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Pentru • I • • •indicii

repararea mașinilor
Laminate mas multe

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ»

al Comitetului Centra! a! P.M.R

La fel ca numeroase între
prinderi din țară, Fabrica de 
posfav-Buhușl șl-a dezvoltat 
simțitor în ultimii ani capacita
tea de producție. în fotografie : 
Un aspect din secția de filatu
ră a fabricii înzestrată,cu ma
șini și utilaje moderne de mare 
randament.

(Foto : V. Gheorghe)

Pe cuprinsul întregii țări, oa
menii muncii din fabrici și uzine, 
de pe șantiere, din mine, schele 
petroliere și alte unități socia
liste au pășit în noul an cu ho- 
tărîrea de a dezvolta neîntrerupt 
realizările obținute, de a înfăptui 
cu cinste sarcinile de plan pe 
1963 — al patrulea an al planului 
șesenal.

Folosind experiența acumulată 
în întrecere, punînd, în conti
nuare, la baza activității pentru 
îndeplinirea planului prevederile 
Directivelor C. C. al P.M.R. cu 
privire la. criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, oamenii 
muncii sînt chemați să ridice pe 
o treaptă și mai înaltă întrecerea 
socialistă, să realizeze în mod 
exemplar, ritmic și la toți indicii 
sarcinile de plan ce le revin în 
acest an.

Analizîndu-și cu exigență acti
vitatea desfășurată pînă acum, ți- 
nînd seama de posibilitățile reale 
existente în fiecare sector, secție 
sau loc de muncă în parte, de 
propunerile făcute cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe 1963, 
colectivele întreprinderilor își 
iau noi angajamente în întrece
rea socialistă. In angajamentele 
lor, oamenii muncii își propun să 
dezvolte în continuare lupta 
pentru o calitate superioară a 
produselor, pentru extinderea 
tehnologiei moderne și a meto
delor avansate de lucru, organi
zarea cît mai judicioasă a muncii, 
să sporească continuu producti
vitatea muncii, să realizeze în
semnate economii și beneficii 
peste plan.

Publicăm astăzi angajamentele 
pe care și le-au luat recent cîteva 
colective de întreprinderi din 
țară în întrecerea pentru îndepli
nirea planului de stat pe 1963.

Tn lumina Directivelor celui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R. și a Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întreceri' socialiste, colectivul de mun
citori, tehn cieni, ingineri și funejionari de la Uzinele „Re
publica“ din Caoifală și-a luat următoarele angajamente :

— să îndeplinească exemplar sarcinile ce-i revin 
din planul pe anul 1963, depășind prevederile planu
lui de producție cu 1 115 tone țevi finite în valoare de 
4 970 000 lei ;

— să dea produse de calitatea l-a în proporție 
de 87 la sută ;

— să reducă consumul specific de materie primă 
față de norma de consum cu 2,5 kg pe fona de 
feavă, ceea ce va reprezenta o economie în valoare 
de 137 000 lei ;

— să mărească indicii extensivi de utilizare la cele 
două laminoare de la 74% la 75,3n/o, iar indicii inten
sivi la laminorul de 6 foii de la 14 tone/oră la 14,3 
fone/oră, iar la laminorul de 3 țoii de la 5,7 fone-/oră 
la 5,8 tone-/oră :

— să sporească productivitatea muncii cu 1% fafă 
de sarcina planificată ;

— să realizeze ca produse noi burlane și prăjini 
de foraj din ofeluri speciale pentru mari adîncimi ;

să dea economii peste plan în valoare

și de bună calitate
600 000 Iei șl beneficii pesfe plan în valoare 
1 0C0 000 Ici.

Pentru realizarea angajamentelor vor fi luate, printre altele, 
următoarele măsuri fehnico-organizalorice care au fost stabi
lite în urma propunerilor făcute de muncitori și tehnicieni cu 
prilejul dezbaterii cirrelo- de plan :

— introducerea metodei de lucru la lominorul de 
6 țoii, cu două tobe perforatoare rezervă, pentru re
ducerea timpilor de opriri la schimbarea de cilindri. 
Măsura va duce la creșterea producției cu circa 300 
fone/an și se va introduce începînd de la 1 VII 1963 ;

— îmbunătățirea calibrafiilor de la laminorul re- 
duefor de 3 (oii, în scopul reducerii pierderilor prin 
capete îngroșate. Măsura va avea drept rezultat re
ducerea consumului specific de oțel cu circa 10 tone/ 
lună și se va introduce începînd de la 1 VI 1963 ;

— exiinderea mecanizării la ev.cuarea și prinderea 
țevilor la bancurile de tras, în scopul reducerii efor
tului fizic al muncitorilor și creșterii productivității 
muncii ;

— confecționarea unei instriații pentru aplicarea 
tratamentului termic de nifro-cemenfare la sculele de 
laminare, în scopul creșterii duratei lor de utilizare, 
precum și altele, care vor asigura realizarea acestor 
angriamente.

Cele mai frumoase modele
Zilele acestea au fost anunfate între

prinderile cîștigătoare ale concursului 
pentru cele mai frumoase modele de 
confecții și tricotate pe anul 1962. In ca
drul concursului, la care au participat 
toate fabricile din (ară din ramura respec
tivă, creatorii au realizat un număr im
portant de noi modele de tricotaje, rochii, 
taioare, mantouri, costume pentru bărbați, 
îmbrăcăminte pentru copii etc. Juriul a 
atribuit premii fabricii „București" — 
pentru cele mai reușite modele de con
fecții și tricotaje, Întreprinderii ,,Tricoul 
roșu"-Arad și Fabricii de tricotaje din 
bumbac „Timișoara" — pentru cele mai 
frumoase tricotate, precum și întreprin
derilor „Arfa modei"-București și „Mon- 
diala"-Salu Mare. (Agerpres)

ORADEA fcoresp. „Scîn- 
feii"). — La S.M.T. Șicula 
un număr de 14 brigăzi de 
mecanizatori se întrec pen
tru titlul de brigadă frun
tașă în efectuarea la timp 
și de bună calitate a tutu
ror reparațiilor.

Pînă la 10 ianuarie meca
nizatorii de la acest S.M.T. 
reparaseră circa 70 la sută 
din numărul mașinilor și 
tractoarelor planificate. Ast
fel au fost reparate și re
cepționate 132 tractoare 
din cele 173 planificate,

De asemenea

și tractoarelor
138 pluguri din cele 170 
prevăzute.
au mai fost reparate 110 
semănători de păioase și 
porumb, 40 de cultiva
toare și grape cu disc fi 
altele.

Consfătuire a activiștilor culturali
TG. MUREȘ (coresp. „Scîntcii"). — 

Ieri la Reghin a avut loc consfătui
rea organizată de către comitetul 
raional de cultură și artă la care au 
participat directori de cămine cultu-

rale și bibliotecari comunali. Pe mar
ginea referatelor prezentate au fost 
dezbătute probleme legate de desfă
șurarea învățămîntului agrozootehnic 
de masă în satele raionului.

în continuare s-au dat recomandări 
pentru perioada pregătirii și desfășu
rării alegerilor în sfaturile populare, 
discutîndu-se totodată probleme le
gate de munca punctelor de agitație.
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Noi săli de clasă 
in construcție

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din cadrul Direcției generale con- 
strucții-montaj a Sfatului popular al 
Capitalei au început lucrările de con
strucție la un număr de 5 școli, to- 
talizînd 96 săli de clasă. Printre a- 
cestea se numără cele de pe străzile 
Grădina Bordei, Zlătescu, Finta-Po- 
rumbacu ș.a.

La unele din acestea, lucrările sînt 
avansate, ajungîndu-se cu zidăria la 
ultimul nivel.

Pentru o producție sporită 
de cărbune cocsiîicabil

HOTARIREA PETROLIȘTILOR DEN ROLDEȘTI

Cu ocazia prelucrării cifrelor de plan pe anul 1963, muncitorii, tehni
cienii și inginerii exploatării miniere Lupeni au iăcut numeroase pro
puneri concrete menite să asigure realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul în curs.

Pe baza centralizării acestor propuneri, colectivul minei șl-a luat, 
printre altele, următoarele angajamente în întrecerea socialistă pe 
anul 1963 :

— depășirea planului de producție cu 10 000 tone de cărbune 
cocsiiicabil extras ;

— creșterea, pe exploatare, a productivității muncii la 1,103 
tone cărbune pe post ;

— prin reducerea prețului de cost se vor realiza economii peste 
plan In valoare de 1 500 000 lei ;

— îmbunătățirea calității cărbunelui brut prin micșorarea con
ținutului de cenușă cu 0,2 puncte față de norma admisă ;

— realizarea a 700 000 tone cărbune din abataje cu susținere 
metalică ;

— reducerea consumului specific 
mc/mia de tone ;

— obținerea unei avansări medii 
metri pe lună.

Pentru realizarea acestor angajamente, 
suri tehnico-organizatorice :

— introducerea susținerii metalice 
solă pentru utilizarea rațională a transportoarelor blindate ;

— mecanizarea diferitelor operațiuni de lucru (tăiere, încărcare 
și transport) pentru mărirea vitezei de avansare în abataje și 
galerii ;

— extinderea folosirii benzilor reîncărcătoare, precum și a ma
șinilor de încărcat cu cupă ;

— tăierea mecanizată în abatajele frontale cu mașini de havat 
și plug de cărbune ;

— utilizarea mai rațională a instalațiilor de forță, în vederea 
reducerii consumului de energie electrică cu 0,5 kWh pe tonă ;

— extinderea pușcării selective în locurile de muncă cu inter
calat» de steril. Depozitarea la locul de muncă a sterilului rezultat ;

— organizarea de cursuri pentru ridicarea calificării care să 
cuprindă un număr de 50 maiștri mineri, 50 artificieri, 300 mineri, 
300 ajutori mineri, 100 mecanici și electricieni.

de lemn de mină cu 0,5

la abata|e frontale de 27,5

se vor lua următoarele mă-

moderne cu grinzi In con-

Colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri șl iuncționari din cadrul 
schelei de extracție Boldești, in urma 
prelucrării și dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1963, își ia următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă pe 
anul 1963 :

— depășirea planului produc
ției globale în valoare de 
1 316 000 lei ;

— depășirea planului produc
ției marfă în valoare de 
1 303 000 lei;

— creșterea productivității 
muncii peste plan cu 1 la sută ;

— economii la prețul de cost 
peste sarcina planificată în va
loare de 800 000 lei ;

— depășirea planului produc
ției de țiței cu 2 255 tone ;

— depășirea planului produc
ției de gazolină cu 250 tone.

'Pentru asigurarea realizării anga
jamentelor de mai sus ne propunem 
să aplicăm următoarele măsuri teh
nico-organizatorice :

— vom repara din fondul ac
tiv un număr de 11 sonde pen
tru îmbunătățirea producției ;

— vom face 16 operații aci- 
dizări și tratări tenso-active 
pentru îmbunătățirea receptivi
tății la sondele în injecție și 
mărirea afluxului de țiței 
sondele în producție ;

— vom extinde inhibitărilc 
contra coroziu
nii la un număr 
de 10 sonde, ex- 
perimentînd in- 
hibitări mai e- 
ficiente 
cele

de
12 
în

— vom schimba sistemul 
exploatare Ia un număr de 
sonde din gaz-lift și erupție 
pompaj ;

— prin schimbarea elemente
lor de pompaj și a motoarelor 
supradimensionate, precum și 
prin supravegherea continuă a 
echilibrării sondelor în pompaj 
vom realiza o economie de ener
gie electrică de 100 000 kWh ;

— vom intensifica extracția 
din sondele vechi prin aplicarea 
unor metode înaintate ca : fisu
rări hidraulice, consolidarea ni
sipului etc. ;

— vom intensifica recupera
rea secundară pentru creșterea 
factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcămînt ;

— vom îmbunătăți calitatea 
intervențiilor la sonde ;

— vom reduce consumul 
apă, abur, combustibil și 
gie electrică cu minimum 
sută ;O contribuție importantă lazarea angajamentelor va aduce organizarea calificării seriile de tervenție,de întreținere, electricieni etc.Colectivul de muncă al schelei de extracție Boldești asigură conducerea partidului și guvernului că prin măsurile tehnico-organizatorice stabilite își va îndeplini exemplar angajamentele luate.

de 
ener- 
2 lareali-

la

cursurilor de ridicare a și specializării pentru me- sondori de extracție și in- mecanici pentru motoare

La IPROFIL „Tehnica lemnuluî'-Bucureștl a avut Ioc o însullețită 
adunare a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor în 
cadrul căreia aceștia și-au luat angajamente în întrecerea socialistă 
din acest an. Un obiectiv principal în întrecere este producerea de 
mobilă de cea mai bună calitate șl la un preț de cost cît mai scăzut.

în fotografie : aspect de Ia adunarea ținută ieri la IPROFIL „Teh
nica lemnului" din Capitală. (Foto : Gh. Vințllă)

Schimb de experiență
La Brăila a avut loc un schimb 

de experiență între inginerii și teh
nicienii din întreprinderile orașului. 
Cei peste 500 participant au dezbă
tut pe baza unor referate problema 
introducerii în producție a tehnicii 
noi și tehnologiei înaintate, ridicării 
nivelului profesional al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, rolului 
maistrului în producție etc.

Participanții la schimbul de expe
riență au hotărît să lărgească măsu
rile tehnico-organizatorice în între
prinderi pentru ca sarcinile de pro
ducție ale anului 1963 să fie reali
zate înainte de termen.

(Agerpres)Ce întreprindem pentru folosireamai buna a pămîntuluide introducere în circuitul agricol a noi suprafețe. Au fost identificate, pentru a fi defrișate, sute de hectare ocupate de păduri răzlețe, fără valoare economică, și perdele de protecție ; s-au studiat posibilitățile de a se desțeleni unele pășuni slab productive, de a îndigui anumite suprafețe din luncile inundabile ale rîurilor, de a elimina cu totul sau a restrînge unele drumuri, de a folosi mai rațional pămîntul în jurul centrelor gospodărești etc. Pe baza constatărilor făcute s-a alcătuit un plan concret de măsuri, cu sarcini precise pentru fiecare unitate. Realizarea prevederilor acestui plan a constituit una din principalele noastre preocupări. Ce am cîș- tigat de pe urma acestor măsuri ? Prin îngustarea la 6 metri a unor drumuri care ajunseseră la 12 m lățime, desțelenirea unor pășuni care dădeau producții foarte mici și res- trîngerea la strictul necesar a suprafețelor nefolosite din jurul centrului gospodăresc, colectiviștii din Moză- ceni Deal au cîștigat 154 ha teren pentru arătură.Acțiuni asemănătoare au fost întreprinse în numeroase alte unități agricole. Ele au dus la creșterea suprafeței arabile a regiunii cu 6195 hectare. Trebuie să spunem însă că n-am reușit să folosim încă pe deplin toate rezervele de creștere a suprafeței. N-au fost încă transformate în arabil toate petecele de pădure care au fost propuse pentru defrișare în 1962. în raioanele Curtea de Argeș, Găești și altele s-au tăiat copacii Și tufișurile, dar scoaterea cioatelor se desfășoară greoi. De asemenea, va trebui să intensificăm acțiunea de desțelenire a unor pășuni și finețe slab productive de la șes, desființarea drumurilor de exploatare nerațional amplasate etc.Pe baza studierii posibilităților e- xistente ne-am propus ca în anul acesta să mărim cu alte cîteva mii de hectare suprafața arabilă a regiunii. în acest scop vom continua acțiunea de identificare a surselor de creștere a suprafețelor arabile și vom îndruma conducerile unităților agricole să le folosească pe deplin.O mare atenție vom da și acțiunM

Pentru realizarea sarcinilor trasate de partid și guvern privind sporirea producției agricole, una din cele mai importante probleme care stau în atenția organelor locale de partid și de stat, a consiliilor agricole și a țărănimii colectiviste din regiunea noastră este folosirea rațională a pămîntului. Datorită reliefului frămîntat, numeroaselor dealuri care se întind de-a lungul văilor pînă în zona muntoasă, precum și agriculturii neraționale practicate în trecut în mica gospodărie individuală, în regiunea Argeș procesul de eroziune a solului s-a extins pe mari întinderi.Colectivizarea agriculturii a creat condiții dintre cele mai favorabile pentru a întreprinde acțiuni sistematice, de mare amploare în vederea combaterii eroziunii, valorificării terenurilor slab productive și neproductive, ameliorării, prin îngrășare și amendamente, a solurilor podzolice.Cu sprijinul acordat de stat și sub îndrumarea organelor de partid, în ultimii ani în regiunea noastră s-au întreprins o serie de acțiuni menite

CONSTANTIN BUDAN 
președinte al Consiliului agricol 

al regiunii Argeșsă ducă la folosirea mai bună a pă- mîntului. în multe locuri s-au obținut rezultate bune; cadrele de specialiști și. în unele gospodării, țăranii colectiviști au cîștigat o experiență valoroasă în executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Organizarea și folosirea rațională a pămîntului, sporirea suprafeței a- rabile nu se pot realiza fără cunoașterea exactă a terenurilor existente, pe moduri de folosință, sectoare de producție, grad de fertilitate etc. Datorită măsurilor luate de consiliile agricole, în anul trecut a fost pusă la punct evidența funciară în raioanele Drăgășani, Vedea și Pitești. Odată cu aceasta în raioanele Slatina, Drăgănești-Olt, Costești și Găești au fost terminate lucrările de organizare intergospodărească a teritoriului. Prin aceste lucrări suprafețele de teren ale unităților a- gricole socialiste au fost grupate la un loc, în jurul satelor, în tarlale mari. Aceasta asigură mecanizarea largă a diferitelor lucrări, repartizarea în funcție de criterii bine chibzuite a suprafețelor ocupate de diferite culturi, reducerea la minimum a suprafețelor destinate altor utilizări decît cele legate de producție.Trebuie arătat că datorită măsurilor luate de consiliul agricol regional, lucrările de sistematizare au fost terminate înainte de începerea campaniei de toamnă,’ astfel că unitățile agricole au putut să intre pe noile perimetre înainte de începerea muncilor agricole. în luna noiembrie anul trecut lucrările de sistematizare s-au început și în raioanele Drăgășani, Vedea și Pitești, urrnînd ca ele să fie avizate în februarie-mar- tie a.c. în luna august, după ridicarea recoltei, în aceste raioane se vor fixa hotarele unităților, potrivit noilor perimetre.Sub îndrumarea organelor locale de partid, de stat și a consiliilor a- gricole, colectiviștii și lucrătorii din gospodăriile de stat au desfășurat a- nul trecut o largă acțiune de valorificare a terenurilor slab productive,

Pe măsura exigențelor cumpărătorilor
In marea sală a cantinei Fabricii 

de confecții și tricotaje București 
a avut loc zilele trecute o aduna
re pentru stabilirea angajamente
lor colectivului pe anul 1963.

înainte de adunare am rugat pe 
cineva din conducerea întreprin
derii să-mi arate vreun material 
de sinteză de la dezbaterea ci
frelor de plan.

— Poftim — și mi se în'inse un 
dosar voluminos. E mare și gros 
cit un

Am 
aveam în țață, și care nu era alt
ceva deci1 planul de măsuri teh
nice și organizatorice al colecti
vului fabricii, că la dezbaterea sar- 
cinilor de plan care a avut loc nu 
de mult au luat cuvînful sute de 
oameni, că ei au examinat cu grijă 
și pricepere de buni qospodari po
sibilitățile existente, au tăcut nu 
mai puțin de 550 de propuneri de 
măsuri tehnice și organizatorice. 
Cunoscîndu-și sarcinile pe anul in 
curs, oamenii n-au p-egelat să-și 
ia angajamente. Toate acestea au

, fost înmănuncheate doar în cîte
va rînduri E vorba de angaja
mentul pe anul 1963 al întregului 
colectiv al fabricii. El urma să fie 
obiectul adunării care se finea în 
sala cantinei.

*

s-a încheiat nu 
spus în adunare

Cîl de plăcut

de

a 
că

roman.
alia1 din „romanul" ce-l

Anul care 
mult — s-a 
a lost rodnic, 
lost pentru cei de fafă să afle 
în 1962 colectivul fabricii a dat
peste plan 220 000 bucăfi confec
ții din fesături, 111 300 tricotaje 
de bumbac și sintetice și 120 000 
perechi de ciorapi și șosete. Alte 
doua cifre globale dau temei de 
îndreptățită mîndrie și imbold 
pentru noi realizări ; productivi- 
tea muncii a fost realizată în 
proporfie de 101,4 la sută. Peste 
sarcina planificată de reducere a 
prefului de cost s-au obținut 
11 500 000 lei economii.

Angajamentele pentru 1963, că
rora le-a dat glas tovarășul losit 
Steinbach, directorul general al

fabricii, au fost ascultate cu a- 
tenție și viu interes, lată cîteva 
dintre ele :

Să se realizeze exemplar 
planul de calitate Ia 
de țesături, tricotaje 
răpi.

Îmbogățirea gamei 
timente la articolele
brăcăminte din țesături, tricot 
și la ciorapi prin introduce
rea în fabricație a 740 modele 
noi.

Depășirea sarcinilor planului pro
ducției globale pe anul 1963 de 
către colectivul fabricii va însemna 
133 000 bucăți confecții de țe
sături, 100 000 tricotaje din 
bumbac, 100 000 ciorapi din 
fire de bumbac și sintetice în 
plus față de prevederile pla
nului anual.

Paralel cu depășirea de 0,5 
la sută a sarcinii de creștere 
a productivității muncii se

decît 
actuale ;

confecții

H

Bîrlad. Locuințe noi pentru oamenii muncii.

«ii»

(Continuare în pag. Il-a) (Continuare in Pag, IIT-a)
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Un tratament termochimic avansat 
care merită o atenții deosebităNumeroase întreprinderi constructoare ae mașini și-au propus să extindă larg în noul an metodele tehnologice înaintate, să ridice, pe baza experienței de pînă acum, nivelul tehnic al procesului de fabricație îh scopul obținerii unor produse de calitate superioară și pentru a asigura o productivitate sporită a muncii.în 1962, în multe întreprinderi s-au înregistrat însemnate progrese în domeniul tratamentelor termice și termochimice — parte integrantă a oricărui proces tehnologic de fabricație. Datorită marilor avantaje tehnice și economice obținute prin utilizarea celor mai moderne tratamente, tot mai multe uzine manifestă interes și dorința de a utiliza și ele în viitor astfel de procedee. în cele de mai jos vreau să prezint a- vantajele unui procedeu nou de tratament termochimic pe care l-am utilizat cu succes în uzina noastră și căruia, după părerea noastră, merită să i se dea o atenție deosebită în viitor, dat fiind marea lui eficacitate practică.Calitatea unui produs nu se apreciază numai prin precizia geometrică sau prin valoarea performanțelor pe bancul de probă, ci și prin felul cum se comportă în exploatare, unde apar solicitări mecanice de durată, solicitări la uzură etc. Comportarea în exploatare este determinată atît de călitatea materialelor, cît mai ales de tratamentul termic aplicat pieselor respective, deoarece folosind un tratament termic perfecționat, chiar și în cazul unui material obișnuit se pot obține proprietăți superioare. Sînt dese cazurile în care ■randamentul, puterea sail durata în exploatare a unor agregate sînt influențate substanțial de calitatea tratamentului termic aplicat pieselor componente.Printre celé mai noi și avantajoase procedee se numără tratamentul 

termochimic de carbonitrurare sau nitrocementare. El se bazează pe difuziunea simultană în suprafața metalului, a carbonului și azotului ■în stare născîndă dintr-un mediu gazos. Procedeul se aplică de cîțiva ani Si. a luat o mare extindere îh U.R.S.S. și în alte țări. La noi în țară primele încercări s-au făcut în 1957.Deoarece specificul producției și seria de fabricație ă uzinei noastre ofereau posibilități largi de aplicare a acestui procedeu, am început experimentarea lui. Rezultatele cele mai bune s-au obținut folosind a- mestecul gazos format din 75 la sută gaz metan și 25 la sută' amoniac ; aceste substanțe sînt în prealabil amestecate și șpoi introduse într-o cutie de cementare obișnuită, prevăzută cu o conductă de introducere a amestecului gazos și un orificiu - de evacuare a gazelor reziduale.Là sfîrșitul anului I960 în uzina noastră s-a trecut la aplicarea în producția de serie a carbonitrurării. în momentul de față se aplică anual la peste 60 de repere ‘din diferite oțeluri, între care axe cu. came, tacheți, diferite àxe, pinioane, șuruburi; bucșe' și alte piese cu greutate de la 5 g pînă la 2 kg. Utilizarea acestui procedeu ne-a asigurat numeroase a- vantaje. în primul rînd, creșterea însemnată a productivității, determinată de viteza mai mare de difuziune și de sporirea capacității de lucru a utilajelor. Astfel, pentru carbonitrurarea unui strat de 0,45 mm, este necesar un timp de menținere la temperatura de regim de 2 ore, față de 3,5 ore cît trebuie pentru cementare. Un cuptor folosit

pentru carbonitrurare ocupă spațiul a două instalații de cianurare lichidă, dar asigură o producție dé 10 ori mai mare. Pe de altă parte, deoarece nu se mai lucrează cu substanțe toxice, s-a eliminat construirea unor instalații complicate de exhaustare necesare în cazul cianurării lichide, s-au înlăturat neajunsurile create de procurarea și înlocuirea creuzetelor și a sărurilor cianürice.Prin creșterea productivității și reducerea consumului de materiale, prețul de cost al tratamentului termic s-a redus la unele repere cu mai bine de 40 la sută, realizîndu-se a- nua] economii de ceste 350 000 lei.La unele repere s-a reușit să se înlocuiască cu succes oțelurile de scule cu Oțeluri-carbon carbonitru- rate, iar oțelurile ■'crom-nicheî cu o- țeluri mai ieftine (oțeluri-carbon și oțeluri crom-molibden). Carbonitru-
Tehnologia modernă 

în producție
rarea se poate aplica la oțelurile o- bișnuite și la cele de scule. La oțelurile cu nichel în scopul reducerii procentului de austenită reziduală care micșorează duritatea, se recomandă după carbonitrurare o călite și apoi o revenire. Am constatât că aplicarea după călire a unui tratament sub 0°C și apoi revenirea sînt foarte eficace.ApliCînd tratamentul dé c'arboni- trurare ne-am convins că este 0 prejudecată că oțelurile crom-nichel ar fi de neînlocuit. Susțin această a- firmație cu un singur exemplu : la piriioanelè pentru cutiile de vitézé de la autocamioane, tractoare său mașini-unelte, de pildă, 'Se Obțin performanțe superioare folosind oțeluri slab aliate crôm-molibdén cù conținut de carbon între 0,22—0,30 Ta sută, la care după carbonitrurare se aplică o călire imediată în ulei la 180°C.Trebuie arătat că și fontele cu grafit hodulâr, 'maleabile și peiiito- feritice se pot de asemenea carbor.i- trura. La Uzina „Timpuri Noi”- Eucurăști s-au carbonitrurat cu , bune rezultate piese din fontă, cum ar fi axe cu pinioane și cămăși de cilindri.Faptul că piesele carbonitrurate nu mai trebuie călite în apă, cum e cazul la tratamentul în baia cu cianură, ci se pot căli cu foarte bune rezultate în ulei, constituie un mare avantaj. Metoda asigură micșorarea simțitoare a deformațiilor, deoarece carbonitrurarea se execută la temperaturi; relativ scăzute (în general sub 860°C) iar răcirea se face îh ulei. Micșorarea deformațiilor permite, spre exemplu, să se lase pentru rectificare un adaos de două ori mai mic decît în cazul cemeh'tării și căli— rii în apă.De'sübliniat este de 'àse'menéa rezistența la uzură a stratului carbonitrurat, de două ori mai mare decît a unui strat cementat. Aceasta face ca durata în exploatare a unor produse să crească foarte mult, chiar în cazul unor temperaturi de lucru ridicate.Iată cîte elemente pledează pentru extinderea acestui procedeu înaintat. Carbonitrurarea se poate aplica în numeroase ramuri industriale : la piese pentru cutii de viteze, mașini textile, mașini agricole, motoare, mașini de scris și calculat, mașini de cusut, diferite aparate 

etc. în general, toate piesèle care se cianurează sau se cementează pot fi tratate astfel.După cum se vede, acest tratament termochimic avansat asigură importante avantaje tehnice și economice Ele ar deveni, cu mult mai mari dacă s-ar folosi cuptoare moderne. Agregatele de carbonitrurate cu ciclu automat, pe lîngă faptul că pot efectua carbonitrurarea cu călire integrată, obținîndu-se piese cu minimum de deformare, se pot folosi -și în alte scopuri, cum ar fi normalizarea, recoacerea Și călirea în atmosferă neutră.In general, în uzinele constructoare de mașini se folosesc azi numai cuptoare-cameră, puține fiind electrice și toate avînd o atmosferă oxidantă și decarburantă. Din această cauza, după tratament piesele necesită operații dificile și costisitoare dé curățire prin decapare, sa- blaj, rectificare — toate acestea ri- dicîiid prețul de cost. Dotarea cu a- gregate moderne și utilizarea pe scară largă a carbonitrurării și altor tratamente avansate ar înlătura a- ceastă situație, aducînd mari economii. nù în dé aü pè redusă. Socotesc
Din păcate, experiența uzinei noastre îh aplicarea carbonitrurării este prea mult Cunoscută alte întreprinderi. încercàrilé aplicare îh alte uzine din țară fost, după cîte arh aflat, timide, scară mult prea că acest procedeu tehnologic deosebit de avantajos este cu totul insuficient valorificat. Cred că Ministerul Metalurgiei Și Construcțiilor de Mașini, Comitetul pentru tehnica nouă, unèle institute de proiectări și cercetări ar trebui să sé ocupe de vaîorificarea și extinderea experienței în acest domeniu. Metalur- giștii noștri se bucură că metoda à început să atragă în mai mare măsură atenția altor colective care doresc s-o aplice și vor sprijini din toată inima orice acțiune dé acèst fel.
Ing. ALEXANDRU TEÖDÖRESCU 

metălurg-șef 
Uzinele metalurgice-Sinaia

Cercul de radio al Casei pionierilor din Satu Mare.

S C î K T E I A

RĂSFOIND 
SCRISORILE

ACTIVITATE CULTURALĂ
ÎN G.A.C.

în G.A.C. „Flacăra Roșie“ din co
muna Crăciunei, raionul Drăgăneșfi- 
Olf, se desfășoară o bogată activita
te culturală. Aici există o echipă de 
teatru, una de dansuri populare și o 
brigadă artistică. în aceste zile dé 
iarnă, cele trei formații conduse de 
către cadre didactice din comună 
prezintă programe artistice mult 
apreciate de colectiviști. Un deose
bit sprijin îl dau învățătoarele 
Georgefa Ciobanu și Silvia Dumi
trescu care se ocupă de alcătuirea 
repertoriului și de repetițiile echipe
lor artistice. (De la Angliei Toma, 
funcționar).

ALĂTURI DE COJIÏOR

La fabrica de plăci aglomerate de 
la C.I.L. Tg. Jiu s-a adus de mai 
multă vreme un cojilor mecanic. Ce 
folos însă de vreme ce acum stă fot 
ambalat, iar alături de el se lucrea
ză manual la cojitul lemnelor? în 
fabrică se introduc tot mai mult 
mecanizarea și automatizarea. De ce 
se lasă nefolosit un asemenea agre
gat de mare randament ? (De la 
Victor Nimară, muncitor).

MUZEU ETNOGRAFIC
ÎN ȚARA MOȚILOR

Muzeul etnografic sătesc al comu
nei Lupșa din Valea Arieșului, 
a fost înjghebat acum doua de
cenii și jumătate de către învă
țătorul Pamfiliu Albu, care-| con
duce și în prezent. De-a lungul 
anilor, exponatele lui s-au înmulțit 
continuu. în clădirea cu două etaje, 
construită în stilul popular specific 
acestei regiuni, sînt expuse multe 
și felurite unelte de uz casnic, din 
cele mai vechi timpuri și pînă azi. 
Alături de țesătur1 a căror vechime 
se numără cu secolele, sînt expuse 
țesături șj covoare de o mare fru
musețe lucrate în zilele noastre,

Toate acestea fac ca muzeul et
nografic din Lupșa să fie vizitat afît 
de turiști din țară cît și de peste 
hotare. (De la D. Cocîlnău, pro
fesor).

I
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La cabana „Diham“ din munții Bucegi (Foto î Agerpres)

Pe măsura exigențelor 
cumpărătorilor

(Urmare din pag. î-a)

vor realiza peste pian economii de 
lO OOO CCO lei, depășindu-se, de ase
menea, sarcinile de beneficii cu 
6 000 000 Iei.

în adunare s-a vorbit despre cîteva 
din cele mai importante măsuri tehnice 
și organizatorice pe seama cărora va fi 
perfecționat procesul tehnologic, se va 
extinde modernizarea utilajelor existente 
și mica mecanizare, se vor raționaliza 
consumurile specifice, va crește perma
nent nivelul de calificare al muncitorilor 
și tehnicienilor.

:S-au îndreptat spre tribună muncitori 
fruntași, tehnicieni și ingineri.

Am spicuit din cuvî'ntul unora dintre ei: 
Magdalena Cherciulescu, tehniciană, 

sectorul Preație : Colectivul sectorului 
nostru își va da toată silința pentru a crea 
modele cit mai adecvate preferințelor 
cumpărătorilor, trainice, frumoase, practi
ce, cu o linie modernă. Vom sfrînge mai 
mult legăturile cu cumpărătorii, îi vom 
consulta mai des asupra gusturilor ce le 
au. De un mare folos în muncă ne sînt 
sugestiile primite la produsele expuse cu 
prilejul celui de-al 4-lea Pavilion de 
mostre, ca și prezentările de modele din 
cadrul fabricii sau al expozițiilor cu vîh- 
zare.

Ion Antonescu, ajutor de maistru, 
sectorul 8, tricotaje : Pentru ca munca să 
ne fie mai spornică, asigur colectivul sec
ției noastre că voi munci așa fel incit 
mașinile de încheiat să fie întreținute și 
să funcționeze în cea mai bună stare, 
voi face împreună cu ceilalți tovarăși de 
muncă revizii și reparații de bună ca
litate.

Florea Bileanu, șeful sectorului 5 
confecții : Sectorul nostru este înzestrat 
In întregime cu mobilier și utilaj nou, 
lucru care, dacă va fi susținut' de o orga
nizare temeinică a producției, ne va per
mite să ne realizăm planul de producție 
în proporfie de 101,5 la sută, iar cel al 
productivității muncii cu 102 la sută.

*
...Astfel, propunerile din filele „volu

mului“ pe care l-am văzut la comitetul 
de partid au fost susținute cu entuziasm 
de cei care au luat cuvîntul. La îndepli
nirea lor își va aduce aportul întregul 
colectiv.

C. MORARU

CfÎMte® Cinematografe)
TEATRE : Teatrul tie Operă și Ealet 

al R.P. Domine : Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca. 
ragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) : Si
ciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Mashefu): Frății Kara
mazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulanclra” (bd. Schitu Mă- 
guțeănii î) : Sfîrita Ioana — (orele 19,30). 
(Sala -Studio — sțr. Alex. Sahiâ nr. 76) : 
Proștii sub clar de lună — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ho
ții și vardiștii — (orele 19,30). Teatrul 
peritr'ù tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Logoâriiciil de profesie se însoară — 
.(orele 20). (Sala Libertatea) : Băiatul din 
■banca döua — (oréle Ï7); Foștii Copii — 
(Prêle 20). Teatrul evreiesc de stat: Vreau, 
să fiii nevasta ta — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical ,-,C. Tăhase" (Sala Sa
voy) : Muzica bat-o vina — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului in 
30 de melodii — (Oțele 20). ■Circul de 
stat: Valea trandafirilor — prezentat de 
Ansamblul circului din R.P. Bulgaria — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Glfeo'rghiu-Dej și Ion Gh. Mau
rer în India ți BJr'riiariia — Vizită .soli
lor pöpör'ülirt rornîn în Indonezia : Tim
puri Noi (rulează Tn 'continuare de la 
orele 10 pînă la. orele 21), Alex. Popov 
(rulează în continuare de Ia orele '9,30 
pînă la orele 20,30. — și .filmul Telegra
me). Povestea ariilor înflăcărați — film 
pentru ecran panoramic : Patria (11; 15;. 
18; 21). Vaporul lui Emil : Sala Palatu
lui R.P. Rorrrine — (orele 19.30 — seria 
de bilete 636), Butrirești (9; 11; 13: 15; 17; 
19; 21), Republica (8,45; 10,45; 12.45:' 15; 
17; 19,15; -21:30). Soțul soției sale ••'rulează-' 
la cinematografele 'Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
G. CPșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dă-'i îna
inte fără grijă rulează la cinematogra
fele Magheru (10,30; 12,30; 15; 17; 19;.
21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Li
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Că-: 
zută din lună — cinemascop — V. Alec- 
sandri (13,15; 15,45), Elena Pavel (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Flacăra (16; 18,15; 
20,30), Floreasca (15,30; 18; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Omul de lîngă tine : înfrățirea între 
popoare (15,30; 17,45; 20), Volga (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Piticul vrăjitor și 
Punguța cu doi bani: Tineretului (orele 
10 și orele 12). Nu e loc pentru animale 
sălbatice și Un curs pentru bărbați : Ti
neretului (orele 14 șl orele 16). Profesiu
nea doamnei Warren; Tineretului (orele 
18 și orele 20,30). Tinerii — cinemascop : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Arta (11; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Mirajul : 
Lumina (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. 
Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 23

August (10; 12'; 14.30; 16,45; 19; 21). Alibiul 
nü ajungë : Central (10,3'0; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Program speclăl pen
tru copii : 13 Septembrie (10; 11,30). Ma
rile fâmilii : 13 Septembrie (14,30; 1G.30; 
18,30 ; 20,30). Intrigă și iubire rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (15,30; 
13; 20,30). Crirhă fără pedeapsă: Cultural 
(16; 18,15; 20,15). Președintele — centau 
înaintaș: 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Dorica 
Simö (16; 18,15; 20,30). Misterul celor doi 
domni „N" rulează la cinematograful 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Magistratul: 
G'rivița (10,30; 15; 17; 19; 21), Moșilor (16; 
18 ; 20). Ultima bătălie ; rulează la 
cinematograful 8 Mai (15,30 ; 18 ; 20,15). 
FecirO pleăcă îh Sietra : V. Roaită 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 1845; 20,30), 
Aurei Vlaicu (15; 17; 19; 21). Povestiri ve
sele : -Unirea (16; 18; 20), G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). Tintin și misterul „Linei de 
aur” rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (11,; 15; 17; 19; 20,45). Cînd co
media era tege — Vîrsta de aur a co
mediei : Munca (15; 18 ; 21). Pirații ae
rului — cinemàscôp : Popular (16 ; 18,15 ; 
20,30). Sub ploaia atomică — cinemașcop: 
16 Februarie (16; 18; 20). Miracolul lupi
lor — ‘cihéina'scop : iriMează là cine'ihätp- 
grafui M. Emineseu (14; 16,30; 19; 21,30). 
Permisie pe țărm rulează la cirie'matb- 
grafihl life Pi'ntiliè (16-; 18; 20). Regăsirea: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21), Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Vîrsta dragostei rulea
ză la 'cinemàtograïùï Ölga Băiteic (Tâ; 17; 
19; 20,45). • Fantomele din Spessart ; 30
Decembrie (11,30; Ï5: 17; 19; 21). Cînd co- 
pà'cîi 'eraù màrï:: B. Del'àvtàncéà (16 ; 
18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a continuat să se 

răcească mai ales în Moldova. Çerùï a 
fost variabil, mai mult acoperi,!. Au căzut 
ninsori tempotăre mai mult în Transil
vania ,și cu caracter local, în celelalte 
regiuni. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ot'a 14 în
registra valori cuprinse între plus , 5 
grade la Oravița și minus 12 grade la 
Avrămeni. în București : vremea a con
tinuat să se răcească iar cerul a fost mai 
mult acoperit. Vint slab pînă la potrivit 
din nord-est. Temperatura aerului la ora 
14 a fost de minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele dé 12, 13, 
șl 14 Ianuarie. In țară : vremea se men
ține închisă șl rece. Ninsori temporare 
vor cădea în jumătatea de sud a țării ; 
vîntul va sufla potrivit, eu intensificări 
din est. Temperatura staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 grade 
și minus 15 grade, local mal coborîte în 
nordul Moldovei, iar maximele între 
plus 2 gradé și mihus 8 grade. Ceață 
dimineața, spre sfîrșitul intervalului. 
In București : vremea se menține în ge. 
neral închisă și rece. Temporar va ninge. 
Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări 
din est. Temperatura staționară.

Realizări de seamă 
în ocrotirea sănătățiiPrintre marile realizări economice și sociale obținute în țara noastră în anii puterii populare se înscriu și succesele deosebite în domeniul ocro_ tirii sănătății poporului.în trecut țara noastră deținea în statistica mondială a mortalității generale și infantile, a mortalității prin tuberculoză, prin boli infecto-conta- gioase, ca și a morbidității prin cele mai multe boli, until din locurile cele mai defavorabile. Această situație era confirmată chiar de documente oficiale din acea vreme. însăși „Enciclopedia Romîniei" (vol. I — 1938) recunoștea că... „-marea masă a populației noastre este practic lipsită 

de orice asistență medicală".După eliberarea .patriei noastre, punîn'dù-se bazele dezvoltării industriale și agricole a țării, o preocu- pâre centrală a partidului a fost și problemă ré'drésàrii situației sanitare. S-au luat măsuri pentru reorganizarea Asistenței medicale și lărgirea rețelei de unități sanitare la o- râșe și saté.Sub conducerea partidului, poporul nostru a obținut an de an progrese însemnate. Puternica dezvoltare. a producției industriale și agricole a țării a constituât p bază serioasă pentru creșterea considerabilă a nivelului de trai al oamenilor muncii și, Odată cu aceasta, a -stării de sănătate a populației. După datele rezultate din analiza bugetului familiei se constată creșterea consumului alimentar al populației. Consumul familiilor de muncitori a crescut față de anul 1938 de aproximativ 2—2,5 ori în ceea ce privește grăsimile, carnea, zahărul etc., iar în structura a- limentației țărănimii se remarcă o creștere accentuată îndeosebi la consumul de produse animale.Vasta campanie de construcție de locuințe, 'extinderea investițiilor în ■domeniul lucrărilor edilitare, de gospodărie comunală, al alimentării cu apă a orașelor, âl canalizării și iluminatului âu constituit, de asemenea, ö bază puternică pentru ridicarea bunăstării și sănătății poporului muncitor.

Dr. VOINEA MARINESCU 
Ministrul Sănătății 

și Prevederilor SocialeActivitatea planificată desfășurată de stat pentru ridicarea nivelului de trai și .social-sanitar se oglindește direct în indicii de dezvoltare fizică a populației. Grăitor din acest .punct de vedere este rolul condițiilor de viață în determinarea caracteristicilor dezvoltării fizice a copiilor. Cercetările întreprinse de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociâle a- rată că tineretul, copiii se dezvoltă atît în greutate, perimetru toracic, cît și în înălțime. Datéle comparative, obținute pe baza studiilor efectuate în anii 1950 și 1957 asupra unui număr de peste 310 000 de copii de la 0—18 ani, indică o creștere în greutate care atinge valori de 5,8 kg, în înălțime pînă la 6,2 cm și a perimetrului toracic pînă la 3,9 cm.Bugetul ocrotirii sănătății, al prevederilor și asigurărilor sociale, ca și acela destinat culturii fizice și sportului a crescut necontenit, ridi- cîndu-se la 8 261,7 milioane lei în anul 1961, față de 1 856,6 milioane lei în 1950. Bugetul pentru anul 1963 prevede o creștere și mai importantă a acestor fonduri, ajun- gîndu-se la 9 585,1 milioane lei.Pentru a se asigura o asistență medicală corespunzătoare cerințelor au crescut puternic numărul instituțiilor sanitare, dotația și asigurarea lor cu cadrele necesare. Avem astăzi un sistem de asistență medicală bine. organizat, cu instituții sanitare în continuă dezvoltare, dotate cu aparatură modernă și încadrate cu personal medico-sanitar bine pregătit, repartizat atît la orașe cît și la sate.în ultimii ani s-au construit spitale moderne în numeroase orașe ale țării, ca de exemplu : spitalul Fundeni, spitalul de copii din Bacău și sanatoriile TBC Borșa și Mangalia, numai aceste două unități însumând peste 1500 de paturi, Sana*

poporuluitoriul balnear Mangalia etc. Au mai fost construite numeroase dispensare, staționare și multe unități sanitare la sate. Față de circa 33 000 de paturi existente în unități sanitare în anul 1938, avem astăzi aproape 180 000, dintre care numai paturile destinate asistenței medicale (în a- fara celor din sanatorii balneoclimaterice, preventorii) depășesc 137 000.în prezent, asigurarea populației cu medici în țara noastră este, potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, dintre cele mai buhe, revenind aproximativ 700 locuitori la un medic și mai puțin dé 300 locuitori la un lucrător mediu sanitar. în mediul rural își desfășoară activitatea circa 7 000 de medici și 17 000 de cadre medii sanitare, față de 1 486 medici și 4 85Ö cadre medii în âliul 1938. ierarhizarea funcțiilor medicale, fixarea locului de muncă, sistemul de examene și concursuri, largul schimb de experiență cu țările prietene și îndeosebi cu Uniunea Sovietică contribuie la buna pregătire a cadrelor noastre, fapt care se oglindește și în îmbunătățirea permanentă a calității asistenței medicale ce se acordă în instituțiile sanitare.Capacitatea de cuprindere a asistenței medicale acordate populației rezultă și din cele circa 165 000 000 de proceduri medicale (consultații, tratamente, vaccinări, vizite la domiciliu) efectuate în ultimul an. Dintre acestea, aproximativ 80 000 000 sînt consultații în policlinici și dispensare, la care trebuie adăugate cele peste 17 000 000 analize de laborator și peste 12 000 000 de radioscopii și radiofotografii. Numărul intervențiilor chirurgicale din secțiile de chirurgie ale spitalelor este de aproape 430 000.Astăzi asistența medicală este gratuită, iar îngrijirea în spitale se acordă fără plată marii majorități a populației (salariaților, pensionarilor și membrilor lor de familie, copiilor sub 17 ani, elevilor, studenților, militarilor, femeilor gravide și lăuzelor, mamelor cu copii 

mici). întreaga populație a țării beneficiază de îngrijire medicală gratuită în caz de boli infecto-conta- gioase, tuberculoză, tumori, diabet, urgențe medico-chirurgicale, boli neuropsihice, precum și în multe alte boli. Pe baza dezvoltării puternice a industriéi de medicamente din țara noastră, populația are astăzi la în- demînă un număr din ce în ce mai mare de preparate. începînd din anul 1952 au avut loc 6 reduceri de prețuri la medicamente, variind între 5—50 la sută.Aceste importante realizări au dus la o permanentă întărire a sănătății populației și a capacității sale de muncă fizică și intelectuală. Dacă în trecut noi ne situam printre țările cu starea de sănătate cea mai precară din întreaga Europă, în prezent, mortalitatea generală, mortalitatea maternă, mortalitatea neo- natală (decese la copiii sub o lună), morbiditatea prin malarie, poliomielită, difterie etc. ne 'situează, potrivit statisticilor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, printré țările cele mai evoluate. în anii puterii populäre, durata medie de viață a crescut de la 42 la 66 de ani.Asigurarea cu pensii a oamenilor muncii, al căror buget a crescut din 1950 pînă în 1962 de aproape 9 ori, legislația de ocrotire a bătrînilor, acțiunea de recuperare medicală și socială a invalizilor întregesc ansamblul de măsuri pentru bunăstarea populației.Toate aceste succese reflectă politica sanitară justă a partidului și guvernului nostru, care are ca fir călăuzitor profilaxia, lupta pentru prevenirea Îmbolnăvirilor. Către acest scop sînt îndreptate eforturile cadrelor medico-sanitare, sprijinite în munca lor de participarea din ce în ce mâi activă a întregii populații la apărarea propriei sale sănătăți.Scopul profilaxiei în concepția medicinei socialiste nu se limitează numai la prevenirea și combaterea bolilor transmisibile. înlăturarea sau diminuarea considerabilă a acestor boli permite astăzi ca eforturile să fie îndreptate spre sectoare noi, cum este acela al combaterii bolilor cronice—degenerative și, mai a- Ies, spre prevenirea acestora pe calea studiului medico-social al unor importante probleme medicale și igienice cum sînt : efectele nutriției, influența efortului fizic și intelectual asupra organismului, proble

mele de igienă mintală, igiena maternității și a copilăriei etc.Planurile sanitare prevăd sarcini importante pentru toți medicii în vederea răspîndirii cunoștințelor educativ-sanitare în mase, astfel îneît acestea să-și însușească deprinderi igienice de viață și de muncă, să adopte o atitudine activă față de propria lor sănătate.Atenția organelor medico-sanitare este îndreptată de asemenea asupra fénomenelor care promovează în mod complex dezvoltarea fizică și psihică a copiilor. Medicii școlari, colaborînd permanent cu profesorii și diriginții de clasă, iau măsuri de înlăturare a factorilor care tulbură sau îngreunează procesul de învă- țămînt. Depistarea precoce și tratamentul imediat al diferitelor tulburări ale stării de sănătate a școlarilor. organizarea unor condiții speciale de învățămînt pentru copiii cu tulburări de văz, auz, vorbire sînt deosebit de importante. De o atenție mare în dezvoltarea tinerei noastre generații së bucură căîirea organismului copiilor prin îmbinarea efectelor stimulatoare ale aerului, apei, soarelui, cu exercițiile fizice, gimnastica, turismul etc.•Acțiunile desfășurate pentru educarea populației în vederea respectării unei alimentații raționale, înlesnirile acordate oamenilor muncii pentru odihnă, excursii la munte sau la mare, recreații colective, constituie factori importanți de prevenire a îmbolnăvirilor, de întărire a sănătății și puterii de muncă.îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern pentru continua dezvoltare a ocrotirii sănătății va duce în anii ce urmează la noi succese în acest domeniu. în anul 1963 se vor pune în funcțiune noi unități sanitare de specialitate, printre care amintim: maternitatea din Bacău cu 225 de paturi și policlinicile din Buzău, Pașcani, Giurgiu, Curtea de Argeș, continuîndu-se lucrările de construcție a spitalului nou din Hunedoara cu 700 de paturi, a spitalelor din Suceava și Medgidia, avînd, respectiv 600 și 300 de paturi, ale policlinicii din Galați etc. Vor începe liberările de construcție a spitalului din Constanța cu 900 de paturi.Construcția noilor obiective sanitare se bazează pe concepția modernă (privind modul de îngrijire și tratament al bolnavilor. în noul spital, sectorul de spitalizare este constituit din saloane mici cu 1, 2, 3 paturi, 

iar sectorul de diagnostic și tratament se bazează pe laboratoare centrale puternice, dotate cu aparatură modernă pentru explorări funcționale, izotopi radioactivi, radiologie, electro-fizioterapie etc.în cadrul dezvoltării asistenței medicale ambulatorii se va acorda o deosebită atenție întăririi asistenței medicale de urgență și asistentei medicale la domiciliu. Astfel, se va asigura satisfacerea cît mai promptă a urgențelor, vor fi create echipe complexe de gardă în secțiile de chirurgie ale spitalelor, vor fi organizate noi servicii de anestezie-réani- mare și transfuzie etc.Se va continua îmbunătățirea a- sistenței medicale în mediul rural, în întreprinderi și în școli, prin înființarea de noi unități sanitare : dispensare, case de naștere, cabinete stomatologice etc.în cursul anului 1963 se va acorda o atenție deosebită acțiunilor de prevenire ;și combatere a virozelor, în special a celor respiratorii și se va continua acțiunea de eradicare a unor boli infecto-contagioase ca : difteria, tetanosul, malaria etc. în acest scop se vor extinde măsurile de imunizare activă a populației cu vaccin antitetanic (4 000 000 locuitori), antidifteric (toți copiii de 3 luni—12 ani), se va efectua vaccinarea antipoliomielitică (întreaga populație de la 3 luni la 32 ani), vaccinarea antitifo-paratifică etc.Noua reglementare a protecției muncii și trecerea controlului acestei activități asupra Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale oferă posibilitatea ca problemele de protecție a muncii, unitare prin conținutul lor, să fie privite în întreaga lor complexitate și să fie rezolvate cu participarea tuturor factorilor cbmpetenți medicali și tehnici. în acest' fel, controlul medical la angajare și cel periodic, instructajul de protecție a muncii, activitatea de orientare profesională, expertiza și recuperarea capacității de muncă se vor desfășura în condiții îmbunătățite. Se va putea urmări cu mai multă eficiență, încă din faza de proiectare, modul în care întreprin„ derile și organizațiile economice respectă normele de tehnică a securității.Prevenirea și combaterea bolii o cronice, care reprezintă în întreaga lume una din principalele probleme de ocrotire a sănătății, vor constitui în anul 1963, ca și în viitorii 2—3 

ani, o preocupare importantă a Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale ; astfel, vor fi înființate noi servicii de consultații de cardiologie in orașele reședință de regiune și raion, centre de chirurgie cardiacă, secții de specialitate în spitalele regionale. Pentru prevenirea și combaterea cancerului se vor înființa, în aceeași perioadă, filiale ale Institutului oncologic, servicii de diagnostic și tratament în centrele regionale și raionale mai importante. Toate acestea vor fi dotate cu aparatură modernă și cu laboratoare de anatomie patologică, astfel îneît să existe. posibilitatea de depistare a stărilor precanceroase, de aplicare imediată a tratamentului și de urmărire activă a fiecărui bolnav.Extinderea asistenței stomatologice a populației va sta în mod deosebit în atenția Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale. Vor fi create în continuare centre mari stomatologice în orașele reședință de regiune și raion, încadrate cu personal de specialitate, dotate cu aparatură modernă, cu laboratoare de tehnică dentară.Este necesar ca în anul 1963 secțiile sanitare și de prevederi sociale să intensifice acțiunile de prevenire ■și combatere a bolilor infecto-contagioase și a bolilor cronice, să îmbunătățească în și mai mare măsură combaterea morbidității și a mortalității infantile. O sarcină deosebit de importantă le revine în domeniul protecției muncii, pentru scăderea în continuare a accidentelor de muncă și a incapacității temporare, precum și în direcția prevenirii îmbolnăvirilor profesionale.îmbunătățirea asistenței medicale în toate domeniile : în întreprinderi, la sate, în școli, asistența de urgență și Ia domiciliu, asistența stomatologică etc. trebuie să stea în atenția întregii rețele sanitare, în vederea satisfacerii optime a cerințelor populației.In anii care urmează, posibilitățile materiale ale ocrotirii sănătății vor crește și mai mult. Lucrătorii din domeniul ocrotirii sănătății, bucu- rîndu-se de sprijinul larg al maselor, se angajează să-și îndeplinească eu cinste sarcinile de răspundere ce le revin, să obțină noi realizări, pe măsura condițiilor create de partid și guvern, în ridicarea ''ontinuă a sănătății popu.-^ lației.
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Pe întinsul țării continuă să se desfășoare intense .pregătiri în 

vederea alegerilor de deputați în sfaturile populare comunale și ale 
orașelor de subordonare raională.

BUCUREȘTI

Comitetele executive 
ale sfaturilor populare 
comunale și ale orașe
lor de subordonare ra
ională din regiunea 
București au terminat 
delimitarea și numero
tarea circumscripțiilor e- 
lectorale : 12 275 cir
cumscripții electorale 
comunale și 531 circum- 
sc-ipfii electorale ale o- 
rașelor de subordonare 
raională. De două zile a 
începu* afișarea decizii
lor sfaturilor populare 
o-in care cetățenii iau 
cunoștinfă de circum
scripția electorală din 
care fac parte. In pre
zent, în loate comunele 
și orașele raionale, sfa
turile populare lucrează 
la întocmirea listelor de 
alegători.

BACĂU

Pe cuprinsul regiunii 
Bacău au fost delimita
te și numerotate un nu

măr de 415 secfii co
munale de votare și 32 
secfii orășenești. Au 
fos* confirmate de către 
comitetu1 executiv al 
sfatului popular regional 
comisiile secțiilor de vo
tare alcătuite din 2 499 
membri. Pînă în pre
zent au fos* desemnate 
în comune un număr de 
2 363 comisii electorale 
de circumscripții, din 
care fac parte peste 
7 000 de colectiviști, me
canizatori, activiști de 
partid și de stal, inte
lectuali și 122 comisii 
electorale orășenești al
cătuite din 366 membri.

IAȘI 
PLOIEȘTI

In regiunea lași s-au 
înscris pînă în prezent 
în listele de alegători 
aproape 230 000 de ce
tățeni, iar în regiunea 
Ploiești, în numai cîteva 
zile s-au înscris în lis
tele de alegători peste

Crearea Consiliului învățămîntului 
profesional și tehnicDe curînd a luat ființă Consiliul învățămîntului profesional și tehnic din cadrul Ministerului Învătămîn- tului. Consiliului ii revine sarcina de a ajuta ministerul în analiza problemelor legale de îmbunătățirea muncii de instruire și educare a e- levilor din învătămîntul profesional și tehnic, de a face propuneri în această direcție. Cele 5 secții ale consiliului se ocupă de problemele privind îmbunătățirea organizării

mai bună a pămmtului
(Urmare din pag. I-a)de îmbunătățire a solurilor acide. Pe baza datelor existente, verificării lor în teren în punctele caracteristice. și în laborator, ne propunem să executăm in 1963 o hartă în ansamblu. pe raioane și gospodării, privind terenurile acide existente. Pe această bază vom stabili urgența de a- mendare a acestor soluri, lucru de mare însemnătate pentru sporirea recoltei la hectar.După cum am arătat la început, în regiunea noastră terenurile erodate ocupă suprafețe întinse. Iată de ce combaterea eroziunii a devenit una dintre cele mai importante preocupări ale organelor de partid și de stat din regiunea noăstră. Datorită măsurilor luate, fenomenul de eroziune a fost stăvilit pe mii și mii de hectare Terenuri care înainte vreme erau socotite pierdute pentru agricultură au fost plantate cu vii și pomi, sînt cultivate astăzi cu diferite plante alimentare.O experiență valoroasă in această privință au obținut-o. printre alții, colectiviștii din Lerești, Valea Mare și Cîmpulung. raionul Muscel Aici, au fost alese terenuri cu o pantă uniformă, care nu depășește înclinația de 25 la sută. După ce au fost a- rate de-a lungul curbelor de nivel, s-a semănat în fîșii late de 8- -10m, orientate de-a curmezișul pantei, trifoi. între aceste fîșii, s-au lăsat altele late de cite 20 -25 metri și care au fost cultivate cu cartofi și porumb siloz. Rezultatele? Pe aceste terenuri care nu produceau mai nimic. s-a ajuns să se recolteze 14 000 — 16 000 kg cartofi la hectar și 25-30 000 kg porumb siloz.Pe pantele cu înclinații mai mari, supuse fenomenului de erodare s-au amenajat terase care au fost plantate cu pomi fructiferi și viță de vie în felul acesta nu numai că a fost stăvilită eroziunea dar s-a asigurat și valorificarea acestor tere

Fotbaliștii noștri și-au încheiat turneul peste hotare

Ieri fe Atena,
ATENA (prin telefon de la trimisul nos

tru) Pe stadionul „Panathinaikos" din ca
pitala Greciei selecționata de tineret a fă
cut iert după amiază o frumoasă demons
trație de 'fötbäl Intîlnind echipa Apollon
— a 'treia dasa'ă în ‘cam'pibnătdl Greciei
— formația romînă a obținu'- victoria' cu 
4—-0 ’Rezufrăfdl esté ^lord's, jèchipà 
greacă 'fiind cotata că una din cele 'meii 
bune din ‘A’tenă.

înaintașii au desfășurat un joc eficace, 
înscriind goluri la capătul 'țiripr acțiuni 
de 'oată frumusețea 'P'rim'Ul 'gdl ăl ăcds- 
tei partide -a Wscr-is Păiilovici în min. Ï-. 
Atacurile echipe' gazdă se opresc toa
te în fața apărătorilor noștri, care 
ș1 in această pa-Udă au (ost de netrecut, 
relevîndu-se în ordine Urziceanu, Hălmă- 
gean, Pefescu, Pali. Al doilea gol l-a 
înscris Voinea în min. 7. Este rîndul lui 
U'ziceanu să se facă remarcat. El plon
jează la picioarele lui Savîdios, apoi apă
ră un șut puternic trimis pe jos de Ta- 
xicos Echipa noastră deslășoară în ■ con
tinuare un joc cu multe schimburi de pase 
pe mijlocul terenului Voinea înscrie din 
nou in min 37, repriza lncheindu-se cu 
scorul de 3- -0.

In oar'ea o doua a jocului, fotbaliștii ro- 
mîm joacă ceva ma* lent. Hajdu, Pavlo- 
vici și Sorin Avram sînt totuși in situa
ția de a marca dar ratează. In această 

30 la sută din cetățenii 
cu drept de vot.

SUCEAVA
OLTENIA

S-a încheiat delimita
rea circumscripțiilor e- 
lectorale în comunele și 
orașele de subordonare 
raională din cuprinsul 
regiunilor Suceava și 
Oltenia. Totodată, au 
începui înscrierile în lis
tele de alegători. .

GALAȚI

In regiunea Galați s-a 
terminat constituirea bi
rourilor F.D.P. comuna
le și ale orașelor de su
bordonare raională, din 
ca,e fac parte activiști 
de partid, colectiviști, 
mecanizatori, intelectuali. 
Au fost confirmate co
misiile electorale comu
nale și orășenești și s-au 
constituit 1 305 comisii 
electorale de circum
scripție.

(Agerpres)

învățămîntului profesional și tehnic, a planurilor, programelor și manualelor de invățămînt, metodica instruirii practice și educația elevilor, perfectionarea cadrelor didactice.Consiliul învățămîntului profesional și tehnic este compus din 158 de membri — cadre didactice din învătămîntul de cultură generală și superior, cercetători în domeniul științei pedagogice și reprezentanți ai diferitelor organizații și instituții centrale. (Agerpres) 

nuri care înainte vreme erau socotite pur și simplu nefolositoare pentru agricultură. în anul 1962 au fost amenajate pe coaste 940 ha pentru plantații viticole și peste 8 200 ha pentru plantații pomicole. De asemenea. s-.au amenajat antierozional 1 300 ha pășuni naturale și s-a aplicat minimul antierozional pe 8 000 ha.O mare însemnătate în obținerea acestor rezultate a avut-o mecanizarea tot mai largă a lucrărilor de organizare și amenajare antierozionale Ea ne-a dat posibilitatea să executăm mai repede aceste lucrări, la un preț de cost redus. Hectarul a- menajat mecanizat a costat în anul trecut cu peste 50 la sută mai puțin decît atunci cînd lucrările se făceau manual. Iată de ce în acest an vom da o atenție și mai mare extinderii mecanizării la aceste lucrări. Vom organiza mai bine activitatea mecanizatorilor pentru ca fiecare mașină să fie folosită cu maximum de randament.Pentru anul acesta în fața lucrătorilor de pe ogoarele regiunii stau sarcini și mai mari în direcția combaterii eroziunii. Trebuie executate lucrări de-amenajare antierozionale pe mai mult de 40 000 de hectare terenuri de coastă.Consiliile agricole raionale au îndrumat consiliile de conducere ale gospodăriilor colective să prevadă în planurile de producție măsuri concrete de sporire a suprafeței arabile. de creștere a fertilității solului prin lucrări de combatere a eroziunii. și de îmbunătățire a terenurilor podzolice.în afară de sprijinul tehnic pe care-1 vom acorda gospodăriilor colective pentru proiectarea și executarea lucrărilor, vom desfășura o muncă susținută în rîndul colectiviștilor pentru ca mobilizîndu-și toate forțele pentru executarea lucrărilor ’stabilite să obțină producții și venituri mai mari.

£-0 cai ApoSiôn
repriză, Raksi a jucat excepțional. In min. 
76, el a pornit singur cu o minge de la 
centru și, după ce și-a depășit în dribling 
toți adversarii ieșiți în față, a marcat 
ăl 4-lea gol al echipei noastre. In con
tinuare ijocul alternează cînd la o poartă, 
dna l'a alta. Spre sfîrșit, domină gaz
dele. înaintașii greci trag des la poartă, 
dar SUciU. ‘care l-a înlocuit pe Urzicea- 
m>, nu lasă să treacă nimic. La sfîrșitul 
meciului echipa romînă a fost îndelung a- 
iplăudă’tă de public.

Cu aces' meci, turneul peste hotare al 
selecționatei de tineret a luat sfîrșit. Fot
baliștii romîm sosesc în țară duminică 
după-amiază.

C. MANTU

In cit e v a
Astă seară de la orele 18,30. pe pati

noarul artificial din parcul „23 August”, 
echipa selecționată de hochei pe gheață 
(tineret) a R. P. Romine va intîlni echipa 
Vorwärts (R.D. Germană).

Intre 7 șl 17 martie se va desfășura la 
Stockholm campionatul mondial de ho
chei pe gheată In grupa ,,A" vor parti
cipa echipele Canadei, U.R.S.S., Suediei, 
R.S. Cehoslovace, S.U.A. R.F. Germane, 
și Finlandei. Cea de-a 8-a echipă parti
cipantă la această grupă va fi cunoscută

Plecarea ambasadorului 
R« D. GermaneJoi, 10 ianuarie, a părăsit definitiv R.P. Romînă Wilhelm Bick, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane la București.La plecare. în Gara de Nord, Wil_ helm Bick a fost salutat de Gheorghe Lucâ, directorul protocolului Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față membrii Ambasadei R.D. Germane, șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București, precum și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Pcnîry vechime îndeluhfiâtă 
și activitate ireproșabilă 

în producție
Zilele acestea, în unitățile indus

triei miniere și industriei chimico- 
metalurgice din regiunea Maramu
reș s-a terminat înminarea prime
lor de vechime acordate muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor pen
tru vechime îndelungată și activi
tate ireproșabilă în producție. Suma 
totală plătită pentru anul 1962 a 
fost de peste 7 milioane lei, cu 
1 200 000 lei mai mult decît în 1961. 
De astfel de prime au beneficiat 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni din exploatările miniere ale 
regiunii, de la Combinatul chimico- 
metalurgic Baia Mare, Uzinele „1 
Mai"-Ferneziu, întreprinderea de 
explorări miniere Baia Mare și 
altele. (Agerpres)

CADRE CALIFICATE DE CONSTRUCTORILună de lună, pe șantierele de construcții din Capitală, se obțin realizări frumoase datorită în bună măsură și creșterii gradului de calificare și specializare a muncitorilor.Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei și conducerile șantierelor au luat anul trecut o serie de măsuri în vederea unei calificări superioare a constructorilor. Pînă la sfîrșitul anului au fost calificați la locul de muncă, în diferite meserii, peste 2 000 de muncitori, alți 585 au urmat cursurile de specializare. iar peste 650 de tineri au absolvit cursurile de calificare în cadrul centrului școlar profesional.în același timp, există o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale constructorilor pe șantiere, de ridicare a nivelului lor cultural. S-au amenajat noi cămine de dormit pentru muncitori, au fost raclio- ficate grupurile sociale „Uranus“. „Ciurel“ și „Drumul Murgului”, s-au construit numeroase baze cultural- sportive. (Agerpres)
Festivalul 

filmului pentru sate
GALAȚI (coresp. „Scinteii") — Festi

valul filmului pentru sate în re
giunea Galați a cuprins în prima e- 
tapă raioanele Focșani, Brăila și Ga
lați. Numai în raionul Galați, la cele 24 
de cinematografe sătești au vizionat fil
mele programate aproape 65 000 de 
spectatori. Un interes deosebit au stîrnit 
ciclurile de filme documentare legate de 
munca și preocupările colectiviștilor, în
tre care cele 35 de spectacole prezentate 
în sprijinul lectorilor și cursanților de la 
învățămîntul agrozootehnic de masă cu 
durata de 3 ani. Filmele despre crescăto
rii de animale, sporirea producției de 
cereale și altele au răspuns unor preo
cupări actuale ale colectiviștilor. In gos
podăriile colective din Pechea, Indepen
dența, Ivești și Liești au fost organizate 
discuții pe marginea acestor filme. Nu
mărul colectiviștilor și al lucrătorilor din 
gospodăriile de sfat, cursanfi la învătă
mîntul agrozootehnic, care au vizionat 
filme legate de dezvoltarea agriculturii și 
metodele avansate de lucrare a pămîntu- 
lui în raionul Galați, a întrecut cifra de 
6 500. In comunele raionului Brăila, de un 
frumos succes s-a bucurat filmul de pro
ducție romînească „Setea". La cinemato
graful „Victoria" din Odobeșfi, în cadrul 
festivalului filmului la sate, au fost pre
zentate timp de o săptămînă cîteva filme 
închinate fruntașilor din agricultură.

Cu ajutorul caravanelor, festivalul filmu
lui a avut loc și în satele încă necinefi- 
cafe sau aflate în curs de cineficare.

In prezent, în regiunea Galâji festiva
lul filmului pentru sate a început să se 
desfășoare și în raioanele Tecuci, Bujor, 
Panciu și Făurei.

Consfătuire privind extinderea
gimnasticii în producțieBRAȘOV (coresp. „Scinteii”). — Recent, la Brașov a avut loc o consfătuire a profesorilor de educație fizică, a antrenorilor și președinților asociațiilor sportive în legătură cu introducerea și extinderea gimnasticii în producție în toate uzinele. fabricile și instituțiile din oraș. La dezbatere au mai participat și reprezentanți ai organizațiilor de masă, ai secțiilor de învățămînt și de sănătate ale sfaturilor populare regional și orășenesc Brașov.Din referatele prezentate și din amplele discuții purtate s-au desprins aspecte esențiale ale rezolvă-. rii acestei probleme, s-au conturat mai precis caracterul de masă și u- tilitatea practicării gimnasticii în producție.

r î sa d u r 1
după desfășurarea meciului de baraj 
dintre echipele Norvegiei și R.D. Ger
mane. Echipa învinsă din acest joc va 
juca în grupa ,,B" alături de echipele 
R.P. Romine, Angliei, Elveției, R.P. Po
lone, Iugoslaviei, Franței sau Olandei 
(aceste două echipe urmează să susțină 
la rîndul lor un meci de baraj). In grupa 
,,C” vor evolua echipele Austriei Da
nemarcei. Pmlqiei, R.P. Ungare, R.P Bul
garia și învinsa din meciul de baraj 
Franța-Olanda.

T E LE GR A ME EXTERNE
Discuții în Medjlisul turc asupra 

politicii externe a țârii
La fiecare 20 de minute

ANKARA 10 (Agerpres). — Medjlisul Turciei a început discutarea politicii externe a țării. Ministrul afacerilor externe, Erkin, a prezentat un amplu raport în care a subliniat că principiul politicii externe, a guvernului continuă să rămînă a- lianța Turciei cu țările occidentale și respectarea de către ea a tuturor obligațiilor decurgînd din a- ceastă alianță.Referindu-se în cîteva cuvinte la relațiile turco-sovietice, Erkin a declarat că guvernul Turciei „dorește sincer dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică”. „Dacă această dorință este în egală măsură reciprocă și sinceră, a adăugat el, atunci nu există nici un impediment, pentru a se înregistra progres pe această cale”.Intîlnirea dintre Bhupesh Gupta și S. RadhakrishnanDELHI 10 (Agerpres). — La Delhi a fost publicat comunicatul grupului parlamentar al Partidului Comunist din India cu privire la întîlnirea Iu; Bhupesh Gupta, liderul fracțiunii Partidului Comunist din India în Consiliul statelor — Camera Superioară a parlamentului indian — cu președintele Indiei, S. Radha- krishnan.După cum se arată în comunicat, Gupta a atras atenția președintelui
Din lupta grevistă a oamenilor muncii 

în țările capitalisteNEW YORK 10 (Agerpres). — Regiunile carbonifere din statul Kentucky (S.U.A.) au fost cuprinse de tulburări și greve ale minerilor. La 8 ianuarie în orașul Lederwood s-a produs o ciocnire între pichetele minerilor greviști, pe de o parte, și spărgători de grevă și poliție pe de altă parte. După cum transmite agenția U.P.I., doi mineri au fost răniți cu focuri de armă.în orașul Hazard noile tulburări ale minerilor au fost provocate de încercarea patronilor minelor de a relua extracția de cărbune cu ajutorul spărgătorilor de grevă la o mină părăsită de mineri. Minerii au declarat gr'etră în toamna anului trecut, protestînd împotriva încetării plății de către societate a cotizațiilor la fondul de tratament și pensii al sindicatului.în districtul Perry, unde s-a produs ciocnirea, din cei 36 400 de locuitori aproximativ 10 000 sînt șomeri. *
GUAYAQUIL 10 (Agerpres). — 

Funcționarii municipali din Ambato 
(capitala provinciei Tunguraua) au 
declarat grevă cerînd de la munici
palitate plătirea salariilor reținute 
pe zece luni. Greva a paralizat lu
crul la toate întreprinderile muni
cipalității. Autoritățile provinciale 
au chemat subunități militare și po. 
liția pentru „menținerea ordinii”.

Au declarat, de asemenea, grevă 
locuitorii din cantonul Alausi, care

„Union Minière^ și actualele 
evenimente din Congo

De la începutul secesiunii katan- 
gheze, trustul internațional „Union 
Minière", /.inima țării" — cum o de
numea dé curînd ziarul „Frankfurter 
Allgemeine“ — și adevăratul trăgă
tor de sfori al întregii afaceri katan- 
gheze, a căutat să acționeze nu în 
mod direct, ci prin interpuși în 
frunte cu marioneta Chombe, coco
țată în funcția de „șef de stat" al 
acestei bogate provincii congoleze 
(a treia în producția mondială de 
aramă și prima în cea de cobalt).

Dar zilele trecute, cînd, în ciuda 
eforturilor conjugate depuse de pa
tronii săi, Chombe a primit cîteva 
lovituri grele, „Union Minière“ a 
ieșit din obișnuita rézervâ și a ac
ționat destul de fățiș pentru a de
termina comandamentul trupelor 
O.N.U. să renunțe la ofensivă. Cen
trala din Bruxelles a companiei a 
publicat, la 8 ianuarie, un comuni
cat prin care aducînd la cunoștință 
că barajele și centralele electrice 
din orașul minier Kolwezi au fost 
minate de jandarmii lui Chombe 
face un apel „la toate părțile în 
cauză" de a evita orice „acțiune 
nechibzuită“ care ar pune în pri
mejdie instalațiile. Apelul lui „Union 
Minière" echivala cu o cerere forma
lă adresată forțelor O.N.U. de a-șl 
suspenda definitiv operațiunile în 
Katanga. Patronii lui Chombe în
cearcă așadar din nou să cîștige 
timp. Același scop îl urmărește în 
mod evident și Chombe însuși, care 
6-a reîntors în capitala provinciei, 
orașul Elisabethville, 6ub protecția 
vechilor săi prieteni, consulii Angliei 
și Belgiei. Ca și cum nimic nu s-ar fi 
îniîmplat, el „s-a declarat gata" să 
reia cu reprezentanții O.N.U. și ai gu
vernului central tratativele „pentru 
lichidarea secesiunii Katangăi“. Cît 
de sincer eBte Chombe la masa tra
tativelor și cită bază se poale pune 
pe cuvîntul lui s-a văzut de atîtea 
ori în trecut 1

Intrucît forțele O.N.U., răspunzînd 
parcă dorinței exprimate de „Union 
Minière", și-au suspendat încă de 
acum cîteva zile înaintarea spre 
Kolwezi — ultimul oraș în care 
Chombe și-a organizat rezisten
ța — iai lui Chombe, deși cu

Unii deputați au manifestat în cuvîntă.rile lor nemulțumirea față de consecințele pe care le are pentru Turcia alianța cu țările occidentale. Deputatul Ataman, luînd cuvîntul în numele gtupului parlamentar al partidului național, a arătat că alianța Turciei cu Occidentul și participarea ei în N.A.T.O. au dus la cheltuieli militare grele, care împiedică rezolvarea problemelor economice ale țării. „Turcia, a spus el, a subordonat comandamentului N.A.T.O. toate forțele sale armate. Asemenea proporții nu sînt adecvate nici unui stat, inclusiv Americii”.Aceeași nemulțumire împotriva a- liaților occidentali ai Turciei din blocuri a arătat-o și deputatul Od- yakmăz, care a declarat că aliații Turciei din N.A.T.O. îi acordă un ajutor economic insuficient.

.asupra numeroaselor cazuri de arestări dè comuniști și activiști sindi-- caii din țară în baza „legii cu privire Ia apărarea Indiei”.Gupta a cerut președintelui să-i elibereze pe arestați printre care se află zece membri comuniști ai parlamentului care trebuie să participe la apropiata sesiune a parlamentului, care își va începe lucrările la 21 ianuarie.

cer guvernului amenajarea drumu
rilor, plătirea alocărilor pentru e- 
lectrifieare, rezolvarea problemei 
aprovizionării cu apă potabilă și 
construcțiilor de școli.

Cu scopul de a exercita presiuni 
asupra autorităților, greviștii au 
barat drumurile și calea ferată, din
tre orașele cele mai mari din Ecua
dor — Guayaquil și Quito — care 
trec prin Alausi.

•k
CARACAS 10 (Agerpres). — Mun

citorii de la minele societății ameri
cane „Iron Meinz" din Puerto Pèrro 
au declarat, o grevă de protest împo
triva. concedierilor in masă pe care 
le efectuează societatea.

*RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). —- Comandamentul forțelor navale din nord-estul Braziliei a rechiziționat la 9 ianuarie navele-pilot din portul Recife- ca urmare a ùnei greve a piloților declarată în semn de soli? daritaté cu'greva marinarilor de pe navele ^comerciale braziliene. După cum transmite agenția Reuter, militari din forțele navale braziliene pilotează acum toate navele comerciale care sosesc în prezent în portul Recife. Greva a afectat, de asemenea, porturile Portaleza și Cabe- dello, unde căpităniile porturilor ău fost autorizate de guvern să rechiziționeze navele-pilot.Ca urmare a grevei, numeroase have comerciale nu au putut fi descărcate.

blazonul de „șef de stat“ cam mo
totolit, i s-a asigurat reîntoarcerea 
la Elisabethville par din nou reu
nite condițiile pentru ca să fie re
luată, după cum se exprima Agen
ția centrală de presă congoleză 
„comedia în mai multe acte pe care 
Chombe, Munongo, Kimba (miniștri 
în ,,'guvérnUl katanghez” — N.R.) și 
mercenarii o joacă din 1060”.

La aceasta poate contribui desi
gur poziția sinuoasă a S.U.A. în 
Congo, care, urmărind de fapt re
împărțirea avuțiilor congoleze în 
favoarea monopolurilor americane.

Corespondenjă 
din Bruxelles

țin să-și realizeze țelurile în spe
cial, pe calea așa-numitului „plan 
O.N.U.'. Referindu-se la această po
ziție a S.U.A., publicația pariziană 
„La Tribune des Nations“ a scris că 
ea se explică atît prin conside
rente locale, cît și prin considerente 
de ordin mai general. Spre deose
bire de Anglia, Franța și Belgia, la 
care se adaugă Italia și R.F.G., care 
achiziționează aproape întreaga 
producție de cupru a provinciei, 
S.U.A. nu cumpără decît cantități 
cu totul reduse de cupru katanghez. 
In schimb, situația este diferită la 
cobalt. (Katanga produce aproape 
jumătate din consumul anual mon
dial de cobalt). Totodată, arată 
„Tribune des Nations", „aci intervin 
considerente de interes politic mai 
larg. întreaga Africă era vizată de 
un proiect elaborat la Londra ; este 
vorba despre crearea unei faimoase 
„federații" sub egidă britanică, care 
ar cuprinde Katanga, Rhodesia de 
nord, Tanganika, Nyassaland și 
Angola ca anexă și reqiune de 
tranzit, și care ar avea sprijinul 
Africii de sud". Acest proiect care, 
după cum scrie revista, ar duce la 
cristalizarea unei noi împărțiri a 
Africii de. la sud de Sahara în (ărl 
bogate, guvernate de o formă de 
neocolonialism vest-european. si 
țări sărace printre care și restul Re
publicii Congo a stîrnit alarmă iu

un bloc cu cinci etaje

au votat comuniștii, socialiștii și dîcălii.în senat; în cursul dezbaterilor fost aduse proiectelor de lege o rie de rectificări care provoacă biecțiunile guvernului. De aceea, pri

de oameni — o treime din poou- 
lația Uniunii Sovietice — au primit 
din mîinile „administratorilor de 
bloc“ cheile noilor lor aparta
mente.

Ritmul construcțiilor poate fi pre
zentat plastic : la fiecare 20 de mi
nute în Uniunea Sovietică „răsare“ 
un bloc cu cinci etaje.

Etajele se înalță văzînd cu ochii. 
Constructori nu mai așează căra- 9rr 
midă cu cărămidă, ci, cu ajutorul . 
unor puternice macarale, ridică deo- >.>. 
dală panouri, pereți și apartamente ,'r’' 
întregi. Clădiri ca cea din fotografia 
de mai sus sînt produse pe bandă 
rulantă de combinatul de construcții 
din Krasnodar.

S '.ymul ministru a cerut convocarea nei comisii mixte alcătuite din prezehtanți ai senatului și ai A4l^i', nării Naționale. Această comisie treț-". . buie să dea proiectelor de lege o> astfel dè formă, îneît ele să poată ÎȚ? votate definitiv de ambele camere..^ ale parlamentului. w»Proiectul de lege asupra creării^ așa-numitului „tribunal al .'securltă^.Ș ții.de stat“ marchează o nouă etapă r importantă în ofensiva regimului Gaulle împotriva libertăților șlXiâ drepturilor individuale ale omului, a--; subliniat senatorul comunist Loui|^. Namy, luînd cuvîntul în dezbatenLLSenatorii socialiști și radicali au - luat, de asemenea, cuvîntul pentrji^ a demasca esența antidemocratică acestui proiect de lege al guvernului^-?------ ----------- - - .
efectiv de peste 20 000 de oameni,*? 
încadrați de sute de mercenari albi, i

In conformitate cu lntereßele lui-'J 
„Union Minière“, care tinde să, päST*”; 
treze monopolul asupra bogăl-iilpw; 
Katangăi fără amestecul guvernului^' 
central și cu atît mai puțin al trus-®.*i 
turilor americane, Belgia a orgaw* 
nizat și a încurajat secesiunea 
Katangăi. Ulterior, cînd lucrurile s-au 
complicat, guvernul belgian, avînd, 
în vedere și relațiile politico-milita- 
re care îl leagă de S.U.A., s-a pre
făcut că adoptă o atitudine „de neu^j 
tralitate“, declarîndu-se în favoarea 
reunificării Congoului pe „cale paș
nică", adică fără intervenția trupe
lor O.N.U., și evitînd să facă răs'-'; 
punzătoare pentru acțiunile luT-' 
Chombe societatea „Union Minière“, 
sub pretextul că aceasta „nu se a-- 
mestecă în chestiunile politice". Ati-’” 
tudinea actuală a oficialităților de 
la Bruxelles, care reiese din atacurile'1’ 
presei belgiene de dreapta împotri
va operațiilor militare ale O.N.U., a-‘ 
rată că ele sînt înclinate spre „po
litica de conciliere", care n-a dus 
pînă acum decît la menținerea și 
sprijinirea regimului lui Chombe.

în cercurile politice din Bruxelles 
ee consideră însă că, cu toaie ma- 
nevrele lui „Union Minière", pozi
ția lui Chombe s-a șubrezit mult în’ 
urma ultimelor evenimente. Unul din- • 
tre cele mai semnificative semne în’’ 
această privință: a fost „actul de su
punere" făcut la 5 ianuarie de opt 
șefi de triburi din Katanga de sud ’ 
către quvernul central.

De altfel chiar și faptul că, după 
cum s-a anunțat, „Union Minière" a 
luat contact cu guvernul central a- 
rată că nu poate fi exclusă ipote
za unei tranzacții directe care ax 
interveni între cele două părți, fie 
și fără „concursul" lui Chombe. In 
ce-1 privește însă pe Chombe, da
torită protecției fățișe a puternice- " 
lor grupuri financiare al căror in
strument este, el a reușii în trecut și 
s-ar putea să reușească și de aici0’; 
înainte să scape din situații încă 
mai complicate. Ceea ce, bineînțe-'J 
Ies, nu ar tace decît să se prelun-00 
gească drama prin care trece po
porul congolez

Stngura soluție eficientă nentru '* 3 * * * * * * 10 * * l3 14 
curmarea situației anormale din 
Congo o constituie încetarea ames
tecului străin în treburile interne ale "* 
republicii și aplicarea scrupuloasă 
a hotărîrilor O.N U. cu orivire la în
lăturarea mercenarilor și restabili
rea unității șl integrității teritoriale 
a țării.

Este greu să găsești azi în Uniu
nea Sovietică o localitate unde să 
nu aibă loc zilnic cel puțin cîteva 
„novoselii“ (tradiționala sărbătoare 
familiară la primirea unei noi lo
cuințe). Ziarele de joi au anunțat 
că anul trecut peste 400 000 de 
moscoviți s-au mutat în case noi. 
In cursul anului 1963, constructorii 
din caoitala Uniunii Sov'efice vor 
da în folosință aproape 2 000 de 
clădiri, cu o suprafață locafivă de
3 380 000 de mp. Amploarea extra
ordinară a construcțiilor de locuințe,
atît în orașele cît și în satele so
vietice, este ilustrată prin cîteva cifre
date recent publicității :

In ultimii șase ani, 75 de milioane

PARIS 10 (Agerpres). — Senatul ffâncez a ratificat în noaptea spre10 ianuarie două proiecte de lege ■ ale guvernului Pompidou, privitoare ‘.là crearea așa-numitului „tribunal al securității de stat“. Primul proiect de lege, care determină activitatea tribunalului, a fost adoptat cu 125 de voturi contra 109, iar al doilea proiect de lege, care aduce amendamentele corespunzătoare în codul penal francez și instituie acest tribunal, cu 129 dë voturi contra 109.împotriva acestor proiecte de lege au votat comuniștii, socialiștii și ra-
au 
se- 
o-

multe țări africane. Evident, noliniștit 
este și Washingtonul, care mizează 
pe guvernul de la Leopoldville al 
lui Adoula, ca un mijloc de a-și 
exercita influența asupra întregului 
Congo și, în perspectivă, în restul 
Africii vizate de planurile vechilor 
colonialiști.

în acest cadru mișcările lui 
Chombe sînt dirijate strict de „Union 
Minière" și de societățile înrudite 
cu aceasta, printre care în primul 
rînd trustul „Tanganika Conces
sions", care exploatează bogățiile 
Rhodesiei și căruia îi aparțin circa
14 la sută din acțiunile lui „Union 
Minière". Virulența cu care guver
nul englez intervine în favoarea lui 
Chombe și a menținerii secesiunii 
katangheze se explică atît prin fap
tul că jumătate din capitalul lui 
„Tanganika Concessions" este de
ținut de bănci britanice, cît și prin 
grija deosebită pe care o manifestă 
Londra de a-și păstra neatinse in
teresele néocolonialiste din Rhode
sia de nord, care se învecinează cu 
Katanga.

în ce privește poziția Belgiei, ea 
este determinată în și mai mare 
măsură de interesele lui „Union Mi
nière". Concesiunile acestei socie
tăți în Katanga se întind pe o su
prafață de 34 000 kmp, adică mai 
mult decît suprafața Belgiei și a 
Luxemburgului luate la un loc. Ne 
dăm seama de Importanța finan
ciară a acestor concesiuni, dacă 
avem în vedere că numai între 1950 
și 1960 beneficiile lui „Union Mi
nière“ au depășit suma globală de 
30 miliarde de franci belgieni. Re
percusiunile economice și financia
re ale secesiunii Katangăi asupra 
Republicii Congo reies în întreqime 
din faptul că impozitele plătite de 
„Union Minière" reprezintă 50 la 
sută din încasările fiscale de care 
ar trebui să beneficieze quvernul 
din Leopoldville. Din momentul în 
care a avut loc secesiunea Katan
găi, această sumă, variind între 2 
și 3 miliarde de franci belqieni a- 
nual, a intrat în vistieria lui Chom
be și a servit direct la inctopirea 
așa-zisei „jandarmerii katangheze", 
care este o adevărată armată cu un JEAN LOUIS ESCH
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Un puternic izvor de forță 
a mișcării comuniste și muncitorești'Articolul redacțional al „Pravdei” — „Să întărim u- nitatea mișcării comuniste în numele triumfului păciiși socialismului“ — conține o analiză multilaterală a unor probleme de importantă deosebită ce se pun în fața mișcării comuniste mondiale. De la început pînă la sfirșit, articolul este străbătut de ideea că izvorul principal al forței mișcării comuniste și muncitorești este unitatea și coeziunea acesteia sub steagul marxism-leninismului. Comuniștii de pretutindeni au din nou prilejul să aprecieze principialitatea cu care Partidul Comunist al Uniunii Sovietice militează în apărarea mărețelor idei ale marxismului revoluționar.întreaga evoluție mondială confirmă pe deplin justețea Declarațiilor Consfătuirilor de Ia Moscova'dina deîntreaga

---------- prezintă linia pro- 
LEONTE RĂUTU movată de secta-

tnembru supleant al Biroului Politic rlști,. ?i dogrPat^ 
al C.C. al P.M.R. derii în forțele comunismului, în forțele maselor populare. în posibilitatea victoriei socialismului în noi țări, fără război între state, fără un război mondial.Datoria sfîntă a partidelor comuniste este de a milita neobosit pentru aplicarea consecventă a liniei elaborate în comun, de a întări coeziunea rîndurilor lor, de a lupta cu hotărîre atît împotriva revizionismului, cît și împotriva dogmatismului și sectarismului, împotriva oricăror denaturări ale marxism-leninismului.Declarația Consfătuirii din 1960 subliniază că toate partidele comuniste își elaborează politica pornind de la condițiile concrete ale țărilor lor, călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă, sînt independente și egale în drepturi. Fiecare partid comunist are datoria de a se călăuzi neabătut după acest înalt principiu și în același timp de a respecta în mod solidar aprecierile și concluziile elaborate în comun de partidele frățești în consfătuirile lor, de a nu admite nici o acțiune care ar putea submina unitatea mișcării comuniste mondiale.Partidul nostru, ca și celelalte partide comuniste și muncitorești, a luat poziție hotărită împotriva activității antileniniste, scizioniste a conducă-: torilor Partidului Muncii din Albania, contrară tezelor și concluziilor fundamentale elaborate de partidele frățești la consfătuirile lor, și consi-' deră că sprijinirea sau aprobarea a- cestei activități nu poate decît să dăuneze intereselor, mișcării comuniste, cauzei socialismului și păcii.Intre partidele comuniste se pot ivi divergențe, dar, așa cum s-a sub-, liniat la Consfătuirea de la Moscova din"1960 ele trebuie 'soluționate în ■mod principial cu grijă pentru întărirea continuă a coeziunii mișcării' comuniste, în spiritul internaționalismului proletar.Fiecare partid marxist-leninist poartă o răspundere' istorică pentru dezvoltarea mișcării revoluționare nu numai în țara sa. ci și în întreaga lume. In ce-l privește, Partidul Muncitoresc Romîn așa cum a arătat recent tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, promovează cu perseverență politica de întărire continuă a unității lagărului socialist și a coeziunii mișcării comuniste mondiale, pe temelia de nezdruncinat a marxism-leninismului.

influen- socialist,
1957 și I960, expresie strălucită marxismului creator, steagul luptă al comuniștilor din lume.Creșterea impetuoasă a ței sistemului mondialcare devine din ce în ce mai mult factorul hotărîtor al dezvoltării societății, adîncirea crizei generale a capitalismului, prăbușirea sistemului colonial, dezvoltarea și întărirea continuă a mișcării comuniste mondiale, amploarea luptelor de clasă în țările capitalului, avîntul mișcării pentru pace în lumea întreagă — toate aceste mărețe procese alé contemporaneității ilustrează clarviziunea liniei elaborate în comun, de partidele marxist-leniniste frățești.Concluzia consfătuirilor partidelor comuniste și muncitorești privitoare la posibilitatea preîntîmpinării războiului mondial are o uriașă putere mobilizatoare, contribuind la unirea forțelor păcii în lupta pentru zădărnicirea . uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, pentru triumful principiilor leniniste ale coexistenței pașnice și statornicirea unei păci trainice.' Pe drept cuvînt subliniază articolul din „Fravda”’că'iini'a marxist-lenini.știlor spre consolidarea coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, spre întrecerea economică între socialism și capitalism și spre asigurarea, în aceste condiții, a victoriei comunismului conferă mișcării noastre o nemaiîntîlnită forță de atracție, a- lătură de partea ei cele mai largi mase populare. în lumina realităților contemporane apare cu deosebită claritate primejdia pe care o re-

►-----------
Articol apărut în ziarul „PRAVDA“ 

hr. 11 (16 232).

Sosirea lui N. S. Hrușciov 
la VarșoviaVARȘOVIA io (Agerpres). — TASS transmite : în seara de 10 ianuarie au sosit la Varșovia N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și N. V. Podgor- nîi, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, care se află în drum spre Berlin, unde vor participa la cel de-al VI-lea Congres al Răspunzînd invitației lui prim-secretar și a lui JozefP.S.U.G.Wladyslaw Gomulka, al C.C. al P.M.U.P., Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, ei vor rămîne cîteva zile în Polonia. In cursul zilei, N. S. Hrușciov s-a oprit în orașul Brest. La comitetul regional de partid, N. S. Hrușciov s-a întilnit cu activul de partid și de stat al centrului regional.

NEW YORK 10 (Agerpres). — în 
răspunsul său la scrisoarea comună 
a guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. din 7 
ianuarie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, arată că această 
scrisoare a fost editată ca un docu
ment al Consiliului de Securitate.

împărtășesc speranța, exprimată 
de guvernele dv, scrie U Thant, că 
„acțiunile întreprinse în vederea 
preîntîmpinării primejdiei unui 
război în legătură cu această criză 
voi duce la reglementarea altor di
vergențe, existente între noi, și la 
slăbirea generală a încordării, care

aj putea provoca o nouă primejdie 
de lăzboi“.. Sînt, de asemenea, con
vins că toate guvernele interesate 
se vor abține de la orice acțiuni, 
care ai putea într-un fel 6au altul 
înrăutăți situația în regiunea Mării 
Caraibilor.

*WASHINGTON 10 (Agerpres). — TASS transmite : V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice, a avut la 10 ianuarie o întrevedere cu Dean Rusk, secretar de stat al Statelor Unite ale Americii.

A. Novotny va vizita patru țări
asiatice

PRAGA. A. Novotny,' președintele R.S. Cehoslovace, a plecat într-o vizită oficială în patru țări din sud- estul Asiei : Indonezia, Cambodgia, R.D. . Vietnam și Birmania. El este însoțit de Otakar Simunek, vicepreședintele guvernului, Vaclav David, ministrul afacerilor externe, Josef Lenart. președintele Consiliului Național Slovac, și de alte persoane. La 10 ianuarie în drum spre Indonezia delegația cehoslovacă s-a oprit la Moscova.
PARIS. Conducerea P. C, Francez a dat publicității o declarație în care protestează împotriva interzicerii Partidului Comunist din Tunisia.Această hotărîre extrem de periculoasă, se spune printre altele în declarație, se află în contradicție cu interesele poporului tunisian. Ea este îndreptată împotriva partidului care a luptat cu curaj pentru independența Tunisiei și care luptă pentru unificarea forțelor naționale ale poporului tunisian.Partidul Comunist Francez, indignat de aceste măsuri antidemocratice, asigură partidul comunist frățesc din Tunisia de solidaritatea sa.

/■

în anii care au 
trecut 
rea Republicii De
mocrate Germane, 
cunoscuta între
prindere de apa
rate și Instrumente 
optice „Zelss" din 
Jena a luat o mare 
dezvoltare. In fo
tografie : Noul a- 
parat de măsurat 
șl rectificat de 
mare precizie, con
struit recent de un 
colectiv de lucră
tori din această 
întreprindere.

de la crea-

P. C. Francez cheamă pe oamenii muncii, pe toți- democrații din Fran. ța să protesteze împotriva acestei interdicții și să ceară anularea ei.
HAGA. Un purtător de cuvînt al Ministerului, de Externe al Olandei a declarat că guvernul olandez intenționează să restabilească relațiile diplomatice cu Indonezia.
BELGRAD. La 10 ianuarie, la Belgrad a fost semnat un acord între Uniunea Sovietică și R.P.F. Iugoslavia, cu privire la colaborarea continuă în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice. Acordul pnevede o lărgire considerabilă a colaborării sovieto-iugoslave în acest domeniu.
LONDRA. în Europa occidentală a 

avut loc conferința generală a repre
zentanților tuturor adversarilor regimu
lui sîngeros al lui Salazar, afît înăuntrul 
Portugaliei, cît și peste hotarele ei. Nu 
este ind’cat locul exact unde a avut 
loc conferința pentru a feri de perse
cuții pe acei participant care s-au 
înapoiat în Portugalia. Sarcina confe
rinței a fost de a face pregătiri în 
vederea insurecției generale pentru în
lăturarea regimului fascist din Portu
galia. Această știre a fost anunțată la 
8 ianuarie la Conferința de presă de la 
Londra de către Manuel Serforio, 
membru al Consiliului executiv al miș
cării democrate portugheze.

Amănunte privind atentatul

antiguvernamentală. Șase alți ofițeri superiori aparținînd comandamentului forțelor aeriene au damnați la închisoare pe între 4 și 6 luni.
ULAN BATOR. Agenția anunță că la 10 ianuarie și-a încheiat lucrările Consfătuirea pentru problemele muncii ideologice, convocată de C.C. al Partidului Popular- Revoluționar Mongol. J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., a rostit cuvîntarea de încheiere a consfătuirii.

fost con- termeneMonțame

Clemență față de naziști

KASSEL. Judecind recursul criminalului de război hitlerist Franz Lechthaler, acuzat de participare la exterminarea a sute de locuitori pașnici din teritoriul U.R.S.S., tribu, naiul vest-german din Kassel a re. dus sentința de la trei ani și jumăi. täte de muncă silnică, la doi ani închisoare.
NEW YORK. La centrul de experi

mentare de la Cape Canaveral, a 
eșuat, la 10 ianuarie, pentru a patra 
oară încercarea de lansare a unei 
rachete de tip „Titan-2", 
să parcurgă o distanță 
10 000 .km.

care 
de

urma 
peste

surse

de la Accra

ACCRA. Guvernul ghanez a dat pu
blicității un comunicat în care se arată 
că un examen preliminar al fragmente
lor grenadelor lansate în cursul unei 
adunări populare care a avut loc la 
Accra indică că explozibilele sînt de 
origine franceză. Comunicatul preci
zează că în urma exploziei, care a avut 
loc puțin după ce președintele Nkru- 
mah rostise o cuvîntare, au fost ucise 
patru persoane și 85 rănite.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor externe al Indoneziei, Subandrio, s-a înapoiat la Djakarta, venind din R. P. Chineză. Subandrio a declarat că tratativele pe care le-a purtat el, precum și tratativele pe care le-a purtat primul ministru al Ceylonului, D-na S. Bandaranaike, cu conducătorii R. P. Chineze, referitoare la rezolvarea pașnică a conflictului indo-chinez, s-au desfășurat cu succes. Conducătorii chinezi, a spus Subandrio, au acceptat să adopte propunerile recentei conferințe de la Colombo ca bază pentru viitoarele tratative cu guvernul Indiei. Subandrio și-a exprimat speranța că conflictul de frontieră indo-chinez va fi rezolvat pe cale pașnică.

PARIS. Potrivit știrilor 
oficiale, care circulă în 
la Paris, Franța va proceda, probabil, 
în curînd, la explozia experimentală a 
primei sale bombe cu hidrogen. Aceste 
experiențe vor fi efectuate pe poligo
nul nuclear francez care se construiește 
în prezent pe insula Mangareva (arhi
pelagul Gambier) din Oceanul Pacific, 
la 1 600 kilometri sud de insula Tahiti.

HAVANA. Intre Uniunea Sovietică și 
Cuba s-a deschis o linie transoceanică 
regulată de transport de mărfuri și pa
sageri. Ea va li deservită de motonavele 
sovietice „Baltika“, ,,Mihail Kalinin", „Ma
ria Ulianova". Cursele navelor sovietice 
vor avea loc de două ori pe lună.

CANBERRA. De la 1 februarie, pla
ta pentru tratamentul medical, în mai 
multe secții a'e spitalului orașului 
Canberra, se va mări cu 25 la sută, și 
va fi de 2 lire sterline și 16 șilingi pe 
zi, anunță ziarul „Canberra Times“. în
tr-o serie de alte state ale Australiei, 
plata pentru tratament este și mai ridi
cată. Astfel în Tasmania, în Victoria 
pentru o singură zi de spitalizare se 
percepe o sumă egală cu cîșfigul zilnic 
al unui muncitor cu o înaltă calificare.

Divergențe între mercenari

Din nou impas la tratativele 
de la BruxellesBRUXELLES 10 (Agerpres). — Agențiile occidentale relatează despre un nou eșec al tratativelor de la Bruxelles în faimoasa problemă a aderării Angliei la Piața comună. Reprezentanții Angliei și ai celor șase țări membre care au avut întrevederi zilele acestea nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la raportul consacrat problemelor agriculturii britanice, raport care urma

să fie discutat la începutul tămînii viitoare la noua a tratativelor. Aceasta face, după cum subliniază agenția U. P. I., ca viitoarea sesiune de discuții, programată între 14 și 16 ianuarie la Bruxelles, să se ocupe numai de probleme de procedură, urmînd ca discuțiile privitoare la divergențele în problemele agricole, să fie din nou amînate.

săp- etapă

Puternice valuri in Atlantic“55

Președintele Kennedy a hotărît să-l 
trimită în Europa pe secretarul de stat 
adjunct George Ball pentru a explica 
Jărilor membre ale N.A.T.O. acordurile 
de la Nassau (intervenite în decembrie 
între el însuși și Macmillan — n.r.) și a 
micșora neliniștea unora dintre ele care 
se tem că vor fi reduse la rangul de 
puteri de mîna a doua.

Astfel definește agenjia „France 
Presse“ misiunea pe care și-a început-o 
miercuri seara dl. Ball prin sosirea sa la 
Paris. In capitala 
Franfei, adaugă a- 
genjia, reprezentan
tul Departamentului 
de Stat va avea o 
întrevedere cu mi- 
n-strul de externe francez, Couve de 
Murville, iar astăzi va face, ca și colegul 
său britanic, lordul Hood, o expunere în 
faja ședinjei obișnuite a Consiliului 
N.A.T.O. Bail va pleca apoi la Bonn 
pentru a da „anumite asigurări“ guver
nului vest-german.

în ce privește convorbirile cu condu
cătorii Franței pentru explicarea acordu
rilor de la Nassau, al căror punct prin
cipal îl constituie înzestrarea de către 
S.U.A. a Angliei și Franței cu rachete 
Polaris și constituirea de către aceste 
trei fări a unei așa-numite „forte nu
cleare multilaterale“ a N.A.T.O., Ball a 
fost precedat săptămînă trecută de 
ambasadorul S.U.A. la Paris, Charles 
Bohlen. Dar „lămuririle“ date de acesta 
președintelui de Gaulle nu au avut e- 
fectul dorit la Washington. Franfa — 
după cum relatează agenția U.P.I. — 
și-a menținut pozifia care constă în 
„a nu respinge și a nu accepta pro
punerea S.U.A. de a-i furniza rachete 
„Polaris“ în aceleași condiții ca și An
gliei și totodată în „a continua efortu
rile pentru crearea unei forje nucleare 
independente franceze“.

Ziarul „New York Times“ a scris în 
ediția sa pariziană (cea din Nev? York 
nu apare din cauza grevei tipografilor 
— n.r.) că principalul scop al diplo
mației americane în acest moment este 

„a îmblînzi Franja“. Ziarele apărute 
la Paris consideră însă că este pu- 
probabil ca Ball să obfină ceea ce 
a reușit Bohlen. „Este îndoielnic

de 
azi 
fin 
nu

pildă „Combaf“ — ca In- 
Ball să poată schimba cava 

i" (reședința

— scrie de 
tervenția lui 
în poziția palatului Elysée1 
președintelui de Gaulle — n.r.).

La Paris se consideră că misiunea lui 
Ball nu va fi cu mult mai ușoară nici 
la Bonn. „Gerhard Schroeder, ministrul 
de externe al R.F.G. — a comentat a- 
genția France Presse — a arătat limpe
de în cursul convorbirilor pe care le-a 
avut luni la Londra cu lordul Home că 
guvernul său își

Corespondență 
din Paris

PARIS 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, un conflict economic care amenință să ia proporții a izbucnit între două țări membre ale Pieței comune : Franța și Italia. în legătură cu aceasta, agenția France Presse transmite că Franța a cerut Comisiei executive a Pieței comune să arbitreze conflictul care o- pune industria ei frigorifică concu- renților italieni.Potrivit agenției, concurența ita-

WASHINGTON. Casa Albă a dat 
publicității mesajul adresat recent 
de președintele S.U.A., ' John Ken
nedy, prințului Feissal, primul mi
nistru al Aiabiei Saudite. In mesa) 
se subliniază că Arabia Saudită se 
poate baza pe sprijinul și ajutoruL 
Statelor Unite.

rezervă poziția cu pri
vire la crearea
unei „forțe nu
cleare multilaterale 
a N.A.T.O.". Ger
mania federală este 
cu atît mai iritată 
pe picior de egali-că nu este tratată 

täte cu cei trei mari“.
în ce privește Italia, agenția „France 

Presse” este de părere că „nici ea nu 
dorește să apară ca o rudă săracă 
într-o adunare în care Franța și Anglia 
apar ca puteri favorizate". Comenta
torul declară că primul ministru italian 
Fântâni va expune acest punct de ve
dere cu prilejul apropiatei sale vizite 
la Washington.

Ansamblul de probleme generat de 
planul cu privire la crearea „forței nu
cleare multilaterale a N.A.T.O.“ este 
complica’ și mai mult de (aptul că el 
coincide cu o nouă și ascuțită fază a 
tratativelor dintre Anglia și Piața co
mună, în cadrul căreia pozițiile Fran
ței și Angliei par mai depărtate ca ori- 
cînd. După cum a scris ziarul „Combat“ 
două probleme se află pe ordinea 
de zi a contactelor dintre aliații occi
dentali : prima este intrarea Marii Bri
tanii în P'ața comună care condițio
nează ea însăși înfr-o largă măsură pe 
a doua, ad'că relațiile dintre Europa 
(occidentală) și S.U.A. în ceea ce pri
vește îndeosebi problema armelor ato
mice. De aceeași părere este și ziarul 
„Libération“, care, după ce vorbește 
despre diferitele contradicfii ce au luat 
naștere în ultimele săptămîni între occi
dentali, scrie că ele „au produs puter
nice valuri în Atlantic sau mai exact în 
pactul cu același nume“.

T. VORNICU

frHgidereiorliană în cadrul Pieței comune a devenit din ce în ce mai mare. Francezii acuză pe fabricanții italieni de „dumping”, ceea ce contravine tratatului de ia Roma, în timp ce aceștia din urmă se apără susținînd că ceea ce fac este cinstit. în orice caz, relevă agenția, cifrele arată că producția franceză de frigidere a scăzut în ultimii doi ani cu 20 la sută în timp ce vînzările acestor produse italiene pe piața franceză au crescut.
încetarea emisiunilor radio ale O.N.U.«

ostile R. P. Ungare

La 15 ianuarie încep la Berlin lu
crările Congresului al VI-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. De aproape două luni, pro
iectul noului program al P.S.U.G. 
este dezbătut pe larg în cadrul or
ganizațiilor de partid, de oamenii 
muncii din R. D.. Germană. In întrea
ga țară s-au încheiat conferințele 
regionale care au ales delegații la 
Congres. Aceste conferințe au oglin
dit aprobarea de către oamenii 
muncii a liniei generale a partidu
lui expusă în proiectul de program 
al P.S.U.G.

Caracterizînd însemnătatea pro
iectului d9 orogiam, ziarul „Neues 
Deutschland“ a scris : „Numeroase 
partide burgheze și mic-burgheze 
din Germania au formulat tot felul 
de programe. în cel mai bun caz, a- 
ceste.a au fost utopii. în cel mai rău 
caz, ele indicau căi primejdioase ce 
duceau spre catastrofă. în prezent, 
a fost trasată cu precizie calea me 
nită să ducă înainte, spre socialism 
în R. D. Germană, spre pace în în
treaga Germanie și spre progresul 
social în Germania occidentală“.

Prima din cele trei părți ale pro
iectului de program prezintă istori
cul luptei partidului 
primului stat german al muncitorilor 
și țăranilor. „De la 
arată în 
conta pe 
frățească 
celorlalte 
darea puterii 
lor în R.D.G. 
tului de forțe 
socialismului . 
continuare, au dat posibilitate tînă- 
rului stat să treacă la construcția 
socialismului. în 1961, 84 la sută din

întregul produs social provenea din 
sectoare unde existau relații socia
liste de producție.

Politica de pace a P.S.U.G. ocupă 
un loc important în proiectul de 
program. Precizînd poziția partidului 
în politica externă, proiectul arată 
că aceasta se bazează pe interna
ționalismul socialist, pe prietenia 
strînsă cu Uniunea Sovietică, pe în
tărirea permanentă a comunității 
statelor socialiste, pe solidaritatea 
cu tinerele state naționale, pe co-

De la trimisul nostru

pentru crearea

începui — se 
R.D.G. a putui 
și solidaritatea 
Sovietice și a 

socialiste". Consoli- 
muncitorilor și țărani- 
și schimbarea rapor- 
în lume în favoarea 

și păcii, se arată în

proiect — 
prietenia 
a Uniunii 
țări

existența pașnică între statele cu 
sisteme sociale diferite, pe respec
tarea suveranității și prieteniei în
tre popoare. Sînt de asemenea sub
liniate eforturile și lupta P.S.U.G. 
pentru restabilirea unității Germaniei 
pe baze democratice. Forma cea mai 
potrivită de coexistență pașnică în 
Germania ar constitui-o crearea u- 
nei confederații, se arată în proiect.

Cea de-a doua parte a proiectu
lui de program intitulată „Construc
ția desfășurată a socialismului" in
dică direcțiile principale în dezvol
tarea economiei, a industriei și agri
culturii socialiste, a îmbunătățirii 
conducerii și planificării economiei, 
saicinile partidului în domeniul ri
dicării nivelului de trai al popu
lației.

Cea de-a treia și ultima parte din 
proiect intitulată „Comunismul — 
viitorul omenirii" arată că progra
mul P.C.U.S., elaborat la cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. este 
consideiat ca Manifestul comunist al

secolului al XX-lea. Numai datorită 
succeselor P.C.U.S., ale popoarelor 
sovietice, și datorită existenței și 
coeziunii lagărului socialist, R.D.G. 
poate îndeplini sarcina mare și grea 
a construcției socialiste.

Ideile proiectului de program, 
care trasează sarcinile construcției 
desfășurate a socialismului în R. D. 
Germană, s-au reflectat, aplicate la 
condițiile locale, în rapoartele și 
discuțiile la conferințele regionale. 
Din multe întreprinderi sosesc știri 
despre îndeplinirea angajamentelor 
pe care oamenii muncii le-au luat în 
cinstea celui de-al VI-lea Congres al 
P.S.U.G. Minerii din Senftenberg — 
cel mai mare bazin carbonifer din 
republică — au obținut rezultate im
portante. în prima săptămînă a lunii 
ianuarie 1963, muncitorii uzinei me
talurgice din Riesa și-au depășit 
sarcinile de plan la producția de 
oțel cu aproape 250 de tone. înainte 
de termen au fost date în funcțiune 
noi capacități de producție și insta
lații la întreprinderea de echipa
ment de televiziune „Rafena-Werke" 
din orașul Radeberg. Colectivul fa
bricii de mașini de birou din Söm
merda (Turingia) a lansat chemarea 
de a livra numai produse la cel. mai 
înalt nivel tehnic. Chemarea.a găsit 
ecou în întreaga țară. Țăranii din 
cooperativele agricole examinează 
măsurile pe care trebuie să le ia 
pentru ridicarea producției agricole.

în aceste zile care preced deschi
derea congresului, masele cele mai 
largi continuă să dezbată tezele ex
puse în proiectul de program șl ce
lelalte documente date publicității.

ST. DEJU

BUENOS AIRES. Un tribunal militar din Buenos Aires a condamnat ■ la 6 luni închisoare pe fostul comandant suprem al forțelor militare aeriene argentinene, generalul Cayo Al- sina, care, la 4 decembrie, anul trecut, a încercat să organizeze o răscoală

NEW YORK. In prezent s-a aflat că înainte de cuvîntarea președintelui Kennedy, în fața contrarevoluționarilor cubani pe care i-a chemat să păstreze „unitatea", între mercenarii cubani au existat divergențe serioase. în rîndul mercenarilor înfrînți la Playa Giron, s-a format un grup de opoziție care a refuzat să poarte uniformă militară și a cerut dizolvarea brigăzii contrarevoluționare a celor 2 506. Membrii grupării acuză Pe liderii politici ai contrarevoluției de „ambiție exagerată".
PARIS. într-o stație a din Paris s-au ciocnit, la rie, două trenuri. Au fostde persoane. Circulația trenurilor pe această linie a fost temporar suspendată.

metroului10 ianua- rănite 40
Închisorile din Peru
sînt supraaglomerate

LIMA 10 (Agerpres). — Arestarea 
elementelor progresiste din Peru, ca 
urmare a declarării stării excepționale 
în țară, „a provocat o asemenea supra
aglomerare a închisorilor de aici incit 
200 de deținuți au trebuit să fie trans
portați în afara capitalei“, relatează a- 
genția Reuter. In ciuda faptului că 
arestările nu contenesc, se semnalează 
noi acțiuni ale oamenilor muncii. Tulbu
rări au avut loc în localitatea Cajamarca.

Corespondentul din Lima al agenției 
Prensa Latina menționează că societa
tea nord-americană „Cerro de 
Copper Corporation" și-a 
600 000 hectare de terenuri,
ținînd țăranilor din regiunile Junin și 
Cerro de Pasco. în alte regiuni ale țării 
latifundiarii acaparează, de asemenea, 
pămînturile țăranilor pe care îi înlătură 
de pe aceste terenuri. Acapararea pă- 
mînfurilor țăranilor este însoțită de re
presiuni sîngeroase împotriva celor 
care acționează contra samavolniciei la
tifundiarilor. In ultimele două luni, tru
pele armatei și poliției au asasinat peste 
70 de țărani.

Pasco 
însușit 

apar-

NEW Recent, general alO.N.U. deauAceste numita puterile fiecare nerale, vernante N.A.T.O. pentru a țională.După a început cîndă a a țărilor

10 (Agerpres). — rdicațiile secretarului ,U., U Thant, au fost „emisiunile radio ale garia", care cuprin- ostilă față de R. P.emisiuni radio, cît și așa- ungară", pe care au ridicat-o în sesiunile Adunării Ge- folosite de cercurile gu- ale țărilor membre ale în primul rînd de S.U.A. atmosfera interna-a arătat ultima sesiune Generale, această linie a rezistența cres- U„ inclusiv
și m pr otrăvi

sa mtimpine r membrilor O.- neutre.

Adunarea a hotărît să lichideze postul așa-numitului „reprezentant special al O.N.U. în problema ungară", pe care îl deținea Leslie Munroe (Noua Zeelandă).Prin ultima sa hotărîre, sesiunea Adunării Generale a O.N.U. a oferit, de asemenea, secretarului general dreptul „de a lua orice inițiativă pe care o va considera utilă în legătură cu problema ungară". După cum se subliniază în cercurile O.N.U., pe baza acestei hotărîri, U Thant a dat indicații pentru încetarea radio- emisiunilor ostile destinate Ungariei.în această lumină pare deosebit de straniu protestul împotriva hotă- rîrii lui U Thant exprimat de reprezentantul oficial al S.U.A. și propunerea lui de a se relua aceste radio- emisiuni.

In capitala Uruguayului. Montevideo, a avut loc o demonstrație de protest împotriva regimului fascist 
din Spania. Manifestanții au cerut eliberarea deținuți lor politici aflați în închisorile franchiste.
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