. „In prezent — 
scrie el — în regiune sînt 
electrificate 293 de sate, 
față de numai 6 cîte erau 
acum 15 ani". Intr-o altă 
corespondență, trimisă de 
Crisfache Sălceanu, se spu
ne : „Cel puțin trei sfer
turi din locuitorii comu
nei Grojdibod, raionul 
Corabia, au fost clăcași. 
Majoritatea caselor erau 
acoperite cu stuf, coceni 
sau rogoz. Astăzi, în co
mună sînt două gospodă
rii colective, s-au con
struit peste 400 case noi. 
De asémenea există o

moară cu valțuri, școală 
de 8 ani, cămin cultural, 
cinematograf, bibliotecă, 
stație de radioficare, ma
gazin, dispensar uman 
și veterinar etc.

Și corespondentul vo
luntar Gheorghe Zaif ne-a 
scris despre unele reali
zări gospodărești din co
muna Drăgușeni, raionul 
Săveni. Recent — citim 
în scrisoarea lui — în 
comună s-au extins cu 
încă 2 km conductele 
pentru apă potabilă și 
s-au instalat încă 7 ciș
mele pe ulițe.

Colectivistul Gh. Neacșu 
din comuna Gighera, ra
ionul Segarcea, ne infor
mează că cele trei gospo
dării colective din comu
nă au și încheiat ' con
tracte pentru a vinde sta
tului peste 450 000 litri 
de lapte, 14 000 kg de 
lină, porci etc.

In cele 6 gospodării de 
stat din raionul Vînju 
Mare, arată în scrisoarea 
sa inginerul agronom 
Ion Perșinaru, reparațiile 
utilajului agricol se des
fășoară într-un ritm in
tens. Fruntași sînt . me
canizatorii de la G.A.S. 
Rogova, care au reparat 
pînă acum peste 80 la 
sută din tractoarele și 
mașinile agricole care 
vor lucra în campania a- 
gricolă de primăvară. Și 
la G.A.S. Pătulele repara
țiile sînt avansate. Des
pre realizări în campania 
de reparații ne-a scris și 
activistul de partid Du
mitru Laurențiu din Fetești.

Perioada de iarnă este 
cea mai potrivită pentru 
o intensă muncă cultura
lă la sate. In legătură cu 
aceasta, profesoara Ce
cilia Bucur ne relatează că 
la căminul cultural din 
comuna Homocea, raionul 
Adjud, se organizează cu 
regularitate „Ziua zooteh
niei", iar în comunele 
Pufești, Buda, Coțofănești 
și altele, seri tematice, 
călătorii pe hartă prin 
cele mai bune gospo
dării colective din ra
ion etc, O scrisoare în 
legătură cu varietatea 
formelor muncii cultura
le de masă ne-a trimis și 
Nicu Bancotă, de la Casa 
de cultură din Cernavo
dă, raionul Medgidia.

studiul istoriei artei 
Florența în 1550. In 
grafii, prezentate 
strict cronologic, 
lupta continuă pe care o duc repre
zentanții realismului în 
schemelor prestabilite 
lor.

Cele peste 1 100 de 
crăril constituie o cronică a 200 de 
ani scrisă de primul cronicar plastic, 
primul istoric al artelor din lume, care 
este totodată și un talentat prozator. 
Mulțimea anecdotelor, descrierea di
namică a vieților pictorilor și sculpto
rilor pe care autorul i-a cunoscut, a- 
daugă valoare literară acestei lucrări 
de un netăgăduit interes documentar.

Alexandru Hrisanide 
Simfonia V-a în si bemol

(primă 
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mi- 
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Joi, 10 ianuarie, ora 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii prezintă 
în studioul de concerte al Radiotelevi
ziunii un concert simfonic. în program : 
Poem de 
audiție) ;
jor de F. Schubert ; Concertul în si 
nor pentru violoncel și orchestră 
Antonin Dvorak — solist Vladimir 
Iov ; Uvertura la opera „Tannhäuser" 
de R. Wagner. Dirijor : Liviu Ionescu.

Sîmbătă, 12 ianuarie, ora 20,00, la A- 
teneul R. P. Romîne orchestra simfoni
că a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu” prezintă sub bagheta lui Geor
ge Georgescu, artist al poporului, un 
festival Richard Strauss. în 
Moarte și Transfigurație ; 
meei ; O viață de erou.

Duminică, 13 ianuarie, 
avea loc la Ateneul R. P.
certul corului Filarmonicii de 
„George Enescu", în program lucrări de 
Bach, Haydn; Beethoven, Brahms, Mas-

cagni, Dvorak, Bartok, Orff, KoposW 
ș.a. Dirijor Vasile Pîntea.

în sala mică a Palatului R. P. Romî
ne, la ora 20,00 va avea loc un concert 
de muzică populară al orchestrei „Bar
bu Lăutaru". Dirijor : Nicu Stănescu. 
Soliști : Fănică Luca, Maria Lătărețu, 
Ana Ispas, Vlad Dionlsie, Ion Cristo- 
reanu ș.a.

CicSu I. S. Bach

program : 
Dansul Salo-

în aceeași editură 
a apărut recent al 
doilea volum al mo
nografiei academi
cianului G. Opres- 
cu, consacrată vie
ții și operei ma
relui nostru pictor 
Nicolae Grigorescu. 
Volumul începe prin 
a prezenta modul 
în care N. Grigo
rescu a înfățișat în creația sa războiul 
pentru independență. Tn al doilea ca
pitol, autorul se oprește asupra lui N. 
Grigorescu ca desenator. Un loc im
portant în volum î| ocupă epoca ma
rilor realizări ale lui N. Grigorescu în
tre anii 1880—1890.

Volumul cuprinde 
vieții pictorului și a 
țară și străinătate în
puse lucrări de N. Grigorescu, 
meroase note. 252 de ilustrații, din
tre care 9 planșe în culori, însoțesc 
monografia.

o cronologie a 
expozițiilor din 
care au fost ex-

nu-

Lecții pentru activiști 
culturali

in- 
de 

sta-
re-

CONSTANȚA (coresp. „Scinteii'1). —■ 
La Eforie s-a deschis un curs de 
struire la care participă directori 
cămine culturale și responsabili ai 
țiilor de radioficare din comunele
giunii. Activiști ai comitetului regional 
de cultură și artă predau lecții legate 
de sarcinile actuale ale căminelor cul
turale sătești. Unele lecții sînt urmate 
de demonstrații practice.

ora 20,00 va
Romîne con

stat

Orchestra simfonică a cinematogra
fiei prezintă, sub conducerea dirijoru
lui Constantin Bugeanu, un ciclu de 6 
concerte cuprinzînd lucrări de I. S. 
Bach,

Primul concert din acest ciclu va a- 
vea loc marți, 8 ianuarie, ora 20,00, la 
Ateneul R. P. Romîne. în 
Concertul brandemburgic nr. 
certul brandemburgic nr. 2 i 
pentru vioară și orchestră în
Concertul brandemburgic nr. 5.

program : 
1 I Con- 

Concertul 
la minori

Filme
Vaporul Iul Emil —• 

producție a studiourilor 
franceze. Scenariul : De
nys de la Patellière și Al
bert Valentin. Regia : De
nys de la Patellière. In 
rolurile principale : Annie 
Girardot, Lino Ventura, 
Pierre Brasseur, Michel 
Simon, Jacques Monod, 
Edith Scob, André Cer-

noi pe ecrane
fes, Joelle Bernard. Fil
mul demască ipocrizia și 
rapacitatea unor repre
zentanți ai burgheziei, ca
pabili să sacrifice orice 
sentimente pentru păstra
rea și sporirea averii lor.

Căzută din lună —• 
producție a studiourilor 
cehoslovace. Scenariul : 
Frantisek Daniel, M. V,

Kratochvll. Regla : Zde- 
nek Podskalsky. In distri
buție ; Vlastimil Brodsky, 
Jiri Sovak, Heda Skrlan- 
dtova, Vlasta Chramosto- 
va, L, Havelkova, D. 
Hajska. Acțiunea come
diei se desfășoară intr-o 
cooperativă agricolă din- 
tr-un sat cehoslovac. In 
clișeu : o imagine din a- 
cest film.

■

ah 1 Institutul de studii 
vă prezentăm j și cercetări hidrotehnice

Pe malul Dîmboviței, în dreptul 
uzinelor „Semănătoarea", se înalță 
impunătoarea construcție a Institu
tului de studii și cercetări hidroteh
nice. Creație a regimului democrat- 
popular, noul institut are menirea să 
răspundă uno.r importante probleme 
legate de mai buna folosire a a- 
pelor țării.

In hale cu o suprafață de 2 750 
m p, în care razele soarelui pătrund 
prin mari luminatoare, se înfățișea
ză privirilor miniaturi ale unor sec
toare de rîu, de Dunăre și chiar de 
litoral, miniaturi ale construcțiilor 
hidrotehnice care pun apele în fo
losul omului. Pe aceste „modele hi
draulice" se studiază interacțiunea 
dintre teren, construcție și apă, sta- 
bilindu-se cele mai bune soluții în 
ce privește siguranța în exploatare 
și economicitatea.

în curtea Institutului se află o plat
formă de aproximativ 8 000 mp. Aici 
a lost construit și studiat în mic sis
temul hidraulic al Deltei Dunării, 
realizare care a condus la rezultate 
valoroase.

Cu ajutorul modelelor hidraulice 
au fost definitivate și dispozitivele 
constructive necesare la asigurarea 
unei funcționări hidraulice normale 
a prizelor de apă pentru termocen
trala Paroșeni, pentru complexul in
dustrial de lîngă Craiova. Studiile 
făciite pe modele hidraulice au con
tribuit și la îmbunătățirea unor solu
ții pentru realizarea de mari poduri, 
de diguri de protecție în vederea 
extinderii de porturi și plaje, pentru 
lansarea navelor de mare tonaj rea
lizate în șantierele de la Galați șl 
Oltenița.

De asemenea, hidraulicienii Insti
tutului își aduc contribuția la ela

borarea studiilor tehnico-economice 
privind scoaterea de sub inundație 
a terenurilor din Lunca Dunării.

„Cum sînt determinate nivelurile 
apei și debitele de apă maxime, 
medii și minime din natură în vede
rea transpunerii pe modei, a proiec
tării, execuției și exploatării hidro
tehnice ?" —• iată o întrebare la care 
răspund hidrologii institutului. îna
inte de realizarea stăpînirii și folo
sirii apelor țării, ei fac cercetările 
științifice privind cursurile de apă. 
Cunoașterea apelor în anii din tre
cut, desfășurată în mod anarhic, nu 
putea constitui o bază pentru stă- 
pînirea apelor și folosirea lor com
plexă. Hidrologia romînească s-a 
născut abia în primii ani ai puterii 
populare. Semnificative pentru dez
voltarea hidrologiei în țara noas
tră sînt două cifre : între anii 
1925—1945 s-au efectuat în țară 
numai 400 de măsurători de debite, 
iar în ultimii aproape 10 ani numă
rul măsurătorilor de debite executa
te anual este superior cifrei de 5 000.

Sarcini similare cu hidrologii din 
institut au și hidrogeologii, scopul 
activității lor fiind cunoașterea resur
selor de ape subterane ale țării. în 
prezent hidrogeologia cunoaște în 
țara noastră o puternică dezvoltare. 
A fost lărgită considerabil rețeaua 
de puțuri hidrogeologice în cadrul 
unităților zonale ale Comitetului de 
Stat al Apelor.

Folosirea apelor pe scară tot mai 
largă — de la alimentarea orașelor 
pînă la asigurarea cu apă a proce
selor tehnologice din marile unități 
industriale — impune necesitatea de 
a se evita impurificarea resurselor 
de apă ale țării, de a se păstra o 
calitate corespunzătoare întrebuin
țării complexe, raționale și armo

nioase a apelor. Cercetătorii secției 
de protecția și epurarea apelor din 
institut studiază sistematic gradul de 
impurificare al diverselor resurse de 
apă din întreaga țară și efectuează 
numeroase cercetări, stabilind me
todele de epurare a apelor rezidua
le rezultate de la obiectivele indus
triale.

Activitatea institutului nu se des
fășoară însă numai pe malul Dîmbo
viței. Cercetători, ingineri și tehni
cieni hidraulicieni, hidrologi, hidro- 
geologi, hidrochimiști, geotehnicieni 
pot fi adesea întîlniți pe rîurile re
pezi de munte, pe rîurile leneșe din 
oîmpiile țării sau pe canalele, ghio
lurile și grindurile din Delta Dunării.

Pentru studiul eforturilor în masi
vele de pămînt și în construcțiile 
hidrotehnice, s-a organizat un la
borator de fotoelasticitate, care a 
și efectuat primele studii asupra 
galeriilor de la hidrocentrala de 
pe Argeș. Colectivul organizat pen
tru aplicarea izotopilor radioac
tivi în lucrările institutului a și obți
nut realizări bune. La creșterea pro
ductivității muncii de cercetare con
tribuie introducerea și extinderea 
metodelor spectroscopice și a mi
croscopiei electronice, ca și meto
dele electrotensometrice.

Institutul a organizat, printre alte
le, și două sesiuni de comunicări 
științifice prezentate atît de cercetă
torii institutului, cit și de invitați de 
peste hotare. Publicațiile științifice 
ale institutului și îndeosebi seriile de 
„Studii" — cîteva zeci de volume — 
constituie baza unei informări știin
țifice corespunzătoare pe plan in
tern și a unui fructuos schimb de 
materiale științifice cu numeroase 
institute de peste hotare.

Ing. C. DIACONU 
șeful secției hidrologie 

din I.S.C.H.

In hala institutului — unul din rîurile artificiale; cu ajutorul flotoarelor luminoase cercetătorii urmăresc di
recția cuxențiloj de apă și determină efectul acestora asupra albiei rîulul. (Foto : A. Cartojan)

TEATRE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Comedia): Mașina de scris 
— (orele 19,30). o.S.T.A. (Sala Dalles) : 
Alo, aici e Stroe ! — (orele 20,30). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : Muzica bat-o vina — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej șl Ion Gh. Mau
rer în India și Birmania — Vizita soli
lor poporului romîn în Indonezia rulează 
la cinematografele Alex. Popov (după- 
amiază) (cal. Grivițel 137) și Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panora
mic : Patria (bd. Magheru 12—14). Soțul 
soției sale : Republica (bd. Magheru 2), 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 1 Mai (bd. 
1 Mai 322), Gh. Doja (cal. Griviței 80), 
G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). Dă-1 îna
inte fără grijă rulează la cinematogra
fele Magheru (bd. Magheru 29), I. C. Fri
mu (bd. 6 Martie 16), Miorița (cal. Moși
lor 127), Libertății (str. 11 Iunie 75). Că
zută din lună. — cinemascop : V. Alec- 
sandri (str. Grigorescu 24), Flacăva (cal. 
Dudești 22), Floreasca (str. I. S. Bach 
2). Omul de lîngă tine : București (bd. 
6 Martie 6), înfrățirea intre popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Volga (șos. Ilie Pintilie 
61). Tinerii — cinemascop : Victoria (bd. 
6 Martie 7), Arta (cal. Călărași 153). ML. 
rajul : Lumina (bd. 6 Martie 12), Alex. 
Sabla (cal. Văcărești 21), 23 August (bd. 
Dimitrov 118). Alibiul nu ajunge : Cen
tral (bd. 6 Martie 2). Program special 
pentru copii — dimineața : 13 Septem
brie (str. Doamnei 9). Marile familii — 
după-amiază : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Telegrame — dimineața : Alex. 
Popov (cal. Grivițel. 137). Președintele — 
centru înaintaș : 8 Martie (str. Buzești 
9—11), Donca Simo (str. Avrig 1). Magis
tratul ; Grivița (piața Ilie Pintilie 2), 
Moșilor (Cal. Moșilor 221). Ultima bă
tălie : 8 Mai (str. Lizeanu 19), C'-tin David 
(șos. Crîngași 42). Pedro pleacă în Sier
ra : V. Roaită (bd. 1 Mal 57), 16 Februarie 
(bd. 30 Decembrie 89), Aurel Vlaicu (șos. 
Cotroceni 9). Povestiri vesele : Unirea 
(bd. 1 Mai 143), G. Bacovla (șos. Giurgiu
lui 3). Tintin și misterul „Linei de aur“ 
rulează la cinematograful T. Vladimire- 
scu (cal. Dudești 97). Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei : Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Pirații aerului — 
cinemascop : Popular (str. Mătăsari 31). 
Miracolul lupilor — cinemascop : rulea
ză la cinematograful M. Eminescu (str. 
M. Eminescu 127), Intrigă și iubire ru
lează la cinematograful Maxim Gorki (13 
Decembrie 5—7). Permisie pe țărm : ru
lează la cinematograful Iile Pintilie (șos. 
Colentina 84). Regăsirea: Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30), Luceafărul (cal. 
Rahovei 113). Vîrsta dragostei rulează la 
cinematograful Olga Banele (cal. 13 Sep
tembrie 196). Fantomele din Spessart : 
30 Decembrie (cal. Ferentari 86). Cînd 
copacii erau mari rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (bd. Libertății 
70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii : „Că
pitanul val-vîrtej”. 20,00 — Vitrină lite
rară. 20,40 — Filmul documentar : „Ste
luța”. 21,00 — Cîntă soliștii Teatrului de 
Operă șl Balet ; Lela Cincu, Maria Cri- 
șan și Nicolae Florei. 21,30 — Telesport. 
în încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară; Vremea a fost umedă, în 

general călduroasă. Cerul a fost variabil 
mal mult acoperit în jumătatea de vest 
a țării, unde au căzut ploi intermitente. 
Dimineața s.a semnalat ceață șl local în 
Oltenia a fost mai persistentă. Vintul a 
suflat slab cu intensificări în Banat din 
sud-est și sud. Temperatura Ia ora 14 in
dica valori cuprinse între 11 grade la 
Oravlța și minus 1 grad la Bechet.

Timpul probabil în țară pentru zilele 
de 8, 9 și io ianuarie. Vreme schimbă
toare cu ceață dimineața și seara. Cer 
temporar noros, local vor cădea precipi
tații sub formă de lapoviță și ploaie, vfn. 
tul — ușor pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 grade și minus 8 grade, local mai 
scăzută, iar maximele intre plus 4 grade 
șl minus 6 grade.

La București: vreme schimbătoare cu 
ceață seara și dimineața. Cer temporar 
noros, va ploua în a doua parte a inter
valului. Vînt potrivit; temperatura ușoi 
variabilă.
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Spartachindă de iarnă a tineretului Victorii romînești peste hotare

>

Dezvoltarea industrială a regiunii Cottbus

Sparlachiada de iarnă a tinerelului — competiție cu o largă populari
tate în rîndul iubitorilor de sport — se află în plină desfășurare. Acum, în 
prima etapă a marii întreceri, asociațiile sportive organizează numeroase 
concursuri, numărul participanțîlor fiind în continuă creștere, in multe 
locuri, sportivii fruntași sprijină organizarea întrecerilor și dau sfaturi tine
rilor participanți Ia sparîachiadă.

Redăm mai jos cîteva din corespondențele privind desfășurarea tradi
ționalei competiții.

DOBROGEA

CONSTANTA (coresp. 
Ieri, în numeroase

I

„Scînteii"). 
localități ale 

regiunii Dobrogea au continuat în
trecerile sportive în cadrul sparta
chiadei de iarnă a tineretului. La 
Tulcea și Cernavodă, tinerii s-au în
trecut la tenis de masă, iar la Med
gidia, 50 de tineri și-au disputat în
tâietatea într-un concurs de șah. In 
întrecerile de trîntă au luat parte 
numeroși tineri din Babadag, Juri- 
lovca, Slava-Cercheză și 
localități.

In regiunea Dobrogea, 
spartachiadă de iarnă au 
aproape 50 000 de tineri 
mecanizatori, colectiviști.

MARAMUREȘ

tare, săniuțe și alte materiale spor
tive ce le sînt necesare pentru a 
participa la întreceri.

IAȘI

Handbal

au

din alte

la actuala 
participat 

muncitori,

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
In prima etapă a întrecerilor spor
tive din cadrul spartachiadei de iar
nă a tineretului au luat parte pînă 
acum peste 40 000 de tineri și tinere 
din orașele și satele regiunii Mara
mureș. Noi asociații sportive, ca a- 
celea din comunele Boinești, Boci- 
cău, raionul Oaș, și multe altele — 
înființate de curînd — și-au anun
țat participarea la concurs. De alt
fel, toate asociațiile sportive din re
giune, al căror efectiv este de 138 000 
de membri, vor participa la întrece
rile spartachiadei de iarnă.

Sub îndrumarea instructorilor 
sportivi, tinerii din comunele Sălslg 
(raionul Cehu Silvaniei), Vad (raio
nul Sighet), Cernești (raionul Tg. 
Lăpuș) etc. du confecționat sute de 
perechi de schiuri și patine popu-

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In re
giunea Iași, concursurile etapei I-a 
a spartachiadei de iarnă a tineretu
lui se desfășoară în 332 de asociații 
sportive, cuprinzînd 52.227 de tineri, 
dintre care 13 479 fete. In asociațiile 
mari ca Rulmentul-Bîrlad, C.F.R.- 
Pașcani, în gospodăriile colective din 
Bogdănești, Murgeni și Fălciu (raio
nul Bîrlad) Erbiceni, Focuri, Deleni, 
Nicolae Bălcescu (raionul Hîrlău), 
Munteni de Sus (raionul Vaslui) 
și altele, deschiderea concursu
lui s-a făcut într-un cadru festiv, 
în fața a numeroși cetățeni, iu
bitori de sport, după care s-au 
organizat competiții la șah, tenis de 
masă, trîntă, iar în ultima vreme, 
cînd zăpada a fost mai abundentă, 
s-au organizat întreceri la schi și 
săniuș.

Mai slab se desfășoară concursurile 
în cadrul asociațiilor sportive din 
orașul Iași, unde pînă acum au fost 
antrenați doar 5 340 tineri.

ARGEȘ

După victo
riile de acum 
cîteva zile ob

ținute cu ocazia turneului interna
țional de la Schwerin (R.D. Germa
nă) echipa selecționată masculină 
de handbal a orașuîui București a 
repurtat un remarcabil succes, 
cîștigînd și turneul internațional- 
fulger desfășurat în orașul vest- 
german Neumünster. După ce
terminat la egalitate (8—8) cu se
lecționata orașului Neumünster și au 
învins cu 9—3 echipa Aarhus (Da
nemarca), jucătorii romîni au întâl
nit în finală echipa Thw Kiel, cam
pioana R.F. Germane. Jucînd exce
lent, selecționata orașului Bucu
rești a terminat învingătoare cu 
scorul de 8—6 (3—3), prin punctele 
marcate de Bulgaru (4), Coman (3) 
și Mureșanu (1).

Duminică, pe 
patinoarul arti
ficial din Sofia, 
echipa selecțio

nată de hochei pe gheață (tineret) a 
R. P. Romîne a învins cu scorul de 
6—1 (2—0; 2—0; 2—1) echipa re
prezentativă a capitalei R.P. Bul
garia. Cele 6 puncte au fost realiza
te de loanovici (2), Antal, Ciobota- 
ru, Mihăilescu și Niță. Pentru gaz
de a înscris Varvarian. Astăzi cele 
două echipe susțin meciul revanșă, 

înaintea începerii meciului de ho
chei, sportivii romîni Cristina Pa- 
traulea, Elena Moiș și Radu Ionian 
au oferit celor 6 000 de spectatori 
o frumoasă demonstrație de pati
naj artistic.

Hochei 
pe gheață

Campionatul de volei Aspect de pe șantierul din Lauchhammer unde se construiește o mare cocserie.

Peste

Ieri la schi Primul concurs
al sezonului

La Predeal și Buș
teni, pe binecunos
cutele pîrtii de schi 
de pe Clăbucet și 
Valea Albă, s-au 
întrecut ieri dimi
neață — în primui 
concurs oficial al 
sezonului — nu-

. meroși -schiori ..Imn 
fași,

Specialiștii pro
belor alpine au par- ilqna MIKLOS 
ticipat la o probă
de slalom special. Traseul, ame
najat pe panta de la Clăbucef- 
sosire, a fost acoperit cu o ză
padă mică, dar înghețată. Din rîndul 
seniorilor s-au remarcat Cornel Tăbă
raș (Carpați Sinaia), Gohn Kurt (Dina
mo), Gh. Bălan (Casa Ofițerilor) și alții. 
Cîșfigăforul probei a fost C. Tăbăraș. El 
s-a clasat primul în ambele manșe ale 
probei. Ilona Mikloș (Dinamo), multiplă 
campioană a țării, s-a detașat net în 
întrecerea senioarelor, disputată nu
mai înfr-o singură manșă. La junioa
re a cîștigat Constanța Măzgăreanu, 
Iar la juniori — Gh. Mărgărit.

De la Bușteni ni se comunică : Fon- 
diștii și-au disputat întîiefafea pe pîr- 
tiile amenajate în Poiana Văii Albe. 
Deși a fost soare, zăpada (înghețată) 
a permis o alunecare ușoară. Concuren- 
Jii și concurentele s-au străduit să se 
claseze cît mai bine, lată cîșfigăforii : 
seniori (10 km) — Sfelian Drăguș ; se
nioare (5 km) — Marcela Brafu; juniori 
(5 km) — Ion Olfeanu.

PITEȘTI (prin telefon). — 
75 000 de tineri și tinere din regiu
nea Arges au participat pînă în pre
zent la concursurile primei etape. 
Cele mai frumoase rezultate au fost 
înregistrate în raioanele Drăgănești- 
Olt (11 405 participanți), Horezu 
(7 788), Curtea de Arges (5 541).

Organizînd temeinic întrecerile 
(pe sectoare de producție, brigăzi, 
schimburi etc.), unele asociații spor
tive au reușit să antreneze un mare 
număr de participanți. Așa, de pil
dă, la asociația sportivă Foresta- 
Stîlpeni se găsesc în întreceri peste 
1 000 de tineri ; la Mușcelul din ora
șul Cîmpulung — peste 600 de tineri 
și tinere concurează la șah, tenis de 
masă, haltere, trîntă, tir, schi.

De un frumos succes se bucură și 
concursurile 
săniuțe.

Datorită lipsei de preocupare a u- 
nor asociații sportive, numărul de 
participanți înregistrat în unele ra
ioane este încă mic. Așa stau lucru
rile în raioanele. Costești, Găești etc.

de orientare turistică,

Echipele feminine de volei din 
Brașov — Olimpia și Partizanul Roșu 
— au părăsit terenul învinBe în me
ciurile de campionat susținute ieri 
dimineață în sala Dinamo din Capi
tală. Olimpia a fost întrecută de 
Știința-București. Scor 3—1 pentru 
bucureștence. Cîștigînd cu 3—0 în- 
tîlnirea cu Partizanul Roșu, dlnamo- 
vistele și-au majorat la cinci victo
riile în acest campionat. (De remar
cat că pînă acum, ele n-au pierdut 
nici un meci și nici un set).

Suporterii dinamoviștilor au trecut 
însă prin destule emoții pînă ce, în 
sfîrșit, au putut aplauda victoria 
echipei lor favorite în meciul cu Mi
nerul. Dinamo a cîștigat cu 3—1, dar 
în aproape toate seturile (și mai 
ales atunci cînd pe teren juca... for
mația de bazăl) a făcut numeroase 
greșeli tehnice și chiar de orientare. 
Echipa Minerul s-a prezentat, e ade
vărat, cu un plus de vitalitate, ju
cătorii au luptat mult în atac și în 
apărare. (Locul fruntaș ce-1 deține 
în clasamentul seriei a Il-a confirmă 
pregătirea acestei formații). Totuși, 
dinamoviștii, care au de partea lor 
o mult mai mare experiență și un 
bagaj sporit de cunoștințe tehnico- 
tactice, au jucat fără pasiune, n-au 
colaborat unii cu alții, nu s-au con
centrat suficient asupra fazelor. în 
setul pe care l-au pierdut, bucu-

reștenll au condu» cu 14—10, avînd 
și mingea la servie!. Prea siguri de 
victorie, ei au încetinit ritmul, au fă
cut cîteva greșeli (de care adver- 
sații au știut să profite) și... au pier
dut setul cu 14—16. Schimbările pe 
care le-a făcut apoi antrenorul S. 
Mihăilescu — înlocuindu-d pe unii ti
tulari — au avui un efect pozitiv. Di
namo a cîștigat seturile III și IV, 
fără să comită atît de multe greșeli 
ca la început.

De la echipele fruntașe ale vo
leiului nostru (între ele se situează, 
firește, și Dinamo-București) publi
cul cere o comportare corespunză
toare. Ar fi poate bine ca federația 
și antrenorii echipelor să procedeze 
la o înlocuire — eventual temporară 
— a acelor jucători care, conside- 
rîndu-se „senatori de drept", mani
festă, de la un timp, delăsare atît în 
pregătire, cît și în timpul meciurilor 
de campionat.

I. D.

Derbi la baschet Rapid Farul 75-64

Ar
ALTE REZULTATE — Feminin: Vo

ința Buc. — C.S.O. Craiova 3—1; 
C.P.B. — Știința Cluj 0—3; C.S.M. 
Cluj — Rapid 0—3; Farul — Progre
sul 3—1; Voința M. Ciuc — C.S.M. 
Sibiu 0—3; C.S.O. Timișoara — Me
talul 0—3; Masculin: Rapid — C.S.O. 
Baia Mare 3—0; C.S.M. Cluj — Știința 
Cluj 1—3; C.S.M.S. — Steaua 3—1 ; 
Știința Timișoara — Tractorul 3—1; 
Petrolul — Olimpia București 3—2; 
Știința Galați — Progresul 2—3, Fa
rul — Fulgerul 3—1.

u departe de Berlin, străbătută 
de rîul Spreea și de nu

meroșii lui afluenți, regiunea Cottbus 
formează un ținut specific, asemănă
tor în partea de nord cu deltele ma
rilor fluvii ; numeroasele brațe 
ale Spreei constituie pentru mulți 
locuitori căi de comunicație între 
diferite localități sau chiar între case 
țărănești izolate. Suprafața regiunii 
este acoperită în proporție de 42 la 
sută cu păduri, La adîncimi de 34—45 
metri se găsesc bogate zăcăminte 
de lignit.

Asemenea tuturor ținuturilor din 
această parte a Germaniei, înșinte de 
război, Cottbus era simțitor rămasă în 
urmă în comparație cu alte regiuni. 
După 1945, s-a pornit treptat la 
lichidarea acestei situații. La puțin 
timp după crearea R. D. Germane, 
muncitorii din regiunea Cottbus au 
reușit, în ciuda distrugerilor provo
cate de război, să extragă o canti
tate de cărbune egală cu cea mai 
bună producție antebelică a între
prinderilor capitaliste pentru exploa
tarea lignitului din aceste locuri. în 
1961, minerii au triplat aproape a- 
ceastă producție.

în regiunea Cottbus se află apro
ximativ 60 la sută din zăcămintele 
de lignit ale R. D. Germane. Por- 
nindu-se de la această situație, s-a 
hotărîf ca din regiune să se obțină 
produse derivate pe bază de lignit 
de valoare superioară. în 1951, la 
Lauchhammer a început construirea 
unei mari cocserii. Acum, de aici 
pornesc spre întreprinderile țării va

goane cu cocs metalurgic produs, la 
temperaturi înalte, din lignit.

e nici una din hărțile vechi ale 
Germaniei nu era însemnată lo

calitatea Schwarze Pumpe. Pînă în au
gust 1955 aci era doar un punct geo
grafic puțin cunoscut, înconjurat de 
păduri și cîmpii. Din august 1955 au 
început lucrările pentru construcția 
marelui combinat. Au venit aici mii 
de muncitori din toate părțile R. D. 
Germane, „înarmați" cu excavatoa
re și mașin; pentru construcție. După

Note de drum 
din R. D. Germană

cîfiva ani, primele secții ale combina
tului au început să producă. Brichete, 
cocs, uleiuri, gaze și energie electri
că — pentru producerea lor com
binatul „Schwarze Pumpe” va pre
lucra pe viitor milioane tone de lig
nit. Un orășel aflat acum în plină 
dezvoltare s-a ridicat pe aceste 
locuri pentru muncitorii combinatului.

Mari centrale electrice care s-au 
construit sau sînt în diferite stadii de 
construcție la Plessa, Lauia, Tratten
dorf, Lübbenau, Vetschau, vor folosi 
lignitul drept combustibil. Ele vor a- 
coperi în mare măsură necesitățile de 
energie electrică ale R.D. Germane.

în afară de exploatările de lignit, 
în cuprinsul regiunii Cottbus s-a 
dezvoltat și o industrie metalurgică 
și de prelucrare a metalelor, în spe
cial la Lauchhammer (drage refulante

șl poduri, o uzină de aliaje ide fler, 
o turnătorie de arfă), precum și la 
Spremberg șl Finsterwalde.

Chiar la granița cu R. P. Polonă, 
în orașul Wilhelm Pieck-Guben se 
înalță un combinat de fibre sinteti
ce, iar la Lauta, o nouă uzină de 
aluminiu.

Pe malurile Spreei se vor ame
naja mai multe lacuri de acumulare 
atît pentru reglarea cursului apelor 
cît și pentru centrale electrice și iri
gații.

Hmpreună cu celelalte regiuni 
de graniță, regiunea Cottbus 
este, pe drept cuvînt, o regiune a 

prieteniei. în cuprinsul ei trăiesc în 
armonie, înfrățiți în muncă, germani 
și sorbi, minoritate națională ce tră
iește pe malurile Spreei.

Pe rîurile din această parte a R.D. 
Germane întîlnești nave purfînd pa
vilioanele R. S. Cehoslovace, R. P. 
Polone și R.D. Germane. De aici plea
că în fiecare an oameni ai muncii la 
întîlnirile prietenești cu oamenii mun
cii din R.P. Polonă. R.D. Germană și 
R.P. Polonă au transformat granița de 
pe Oder-Neisse într-o graniță a prie
teniei.

Oamenii muncii din regiunea Cot
tbus, ca și toți oamenii muncii din 
R.D.G., se pregătesc să înfîmpine a- 
propiaiul Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania cu rezultate 
cît mai bune în dezvoltarea regiu
nii, adueîndu-și astfel contribuția la 
opera de construcție socialistă în Re
publica Democrată Germană.

PETRE STĂNCESCU

115 000 membri U.C.F.S. 
în regiunea Suceava

In ultimii ani în regiunea 
ceava mișcarea de cultură fizică 
sport a luat un mare avînt. 
nordui Moldovei, unde în 1944 
existau decîf 760 sportivi, activează în 
prezent 558 asociații sportive cu peste 
115 000 membri. La compefijiiie de 
masă care se organizează în asociațiile 
sportive, ca și la cele pe plan regional 
se întrec zeci de mii de tineri. Cu o- 
cazia întrecerilor desfășurate în sezonul 
trecut, de pildă (la spartachiadele tine
retului, Cupa Agriculturii, concursul cul- 
tural-sporfiv al tineretului și altele) au 
participat peste 362 000 de sportivi.

In prezent, pe pîrfiile de schi și să
niuțe au loc numeroase concursuri din 
cadrul noii ediții a spartachiadei de iar
nă a tineretului. De asemenea, se des
fășoară întreceri la șah, tenis de masă, 
tir. (Agerpres)

Plin plecarea echipei noastre cam
pioane — Steaua — la Budapesta, 
în vederea meciului cu Honved pen
tru „Cupa campionilor europeni“ 
(jocul va avea loc miercuri 9 ianua
rie), în campionatul .republican mas
culin s-au disputat ieri numai 7 par
tide. Fără îndoială, „capul de afiș“ 
al etapei l-a ’constituit partida din
tre Rapid București și Farul Constan
ța. Un public numeros a fost prezent 
în sala Flareasca pentru a asista la 
acest meci.

Amîndouă echipele erau neînvinse 
pînă la acest joc. Deși porneau favo- 
riți, rapidiștii, cu toate că au avut de 
partea lor avantajul terenului pro
priu, au făcut mul
te eforturi pentru 
a cîștiga. După ce 
au condus la scor 
în prima parte a 
întîlnirii, ei au slă
bit ritmul de joc. 
Profitînd 
ceasta, 
baliștii 
țeni au
mult din handicap 
(în repriza a doua, 
— minutul 28 rapi
diștii conduceau 
cu numai două 
puncte). în aceas
tă parte a jocului 
randamentul lui 
Răducanu (Farul) 
a fost hotărîtor, el 
înscriind coș după 
coș, din orice po
ziție. în continua
re însă, Farul a 
greșit deseori și 
elementar în a- 
părare, contribu
ind într-un fel la 
propria-i înfrînge- 
re.

Echipa Rapid- 
București a jucat 
în general bine.

de a- 
baschet- 
constăn- 

refăcut

Su-
Șl

Aici, în
nu

dar la jumătatea întîlnirii a avut o 
scădere a potențialului, nefirească 
pentru o formație cu atîta expe
riență.

S-au remarcat Popescu, Tursugian 
Popovici (Rapid), Răducanu și Bă
nică (Farul).

M. POPESCU
*

Alte rezultate : Știința București — 
Politehnica Cluj 82—52 ; Progresul— 
Dinamo Oradea 62—63 ; C.S.O. Cra
iova — Știința Cluj 52—83 ; Dinamo 
București — A. S. Roman 112—56 ; 
Steagul Roșu — Știința Tg. Mureș 
81—66 ; Știința Timișoara — C.S.O. 
Galați 74—33.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Greva tipografilor de la ziarele newyorkeze
NEW YORK 6 (Agerpres). — Greva tipografilor de la ziarele 

newyorkeze continuă. Mediatorii federali — anunță agenția Ü.P.I. — 
care au venit la New York din Washington la 5 ianuarie — au decla
rat „că nu s-a. fixat încă data cînd vor începe negocierile între patroni 
și greviști". După cum se știe, greva a cuprins 20 000 de tipografi de 
la nouă ziare din New York, care au un tiraj de 5 000 000 de exem
plare zilnic.

© Patinatorii sovietici se pregătesc in
tens în vederea apropiatelor campionate 
mondiale de viteză. Recent, renumitul 
patinator Evgheni Grișin a confirmat că 
se află in mare formă, realizînd pe 500 
m timpul de 42”. Campioana lumii, Inga 
Voronina, a parcurs 1500 m în 2'35” 3/10,

• Anul acesta cupa „James Sullivan”, 
care poartă numele fostului președinte al 
federației americane de atletism, a fost 
atribuită atletului Jim Beatty. Acesta a 
stabilit anul trecut un nou record mondial 
în proba de 2 mile, cu timpul de 8'29” 
8/10. In anul 1961, trofeul a fost cîștigat 
de atleta de culoare Wilma Rudolph, 
triplă campioană olimpică.

• Federația internațională de patinaj a 
interzis federației din R.F. Germană de a 
organiza campionatul lumii din 1964 pe 
două patinoare în orașe diferite. Organi
zatorii intenționau ca probele să se des
fășoare la Oberstdorf și Garmisch Par- 
tenkirchen.

0 In săptămîna aceasta vor avea loc 
în Mexico City două turnee internațio- 

' nale de fotbal. In afara echipelor Pal- 
peiras (Brazilia), Vasco de Gama (Brazi-

Constânțenii în ofensiva (faza din meciul Rapid-Farul)

Z I
lia), Oro, Guadalajara (Mexic) și altele 
vor participa și echipele europene Dukla- 
Praga și Vasas-Budapesta.

O Boxul profesionist face noi victime, 
învins de Folledo, cunoscutul campion 
francez Marcel Pigou și-a petrecut seara 
de Anul Nou in spital, fiind internat pen
tru a fi operat la ochi in urma 
loviturilor primite. (în fotografie : Pi-

gou la spital). Starea lui inspiră Îngri
jorări și probabil că Pigou nu va mai 
urca în ring. învingătorul său, Folledo, 
s-a ales și el după acest meci cu o triplă

fractură la mina dreaptă care-1 face in
disponibil pentru 2—3 luni.

0 Campionul olimpic de sabie la J.O. 
de la Melbourne și Roma, Rudolf Karpati 
(R.P. Ungară), a anunțat oficial că nu 
abandonează încă activitatea competițio- 
nală. El și-a reluat antrenamentele în ve
derea marilor competiții ale anului 1963. 
In timpul liber, Karpati — care este șl 
antrenor — pregătește la... floretă pe 
actorii Teatrului Național din Budapesta 
pentru piesa „Romeo șl Julieta” de Sha
kespeare.

• Campionatele mondiale de planorism 
se vor desfășura pentru prima oară în... 
plin pampas. Cei mai buni planoriștl se 
vor întrece între 10 și 24 februarie
apropiere de Junin (Argentina). In ve
derea acestui eveniment, federația 
gentineană a comandat planoare speciale 
din R.P. Polonă, R.F. Germană, Austria și 
Anglia. Paralel cu campionatele se vor 
desfășura lucrările Asociației științifice 
și tehnice internationale a sborului fără 
motor, la care vor participa și 4 dele
gați din U.R.S.S,

Duminică seara in orașul suedez Lund 
a luat sfîrșit campionatul mondial stu
dențesc de handbal. In finală, echipa 
Suediei a învins cu scorul de 14—11 
(6—8) echipa R.F. Germane. Echipa R. P. 
Romine a ocupat locul trei, invingînd cu 
scorul de 27—18 (15—8) echipa Danemar
cei. Cel mai bun jucător al echipei noa
stre a fost Constantinescu, care în acest 
meci a inscris 8 puncte,

Ä luat sfîrșit turneul internațional de 
șah de la Hastings (Anglia). Primele două 
locuri au fost împărțite, la egalitate, de 
marii maeștri internaționali Kotov 
(U.R.S.S.) și Gligorici (Iugoslavia), care 
au totalizat cite 6,5 puncte fiecare. Iată 
rezultatele înregistrate în ultima rundă : 
Kotov—Smîslov remiză ; Clarke—Ale
xander remiză ; Gligorici—Hollis 1—0 ; 
Littlewood—Seters 1—0. In meciurile în
trerupte din runda 8-a Markovici a ter
minat remiză cu Seters, iar Littlewood a 
cîștigat la Hollis.

Clasamentul final : 1-2 Kotov (U.R.S.S.), 
Gligorici (Iugoslavia) 6,5 puncte ; 3.
Smîslov (U.R.S.S.) 6 puncte ; 4. Markovici 
(Iugoslavia) 5,5 puncte ; 5. Littlewood
(Anglia) 5 puncte etc.

♦
Intr-un meci retur contînd pentru 

„Cupa campionilor europeni” la baschet, 
echipa Macabi Tel Aviv a învins cu sco
rul de 72—71 (36—30) echipa Ljubljana 
Belgrad. Pentru turul doi s-au calificat 
însă baschetbaliștii iugoslavi, care au 
cîștigat jocul de la Tel Aviv cu 60—46.

★
Sala de sporturi din orașul Pesaro a 

găzduit meciul internațional feminin ami
cal de baschet dintre echipele selecțio
nate ale Italiei și R. P. Polone. Baschet
balistele poloneze au cîștigat cu scorul 
de 52—46 (28—28).

Uniunea europeană de fotbal a comu
nicat datele la care1 se vor desfășura 
sferturile de finală ale competițiilor 
„Cupa campionilor europeni” și „Cupa 
cupelor”. Programul acestor jocuri este 
următorul : Cupa campionilor europeni : 
Anderlecht Bruxelles—F.C. Dundee (Sco
ția) (13 februarie și 13 martie); Benfica 
Lisabona—Dukla Praga (6 și 13 martie) ; 
Galatasaray Istanbul—A.C. Milano (23 
ianuarie și 13 februarie); F.C. Reims 
(Franța)—Feyenoord Rotterdam (6 februa
rie și 13 martie).

Cupa cupelor : B.K. Odense—F.C. Nü
remberg (20 și 24 martie); Slovan Bratis
lava—Tottenham Hotspurs (5 și 19 mar
tie); Botev Plovdiv—Atletico Madrid (27 
februarie și 13 martie); O.F.K. Belgrad— 
A.C, Napoli (6 și 27 februarie).

ăk
Proba feminină de slalojn special 

cadrul concursului internațional de
de la Oberstaufen a revenit austriecei 
Marianne Jahn, care a realizat în cele 
două manșe r34”6/100.

„Așa cum stau lucrurile acum, 
greva se mai poate prelungi încă 
o lună“ — a spus un om care fă
cea rondul în jurul renumitului 
„Times Towern“, purtînd pe piept o 
pancardă pe care se putea citi 
„Strike“ (gțevă — n.r.). Âșa începe 
o corespondență din New York con
sacrată grevei de la marile ziare și 
publicată în ziarul „Le Monde“. Au
torul, Philippe Ben, arată că această 
grevă are consecințe economice 
importante, mai ales avînd în ve
dere reclama care constituie o mare 
parte din cuprinsul ziareloj ameri
cane. „Numărul epectatorilor de tea
tru și cinema a scăzut în perioada 
grevei cu 10 la sută.

Au început să apară tot felul de 
ziare minore de cartier. Săptămîna- 
lels s-au transformat în cotidiene. 
Ziarele care apăreau de obicei în 
limbi străine publică acum o parte 
din știri în limba engleză. Ele nu pot 
înlocui însă marile cotidiene căci 
traducerea nu este totdeauna fidelă; 
locuitorii New Yorkului orbecăiesc 
astfel în beznă.

Restaurantele și barurile suferă și 
ele de pe urma acestei greve. De 
cînd a început greva cifra lor de a- 
faceri a scăzut cu 15 la sută. La fel, 
magazinele mijlocii apreciază că 
vînzările lor au scăzut cu 25 la sută 
în timpul celei mai importante pe
rioade de vînzări anuale“.

în legătură cu consecințele grevei 
pentru înșiși proprietarii de ziare, în 
corespondență se spune: „Proprieta
rii ziarelor sînt pesimiști“. Mulți 
dintre ei apreciază că prelungi
rea grevei ar putea fi o lovi
tură de grație pentru ziarele res
pective. Cel mai amenințat ziar 
se pare că este cotidianul liberal 
„New York Post“. In pericol pare a 
fi și „Daily Mail“, care de ani de 
zile se află în concurență cu „Daily 
News“, cotidianul cu cel mai mare 
tiraj din Statele Unite. Se vorbește 
în egală măsură de dificultățile ce 
le poate avea alt cotidian, „New 
York World Telegram“, care aparți
ne concernului Scripps Howard și 
care concurează cu „Journal Ame
rican“, proprietatea grupului Hearst.

Greva a adus mari prejudicii chiar 
și ziarului „New York Times“, de
oarece o importantă sursă de venit 
a acestui ziai este publicitatea.

Interviul acordat 
de Larbi Buhali ziarului 

„FHumanité”
PARIS (Agerpres). — Larbi Bu

hali, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Algeria, a acor
dat un interviu ziarului „l’Huma- 
nité' în care, după ce a adus pro
funde mulțumiri tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, oamenilor 
muncii și democraților din întreaga 
lume care și-au ridicat glasul de 
protest împotriva interzicerii Parti
dului Comunist din Algeria, a spus : 
Această măsură este condamnată de 
cercuri largi din țară, inclusiv de 
cele depărtate de comuniști. Ea este 
apreciată drept un atentat serios la 
democrație. în numeroase cazuri 
tineretul a răspuns la această mă
sură prin cereri de primire în Par
tidul Comunist din Algeria.

Primul secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Algeria a scos 
în evidență — printre altele — ne
cesitatea de a se valorifica cît mai 
deplin toate resursele țării. Este ne
cesar, a spus el, să se refacă econo
mia țării și să se consolideze inde
pendența noastră națională, ceea ce 
va crea condiții obiective pentru 
construirea socialismului. Pentru a 
se realiza aceasta este necesar să se 
manifeste încredere față de mase, să 
se sprijine pe ele, să se instaureze 
în țară un regim de adevărată de
mocrație, să se renunțe la metodele 
autoritare arbitrare, să se lămureas
că perspectivele revoluționare.

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ 
DE PORUMBEI CĂLĂTORI

în

ar-

din 
schi

PRONOSPORT
Concursul nr. i din 8 ianuarie

Atalanta — Roma 
Genoa — Spăl 
Juventus — Venezia 
Lanerossl — Florentina 
Mantova — Bologna 
Milan — Catania 
Napoli — Torino 
Palermo — Sampdorla 
Lazio — Padova 
Catanzaro — Messina 
Lecco — Verona 
Lucchese — Udineso 
Modena — Internaztonale

(3—1) 1 
(0—0) X 
(2-1) 1 
(1-0) 1 
(0-1) 2 

(0—0) X 
(2—2) X 
(1-1) X 
(2—3) 2 
(1-1) X 
(2-1) 1 
(2—3) 2 
(0-0) X

NEW YORK. Un pichet al muncito
rilor tipografi ailați în grevă.

In Mexic sute de fărani 
au ocupat pămînturile 

moșierilor
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — Agenția Associated Press, 
referindu-se la știrile sosite în ca
pitala Mexicului, relatează că sute 
de țărani mexicani lipsiți de pămînt 
au ocupat în ultimele zile cinci mari 
proprietăți funciare situate în statul 
Chihuahua. Una din aceste proprie
tăți, subliniază agenția, aparține 
unui mare latifundiar nord-ameri
can, Jeffers, care deține peste 100 000 
de acri de pămînt în nord-vestul a- 
cestui stat. Jeffers a declarat că 3u0 
de țărani au ocupat aproape jumă
tate dintr-o proprietate a sa, situată 
în apropierea localității Santa Ma
ria, Acțiunea țăranilor, arată agen
ția, este sprijinită de Uniunea na
țională a muncitorilor și țăranilor 
din Mexic.

împotriva țăranilor au fost trimise 
trupe,

La 5 ianuarie la Katowice s-a 
deschis o expoziție internațională 
de porumbei călători. Aci pot fi 
admirați peste 150 de porumbei 
din așa-numita categorie olimpi
că, trimiși din R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

AN AL FALIMENTELOR

în 1962 în Japonia s-au înregistrat 
cele mai multe falimente din ultimii 
ani. Potrivit datelor publicate, au dat 
faliment 1 779 de firme, lăsînd da
torii neachifate în sumă de 184 mi
liarde de yeni. Numai în decembrie 
s-au înregistrat 149 de falimente, iar 
suma datoriilor s-a ridicat la 11 mi
liarde yeni.

DE CE EMIGREAZĂ 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ ENGLEZI

în ultimii zece ani, Anglia a 
fost părăsită de numeroși lucră

tori științifici îndeosebi în dome
niul medicinei. Societatea regală 
„Academia de Științe Engleză”, 
pierzînd un an întreg pentru a 
studia situația în domeniul acti
vității de cercetări științifice me
dicale, a ajuns la concluzia că 
una din cauzele emigrării oame
nilor de știință englezi o consti
tuie sprijinul financiar insuficient 
din partea guvernului pentru con
tinuarea cercetărilor în Anglia.

Greutățile financiare încătu
șează posibilitățile cercetărilor 
științifice in asemenea domenii 
ale medicinei ca vindecarea can
cerului, astmei, bolilor psihice.

ACCIDENTE DE ANUL NOU

După cum anunță ziarul „New 
York Herald Tribune", în timpul 
sărbătoririi Anului Nou în State
le Unite au murit de pe urma ac
cidentelor 604 persoane. Acci
dentele de circulație au făcut 387 
de victime, incendiile — 73, acei» 
dentele de avion — 12, iar alte 
accidente — 137 de victime.
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Răsculații din Brunei

Activitatea diplomatică
în jurul divergențelor din

împotriva unor pretinse 
partea acestei țări. Prin- 
primul ministru al Ara-

anunțat că 
o întreve- 
Republicii 
și genera-

Manifestație reprimată 
de poliție la Djibuti

ale 
al lui 
o ar- 
mer- 
fron-

HAGA. In ultimele două săptămîni 
în Olanda s-au înregistrat creșteri con
siderabile de preturi la produse alimen
tare. La 5 ianuarie s-a anunfat scumpi
rea preturilor la lapte, pîine și legume.creșterea cheltuielilor militare 

miliarde de mărci.

Stikker pregătește apropiata întîlnire 
de Gaulle — Adenauer

Ca urmare a agravării situației anului trecut la 2.175 000. Reduce- 
la Aden rea numărului locuitorilor Berlinului

. occidental este determinată de exo
dul continuu din „orașul de front".

Demonstrație
în fața Congresului Național

al Venezuelei

N. A. T. O.

DJIBUTI. Oamenii muncii

fost însărcinat de președintele Ken
nedy să angajeze personal un „dia
log" cu de Gaulle pentru a căuta să 
obțină din partea Franței „alinierea" 
la pozițiile Washingtonului.

0 victorie a principiului 
unității Carnbodgiei

Drapelul țării a fost arborat 
deasupra templului Pra Vlhar

PNOM PENH 6 (Agerpres). — La 6 
ianuarie deasupra templului Pra Vi- 
har a fost arborat într-un cadru 
festiv drapelul de stat al Cambod- 
giei. Pe baza unei hotărîri din 15 iu
nie 1962 a Curții internaționale, acest 
vechi monument istoric, capturat ile
gal de Tailanda acum 8 ani, a fost 
înapoiat Cambodgiei.

„A triumfat principiul indivizibili
tății și unității țării noastre“, a de
clarat prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian la un mare mi
ting care a avut loc cu acest pri
lej. La miting au luat parte membri 
ai guvernului, deputați ai Adunării 
Naționale, șeii ai reprezentanțelor 
diplomatice străine, ziariști, precum 
și reprezentanți ai populației locale. 
In cuvtntarea sa, prințul Norodom 
Sianuk a subliniat, printre altele, 
marea importanță morală și politică 
a retrocedării căfre Cambodgia a 
părții teritoriului ei cu templul Pra 
Vihar. a scos în evidență năzuința 
Cambodgiei iubitoare de pace și 
neutre de a căuta rezolvarea pe 
cale pașnică a litigiilor de frontieră 
cu vecinii ei, lăsate moștenire de 
colonialism.

Ce! mai mare deficit 
Lugetar din istoria R.F.O«

BONN 6 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția D.P.A., deficitul din 
bugetul de stat al R. F. Germane pe 
anul 1962 va totaliza 500—650 mili
oane de măici. Acesta este cel mai 
mare deficit din bugetul vest-ger- 
man din fot cursul existenței Repu
blicii Federale. El este determinat 
de cheltuielile suplimentare conside
rabile ale statului și, în primul rînd, 
de
1,1

Greva muncitorilor 
petroliști din Liban

TRIPOLI 6 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul din 
Tripoli al Agenției France Presse, la 
5 ianuarie muncitorii și funcționarii 
de la Compania petrolieră „Iraq 
Petroleum Company“ au declarat o 
grevă generală.

Greva a fost declarată în semn de 
protest împotriva hotărîrii adminis
trației companiei de a concedia un 
important număr de muncitori și 
funcționari. Intervenția directă a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Libanului, Rașid Karami, pe lîngă 
administrația companiei, pentru 
anularea acestor concedieri, a 
rămas fără nici un rezultat.

Mărturii zguduitoare 
despre temnițele salazariste
Ziarul francez „LIBÉRATION" pu

blică, sub semnătura Katia D. Kaupp, 
un articol, care zugrăvește, după re
latările unor martori oculari, meto
dele barbare folosite de oamenii lui 
Salazar împotriva patrioților, at
mosfera de teroare fascistă ce dom
nește în Portugalia și care s-a inten
sificat pe măsură ce regimul intern 
se șubrezește.

„Autoritățile amenajează în grabă 
noi închisori. La Porto, cerșetorii sînt 
dați afară din aziluri, pentru a face 
loc deținuților politici. Sînt operate 
treizeci de ares- ____________
țări pe zi, între pa- 
tru și cinci mii de D-I'J . - • -arestări în 5 luni. Kasroind presa străină 

Dacă unui deți- ............ ..........
nut politic i-a expi
rat termenul de detențiune șl nu 
eete considerat ca „regenerat“ — 
adică, dacă nu i s-a putut smulge 
vreun act de trădare — el rămîne 
In continuare în închisoare, pe baza 
așa-ziselor „măsuri de securitate“, 
instituite de P.I.D.E. (poliția politică 
a Iui Salazar — n.r.).

Practic, toate condamnările la în
chisoare pentru „crime" politiçe sin» 
pronunțate conform acestor „mă
suri", în așa fel încît pedeapsa este 
de cele mai multe ori o formă mas
cată a detențiunii pe viață.

Acuzațiile false abundă. Francisco 
Miguel, acuzat de a fi organizat ce
lule comuniste la închisoarea din 
Caxias în luna decembrie 1953. se 
găsea, de fapt, la acea dată inter
nat în lagărul de concentrare de la 
Tarrafal. El nu a fost transferat la 
Caxias decît în mai 1954.

Un avocat parizian care a putut 
asista la un pioces care a avut loc 
la Porto redă următorul dialog din
tre avocatul apărării și agentul 
P.I.D.E., citat ca martor al acuzării:

Avocatul: — Ce faceți dacă ve
deți pe cineva că scrie pe un zid: 
„Pace omenirii?“

Agentul: — 11 arestez.
La fortăreața Peniche doi deținuți 

discută în legătură cu un subiect de 
istorie. Gardianul intervine: „Este 
interzis să se discute despre Napo
leon, aceasta este politică!“

într-un sat de lingă Beja o mun
citoare agricolă In vtrstă de 25 de 
ani, Catarina Eufemia, a fost ucisă 
de poliție pentru că a participat la 
o grevă împreună cu 2 000 de con
săteni ai săi, protestînd împotriva 
salariilor de mizerie. Cei de la 
P.I.D.E. au crezut că In fața mitra
lierelor greviștii voi ceda. Catarina
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ADEN. Guvernatorul englez din 
Aden, Charles Johnston, a plecat pe 
calea, aerului spre Londra. Cu toate 
că nu a fost dată publicității nici 
o declarație cu privire la scopul vi
zitei sale, totuși potrivit unor surse 
informate din capitala acestei co
lonii engleze el va discuta cu Dun
can Sandys, ministrul britanic al 
coloniilor, situația politică din A- 
den care în ultimul timp s-a agra
vat. Tot mai multe organizații pro
gresiste cer independență, înlătura
rea jugului colonial.

TUNIS. Luni va începe în fața 
Tribunalului militar din Tunis pro
cesul a 26 de persoane implicate în 
complotul antiguvernamental desco
perit recent în Tunisia. (France 
Presse).

BOGOTA. Sub auspiciile Institu
tului cultural Columbia-Cuba și 
a altor organizații democratice, în 
Columbia a început o „Săptămînă 
de solidaritate cu Cuba”. In cadrul 
unui miting care a avut loc la Bo
gota numeroși vorbitori au subliniat 
importanta revoluției cubane pentru 
lupta de eliberare a popoarelor la- 
tino-americane de sub dominația 
imperialismului nord-american.

CARACAS. In urma unui ordin al 
ministrului de război venezuelian, 
patru ofițeri din armata venezuelia- 
nă, printre care doi comandori de 
marină și doi căpitani de aviație, au 
fost expulzați din țară sub acuza
ția de a fi participat la ultimele ten
tative de răscoală împotriva guver
nului Betancourt. (France Presse).

din 
Djibufi (Somalia franceză) au organizat 
o demonstrație de protest împotriva 
dominației colonialiștilor francezi, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de frai. Po
liția din Djibuti, îndeplinind ordinul au
torităților coloniale, a împrăștiat de
monstrația, arestînd 150 de persoane.

NEW YORK. In S.U.A. se află în 
vizită președintele Republicii Domi
nicane, Juan Bosch, ales recent.

După cum subliniază presa, tema 
principală a tratativelor purtate cu 
oficialitățile americane o constituie 
acordarea de „ajutor“ de către Sta
tele Unite Republicii Dominicane, 
potrivit programului „Alianța pen
tru progres“.

BERLINUL OCCIDENTAL. Potri
vit datelor furnizate de Biroul de 
statistică din Berlinul occidental, 
în cursul trimestrului III al anului 
1962 numărul locuitorilor Berlinului 
occidental s-a redus cu 4 117 și s-a 
cifrat la sfîrșitul lunii septembrie a 

a alcătuit atunci o delegație a mun
citorilor. Iată cum a fost întîmpinată 
ea de un zbir al lui Salazar, un oa
recare locotenent Carrajola:

— Ce vrei, brută?
— Vreau pîine pentru copiii mei — 

a spus Catarina. Era însărcinată. In 
brațe ținea un copil mic. Locotenen
tul i l-a smuls și a tras asupra ei o 
rafală. In ziua următoare, din zori 
pînă noaptea tîrziu, oamenii au cău
tat cadavrul Catarinei. II ascunse- 
seră cei de la P.I.D.E. Abia după 
cîteva zile, țăranii au aflat că ea fu

sese îngropată pe 
ascuns în micul ci
mitir din Quintos. 

...Cu puțin timp 
înainte de a muri, 
comunistul Militao 

Ribeiro, care a refuzat să-și divulge 
tovarășii, a reușit, prin nu se știe ce 
minune, să le trimită acestora, din 
închisoare, următoarele rînduil scri
se cu eîngele său;

„...Am suferit tot ce poate 6uferi o 
ființă omenească. Nici nu știu cum 
am avut atîta putere. Cu toate su
ferințele, nu mi-am pierdut niciodată 
încrederea în cauza noastră. Știu că 
vom învinge. Vreme de șapte luni 
am îndurat suferințe, insomnii, foa
me. Aproape tot timpul am fost țin
tuit în pat. fără să mă pot mișca“, 
înainte de moarte el nu mai cîniărea 
decît 35 de kilograme.

Una din torturile folosite deseori 
de P.I.D.E. este cea numită a „sta
tuii“. Sute de acuzați au descris-o 
în plin tribunal. întors cu fața spre 
perete, deținutul este silit eă stea în 
picioare zile și nopți de-a rîndul. 
într-o lumină orbitoare. Picioarele 
încep eă doară repede, se umflă 
Dacă cel interogat adoarme, i 3e In
jectează medicamente pentru a fi 
trezit. Urmează tulburările vizuale, 
halucinațiile. Cel care a rezistat cel 
mai mult la această tortură este un 
deținut de la închisoarea din Ca- 
xias: mai întîi — 272 ore. apoi, după 
o întrerupere de cîteva zile — alte 
240 de ore. După alte două săptă
mîni supliciul a reînceput pentru 
încă 9 zile.

După cîteva zile — conchide au
toarea — această tortură provoacă 
de obicei nebunia sau moartea".

Dar, așa cum arată faptele, teroa
rea salazaristă, oriclt de sălbatică 
ar fi ea, nu poate fringe voința de 
luptă a antifasciștilor portughezi.

VIENTIANE. Luînd cuvîntul la 
Phong Savan cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a eliberării Văii 
Ulcioarelor. generalul Kham Leck, 
șeful statului major general al for-' 
țelor guvernamentale laoțiene, și-a 
exprimat încrederea că unificarea 
Laosului va fi realizată sub condu
cerea guvernului național de coali
ție, condus de prințul Suvanna 
Fumma. Generalul Singkapo, repre
zentantul forțelor Neo Lao Haksat, 
care a luat apoi cuvîntul, a condam
nat încercările S.U.A. de a submina 
unitatea forțelor patriotice din Laos.

LONDRA. Ziarul „Sunday Citizen” 
a publicat un articol al laburistului 
Douglas Jay, membru al parlamen
tului britanic. Autorul se pronunță 
împotriva intenției partidului con
servator de a atrage Anglia în Piața 

' comună Ca alternativă, autorul ar
ticolului propune consolidarea le
găturilor Angliei cu Common- 
wealth-ul și țările scandinave. Dou
glas Jay propune, de asemenea, dez
voltarea rapidă a comerțului cu ță
rile lagărului socialist.

WASHINGTON. Directorul gene
ral al poștelor din S.U.A.. Edward 
Day, a anunțat că începînd de la 7 
ianuarie tarifele poștale se vor 
scumpi în Statele Unite. După cum 
a arătat el, aceasta va însemna un 
spor de 1,8 la sută în cheltuielile a- 
nuale ale fiecărei familii americane.

Un nou eșec al 
la granițele

SANAA 6 (Agerpres). — Un comu
nicat al înaltului Comandament al 
armatei yemenite a anunțat că la 5 
ianuarie la frontiera răsăriteană a 
Republicii Arabe Yemen a fost res
pinsă o nouă tentativă a trupelor 
saudite și iordaniene de a se infiltra 
pe teritoriul yemenit. Comunicatul 
precizează că agresorii au fost con- 
strînși să se retragă, lăsînd pe cîmpul 
de luptă patru morți, numeroși ră
niți și o importantă cantitate de ar
mament.

SANAA 6 (Agerpres). — In Ara
bia Saudită continuă pregătirile 
militare pentru noi acțiuni agresi
ve împotriva regimului republican 
din Yemen. Agenția Reuter anunță 
că în întreaga țară în cel mai scurt 
timp vor fi înființate centre pen
tru instruirea recruților, care s-au 
înrolat, chipurile „voluntar” pentru 
„a apăra“ granița cu Republica Ara
bă Yemen 
atacuri din 
țul Feisal,

MANILA. într-un interviu acordat la 
5 ianuarie corespondentului din Manila 
al agenției Associated Press, A. M. 
Azhari, conducătorul răsculaților din 
Brunei, care se găsește în capitala Fi- 
lipinelor, a declarat — contrar afirma
țiilor colonialiștilor englezi — că răscu
lații nu au fost zdrobiți, ci continuă

Consfătuire urgentă convocată 
de președintele S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpies). — 
După o consfătuire cu președintele 
Kennedy, care a durat două ore și 
care a fost convocată de urgență la 
Palm Beach, unde președintele își 
petrece concediul de iarnă, secreta
rul de stat, Dean Rusk, a declarat că 
au fost dezbătute numeroase pro
bleme, între care problema înarmării 
atomice a țărilor N.A.T.O. și pro
blema congoleză.

Rusk a declarat că N.A.T.O. are 
deja la dispoziția sa un număr de 
rachete „Polaris", dar că aceste ra
chete continuă să se afle sub con
trolul forțelor armate americane. 
Potrivit acordului de la Nassau, a 
arătat Rusk, un număr de rachete 
„Polaris" ar urma să fie trecute sub 
controlul direct al N.A.T.O., după ce 
vor fi încheiate acorduri cu privire 
la crearea unei „forțe nucleare 
multilaterale atlantice'.

Thomas Finletter, reprezentantul 
S.U.A. în N.A.T.O., care a participat 
la consfătuire, va părăsi New York- 
ul luni pentru a se reîntoarce 
Paris ducînd cu el noi instrucțiuni 
caTe să-i permită să angajeze ime
diat convorbiri cu ceilalți parteneri 
ai N.A.T.O. în această problemă.

la

G. Ball trimis la Paris să atenueze 
temerile

PARIS 6 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Reuter, „un purtă-

LONDRA. Mii de africani au ve
nit la 6 ianuarie la gara din Salis
bury pentru a saluta Pe Joshua 
Nkomo, fostul președinte al partidu
lui Uniunea poporului african Zim
babwe, interzis de autoritățile rasis
te din Rhodesia de sud. Joshua Nko
mo s-a înapoiat din deportare. Deta
șamente întărite de poliție erau posta
te în jurul gării. După cum transmi
te corespondentul din Salisbury al 
agenției Reuter, atunci cînd Nkomo 
a sosit la locuința unui prieten al 
său, unul din conducătorii mișcării 
de eliberare națională a poporului 
african, pe stradă s-a adunat o mul
țime imensă.

Poliția a arestat cîțiva africani, a- 
cuzați că ar fi scandat „lozinci inter
zise".

LONDRA. Agenția Reuter a- 
nunță că forțele de poliție en
gleze din orașul Tawau din Bor
neo de nord au arestat zeci de per
soane care au luat poziție împotri
va acțiunilor trupelor engleze din 
Brunei. La descinderile făcute cu 
prilejul arestărilor, poliția engleză a 
confiscat numeroase pamflețe, ma
nifeste care chemau la acțiuni ho- 
tărîte împotriva autorităților engle
ze și de sprijinire a răsculaților din 
Brunei și cereau acordarea inde
pendenței pentru Borneo de nord.

CARACAS. Sute de șomeri au par
ticipat la o demonstrație în fața clădirii 
Congresului Național al Venezuelei, ce- 
rînd deputaților Congresului să adopte 
măsuri energice de luptă împotriva șo
majului. Demonstranții strigau : „Sînfem 
flămînzi, dați-ne de lucru I" După cum 
a anunțat președintele comitetului ales 
de șomeri, în prezent peste 170 000 de 
locuitori ai capitalei Venezuelei nu au 
de lucru.

intervenționiștilor
R. A. Yemen

Postul de radio Cairo a 
la 5 ianuarie a avut loc 
dere între președintele 
Arabe Yemen, As Sallal, 
Iul Anvar El Kadi, comandant șef
al trupelor R.A.U. din Yemen. în 
cursul întrevederii a fost examinată 
situația militară de la frontierele 
Yemenului și au fost luate măsuri 
importante în vederea respingerii 
oricărei noi tentative de infiltrare la 
frontierele Yemenului.

biei Saudite subliniază agenția 
Reuter, a luat această măsură de 
„precauție” după ce a decretat zi
lele trecute mobilizarea generală a 
forțelor armate. în ultimele zile, 
arată agenția Reuter, pentru „a 
pregăti” opinia publică din Arabia 
Saudită, în vederea viitoarelor ac
țiuni agresive împotriva Yemenului, 
postul de radio din capitala Ara- 
biei Saudite transmite cîntece și 
marșuri războinice.

nu au încetat lupta
lupta în junglă. După cum a arătat Az- 
hari, răsculații dețin arme, muniții, ali
mente ți îmbrăcăminte în cantități su
ficiente. El a subliniat că în prezent se 
pregătește un contraatac masiv împo
triva trupelor engleze și că acesta va 
avea loc imediat după înapoierea lui 
în Brunei.

tor de cuvînt al delegației S.U.A. pe 
lîngă N.A.T.O. a anunțat că secreta
rul de stat adjunct pentru problemele 
de politică externă al S.U.A., George 
Ball, va pleca la Paris pentru a 
face cunoscut Consiliului permanent 
N.A.T.O. planurile S.U.A. cu privire 
la crearea unei forțe nucleare multi
laterale a N.A.T.O.".

Cercurile diplomatice din Paris in
terpretează sosirea lui Ball ca un 
semn de neliniște din partea pre
ședintelui Kennedy, care caută să a- 
tenueze temerile din cadrul aliați- 
lor N.A.T.O. în legătură cu acordu
rile de la Nassau.

„N. Y. Times" despre misiunea
Iul Bohlen de „a îmblînzi Franța".

PARIS 6 (Agerpres). — Divergen
țele franco-americane în legătură cu 
planurile de înarmare atomică a 
Franței continuă. După ce guvernul 
francez a anunțat că intenționează să 
continue eforturile sale în vederea 
creării unei „forțe nucleare națio
nale' independente de N.A.T.O. 
Washingtonul încearcă să exercite 
noi presiuni asupra conducătorilor 
francezi pentru a „îmblînzi Franța”, 
după cum se exprimă ziarul ameri
can „New York Times'.

Charles Bohlen, fost secretar ad
junct al Departamentului de Stat, a

O mare realizare 
științifică“

Savanț) americani despre cercetarea 
prin radar a sistemului solar 

de către U.R.S.S.

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
TASS: Comunicarea Academiei 
Științe a U.R.S.S. din care reiese 
în vara anului 1962 oamenii de știință 
sovietici au obținut prin radiolocație 
rellectarea de pe planeta Mercur a 
unor semnale emise de pe Parvînt a 
produs o mare impresie în cercurile 
științifice din S.U.A.

Savanții americani, scrie ziarul 
„Washington Post and Times Herald", 
apreciază această experiență drept „o 
mare realizare științifică". Asemenea 
experiențe nu au efectuat nici sa- 
vanții americani, nici cei englezi.

Savantul american S. Rechtin a ca
racterizat această remarcabilă reali
zare drept „un nou pas important în 
cercetarea prin radar a sistemului 
solar".

Conferința internațională 
de la Oxford a partizanilor 

dezarmării nucleare
LONDRA 6 (Agerpres). — Conferința 

internațională a partizanilor dezarmării 
nucleare, care își desfășoară lucrările 
la Oxford și la care participă 70 de 
reprezentanți ai organizațiilor pacifiste 
din 17 țări, a adoptat hofărîrea de a 
crea o Confederație internațională pen
tru dezarmare și pace.

Telurile organizațiilor din diferite 
țări participante la această confedera
ție, se spune în declarația publicată, 
vor fi lupta pentru dezarmarea genera
lă și totală și rezolvarea pașnică a tu
turor conflictelor ; lupta împotriva fabri
cării, experimentării, stocării și folosirii 
armei nucleare, împotriva tuturor baze
lor nucleare, împotriva participării 
uniuni nucleare de orice tip.

La 5 Ianuarie jun
ta militară din Peru 
a proclamat starea 
excepțională pe în
treg teritoriul țării. 
Autoritățile au efec
tuat numeroase per
cheziții și au Închis 
sediile unor organi
zații democratice. în 
cursul zilei de sîm- 
hătă au fost arestate 
300 de 
Măsurile
au drept scop 
înăbușe lupta 
selor populare, 
a căpătat o deose
bită amploare în ul
timele săptămîni. în 
diferite locuri, s-au 
desfășurat importan
te acțiuni muncito
rești. Unele între
prinderi au fost puse 
sub controlul mun
citorilor. In fotogra
fie : secția de cocsi
ficare a întreprin
derii miniere „Cerro 
de Pasco Corp.”, 
după ce poliția șl 
armata au reușit să-i 
evacueze cu forța pe 
greviști.

EVENIMENTELE DIN CONGO
• După sosirea lui Bunche la Leopoldville • Forțele O.N.U. au renunțat la ofen
siva spre Kolwezi • Chombe își reface forțele • Trupele katangheze primesc în

tăriri de la colonialiștii portughezi
LONDRA 6 (Agerpres). — La 8 

ianuarie Ralph Bunche, secretar ge
neral adjunct pentru problemele po
litice speciale ale O.N.U., care a sosit 
în Congo într-o misiune specială, a 
plecat pe calea aerului la Elisabeth- 
ville, însoțit de Gardiner, conducă
torul operațiunilor O.N.U. în Congo.

După cum arată corespondentul 
din Leopoldville al agenției Reuter,

BONN 6 (Agerpres). — Dirk Stik
ker, secretarul general al N.A.T.O., 
a părăsit sîmbătă seara Bonn-ul, 
după o vizită neașteptată de 48 de 
ore în cursul căreia a avut convor
biri cu cancelarul Adenauer și cu alți 
conducători ai R.F.G.

Agenția France Presse arată că în
trevederile lui Stikker au fost, între 
altele, menite să pregătească apro
piata întîlnire dintre Adenauer și de 
Gaulle.

Ministrul de război al Angliei 
a plecat In S.U.A.

LONDRA 6 (Agerpres). — La 6 ia
nuarie, ministrul de război al An
gliei, John Profumo, a părăsit Lon
dra plecînd pe calea aerului în 
S.U.A., unde va avea o serie de în
trevederi cu înaltele oficialități mi
litare ale Pentagonului. Potrivit re
latărilor agenției France Presse, a- 
ceastă călătorie este strîns legată de 
consecințele tratativelor dintre 
Kennedy—Macmillan de la Nassau.

Trupele diemiste dezlănțuit In ultimul timp largi opera
țiuni „de curățire" împotriva patrioților sud-vietnamezt. In ciuda 
superiorității în armament american, aceste operațiuni nu șl-au atins 
scopul ; trupele diemiste au suferit o serioasă Infrîngere cu prilejul lupte
lor de la Mytho. în fotografie : soldați sud-vletnamezl folosind elicop
tere de proveniență americană in timpul luptelor cu forțele patriotice.
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Un aspect din timpul luptelor care au avut loc în Congo : soldați 
katanghezi luați prizonieri de trupele O.N.U. sînt încărcați într-un camion.

această călătorie a fost întreprinsă 
de Bunche pentru a se informa per
sonal cu privire la situația din Ka
tanga. în același timp în cercurile 
diplomatice din Leopoldville se în
trevede posibilitatea unei întîlniri a 
lui Bunche și Gardiner cu „pre
ședintele" Chombe.

în alte informații sosite din Congo 
se spune că trupele O.N.U. continuă 
să execute ordinul de a nu între
prinde o ofensivă spre Kolwezi —• 
ultimul mare punct fortificat, unde 
s-au cuibărit separatiștii katanghezi.

In informația transmisă din New 
York de corespondentul agenției 
Reuter se spune, printre altele, că 
„presiunile politice, caracterul deli
cat al relațiilor dintre Belgia și 
O.N.U., precum și poziția dezaproba
toare a Angliei precumpănesc, după 
cît se pare, asupra considerentelor 
militare, cel puțin deocamdată". 
După cum arată corespondentul, nu 
se știe deloc cît de mult se inten
ționează să se aștepte ca Chombe 
„să-și bage mințile în cap".

în cursul retragerii, Chombe și-a 
păstrat jandarmeria aproape intactă. 
Acum el se grăbește să profite de ră
gaz pentru a-și întări forțele. Ținînd 
seama de faptul că Chombe a rămas 
izolat de vechile căi de aprovizio
nare din Rhodesia de nord, în aju
torul lui au venit colonialiștii portu
ghezi care se tem de o intensificare 
a luptei de eliberare a poporului an-

Ce scrie presa din țările africane
ACCRA. In spatele acțiunilor 

forțelor armate ale O. N. U. în 
Congo se ascunde „ghemul in
tereselor contradictorii" ale S.U.A., 
Angliei și Belgiei, scrie săptămîna- 
lul ghanez „SPARK" într-un articol 
consacrat luptei dintre puterile im
perialiste pentru dominația în Con
go. „Scopul final al S.U.A. constă în 
a-și instaura dominația asupra Con- 
goului, îndată ce vor lua sfîrșit ope
rațiunile efectuate acolo de O.N.U.“, 
declară ziarul.

In același timp Statele Unite duc 
tratative de culise pentru a obține 
formarea unui „guvern congolez cen
tral condus de oameni politici 
cu tendințe proamericane", scrie 
„Spark".

în Congo, arată săptămînalul, po-

golez ca urmare a unificării Con- 
goului.

După cum transmite din Kolwezi 
corespondentul agenției Associated 
Press, acolo a sosit un eșalon încăr
cat cu muniții și arme. S-au adus, 
de asemenea, patru cisterne de ben
zină de care se resimte în mod deo
sebit lipsă în Katanga. Potrivit in
formațiilor existente, în ultimele 
cîteva zile în portul angolez Lobito 
au ancorat nave încărcate cu mijloa
ce tehnice de luptă destinate 
tangăi.

★
După cum anunță agenția France 

Presse în tabăra colonialiștilor și a 
secesioniștilor katanghezi se fac pre
gătiri în vederea unui contra
atac împotriva forțelor O.N.U. A- 
vioane de vînătoare ale Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandului 
au primit sîmbătă ordinul de a pa
trula la granița dintre Rhodesia de 
nord și Katanga. Autoritățile rhode- 
siene pretextează că asemenea zbo
ruri ar fi, chipurile, necesare în urma 
unor pretinse încălcări ale frontie
rei Rhodesiei de către avioane ale 
O.N.U. Totodată, după cum relatează 
agenția U.P.I., citînd surse 
O.N.U., „ministrul de interne” ; 
Chombe, Munongo, a alcătuit i 
mată compusă dintr-o mie de 
cenari care înaintează dinspre 
tiera cu Rhodesia de nord spre Eli- 
sabethville. Această armată este în
zestrată cu care blindate și artilerie.

litica S.U.A. vine în contradicție cu 
interesele Angliei și Belgiei, deoare
ce americanii vor să măture din cale 
toate societățile străine care îi îm
piedică să stăpînească neîngrădit în 
economia congoleză.

ADDIS ABEBA. Etiopia se pro
nunță cu hotărîre pentru lichidarea 
cît mai grabnică a crizei congoleze pe 
calea lichidării forțelor lui Chombe și 
unificării Katangăi cu Congo. La 5 ia
nuarie, ziarul „ADDIS ZAMAN" a 
scris : „Chombe nu are nimic comun 
cu africanii, în afară de culoarea 
pielei. Acțiunile lui, planurile lui sînt 
aceleași cu ale imperialiștilor. Din 
cauza lui, de doi ani au loc în Con
go tulburări. Din cauza lui și-au 
pierdut viața asemenea luptători ca 
Lumumba și alții".
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