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Condițiile din cursul acestei ierni, 
Cu temperaturi scăzute și viscole, 

ită o atenție deosebită pentru 
rea, adăpostirea și îngrijirea a- 

.lelor și îndeosebi a celor tinere, 
mă- 

ti-
a- 
de 

a

1.
Aphcarea celor mai potrivite 
suri de întreținere a animalelor 
nere trebuie să stea în centrul 
tenției conducerilor gospodăriilor 
stat și gospodăriilor colective, 
specialiștilor agricoli.

în perioada actuală este deosebit 
’de importantă asigurarea și menți
nerea unei temperaturi cît mai ri
dicate în interiorul adăposturilor.

Pentru îmbunătățirea hrănirii a- 
nimalelor se recomandă ca în fie
care gospodărie de stat sau colecti
vă să se asigure o bună gospodă
rire a furajelor, să se folosească pe 
scară largă meto
dele de preparare 
a acestora, înainte 
de a fi date în hra
na animalelor. Ex
periența unități
lor fruntașe a- 
rată însemnătatea 
mare pe care o are folosirea furaje
lor de calitate mai bună pentru hră- 
nirea animalelor tinere (viței, miei, 
purcei).

în gospodăriile în care se practi
că alăptarea artificială a vițeilor se 
recomandă ca laptele să se dea ime
diat după muls, sau după ce a fost 
încălzit la temperatura de 30 grade. 
Pentru a se preîntîmpina slăbirea 
vițeilor din cauza frigului, este in
dicat să li se dea o cantitate de lapte 
sporită cu circa 15—20 la sută față 
de cea prevăzută în norme, precum 
și un supliment de concentrate. Este 
bine ca, în zilele geroase, concentra
tele să se dea sub formă de terci 
cald. De asemenea, se recomandă ca 
din furajele existente să se rezerve 
pentru hrana vițeilor fîn de bună 
calitate și floare de fîn pentru asi
gurarea vitaminelor necesare.

Este important să se ia toate mă
surile ce se impun pentru hrănirea 
rațională a vacilor gestante, folo
sindu-se în acest scop amestecuri cît 
mai variate din furajele existente în 
fiecare gospodărie, ca și adăugarea 
în rația vacilor a unei cantități de 
80—100 grame de calciu furajer și 
sare de bucătărie.

Ținînd seama de timpul friguros, 
se recomandă să se acorde o mare 
atenție hrănirii și îngrijirii scroafe
lor în lactație și purceilor sugari, 
pentru a se preveni orice pierderi, 
în acest scop, este necesar să se fo
losească în rație și furaje bogate în 
vitamine, cum sînt morcovii, scutu- 
rătura de fîn de lucernă sau de tri
foi, făina de fin, etc., precum și să
rurile minerale. Aceste măsuri sînt 
absolut necesare pentru prevenirea 
bolilor de creștere, cum este de pil
dă rahitismul. De asemenea, se re
comandă ca hrana care se distribuie 
tineretului porcin și scroafelor să fie 
încălzită prin opărire.

în vederea asigurării unei tempe
raturi constante în adăposturi, sînt 
necesare o serie de măsuri cum ar 
fi repararea ușilor și ferestrelor, 
blocarea cu paie sau baloți a uși
lor la care se poate renunța. Un rol 
important în menținerea căldurii din 
adăposturi îl are înlăturarea cu- 
renților de aer. în acest scop, la 
grajdurile cu tavan subțire se reco
mandă să se aștearnă pe toată lun
gimea podului un strat gros de paie, 
rume 
re. C 
Pildă 
pentru -, se încălzi înainte de folo
sirea lor ca așternut, contribuie la 
menținerea sănătății animalelor.

De la Consiliul Superior 
al Agriculturii : Recomandările 
secției de creștere a animalelor

sau alte materiale izolatoa- 
;ulă simplă, cum este de 

erea paielor în adăposturi,
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Foarte important este ca animalele 
să fie ținute în permanență pe un 
strat de paie uscat și curat.

în vederea menținerii căldurii 
este absolut necesar ca adăposturile 
să fie populate cu numărul de ani
male, potrivit capacității lor.

în ce privește folosirea sistemului 
de ventilație, este bine ca acesta să 
fie pus în funcțiune numai atunci 
cînd aerul este prea viciat.

Adăposturile semideschise, pentru 
întreținerea tineretului taurin în 
stabulație liberă și unele saivane, 
trebuie închise complet cu baloți de 
paie, paravane de stuf, snopi de co
ceni etc.

O importanță deosebită o are exe
cutarea lucrărilor de deszăpezire a 
drumurilor de acces și asigurarea 
____________ rezervelor de fura- 

je pe timp de cel 
puțin o săptămînă. 

Pentru preveni
rea pierderilor de 
purcei mici se re
comandă ca aceștia 
să fie ținuți în 

boxele dinspre peretele mai adă
postit de vînturi, iar peste noap- 1________________ü----- ’ sg

CU 
ca 
a- 
cu

te și chiar în timpul zilei 
fie așezați în lăzi sau în coșuri 
paie. De asemenea, se recomandă 
în adăposturile fără tavan să se 
menajeze grătare bine căptușite 
paie, coceni, care să se fixeze deasu
pra boxelor. O altă măsură pentru 
încălzirea spațiului de cazare o con
stituie gruparea a cîte două scroafe 
cu purcei într-o singură boxă, mai 
ales a acelora cu un număr de pur
cei mai redus.

în ce privește adăpostirea mieilor 
rezultați din fătările timpurii, se re
comandă ținerea lor în saivane în
chise, amenajate special pentru fă- 
tări și în care temperatura să fie de 
cel puțin +4 grade. O condiție esen
țială pentru prevenirea pierderilor 
de miei este înlăturarea cît mai com
pletă a umidității și curenților de 
aer din adăposturi.

O deosebită atenție trebuie acor
dată creșterii în cele mai bune con
diții a puilor. în acest scop, pe lîn- 
gă măsurile generale privind repa
rarea puiernițelor este necesar să se 
asigure puilor o temperatură de cir
ca 28—30 grade, folosindu-se în a- 
cest scop sobe cu cotlon și alte mij
loace de încălzire. Ținînd seama de 
starea timpului, este recomandabil 
să se instaleze sobe suplimentare din 
tablă sau butoaie de fier, care pot fi 
confecționate pe plan local. De ase
menea, se pot folosi cu succes becuri 
cu raze infraroșii, socotindu-se un 
bec de 250 W la 100 de pui. O alta 
măsură importantă o constituie 
menținerea uscată a așternutului de 
paie.

Ținînd seama că puii sînt foarte 
sensibili la curenții de aer rece,, este 
recomandabil ca ventilația adăpos
tului să se facă numai cîte 5—10 mi
nute, atît cît este necesar pentru pri
menirea aerului, și aceasta numai în 
timpul distribuirii hranei.

O atenție deosebită urmează să se 
acorde hrănirii raționale a puilor pe 
timp friguros. Pe lîngă furajele con
centrate, puii au nevoie în rație și 
de lapte smîntînit sau de brînză dul
ce proaspătă, morcovi răzuiți. iar de 
două ori pe săptămînă de untură de 
pește.

Aplicarea diferențiată a acestor 
recomandări, potrivit condițiilor 
existente în fiecare gospodărie de 
stat sau gospodărie colectivă, va 
duce la prevenirea pierderilor de 
animale și păsări, la obținerea unor 
sporuri mari de creștere în greutate.

Prin folosirea cofrajelor 
glisante

Tn anul trecut constructorii de pe 
șantierele unde se folosesc cofrajele 
glisante au objinui succese deosebite. 
La Turda, colectivul întreprinderii nr. 3 
izolații din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor a turnat, cu ajutorul 
acestei metode moderne și rapide, un 
coș de fabrică cu pereții înclinați, de 
peste 70 m înălțime. S-au folosit aici 
mai multe prese speciale laterale cons
truite în țară. în curînd, la Medgidia 
va începe ridicarea, după această me
todă, a unui coș de fabrică asemănă
tor, fronconic. (Agerpres)

Eficacitatea unor măsuri 
tehnico'organizatorice
O parte din măsurile propuse de 

muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Uzinei mecanice din Galați, cu prile
jul discutării cifrelor de plan pe 
anul 1963, au și fost aplicate în pro
ducție. Așa, de pildă, pentru confec
ționarea capacelor metalice de la 
gurile de magazii ale cargourilor de 
4 500 tone se folosesc acum tipare de 
croire combinată. Prin folosirea nou
lui procedeu se realizează anual eco
nomii de peste 30 tone de tablă, iar 
viteza de lucru la această operație 
crește simțitor.

Din planul de măsuri a fost, de 
asemenea, realizat un stand de probă 
pentru capacele metalice ale cargou
rilor. Folosirea acestui stand asigură 
efectuarea în bune condiții tehnice 
a probelor, precum și realizarea unei 
economii anuale de 50 000 lei.
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(Foto : À'. Carto]an)Hala do prelucrări mecanice a Uzinelor mecanice din Timișoara.

NOI MODELE
DE TRICOTAJECiclul de fabricație 

a fost scurtat

I

Locomotiva Diesel-electrică asamblată recent 
Uzina „Electroputere“ din Craiova, a avut un ciclu 
fabricație cu 70 de zile mai mic decît prima locomotivă 
de acest fel realizată nu de mult în țara noastră.

La ecurtarea timpului de execuție și-au adus con
tribuția un mare număr din cele 93 de întreprinderi 

din țara noastră care colaborează la 
fabricarea acestei mașini de mare 
complexitate tehnică. Majoritatea a- 
cestor întreprinderi livrează piesele 
și subansamblele 
nul de cooperare 
dinainte întocmit.

în aceste zile la stațiunea „Pîrîul Rece" de pe Valea
Rîșnovei. (Foto : Agerpres)

Colectiviști în excursie

Concert puțin obișnuit

la
de

prevăzute în pla- 
conform graficului 

(Agerpres)

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — Ieri, 80 de colec
tiviști din comunele Tulea 
și Ciumeghiu, raionul Sa- 
lonta, au plecat 
O. N. T. Carpați 
excursie prin țară, 
de o săptămînă, ei vor vi
zita orașele Cluj, Sibiu,

prin 
într-o 
Timp

Brașov, localități de pe Va
lea Prahovei, Valea Oltu
lui și orașul București.

Cu acest prilej colecti
viștii vor vizita muzeul 
Doftana, Muzeul de istorie 
a partidului, Uzinele „Gri- 
vița Roșie“ și vor face cu 
autocarele turul Capitalei.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — La 
Școala medie de muzică și arte plastice 
din Timișoara a avut loc zilele acestea 
un concert simfonic pujin obișnuit, dat de 
elevii scolii, după lucrările unor compo
zitori de numai 14 ani. Este vorba de ge
menii (uliu și Eugen Brudașcă.

Lucrările simfonice 
compozitor:
publicului timișorean, pentru prima dată. 
Dirijorul concertului a fost Ion Brudașcă, 
tatăl celor doi gemeni, iar îuliu și Eugen 
au făcut parte din orchestră.

Lucrările și interpretarea au fost mult 
apreciate de publicul spectator.

ale celor do: 
au fost prezentate în

mici
fafa

La Fabrica de 
tricotaje din Cluj 
a început realiza
rea celui de-al 
56-lea model nou 
de tricotaj din cele 
71 care vor intra 
pînă la sfîrșitul 
trimestrului I în 
producție. Noile 
modele, din care 
o parte se găsesc 
în vitrinele maga
zinelor, se disting 
prin culori plă
cute, rezistență și 
eleganță.

(Agerpres)

Valorificăm mai bine masa
combinatul nostru va trebui să 
crească de la 62 la 66 la sută. 
După cum a reieșit din adună
rile de dezbatere a cifrelor 
de plan și din angajamentele 
luate de colectivul nostru, e- 
xistă posibilități să realizăm 
sarcinile stabilite. Acordînd 
tenție bunei gospodăriri

a-
a

Din scrisorile sosiie 
la redacție

consumul 
pe mc de 
cu aproa- 
producția

Combinatul nostru a împli
nit de curînd 10 ani de activi
tate. în acest timp, el s-a 
dezvoltat mult ; anul trecut a 
intrat în funcțiune o nouă sec
ție — fabrica de plăci aglo
merate. înzestrarea tuturor 
secțiilor combinatului cu ma
șini și cu utilaje moderne, de 
mare productivitate, însușirea 
tehnicii noi ne-au dat posibi
litatea să valorificăm masa 
lemnoasă tot mai bine, să îm
bunătățim calitatea produse
lor. în cei 10 ani 
specific de bușteni 
placaj a fost redus 
pe 20 la sută, iar
de placaje de calități superi
oare a crescut de peste 7 ori. 
Anul trecut, în urma aplicării 
unor măsuri tehnico-organiza- 
torice, procentul de valorifi
care a materiei prime în pro
duse finite a crescut cu peste 
13 la sută.

Multe din resturile și de- 
șeurile rezultate de la confec
ționarea produselor, întrebuin
țate înainte doar ca lemn de 
foc, au fost folosite la produc
ția de plăci aglomerate. A- 
nul trecut s-au valorificat în 
acest fel 10 648 mc deșeuri.

Colectivului nostru îi revin 
în acest an sarcini sporite în 
ce privește valorificarea com
plexă și superioară a masei 
lemnoase. Indicele de valori
ficare a lemnului prelucrat în

lemnului la fiecare loc 
muncă, ne vom strădui 
valorificăm în așa fel, 
din aceeași cantitate de ma
terie primă să obținem un vo
lum cît mai mare de produse 
finite. Unele calcule și analize 
făcute în întreprindere arată 
că, printr-o sortare mai judi
cioasă, procentul capetelor de 
bușteni utilizate la fabri. 
carea plăcilor aglome
rate va crește de la 40 
la 60 la sută. în același 
scop pot fi folosite, a- 
proape în întregime, 
prismele provenite de 
la tăierea plană a buș
tenilor în furnire este
tice, o mare parte din 
resturile rezultate de la 
derulare, lăturoaiele de 
la secția de valo
rificare a deșeurilor ș.a. 
La confecționarea mie
zurilor de panele, în a- 
cest an utiliza

de 
să-l 

incit

cherestea de foioase moi în lo
cul cherestelei de rășinoase.

Realizări importante în di
recția valorificării mai bune a 
lemnului se vor obține și prin 
aplicarea unor măsuri tehni- 
co-organizatorice : amenaja
rea unei stații de pompe în 
vederea conservării prin stro
pire a întregii cantități de buș
teni, dotarea bazinelor de tra
tare termică cu aparatura de 
control necesară, 
corectă 'a buștenilor 
pentru derulare etc.

Schimb de experiență 
privind cultura 

cartofilor timpurii
RĂCARI (coresp. „Scînteii"). —< 

Ieri, la Răcari a avut loc o consfătui
re organizată de Consiliul agricol 
regional București, pe tema „Agro
tehnica și căile de sporire a produc
ției de cartofi timpurii“. Au partici
pat președinți, ingineri și brigadieri 
din gospodării colective, directori și 
alte cadre tehnice din gospodăriile 
de stat cultivatoare de cartofi din 
regiunile București și Dobrogea, 
cercetători de la stațiunea experi
mentală legumicolă Țigănești, pre
cum și reprezentanți ai Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Ing. Alexandru Cristache, pre
ședintele Consiliului agricol raional 
Răcari, a vorbit despre experiența 
gospodăriilor colective din raion în 
sporirea producției de cartofi timpu
rii. în cadrul consfătuirii au mai 
luat cuvîntul, împărtășind din expe
riența lor, ingineri agronomi, pre
ședinți de gospodării colective. Gos
podării colective cum sînt cele din 
Lungulețu și Brezoaiele din raionul 
Răcari, cultivînd cartofi timpurii pe 
mari suprafețe au obținut, la această 
cultură, venituri de 1 700 000— 
2 200 000 lei.

Participantă la consfătuirP au vi
zitat apoi iarovizatorul gospodăriei 
colective din Lungulețu, construit 
din panouri de lemn și foi de polie
tilenă. au asistat la o demonstrație 
de iradiere a tuberculelor de cartofi 
cu unde electromagnetice. Prin folo
sirea acestei metode, perioada de ia- 
rovizare se reduce de la 35—40 de 
zile la 10—15 zile.

Consfătuirea a recomandat în mod 
deosebit introducerea în cultură a 
soiurilor de cartofi de mare produc
tivitate, a iarovizării și extinderii 
suprafețelor irigate pentru sporirea 
producției de cartofi timpurii.

centrarea 
introduși

GHEORGHE
— tehnician,
GROZA — inginer, din 
postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii” 
de Ia C.I.L. Rm, Vîlcea

ALBOIU 
MIHAI

La odihnă
SUCEAVA

La Vatra Dornei au început să so
sească din regiunile București, Ga
lați, Cluj noi oaspeți. Este a doua 
serie de oameni ai muncii care au 
venit în acest an să-și petreacă con
cediul de odihnă și să-și îngrijească 
sănătatea în frumoasa stațiune bal
neară Vatra Dornei.

(coresp. „Scînteii“). —

AMPLĂ ÎNTRECERE
ARTISTICA

In orașul Săcele, regiunea Brașov, se află un centru școlar de 
construcții. Atei se pregătesc peste 400 de tineri pentru a deveni mon- 
tori de prefabricate, instalatori de apă și de lumină, zidari etc. Pentru 
a aplica cu succes procedeele de lucru înaintate pe șantiere, viitorii 
constructori își însușesc chiar din primul an de școală o serie de cu
noștințe în domeniul fizicii, chimiei, tehnologiei materialelor. Fotogra
fia nr. 1 : Oră de fizică pentru viitorii instalatori ; ing. Radu Bratosin 
făcînd o demonstrație practică în laboratorul școlii. Montorul sau in
stalatorul constructor trebuie să știe în primul rînd să execute diferite 
piese, să mînuiască cu pricepere utilajele. In fotografia nr. 2 : Un grup de 
elevi învătînd să execute operația de găurire cu aparatul electric. în 
alt atelier, cel al zugravilor-vopsilori, maistrul instructor Vasile Șulică 
inițiază pe eleva Violeta Hașiu să vopsească tapetul cu ajutorul dispo
zitivului acționat cu aer comprimat (fotografia nr. 3). Panourile mari 
prefabricate sînt fot mai mult folosite în construcțiile de locuințe. Cu 
ajutorul lor, explică prof. ing. Alexandru Vicol elevilor aflați în faja 
unei machete, clădirile se ridică mult mat repede, iar o serie de ope
rații se pot executa complet mecanizat (fotografia nr. 4). Elevii cons
tructori au create bune condiții de învățătură șl de viată. Școala este 
înzestrată cu laborator, cabinet tehnic, o sală în care sînt expuse noile 
materiale de construcție, precum șl dormitoare luminoase șt curate, can
tină unde se servește o masă gustoasă șt consistentă (în fotografia 
nr. 5 : Elevii la masă).

Fotoreportaj : C. CĂPRARU 
M. ANDREESCU

Nu s-au pierdut încă din memoria 
noastră imaginile pline de culoare și 
prospețime care, în urmă cu cîteva 
săptămîni încununau, într-un specta
col festiv, talentul, pasiunea și munca 
artiștilor amatori, cheltuite cu dărni
cie în finala celui de-al lll-lea Festi
val de teatru „I. L. Caragiale“, și iată 
că alte mii și mii de formalii trăiesc 
acum emoțiile unei noi întreceri. În
cepe,^ la 1 februarie, prima fază a 
celui de-al Vll-lea Concurs artistic pe 
tară al formațiilor de amatori muzi
cale, coregrafice și brigăzi artistice de 
agitație de la orașe și sate.

De la metalurgiștii Reșifei la co
lectiviștii din Sînfana, de la sondorii 
din Valea Prahovei și pînă la tinerii 
muncifori ai Oneșfiului, zeci 'de mii de 
artiști amatori din întreprinderi și 
gospodării agricole colective, din in
stituții și S.M.T.-uri se pregătesc acum 
pe scenele cluburilor, în sălile cămi
nelor culturale, |a casele de cultură. 
La atmosfera obișnuită a repetifiilor 
se adaugă fiorul marilor întreceri, iar 
la repertoriul interpretat pînă acum 
în fafa a sute și mii de spectatori se 
alătură noi lucrări muzicale, noi texte 
de brigadă, noi dansuri și focuri 
populare. Instructori artistici și colecti
ve de creafie, dirijori și coregrafi sînt 
preocupafi acum să asigure formații
lor înscrise la concurs programe bo
gate în conținut, cu o tematică inte
resantă și educativă, care să reflecte 
artistic aspecte din viafa întreprinde
rilor și gospodăriilor colective, să 
oglindească realizările acestor 
Dintre atîfea nenumărate 
fii — aspirînd toate cu 
dăruire spre laurii victoriei,
nume vor dobîndi cea mai înaltă pre
țuire ? Dar să prezentăm, în cîteva 
cuvinte, felul cum se va desfășura 
acest concurs.

Organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor, Uniunea Tineretu
lui Muncitor și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, con
cursul pe fără al formațiilor de ama
tori va cunoaște în a Vll-a édifié a 
sa o mai mare strălucire și amploare 
datorită în bună măsură unor noi 
condifii de stimulare șl desfășurare a 
acestei largi întreceri. Concursul for-

ani. 
forma- 
aceeași 
care a-

mafiilor muzicale, 
brigăzilor artistice 
desfășura în două 
ca termen ziua de 23 August 1963, 
iar cea de-a doua încheindu-se, odată 
cu finala concursului, la 23 August 
1964, cînd se va sărbători cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei.

La sfîrșitul primei etape — înche
iată cu faza regională — se va decer
na cupa „Pentru cea mai bună activi
tate artistică“ acelor cămine cultura
le, case de cultură, sindicate și coo
perative meșteșugărești care au desfă
șurat în acest timp activitate artistică 
permanentă și multilaterală, au reali
zat cel mai mare număr de spectaco
le și spectatori și o valoare artistică 
înaltă. Cupa este însă transmisibi
lă, așa incit formațiile premiate 
trebuie să-și ridice necontenit nive
lul activității artistice pentru ca în 
etapa a doua, care reia toate fazele 
concursului de la început, să poată 
păstra cupa cucerită în prima etapă.

Un alt criteriu care face mai vie și 
mai interesantă această competiție 
artistică, este acela că în a doua eta
pă (pînă la faza regională inclusiv) 
formafiile care au jucat „în deplasa
re“ _în prima etapă, vor fi acum 
„gazde“. Prin premiile atribuite, prin 
sistemul de desfășurare a con
cursului se stimulează mai puter
nic decît la concursurile precedente 
o activitate permanentă și cu un re
pertoriu mereu împrospătat, o ținută 
artistică fot mai înaltă.

Așadar, o nouă întrecere amplă șl 
rodnică începe pentru artiștii amatori. 
Din Constanța și Baia Mare, din Bra
șov și Suceava, ne sosesc știri despre 
zeci și sute de formații care se pre
gătesc în vederea acestui concurs, 
înmănunchind talentul și pasiunea a 
nenumărați iubitori ai artei. Ca înfr-un 
film larg desfășurat în peisajul pano
ramic al întregii țări, concursul va 
aduna de pe mii de scene cele mai 
frumoase imagini ale acestui con
curs artistic. Vor fi Imaginile prezen
tului, ale marilor prefaceri înfăptuite 
sub îndrumarea înțeleaptă a partidu
lui în anii care au trecut de la elibe
rarea fării, imaginile vieții noi a po
porului nostru.

coregrafice și al 
de agitație se va 
etape, prima avînd

PAUL DIACONESCU



Expuneri și acțiuni cu caracter educativ

Acolo unde locuiesc tineri

Adămuș, 
organiza- 
de partid 
au vorbit

în perioada preschimbării docu
mentelor de partid, organele și or
ganizațiile de partid au inițiat nu
meroase acțiuni politico-educa
tive.

PITEȘTI. — Și Comitetul raional de 
partid Pitești a întreprins o serie de 
acțiuni cu prilejul preschimbării docu
mentelor de partid. Pe lîngă confe
rințe, la care au participat peste 1 500 
membri de partid din 95 de organiza
ții de bază, agitatorii au citit pentru 
membrii și candidații de partid artico
le apărute în presa și publicațiile de 
partid privind păstrarea documentelor 
de partid. (De la Gh. Vlăducă, acti
vist de partid).

Uzinele „Republica" „Străzile au amin
tiri". In alte întreprinderi au rulat fil
mele „Omul cu arma", „Valurile Dună
rii" și altele.

Unele organizații de bază au luat ini
țiativa ca în această perioadă să or
ganizeze vizite ale membrilor și candi- 
daților de partid la Muzeul de Istorie 
a partidului. O asemenea vizită a or
ganizat zilele trecute comitetul de 
partid de la Uzinele „Vulcan“. Vizite se 
vor organiza în zilele următoare și de că
tre alte organizafii de partid dm în
treprinderile și instituțiile din Capitală.
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BACĂU.— Membri ai biroului și 
ai Comitetului orășenesc de partid 
Bacău au vorbit în fata comuniști
lor despre calitatea de membru de 
partid, despre păstrarea documen
telor de partid etc. Tov. Ion Andrei, 
membru al biroului comitetului o- 
rășenesc de partid, a prezentat în 
fața membrilor de partid de la Uzi
na metalurgică expunerea : „Să 
păstrăm ca lumina ochilor carne
tul de partid“. De asemenea, tov. 
Năstase Buciu, membru al comite
tului orășenesc de partid, a vorbit 
comuniștilor de la Fabrica „Partiza
nul" despre „Calitatea de membru 
de partid. Drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid". Asemenea 
expuneri au fost ținute și în alte 
organizații de bază din întreprin
derile și instituțiile orașului Bacău. 
(De la Grigore Mătăsaru, activist 
de partid).

BUCUREȘTI. — Cu prilejul pre
schimbării documentelor, organizațiile 
de partid din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, intensifică activitatea e- 
ducativă în rîndurile membrilor și can- 
didafilor de partid.

Organizațiile de partid s-au îngrijit 
ca la cluburile din întreprinderi să ru
leze diferite filme educative. La Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ a rulat filmul 
„Carnetul de partid”, la Uzinele „Vul
can“ — filmul „Omul nu se predă", la

TÎRNĂVENI. (coresp. „Scîn
teii“). — în organizațiile de partid 
din comunele Chinciuș, 
Abuș și altele, secretarii 
țiilor de bază și membrii 
cu stagiu mai îndelungat 
membrilor de partid mai tineri 
despre lupta partidului în timpul 
ilegalității, despre sarcinile mem
brilor de partid în etapa actuală. 
Tovarășii Geller Pavel, secretarul 
Comitetului de partid din comuna 
Adămuș, loan Cîndea, din organi
zația de bază a gospodăriei co
lective Chinciuș, Ștefan Gligor, din 
gospodăria colectivă Abuș au scos 
în evidență succesele mari obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în construirea socialis
mului, răspunderea pe care o au 
comuniștii în munca de întărire 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, subliniind tot
odată cinstea de a purta înaltul 
titlu de membru de partid, de 
a păstra cu cea mai mare grijă 
noile carnete primite.

FETEȘTI. — în organizațiile de 
bază din raionul Fetești au fost 
ținute în această perioadă expu
nerile : „înaltul titlu de membru de 
partid“, „Centralismul democratic 
— principiul călăuzitor a structurii 
organizatorice a partidului", „Cali
tatea de membru de partid", „Păs
trarea documentelor de partid“ și 
altele.

Tov. Șerban Constantin, prim- 
secretar, Ion Petcu, Ion Știucă, Ma
rin Lefter, secretari ai comitetului 
raional de partid, prezintă expu
neri pe aceste teme în diferite or
ganizații de partid din raion. Ast
fel de expuneri au ținut pînă acum 
și secretarii comitetelor comunale 
de partid Popa Tănase din Țîndă- 
rei, Ică Adamescu din Bordușani 
și alții. în organizațiile de bază din 
Șocariciu, Jegălia, Bordușani, Să- 
veni s-au organizat convorbiri cu 
membrii de partid privind acțiunea 
de preschimbare a documentelor de 
partid și de păstrare a carnetelor de 
partid. (De la Dumitru Laurențiu, 
activist de partid).

Un colț al bibliotecii raionale din Huși. Biblioteca, înzestrata cu peste 43 000 de volume, este frecventată de numeroși cititori
(Foto : Gh. Vințilă)

muncitori

Noi unitâtî de deservire»
Anul acesta va crește mult numă

rul unităților cooperației meșteșugă
rești din țara noastră. Se vor termi
na cele 17 complexe moderne pen
tru deservirea populației care au 
fost începute anul trecut și se pre
vede construirea altor 44 complexe 
noi. Se vor mai construi două școli 
profesionale la Timișoara și Arad, 
un grup școlar la București. Iată pe 
scurt cum 
cooperației 
regiuni.

IAȘI. — 
ființă încă 
servirea populației. în orașele Bîrlad, 
Iași, Huși și la Podu-Iloaie se cons
truiesc 4 mari complexe de deser
vire, iar la Pașcani, Iași, 5 micro-

La „școala“

se va dezvolta rețeaua 
meșteșugărești în cîteva

în anul 1963 vor lua
65 de unități pentru de-

complexe. Vor fi reamenajate și reu- 
tilate modern alte 50 
existente.

BACĂU. — Pînă la 
vor fi deschise încă 
tăți de deservire din 
de activitate. Vor lua ființă unități 
ca : rampe de gresat si spălat auto
vehicule, unități pentru lustruitul 
mobilei, la domiciliu etc.

DOBROGEA. — Pe lîngă înființa
rea a 35 de unități prestatoare de 
servicii, vor fi date în folosință două 
mari complexe de deservire la 
Constanța și Mangalia. în stațiunile 
de pe litoral se vor organiza stații 
de parcare, spălare și gresare a 
tomobilelor și motocicletelor.

dintre unitățile

sfîrșitul anului
50 de noi uni- 
toate ramurile

au-

Ambalat și transportat
dar cum?

Ne-am obișnuit să aflăm în ma
gazinele de confecții și tricotaje, în 
fiecare sezon înnoiri în varietatea 
articolelor, a finisării lor, a modului 
de ambalare și prezentare. Acestea 
constituie, de fapt, scopul căutărilor 
creatoare ale tuturor colectivelor din 
întreprinderi. Cele 2 000 de modele 
noi de confecții — rochii, pardesie, 
paltoane, costume și articole pentru 
copii — care au fost realizate anul 
trecut, vorbesc nu numai despre fan
tezia colectivelor de creație, dar și 
despre grija față de cumpărători, 
față de cerințele lor sporite.

Pentru ca mărfurile să fie cît mai 
bine finisate. întreprinderile au fost 
înzestrate cu utilaje care execută o 
serie de operații, hotărîtoare din 
punct de vedere al aspectului unui 
produs. Astfel, la fabricile de con
fecții din București, Brăila, Iași și al
tele a fost introdus un mare număr 
de mașini care asigură călcatul co
respunzător al cămășilor bărbătești 
și al altor articole de îmbrăcăminte. 
Mașinile de brodat, trimise în cursul 
anului trecut întreprinderilor „Arta 
modei“ București și „Mondiala“ Satu- 
Mare, au permis înfrumusețarea 
multor confecții pentru copii.

O METAMORFOZĂ NEDOR1TÄ

De apreciere unanimă s-au bucu
rat și măsurile luate pentru îmbu
nătățirea prezentării produselor. S-a 
extins preambalarea în pungi din 
polietilenă și celofan. O asemenea 
prezentare arată că atunci cînd 
există preocupare, mărfurile.pot a- 
junge Ia cumpărător tot atît de în
grijite cum pleacă pe poarta fabricii.

Dar. însoțind unele mărfuri de la 
fabrică la magazin, pot fi sesizate 
uneori și aspecte criticabile. Iată 
ce ne-a relatat, în această privință, 
tov. Rafael Lupaș, de la depozitul 
I.C.R.T.I.-București din comuna Mi
litari.

Pînă mai anul trecut, exista bunul 
obicei ca o mare parte din confecțiile 
livrate de fabrica din București — 
rochii, paltoane, costume bărbătești, 
pardesie — să fie transportate pe 
umerașe. Un astfel de transport nu 
dăuna, bine înțeles, aspectului pro
duselor. Dimpotrivă, el impunea 
manipulanților din depozit grija de 
a le păstra în aceleași condiții. Acum 
însă acest procedeu a fost în parte 
abandonat, el menținîndu-se doar la 
confecțiile din stofe fine. Toate cele
lalte sînt transportate de această în
treprindere în cutii mari de carton, 
în lăzi, sau chiar legate cu sfoară. 
De ce nu se procedează și aici ca la 
fabricile de confecții din Cluj și Si
biu, care livrează permanent con
fecțiile pe umerașe ? Este de la sine 
înțeles că mărfurile astfel transpor
tate își păstrează aspectul pînă la 
magazin.

Cît privește consecințele transpor
tului în stive, ele sînt cunoscute: 
mărfurile ajung în depozite și
fonate și. de multe ori, nici măcar 
în magazin, acolo unde se fac efor
turi în acest sens, nu-și mai regăsesc 
aspectul inițial.

Această metamorfoză nedorită este 
și mai pregnantă la tricotaje — ne-a 
spus tov. inginer M. Avadig, din

tri- 
U-

Direcția generală confecții și 
cotaje a Ministerului Industriei 
șoare. în acest sector, preambalarea 
în pungi din polietilenă e aplicată 
doar la o mică parte din totalul pro
duselor. Majoritatea sînt rînduite în 
loturi de 10—15 bucăți, șnuruite, si
gilate. Numai așa pierderea unor ar
ticole este, după unele păreri, evi
tată. Dar operația de șnuruire presu
pune străpungerea mărfurilor — și 
aici este vorba de lenjerie fină de 
damă și bărbătească, de tricotaje etc. 
— cu un ac nicidecum minuscul și o 
ață groasă, rezistentă.

Dacă organele de specialitate ar 
reflecta mai serios asupra procedeu
lui, ar găsi, hotărît. o altă modali
tate de livrare a acestor mărfuri.

LA DEPOZITUL DE CONFECȚII

în comuna Militari s-a ridicat în 
urmă cu doi ani un modern și spa
țios depozit pentru confecții, țesă
turi, încălțăminte. Condițiile create 
pentru depozitarea și păstrarea măr
furilor sînt dintre cele mai bune. 
Am vizitat și boxa unde sînt păstra
te costumele bărbătești din stofe 
fine. Așezate pe umerașe, ele sînt 
„ascunse" șub prelate enorme, des
părțite pe sorturi prin fermoare 
mari. Pe umerașe stau și paltoane. 
Din păcate însă, nu toate. Multe 
stau în stive, la fel ca și majoritatea 
costumelor bărbătești. Evident că 
obiectul care se află la baza stivei, 
cînd va fi scos de acolo va semăna 
prea puțin cu forma sa inițială. în 
acest timp însă, în sectorul confec
țiilor de blană zeci de umerașe stau 
goale, în așteptarea mărfurilor. Fo
losirea lor pentru confecțiile de sto
fă nu presupune decît ceva mai mul
tă inițiativă și spirit gospodăresc.

în acest depozit există 
de paltoane și costume 
așezate în dezordine, 
ciment, uitate așa de 
sosit de la fabrică, deși există gră
tare care pot fi folosite. Această 
lipsă de grijă față de păstrarea unor 
mărfuri umbrește eforturile făcute 
în fabrică pentru a li se da o înfă
țișare cît mai atrăgătoare și îngreu
nează totodată munca lucrătorilor 
din magazine, care nu le pot pre
zenta astfel cumpărătorilor.

Ambalajul are Un rol bine cunos
cut. El cheamă cumpărătorii să cer
ceteze marfa pe care o prezintă și de 
aceea trebuie să fie cît mai atractiv. 
Deci, nuri suficientă numai calitatea 
superioară a articolelor, interesează 
și modul de ambalare și prezentare 
a lor. Sînt numeroase exemple din 
'comerț și industria ușoară care de
monstrează ce realizări se pot obține 
în această direcție.

★
Depozitarea și prezentarea confec

țiilor și tricotajelor se va putea îm
bunătăți simțitor în acest an prin 
măsuri comune, multilaterale și 
operative, luate atît de către Mini
sterul Industriei Ușoare și Ministerul 
Comerțului Interior, cît și de secțiile 

■comerciale ale sfaturilor populare și 
conducerile magazinelor — aceasta 
fiind în interesul maselor largi de 
cumpărători.

și loturi 
bărbătești 

direct pe 
cînd au

A. DAVIDESCU

PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). — 
Brigăzile minerilor Augustin Demeter 
și Dionisie Barta sînt bine cunoscute în 
Valea Jiului pentru succesele dobîndife 
la săparea galeriilor și puțurilor la 
mina Dîlja. Cele două brigăzi sînt a- 
desea vizitate de minerii de la alte ex
ploatări. Zilele trecute au venit aici 
mineri de la Vulcan — Martin Vass, Ion 
lonașcu, Costache Vasiliu, Dumitru Bar- 
car și alții, care se ocupă de deschi
derea și pregătirea de noi fronturi de 
lucru la Vulcan.

La galeria de coastă, Augustin De
meter și ortacii lui au demonstrat prac
tic cum se organizează lucrul după gra
ficul ciclic în 4 schimburi, folosirea 
concomitentă intensivă a două mașini 
de încărcat cu cupă la evacuarea ste
rilului, plasarea rațională a găurilor 
pentru pușcare, armarea metalică pro
vizorie etc. La puțul principal, unde 
lucrează brigada lui Dionisie Barta, s-au 
interesat cum sînt
mobil, graiferele pentru 
Iul și diferite instalații.

Cele cîteva ceasuri 
„școala” fruntașilor le-au
nerilor din Vulcan să-și însușească me
todele de lucru cu ajutorul cărora vor 
intra mai repede spre noile fronturi de 
cărbune din adîncuri.

In articolul cu titlul de 
mai sus publicat în „Scîn
teia" nr. 5709 se arăta, 
printre altele, că tinerilor 
muncitori care locuiesc în 
căminele unor întreprin
deri din regiunea Ploiești 
ar trebui să li se asigure 
condiții mai bune de lo
cuit și pentru a-și petrece 
în mod plăcut timpul li
ber.

Referindu-se la acest ar
ticol, Comitetul regional 
P.M.R. Ploiești ne-a tri
mis un răspuns în care 
sînt arătate măsurile ce 
s-au luat pentru remedie
rea lipsurilor semnalate.

„Conducerea adminis
trativă a Uzinei „1 Mai” 
s-a îngrijit ca o parte din 
instalațiile sanitare de la

cămin, care prezentau de
fecțiuni, să fie reparate. 
In trimestrul I al anului se 
vor efectua și alte lu
crări necesare de întreți
nere.

Pentru desfășurarea u- 
nei activități cultural-e
ducative în rîndul tine
rilor din căminele 
treprinderilor, 
sindicale și de 
reîmprospătat 
cluburilor, au 
un ciclu de 
țe pe teme 
tineretului. Au
zufe programele reuniuni
lor și ale „Joilor tinere
tului". In bibliotecile vo
lante
s-au adus cărți nou apă
rute.

în- 
organele 

U.T.M. au 
programul 
organizat 
conferin- 
specifice 

fost revă-

de la dormitoare

Totodată, se arată în 
răspuns, biroul comitetului 
regional de partid, a or
ganizat un control asupra 
activității grupelor de 
partid pe blocuri și străzi, 
din care n-au lipsit blocu
rile și căminele unde lo
cuiesc tineri muncitori. 
Pe baza constatărilor tă
cute, ne vom îngriji ca 
organele raionale și oră
șenești de partid să antre
neze organizațiile U.T.M. 
și sindicale pentru a se 
ocupa cu mai multă stă
ruință de tinerii munci
tori care locuiesc în 
blocuri și cămine, organi
zed în mod plăcut și a- 
tractiv timpul liber al a- 
cestora".

meșteșugărească
și deservirea populației“

„Cooperația

Pe lîngă unele reali
zări obținute de coopera
ția meșteșugărească din 
regiunea Crișana, în 
ficolul cu titlul de 
sus, apărut în 

5722, 
unele

ar
mai 

„Scînteia" 
erau semnala-

aspecte ne-

folosite : cofrajul 
încărcat sferi-

petrecute la 
dat prilej mi-

nr.
fe
gafive în legătură cu or
ganizarea și calitatea de
servirii, amplasarea teri
torială a unităților etc.

Răspunzînd la acest ar
ticol, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșu
gărești ne scrie :

^Problemele relevate 
în articolul menționat au

fost analizate atît de că
tre conducerea U.R.C.M. 
Crișana, cît și de către 
UCECOM. In vederea îm
bunătățirii activității de 
deservire a populației 
din regiune au fost orga
nizate schimburi de ex
periență între cooperati
vele din regiunea Crișa
na și cele din regiunile 
Cluj, Maramureș și Banat. 
De asemenea, s-au înfiin
țat cursuri de perfecțio
nare a cooperatorilor în 
ramuri de activitate ca : 
croitorie, panfofărie, tri
cotaje, radio-feleviziune, 
întreținere aparate de uz

casnic etc. In urma mă
surilor luate s-a îmbună
tățit calitatea produselor 
și la cooperativele „Re- 
cord"-Marghita, „Crișul“- 
Ineu, și „Unirea Meseria- 
șilor“-Chișineu Criș.

Conducerea U.R.C.M. 
Crișana a îndrumat coo
perativa „Lemnul* să în
tocmească documentația 
tehnică necesară produ
cerii sortimentelor cerute 
de consumatori.

In noile cartiere, con
ducerea Uniunii a plani
ficat construirea unor 
microcomplexe de de
servire".

Din activitatea științifică
Bilanț rodnic

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Oa
menii de știință din cadrul filialei 
din Cluj a Academiei R. P. Romîne 
au încheiat anul 1962 cu un bilanț 
rodnic al muncii de cercetare știin
țifică. Colectivul Centrului de bio
logie al filialei a redactat volumul 
X din lucrarea „Flora R.P.R.“ și a 
contribuit la realizarea lucrării 
„Fauna R.P.R.“. Institutul de ling
vistică a elaborat volumul IV al 
„Atlasului lingvistic romîn“, serie 
nouă, și a trimis la tipar dicționarul 
romîn-maghiar. Alți cercetători din 
cadrul filialei au contribuit la rea
lizarea lucrării „Istoria artelor 
plastice din Romînia“, iar colecti
vul Institutului de istorie a colabo
rat la elaborarea volumelor III și 
IV din „Istoria Romîniei” aflate 
sub tipar.

Filiala și-a extins legăturile de 
colaborare cu întreprinderile 
dustriale. Anul trecut, ea a colabo
rat cu circa 30 de întreprinderi la 
rezolvarea în comun a diferite pro
bleme tehnice. Un sprijin substan
țial a fost acordat unor uzine din 
Cluj, Ocna Mureșului, Baia Mare, 
Baia de Arieș, Turda pentru reali
zarea de produse de bună calita
te, aplicarea de procedee tehnologi
ce avansate, perfecționarea tehno
logiei etc.

Institutul de cercetări medicale a 
întocmit un studiu privind prepa
rarea reticulinei forte; noul pro
dus a fost realizat experimental la 
Fabrica de medicamente „Terapia" 
din Cluj, pe baza unui procedeu pus 
la punct de specialiștii institutului.

Rodnic este și aportul oamenilor 
de știință clujeni la viața științifică 
din țară și de peste hotare — con
grese, conferințe, sesiuni științifice, 
colocvii, consfătuiri etc. In cursul 
anului trecut, academicieni și cer
cetători din Cluj au prezentat co
municări la manifestări științifice 
din țara noastră, din Uniunea So
vietică, R. P. Ungară, Suedia, In
dia, Olanda etc. La rîndul lor, 24 de 
oameni de știință din alte țări au 
vizitat institutele filialei. Institutele 
filialei colaborează cu 8 instituții

științifice de peste hotare la re
zolvarea unor probleme care pre
zintă interes comun. Ele au legături 
cu peste 700 de instituții științi
fice din 54 de țări.

Anul trecut, filiala a editat nouă 
publicații periodice cuprinzînd stu
dii teoretice și cu caracter aplica
tiv valoroase — rod al activității 
desfășurate de oamenii de știință 
clujeni.

în sprijinul producției
IAȘI (coresp, „Scînteii"). — Lu- 

crînd într-un institut nou, con
struit în anii regimului democrat- 
popular, cercetătorii de la Institu
tul „Petru Foni" al filialei din Iași 
a Academiei R. P. Romîne au ob
ținut o serie de realizări valoroase. 
Ei au studiat și contribuit la 
aplicarea unor metode moderne

in-

cum sînt : spectrofotometria în ul
traviolet și infraroșu, spectroscopie 
de emisie, fotometrie, analize cu 
raze X, cromatografie pe hârtie și 
coloană, termogravimetrie, diferite 
metode electrochimice etc. Intre 
cercetările legate de cerințele pro. 
ducției se numără, de asemenea, 
sintetizarea unor schimbători de 
ioni care se folosesc acum în in
dustria zahărului și a glucozei, 
studiul materiilor tanante vegetale 
indigene și aplicarea unui proce
deu în industria de tananți, sta
bilirea unor metode rapide de ana
liză polarografică a minereurilor și 
concentratelor de minereu, studiul 
asupra activității fiziologice a di- 
feriților derivați ai bazelor cu azot 
în nucleu, obținerea unor derivați 
ai streptomicinei cu indici terapeu
tici superiori etc.

Noi cercetări au fost efectuate a- 
supra componentelor care însoțesc

ela- 
Șt.

Lucrarea 
borată de 
Nădășan, B. Ho- 
rovifz, Al. Bcr- 

nafh șl V. Saffa cuprinde un material 
de sinteză în domeniul oboselii metale
lor. Un accent deosebit se pune pe fac
torii care influențează rezistența la o- 
boseală, pe mijloacele constructive, teh
nologice, de exploatare și preventive 
care asigură creșterea rezistenței me
talelor la oboseală. Se indică metode 
de calcul la solicitări variabile simple și 
compuse, la cicluri simetrice și asime
trice. Lucrarea este adresată inginerilor 
și tehnicienilor din institutele de pro
iectare, din producție și din laboratoa
rele de încercare a metalelor.

„Oboseala 
metalelor“

dusfriale. Tratatul se adresează Ingi
nerilor și tehnicienilor din industria 
alimentară, specialiștilor în vinificație 
și din industria antibioticelor.

Culegere 
de probleme 
de geometrie 

analitică 
și proiectivă"

Lucrarea prof.
D. Moțoc, 

cu titlul de mai 
sus, este un tra

tat de specialitate care prezintă stu
diul morfologic, fiziologic și biochimic 
al microorganismelor, aplicațiile lor in-

„Microbiologie j.., 
industrială"

Lucrarea ela
borată de Ti
beriu V. Posfel- 
nicu, Marius I. 
Stoka și Gh. Gh. 
Vrănceanu con
ține probleme

cu indicații de rezolvare din următoa
rele capitole ale geometriei analitice 
și proiective : dreapta, planul, cercul, 
sfera, conicele și cuadricele, transfor
mările proiective, elemente de calcul 
vectorial, teoria curbelor algebrice 
plane, a curbelor strîmbe algebrice și 
a suprafețelor algebrice. Ea se adresea
ză studenților de la facultățile de mate
matică și de fizică, institutele politeh
nice, cadrelor didactice din învățămîn- 
tul superior și învățămîntul mediu, in
ginerilor etc.

Colaborare între grădinile botanice
La 29 ianuarie. Grădina Botanică 

din București a expediat „Catalo
gul de semințe 1962" unui număr de 
550 de grădini botanice și instituții 
similare din alte țări. în acest ca
talog figurează circa 2 100 de specii 
de semințe de plante din flora țării 
noastre și a altor țări, cultivate în 
serele și pe terenurile grădinii bucu- 
reștene. Catalogul prezintă, printre 
altele, pe grupe de plante, semințe 
din cele mai noi soiuri de cereale 
(grîu și secară) aparținînd colecției 
Secției de genetică a Institutului bo
tanic, precum și semințe din grupul 
plantelor tehnice și al celor medici
nale care au o largă răspîndire pe 
teritoriul țării noastre.

Semințele sînt oferite pentru 
schimb tuturor grădinilor botanice 
și instituțiilor similare de peste ho
tare care, la rîndul lor, trimit în 
fiecare an la București cataloagele

și semințele lor. 
din București a 
cataloage din partea a 120 de gră
dini botanice din Uniunea Sovietică, 
Australia, Japonia Noua Zeelandă, 
Argentina, Franța, Anglia, Algeria, 
Italia, Suedia, Iugoslavia și alte 
țări.

Datorită acestui schimb flora gră
dinii din București se îmbogățește în 
fiecare an cu sute de specii noi de 
plante din toate continentele. Ocu- 
pînd o suprafață de 17,5 hectare, 
grădina posedă peste 10 000 de spe
cii de plante. în prezent, cînd ter
mometrul indică multe grade sub 
zero, în serele grădinii se coc fruc
tele de cafea, iar pavilionul cu ci
trice este plin de parfumul florilor 
și de aroma fructelor coapte. In cu- 
rînd, aici vor înflori bananii și or
hideele.

Grădina Botanică 
și primit asemenea

(Agerpres)

celuloza și ligninele din stuf în ve
derea valorificării acestora ; în di
ferite întreprinderi s-a experimen
tat procedeul de obținere a mă- 
tasei viscoza din celuloză de stuf. 
Un alt studiu important este acela 
al inhibării proceselor de dezvol
tare a tumorilor vegetale din ar
bori și plante, pe baza căruia au 
fost recomandate metode de com
batere a acestor tumori ; a fost cer
cetat, totodată, mecanismul de 
reacție în transformările și regru
pările structurale ale unor derivați, 
obținîndu-se o serie de coloranți 
pentru lînă, bumbac și relon.

Prin folosirea mașinii 
electronice de calcul
La Insfifuful de fizică atomică se re

zolvă tot mai multe probleme comple
xe cu ajutorul noii mașini electronice 
de calcul — CIFA101. Mașina este 
universală, de tip serie, cu memorie 
pe cilindru magnetic și instruejiuni cu 
o adresă. Ea nu depășește mărimea 
unui birou de lucru obișnuit.

Specialiștii din institut au pus la 
punct programe de calcul pentru cî
teva tipuri de probleme. Mărirea ca
pacității de memorie, asigurarea con
dițiilor de utilizare în mod practic a 
metodelor de programare optimă au 
determinat o importantă creștere ca
litativă a posibilităților de calcul ale 
mașinii. Deși de la data intrării în 
funefiune a mașinii a trecut pufiri timp, 
ea a asigurat rezolvarea unor pro! 
me importante ce nu puteau fi so’ 
nate pînă acum la celelalte mașh 
lectronice de calcul existente în 
De exemplu, prin determinarea u,^ b, 
solufii judicioase la repartizarea teri->’ 8 
torială a materialului lemnos de la în
treprinderile forestiere în diferite lo
calități se va putea realiza în primul 

trimestru al acestui an o economie 
de circa 300 000 de lei. Probleme 
cum sînt interconectarea în sistemul 
energetic national, optimizarea pro
cesului de producție la Fabrica de 
produse lactate București și altele au 
fost rezolvate cu succes.

am »

La Institutul de energetică al Academiei R. P. Romine a fost construit un laborator nou pentru cerce
tarea proceselor de ardere a ligniților în focare ciclon. în fotografie : Cercetătorii Constantin Crăciuneanu, 
Nicolae Pănoiu, Ion Carabogdan și Elena Guțu determinînd cîmpul de viteze in focarul ciclon.

(Foto : A. Cartojan)

Descoperiri arheologice,
< v-

DEVA (coresp. „Scînteii"). — în 
cursul anului trecut. cercetătorii’ 
muzeelor regionale din Deva și; 
Alba Iulia, în colaborare cu arheo
logi din Cluj și București, au între
prins numeroase săpături arheolo
gice la Cinciș, Simeria, Craiova, Pe- 
trești, Obreja, Alba Iulia și în alte 
localități. Cu prilejul acestor lu
crări, arheologii au făcut desco
periri importante privind începu
turile erei noastre pe meleagurile 
hunedorene, puternic centru al da
cilor. La Cinciș a fost dezvelită o 
necropolă a populației dacice da- 
tînd din secolul al II-lea (era noa
stră) și o Villa rustica aparținînd 
unui proprietar roman de sclavi. Au 
fost scoase la iveală sistemul de în
humare prin incinerare, ceramică, 
obiecte de bronz și fier, monede. 
Descoperirea atestă exploatarea 
încă din acele timpuri de către 
daci și romani a fierului de la Hu
nedoara. O necropolă, alături de 
care se află o așezare constituită 
din locuințe de tipul bordeielor, a 
fost descoperită și la Simeria ; a- 
cestea datează din prima perioa
dă a fierului. Arheologii au recol
tat importante cantități de cerami
că, cuie, pumnale, greutăți pentru 
pescuit, războaie de țesut etc.
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Propuneri de candidați pentru alegerile 
de deputați in sfaturile populare comunale 

și ale orașelor raionale

BAIA MARE

PăTEȘTI

în întreaga țară se desfășoară 
o intensă activitate de pregătire 
a alegerilor de deputați în sfatu
rile populare comunale și ale ora
șelor raionale.

în regiunea Mara
mureș s-au jinuf zi
lele acestea ulti

mele adunări cetățenești de desemnare 
a candidatilor F.D.P. pentru alegerile 
de la 3 martie. Pentru circumscripțiile 
electorale comunale au tos* desemnați 
4 948 de candidați, iar pentru cele ale 
orașelor raionale — 251 de candidați, 
în același timp, în întreaga regiune s-a 
terminat acțiunea de delimitare a sec
țiilor de votare.

Ion Vochim, pre
ședintele G.A.C. 
„7 Noiembrie" din

comuna Strîmbeni, a fost propus candi
dat al F.D.P. în adunarea cetățenească 
care a avut loc aici. Cu acest prilej, co
lectiviștii au subliniat aportul pe care 
președintele lor îl aduce la întărirea 
gospodăriei lor colective, la creșterea 
producției la hectar. în numeroase co
mune ale regiunii au mai fost propuși 
în aceste zile colectiviști fruntași, me
canizatori, învă|ăfori. qospodine etc.

în comunele și 
orașele raionale din 
Valea Jiului au fost

propuși pînă în prezent 422 de candi
dați ai F.D.P. în comunele și orașele 
raionale ale Văii Jiului s-a încheiat ac
țiunea de înscriere a cetățenilor în lis
tele de alegători.

Vama este o co
mună locuită de 
muncitori forestieri

și crescători de animale. în această co

mună din raionul Cîmpulung Moldo
venesc s-au realizat, în numai cîfiva 
ani, o serie de construcții de interes 
social și cultural : un nou cămin cul
tural avînd o sală de spectacole cu 
500 de locuri, trei cinematografe, două 
biblioteci, dispensar, casă de nașteri, 
stafionar pentru copii. întreaga comu
nă a fost electrificată, s-a extins re
țeaua de radioficare, au fost pavate 
trotuare, s-au amenajat numeroase 
străzi, s-au plantat mii și mii de pomi. 
Despre toate acestea, ca și despre 
faptul că sute de locuitori și-au con
struit case noi, au vorbit cu însufle
țire cetățenii care au participat în a- 
ceste zile 'a adunările pentru propu
nerea de candidafi ai F.D.P. în alege
rile de la 3 martie. Printre gospodarii 
fruntași în muncă și în activitatea ob
ștească din Vama propuși candidafi ai 
F.D.P. se află cetă(enii Vasile Sasu, 
Adrian Lucufar, Maria Fraicu și aljii.

Și în regiunea 
Ploiești s-au finul 
ultimele adunări ce

tățenești pentru propunerea de candi
dați ai F.D.P. Cei peste 400 000 de ce
tățeni care au participat la adunări, au 
propus pentru alegerile de la 3 martie 
9 567 candidafi a' F.D.P. în circum
scripțiile electorale comunale șj 546 în 
orașele raionale.

Pe cuprinsul re
giunii Oltenia con
tinuă înscrierile ce

tățenilor pe listele de alegători. în mai 
mult de jumătate din numărul comune
lor regiunii au fost terminate înscrierile 
în listele de alegători.

PLOIEȘTI

DEVA

CRAIOVA

SUCEAVA

Plecarea unei delegații
în seara zilei de 29 ianuarie a 

plecat la Geneva delegația R.P. Ro
mine, condusă de prof. dr. Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care va participa la lucrările Confe
rinței pentru folosirea științei și 
tehnicii în interesul regiunilor in
suficient dezvoltate, organizată de 
O.N.U.

Din delegație fac parte acad. Va
sile Malinschi, secretar prim adjunct 
al Academiei R.P. Romîne, prof. ing. 
Simion Țaigăr, președintele Comi
tetului de stat pentru muncă și sa
larii, Tiberiu Ionescu, secretar ge-

'Z

R, P. Romîne la Oeneva
neral al C.S.P., prof. dr. ing. Remus 
Răduleț, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne, Stan Vale
rian, director adjunct în M.A.E., 
Costin Murgescu, director adjunct al 
Institutului de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romîne, și alți oa
meni de știință, economiști, cercetă
tori.

La plecare delegația a fost con
dusă de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ho
rațiu Atanasiu și Mauriciu Novac, 
vicepreședinți ai C.S.P., reprezen
tanți ai Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

f

Produsele îabricil de sticlă „Pădurea Neagră" — rod al măiestriei și price
perii harnicilor sticlari de aici — sînt cunoscute și apreciate în întreaga țară. 
In fotografie : șlefuitorul Emerlc Precuț, unul dintre fruntașii fabricii. El lucrează 
aici de peste 20 de ani și realizează numai produse de bună calitate.

(Foto : Agerpres)

TELEGRAME EXTERN
Roadele unei colaborări pe bază 

de egalitate și ajutor dezinteresat
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS. 

„Nici un alt stat nu a acordat Republicii 
Arabe Unite un asemenea ajutor mare și 
eficient ca Uniunea Sovietică" — a de
clarat înfr-o convorbire cu un corespon
dent al ziarului „Pravda" dr. Aziz Sedki, 
ministrul industriei al R.A.U. El a arătat 
că acordul cu privire la colaborarea e- 
conomică și tehnică dintre U.R.S.S. și E- 
gipt, semnat acum cinci ani la Moscova, 
joacă un rol important în industrializarea 
țării. Din 74 de obiective prevăzute în 
acord, 38 sînt întreprinderi industriale.

Dr. Aziz Sedki a subliniat că geologii 
sovietici desfășoară lucrări extrem de 
interesante și prețioase. Ei au ajutat pe 
colegii lor egipteni să găsească zinc,

cărbune și alte minereuri utile. El a dat, 
de asemenea, o înaltă apreciere celor 12 
centre de învățămînt create cu ajutorul 
Uniunii Sovietice.

In anii care au trecut — a spus el — 
afît Egiptul cît și Uniunea Sovietică au a- 
rătat că vor să colaboreze frățește. Acor
dul de la Moscova dintre U.R.S.S. și 
R.A.U. nu este o tranzacție comercială 
între două state. Acesta constituie un mo
del de adevărată colaborare pe bază de 
egalitate în drepturi și ajutor dezintere
sat. „Dăm o apreciere înaltă la tot ceea 
ce a făcut Uniunea Sovietică pentru R.A.U. 
și nu vom uita niciodată aceasta” — a 
spus dr. Aziz Sedki,

Comunicatul comun cdioslovaco-victnamcz

A aPărut „Lupta de clasă“
Numărul 1 pe luna ianuarie a.c. 

al revistei „Lupta de clasă« cuprin
de articolele: GHEORGHE STOI
CA : Luptele din februarie 1933, o 
cotitură în mișcarea muncitorească 
din Romînîa" ; „Toate forțele pen
tru dezvoltarea continuă a econo
miei naționale“ ; I. MITRAN : „Gri- 
vița Roșie", 1963 ; EMIL DRĂGĂ- 
NESCU : „Industria romînească în 
anii puterii populare“ ; P. FURDUI: 
„Din experiența activității educati
ve în rîndurile tineretului"; P. BE- 
RARU : „Scolastica modernă în ac
țiune“ ; N. IVANCIU : „Impasul 
gîndirii economice burgheze con
temporane".

Rubrica „Din presa partidelor co
muniste și muncitorești“ cuprinde : 
„Proiect de rezoluție al Partidului 
Comunist din Marea Britanie cu pri
vire la viitorul Angliei"; MAX REI
MANN : „Sarcinile Partidului Comu

Pregătiri pentru vacanta studenților
Sesiunea de iarnă a examene-, 

lor studențești se află în plină 
desfășurare. în sălile de lectură, 
în bibliotecile facultăților și insti
tutelor studenții stau aplecați 
deasupra cursurilor, studiază pro
blemele mai complicate pentru 
examenele următoare. Dar, se 
poate spune că sînt în toi și 
pregătirile pentru tradiționala 
vacanță de iarnă.

Aproape 4000 de studenți frun
tași la învățătură vor fi anul a- 
cesta oaspeții taberelor care se 
vor deschide la Sinaia, Bușteni, 
Timiș, Predeal și Tușnad. Aici se 
vor întîlni, la odihnă, 398 de stu
denți din centrul universitar Ti
mișoara, 539 din Iași, 92 din Pe- 
troșeni, 548 din Cluj etc. Cum își 
vor petrece timpul ?

în primul rînd, s-au pregătit o 
serie de acțiuni cultural-artistice. 
La Casa de cultură din Sinaia va 
avea loc o seară festivă consa
crată eroicelor lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor din 1933. 
Pentru iubitorii de muzică clasică 
se va organiza, în sala clubului 
„Dunărea“, o audiție muzicală. în 
zilele de vacanță, colectivul Tea

trului pentru tineret și copii din 
București va prezenta piesa „Lo
godnicul de profesie se însoară", 
iar în ziua de 11 februarie stu
denții se vor întîlni cu actori de 
frunte ai scenelor Capitalei.

Studenții care își petrec va
canța la Bușteni vor fi invitați 
să-și verifice înclinațiile artistice 
în cadrul concursului „Pentru cel 
mai bun artist din tabără". Ei 
vor lua parte și la o seară de 
poezie cu tema „Poeții cîntă 
eroica noastră clasă muncitoare“. 
Pentru cei cărora le place muzica 
au fost pregătite audiții muzicale. 
La Predeal, studenții vor parti
cipa la o seară intitulată „Pagini 
din literatură.". își vor da con
cursul studenți de la Institutul de 
teatru „I. L. Caragiale".

Din programul înscris în jurna
lul de vacanță nu vor lipsi, bine
înțeles, reconfortantele excursii. 
Turiștii vor porni la drum, spre 
piscurile munților, chiar din pri
mele zile. Itinerariile au fost sta
bilite încă de acum : de la Sinaia, 
studenții vor urca la Poiana 
Stînii, Cota 1400, Vîrful cu Dor, 
la Babele și vor poposi la cabana

Caraiman. Cei ce vor porni din 
Predeal vor vizita Azuga, Poiana 
Mare, vor sui apoi la Diham, 
Pîriul Rece și Clăbucet.

Spartachiada de iarnă se va 
bucura de atenție și în taberele 
studențești. în colaborare cu 
U.C.F.S. vor fi organizate con
cursuri de săniuș, schi, șah, tenis 
de masă. Cei care doresc să în
vețe schiul vor fi ajutați de 15 
instructori sportivi, care Se vor 
afla în taberele studențești în 
timpul vacanței de iarnă. Cunoș
tințele studenților vor putea fi 
îmbogățite ?i cu prilejul con
cursului „Cine știe, cîștigă“, inti
tulat „Sportul în R. P. Romînă". 
Pentru ca la activitățile sportive 
să participe cît mai mulți stu
denți, în tabere s-au adus săniuțe, 
schiuri, palete și mingi de tenis 
de masă etc.

Așadar, în timp ce Pe primul 
plan al preocupării studenților se 
află examenele, taberele în care 
își vor petrece vacanța au fost 
pregătite pentru a-i primi cum 
se cuvine,

A. D.

nist din Germania în lupta pentru 
apărarea democrației și asigurarea 
păcii”. Revista mai publică la rubri
ca „Critică și bibliografie” articole
le : CORNEL POPA : „O monogra
fie despre V. Conta“; C. TUDOR AN: 
„Domnul Lawrence Fertig apără li
bertatea și prosperitatea monopolu
rilor".

La rubrica „Pe urmele materiale
lor publicate“ se publică: EMIL NE- 
GRUȚIU : „Probleme ale predării 
în învățămîntul agricol superior" 
(în legătură cu articolul „O condiție 
hotărîtoare pentru ridicarea conti
nuă a nivelului agriculturii“); „în 
legătură cu articolul „învățămîntul 
biologic universitar în etapa ac
tuală“ : din partea Laboratorului de 
fitopatologie al Facultății de științe 
naturale de la Universitatea din 
București ; „în legătură cu articolul 
„Probleme ale creșterii productivi
tății muncii în industrie" : din par
tea Uzinelor „Republica“; Uzinei „E- 
lectronica“; Ministerului învățămîn- 
tului — Direcția generală a învăță- 
mîntului profesional și tehnic ; Ofi
ciului de aprovizionare și desfacere 
a Sfatului popular al Capitalei ; „In 
legătură cu articolul „Dezvoltarea 
comerțului socialist și cerințele con
sumatorilor“ : din partea Direcției 
comerciale regionale Banat.

HANOI 29 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la 26 ianuarie 
la Hanoi a fost semnat de către An
tonin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace, și de către 
Ho Și Min, președintele C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele R.D. Vietnam, 
comunicatul comun cu privire la în
cheierea vizitei oficiale a lui Anto
nin Novotny în R. D. Vietnam.

în comunicatul comun se arată că 
în cursul tratativelor cele două părți 
și-au exprimat unitatea de păreri 
asupra problemelor discutate. Prin
tre altele, s-a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute în cele două 
țări în domeniul construirii socialis
mului. Cele două părți, se arată în

comunicat, au constatat că în condi
țiile actualei situații internaționale 
singura politică justă este politica 
coexistenței pașnice a țărilor cu 
orînduiri sociale diferite.

Comunicatul menționează, de ase
menea, părerile comune ale celor 
două părți asupra problemelor de
zarmării generale și totale și încetă
rii experiențelor cu arma nucleară,

Reprezentanții C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, se spune în comunicat, de
clară, în mod solemn, în numele 
partidelor lor, că vor năzui spre în
tărirea coeziunii și unității lagărului 
socialist și mișcării comuniste inter
naționale.

Interviul președintelui Yemenului
CAIRO 29 (Agerpres).— Tntr -un inter

viu acordat unui corespondent al agen
ției MEN, la Sanaa, președintele Republi
cii Arabe Yemen, As Sallal, a declarat : 
„Am obținut victoria cu prețul unor sacri
ficii și ne-am dovedit în stare să ripostăm 
mercenarilor...Republica Arabă Yemen și-a 
consolidat situația, poporul yemenit și-a 
cîștigaf simpatia multor fări ale lumii care 
îi acordă în prezent ajutor în dezvoltarea 
economiei pentru a se elibera de înapo
ierea în care s-a aflat timp îndelungat. 
Sperăm, a subliniat președintele, că pe 
această cale vom obține mari succese",

clarat că „Irakul nu va rămîne in
diferent în cazul vreunei intervenții 
internaționale în Yemen și că va 
sprijini Republica Arabă Yemen“. 
Kassem a declarat, de asemenea, că 
Irakul se pronunță împotriva a- 
mestecului Statelor Unite în trebu
rile interne ale Republicii Arabe 
Yemen.

15—25 februarie

Turneul de la Viareggio
Tradiționalul turneu international de 

fotbal de la Viareggio, rezervat echi
pelor de juniori, sărbătorește anul a- 
cesta cea de-a 15-a edijie. Competifia, 
programată între 15—25 februarie, va 
reuni 16 echipe din 8 fări. R. P. Ro
mînă va fi reprezentată de formafia 
Progresul București.

Recent, comisia de organizare a sta
bilit, prin tragere la sorți, componenta 
celor 4 grupe ale turneului: Grupa A: 
Internazionale, FC Austria, Napoli, Par
tizan Belgrad ; Grupa B : Fiorentina, 
Bayern München, Sampdoria, Progre
sul București ; Grupa C : Juventus, 
Dukla Praga, Modena, Rijeka ; Grupa 
D : Milan, Daring Bruxelles, Bologna, 
Ț.D.N.A. Sofia.

Meciurile turneului, care constituie 
și o repefifie în vederea turneului 
U.E.F.A.. vor avea loc la Viareggio, 
Montecatini, Pietra Santa, Pontedoro și 
în alte localități.

„Marte-1"
la jiistăiatea dramului

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comentînd re
zultatele preliminare ale exploră
rii spațiului cosmic de către sta
ția interplanetară sovietică „Mar
te-1“, astronomul Mihail larov- 
Iarovoi din Moscova a declarat 
că stația a străbătut aproape ju
mătate din distanța pînă la Mar
te. Zborul ei este dirijat în pre
zent în principal de forța de a- 
tracție a Soarelui. Forța de atrac
ție a Pămîntului, a planetelor Ju
piter, Marte și a altor planete este 
neînsemnată.

Oricît ar fi de paradoxal, viteza 
stației în raport cu Soarele des
crește continuu, deși ea crește în 
raport cu Pământul. Și întrueît 
„Marte-1" va parcurge a doua ju
mătate cu o viteză mai mică, 
timpul de zbor pe această porțiu
ne a orbitei va fi mai mare.

Curentul bateriilor solare s-a 
redus, întrueît odată cu îndepăr
tarea de Soare, iluminarea sca
de. în schimb, contoarele de ra
diații înregistrează creșterea in
tensității rațelor cosmice genera
te undeva în adîncurile Galaxiei. 
Acest lucru se explică prin des
creșterea odată cu îndepărtarea 
de Soare a fluxului de radiație 
solară și a influenței acesteia a- 
supra razelor cosmice.

În curînd „Marte-1“ se va apro
pia și de așa-zisa centură a plane
telor mici — asteroizi.

Dedarația Prezidiului
C, C. al P. C. din Japonia

TOKIO 29 (Agerpres).— „Pentru 
victorie în alegerea organelor pu
terii locale“, sub această lozincă zia
rul „Akahata« a publicat la 29 ia
nuarie o declarație a Prezidiului 
C.G. al P.C. din Japonia în legătu
ră cu alegerile generale care vor 
avea Joc în organele puterii locale 
la sfîrșitul lunii martie și începutul 
lui aprilie.
, Prezidiul C.C. al P.C. din Japonia 

cheamă pe comuniști să lupte pen
tru victorie în aceste alegeri, să 
creeze o bază trainică pentru ex
tinderea continuă a influenței parti
dului în rîndul maselor.

Spectacol de gală cu filmul 
artistic iugoslav „A fost 

chemată și clasa a V-a"

La cinematograful „Republica“ 
din Capitală a avut loc marți seara 
un spectacol de gală, cu filmul ar
tistic iugoslav „A fost chemată și 
clasa a V-a“.

Au participat Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, Mihnea Gheorghiu, președin
tele Consiliului Cinematografiei din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost de față Arso Milatovic, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

★
SANAA 29 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat militar transmis de 
postul de radio Sanaa, în regiunile 
estice ale Republicii Arabe Yemen 
au avut loc ciocniri între trupele re
publicane yemenite și detașamente 
ale fostului imam al Yemenului, 
El-Badr. Comunicatul anunță că 
detașamentele au fost complet nimi
cite de către trupele republicane în 
momentul în care treceau frontiera 
pentru a ataca provinciile yemenite.

•fc

BAGDAD. Abdel Kerim Kassem, 
primul ministru al Irakului, a de-

Sesiunea Comitetului Executiv al F.S.M.
PRAGA 29 (Agerpres).— La 29 ia

nuarie, la Praga s-a deschis cea de-a 
26-a sesiune a Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figurează 
problemele : experiența dobîndită 
în! domeniul unității de- acțiune' pe 
plan internațional'și dezvoltarea ac
tivității F S.M. ; activitatea uniuni
lor sindicale internaționale ; pregă
tirea celei de-a doua conferințe sin
dicale internaționale care va dezba

te problemele referitoare la activi
tatea femeilor muncitoare.

La sesiune participă reprezen
tanți ai centrelor sindicale afiliate la 
F.S.M. din 18 țări, precum și secreta
rii generali ai 11 uniuni sindicale in

ternaționale afiliate la F.S M. — de
partamente ale F.S.M.

Din partea Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă par
ticipă tovarășul Martin Isac, preșe
dintele C.C.S., membru în Comitetul 
Executiv al F.S.M.

In cîteva rîndurl
După cum s-a mai anunțat, între 11 și 

16 octombrie se vor desfășura la Tokio o 
serie de competiții preolimpice la 15 dis
cipline sportive : atletism, natație, sări
turi de la trambulină, polo, gimnastică, 
lupte, box, judo, haltere, tir, fotbal, ho
chei pe iarbă, baschet, scrimă șl canotaj. 
La aceste competiții au fost invitați 350 
de sportivi din diferite țări ale lumii,

*
Campionatul de ciclocros al armatelor 

prietene a avut Ioc anul acesta în ora
șul Brno, pe un traseu de 22 km. La start 
au fost prezenți cicliști din U.R.S.S., R.D. 
Germană, R. P. Bulgaria și R. S. 
slovacă. Cursa a fost cîștigată la 
dual de Sztamin (R. D. Germană), 
echipe de R. S. Cehoslovacă.

*
Boxerul argentinean Alejandro

rante, care a fost în comă mai bine de 4

Ceho- 
indivi- 
iar pa

Lavo-

UN NOU FILM SOVIETIC

Regizorul sovietic Vasili Ordînskl a 
consacrat apărării capitalei sovietice în 
cel de al doilea război mondial noul film 
artistic „In pragul tău“ turnat în studiou
rile Mosfilm.

Scenariul este scris de Semion Nagor- 
nîi, participant la luptele pentru apărarea 
Moscovei. Acțiunea filmului se desfă
șoară în împrejurimile orașului, în 
toamna și iarna anului 1941. La baza 
scenariului se află evenimente reale, pe
trecute într-un sat unde s-au realizat și 
filmările exterioare.

SOARTA TRAGICĂ A INDIENILOR 

DIN MOZAMBIC

într-o corespondență din Nairobi 
(Kenya), publicată de ziarul „Hin
dustan Times“ este descrisă soarta 
tragică a familiilor indiene din ora
șul principal al coloniei portugheze 
Mozambic-Lorenço Marques.

Autoritățile portugheze, în semn 
de „răzbunare' pentru eliberarea de 
către India a teritoriilor sale Goa, 
Daman și Diu, au hotărît ca fără nici 
o înștiințare să deporteze cu forța 
din Mozambic pe cetățenii de națio
nalitate indiană.

In multe cazuri colonialiștii por
tughezi despart pe copii de părinții 
lor, considerînd pe copiii născuți în 
Mozambic drept supuși portughezi.

Despărțiți de părinți, copiii sînt lă- 
sați în voia soartei.

„VEDETA" DE PE BULEVARDUL

poet, compozitor, filozof, astrolog, 
cosmonaut și... ceea ce n-a adăugat 
el : șarlatan.

„DUELUL GĂINILOR"

După cum relatează ziarul „Paris 
Jour", guvernul francez a interzis 
recent importul de păsări americane, 
sub pretextul ocrotirii intereselor 
avicultorilor. La rîndul lor, autorită
țile din S.U.A. au declarat că păsă
rile franceze și produsele preparate 
din ele (îndeosebi untura de gîscă) 
nu corespund „standardelor« ameri
cane și ca atare a fost interzis im
portul lor. Măsura de răspuns a ur
mat imediat : în cartofii americani 
importați în Franța au fost găsite 
„virusurile unor boli“. A fost emis 
un decret care interzice importul de 
cartofi americani. Presa urmărește 
cu interes continuarea acestui așa- 
numit „duel al găinilor“.

FABRICANȚI DE OPIU

Autoritățile din Iran au descoperit 
în periferiile orașului Teheran o 
fabrică clandestină de preparare a 
opiului. Peste 300 kg de opiu au fost 
confiscate de poliție cu ocazia per
cheziției făcute. Un grup de persoane 
care se ocupa de prepararea și vîn- 
zarea pe ascuns a opiului a fost 
arestat.

TURNA FĂRĂ PELICULĂ

Poliția italiană a arestat de cu- 
rînd pe așa-zisul „realizator” de fil
me, Luciano Nardo. Speculind do
rința unor tineri italieni de a de
veni artiști de cinema Nardo a în
casat cîte 30 000 de lire de la fiecare 
din cei 50 de tineri veniți din dife
rite orașe ale țării pentru a apărea 
în filmul pe care acesta pretindea 
că-l turnează. Escrocheria a fost 
descoperită datorită unuia din ti
nerii „actori”, care a observat că 
„maestrul" turna fără peliculă fil
mul care trebuia să se intituleze, 
„căutătorii de aur".

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 

ÎN SUDAN

O expediție arheologică, care e- 
fectuează cercetări în regiunea de 
nord a Sudanului, a anunțat desco
perirea, la sud de Wadi Haifa, a 
unei fortărețe construite în urmă cu 
aproximativ 4 000 de ani pe un pisc 
care domină valea Nilului. Această 
fortăreață antică se găsește nu de
parte de satul Marcisa. Arheoloqii 
au reușit să degajeze zidurile for- 
tăreței construite din cărămizi și 
pietre. A fost scoasă la iveală o 
scară subterană care lega fortă
reața de fluviul Nil, permițînd apă
rătorilor să se aprovizioneze cu apă 
cînd erau asediați.

In penultima rundă
Marele maestru sovietic Lev Polu- 

gaevski eßte liderul turneului inter
național de șah de la Bad Lieben
stein, cu o rundă înainte de încheie
re. Reputatul șahist sovietic a jucat 
în penultima rundă cu piesele albe 
împotriva maestrului romîh Victor 
Ciocîltea. După un joc pozițional, în 

■ care Ciocîltea a respins cu cele 
mai bune mutări manevrele tactice 
ale adversarului său, partida s-a în
cheiat remiză. Același rezultat a 
fost înregistrat în partidele Kara- 
klajici—Pietzsch și Damianovici— 
Malich.

Clasamentul după 14 runde : 1. 
Polugaevski 10 puncte; 2—3. Gipslis, 
Damianovici 9,5 puncte ; 4—6. Cio
cîltea, Pietzsch, Karaklajici 8,5 punc
te etc. în ultima rundă Ciocîltea joa
că cu Karaklajici.

Atribuită în fiecare an celui mai bine clasat dintre echipajele de tineret 
participante la campionatele mondiale de bob cu 2 persoane — la recentele 
„mondiale” de la Igls (Austria) Cupa a fost cîștigată de echipajul romîn Pan- 
țuru—Maftei. După cum am anunțat, tinerii boberi romîni au ocupat locul 10 în 
clasamentul general al probei, întrecînd o serie de echipaje renumite : R. F. 
Germană I, fost campion mondial, Elveția, Suedia, Franța, Canada etc. In foto
grafie : cuplul Panțuru—Maftei, pe pîrtia de la Igls.

Pe patinoa?
ALMA-ATA 29 (Agerpres). Spectatorii 

prezenfi la concursul international de pa
tinaj viteză desfășurat pe patinoarul de 
înaltă altitudine „Medeo“ au asistat la 
o adevărată ploaie de recorduri. După 
cele două recorduri mondiale stabilite de 
Evgheni Grișin, în ultima zi a concursului 
patru patinatori sovietici au corectat re
cordul mondial oficial la 3 000 m, deținu* 
de olandezul Raven Huiskis (4'40" 2/10). 
Primul care a deschis seria recordurilor 
a fost tînărul 'uri lumașev din Moscova. El

u 1 „M e d e 9“
a parcurs distanța în 4'40". Apoi, Ghenadi 
Voronin a realizat 4'39", Victor Kosicikin 
4'37"8/10 și în sfîrșit Oleg Șabarov din 
Alma-Ata, a obținut timpul de 4'37”2/10.

Oleg Șabarov a cîștigaf și proba de 
1 000 m cronometrat cu timpul de 
1'26"1/10. Patinatorul romîn Victor Soti- 
’escu a ocupat locul trei — (1'35"4/10). 
La 500 m femei, Eva Farkaș (R.P. Romî
nă) s-a clasat pe locul 9 cu 52"7/1O. In- 
vingăfoarea probei, campioana olimpică 
Lidia Skoblikova, a realizat 45"9/10,

luni în urma loviturilor primite în me
ciul cu Riginns, și-a recăpătat cunoștin
ța. El a reușit să se ridice din pat și 
chiar să meargă, dar nu poate să deschidă 
ochii. Pînă acum, masajele electrice și 
alte tratamente nu au avut nici un efect.

*
Turneul internațional masculin de 

baschet de la Praga s-a încheiat cu vic
toria echipei R.S.S. Ucrainene, care în 
meciul decisiv a întrecut cu 68—65 re
prezentativa R. S. Cehoslovace. în me
ciul pentru locul 3, selecționata Belgiei 
a învins cu 80—69 echipa juniorilor ce
hoslovaci.

*
într-un meci internațional de handbal 

disputat la Viena, echipa masculină a 
R. P. Polone a învins cu scorul de 14—10 
(10—5) selecționata Austriei,

SAINT-GERMAIN

Un cronicar al ziarului „Combat” 
a primit o invitație din partea unei 
„galerii de artă” de pe bulevardul 
Saint-Germain din Paris, pentru a 
participa la prezentarea „picturii 
interstelare” și a audia „muzică 
cosmică”.

Sosit la locul indicat, spre sur
prinderea lui, cronicarul a dat de 
un garaj prost amenajat, unde patru 
bătrîne cu alură de „vrăjitoare” 
tropăiau în jurul unei sobe. „Vedeta” 
seratei artistice, Jean-Cybal Baudi- 
chon du Péré, un ins, după cum scrie 
ziaristul de la „Combat”, cu înfăți
șare cadaverică, cu plete lungi pînă 
pe umeri, și-a prezentat „operele” 
muzicale, poetice și plastice. Despre 
acest personaj, ziaristul francez scrie 
cu ironie că este în același timp 
pictor, om de știință, savant, mag,

In ciuda înghețului, pescarii sud-coreeni nu poj renunța la singura lor 
sursă de hrană zilnică. Iată-I pescuind în copcile făcute de ej în gheață.

/
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Eșecul tratativelor, de la BruxellesPregătiri pentru Conferința internațională 
eu privire la comerț și dezvoltare

NEW YORK 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Associated 
Press, comitetul de pregătire a con
ferinței O.N.U. cu privire la comerț 
și dezvoltare a dezbătut în cursul 
săptămînii trecute problema docu
mentației pentru delegații la această 
conferință internațională. în prezent 
se studiază problema alcătuirii or
dinii de zi a conferinței.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
subliniat necesitatea de a se trece 
pe ordinea de zi a conferinței pro
blema dezvoltării comerțului Est- 
Vest, ca o fază importantă a progra
mului conferinței. Delegatul sovietic 
și cel polonez au cerut să se alcătu
iască o documentație temeinică în 
legătură cu acest punct, menționînd 
în susținerea acestei poziții rezoluția 
Adunării Generale care recomanda 
să se țină seama în primul rînd de

Chemare la destindere și dezarmare
încheierea Congresului mișcării italiene pentru pace

ROMA 29 (Agerpres). — La Livor
no a luat sfîrșit Congresul mișcării 
italiene pentru pace. Pe marginea 
raportului prezentat de Velio Spano, 
secretarul general al acestei orga
nizații, au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori, printre care deputatul inde
pendent Ugo Bartozaghi, Lucio Li
bertini, membru al C.C. al partidu
lui socialist, Franco Calamandrei, 
din partea partidului comunist. Vor
bitorii au subliniat că principala 
sarcină, a mișcării italiene pentru 
pace rămîne ca și pînă acum lupta 
pentru dezarmare, împotriva bazelor 
de rachete și a pactelor militare.

Participanții la congres au adre
sat luptătorilor pentru pace o che
mare la dezarmare generală și to
tală și la unitate în lupta pentru 
destinderea încordării internaționale.

în chemare se subliniază necesita
tea unor acțiuni hotărîte împotriva 
mașinațiunilor agresive ale cercuri
lor imperialiste și a unor acțiuni 
populare hotărîte și largi în spriji

Una dintre construcțiile reali
zate de tînăra republică Mali este 
și acest baraj de pe fluviul Ni
ger, în apropiere de Bamako.

Lupta de eliberare 
a poporului angolez

LONDRA 29 (Agerpres).— Tot mai 
mulți angolezi se alătură luptei pen
tru eliberarea patriei lor de sub jugul 
colonial portughez, a declarat la o 
conferință de presă la Londra 
Agostino Netto, președintele Mișcă
rii populare pentru eliberarea An- 
golei.

Netto a arătat că Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei a 
trimis delegații în Franța, Anglia, 
Germania occidentală, S.U.A. și în 
alte țări pentru a primi sprijinul 
acestor țări. însă toate cererile po
porului angolez au rămas fără 
răspuns.

Agostino Netto a mulțumit Uniu
nii Sovietice și tuturor țărilor so
cialiste pentru sprijinul politic acor
dat poporului angolez în cadrul 
O.N.U. șl în alte organizații inter
naționale.

Măsuri rasiste în Africa 
de sud

JOHANNESBURG 29 (Agerpres). 
Autoritățile rasiste din Republica 
Sud-Africană au anunțat măsuri re
presive împotriva unui nou grup de 
persoane care luptă pentru emanci
parea populației de culoare. Printre 
aceste persoane, a căror libertate de 
circulație este restrînsă la orașul 
Johannesburg și care nu vor mai 
putea participa la mitinguri și ma
nifestații politice, se află și soția 
lui Nelson Mandela, lider al popu
lației de culoare, condamnat la cinci 
ani închisoare. 

măsurile de promovare a relațiilor 
de bună vecinătate. în acest sens, 
ei au condamnat presiunile exerci
tate de către anumite țări din 
N.A.T.O. asupra statelor care doresc 
să facă comerț cu țările socialiste. 
Delegatul sovietic a insistat ca pro
blema aceasta să fie luată în con
siderare la viitoarea conferință.

Reprezentantul S.U.A., I. Frank, 
subsecretar de stat, a asigurat pe 
ceilalți delegați care alcătuiesc co
mitetul de pregătire că S.U.A. vor 
face tot ce le va sta în putință pen
tru ca viitoarea conferință să fie 
încununată de succes. El s-a referit 
însă în mod exclusiv la problema 
stimulării comerțului și industriali
zării țărilor în curs de dezvoltare, 
neacordînd atenția cuvenită dezvol
tării comerțului internațional în an
samblu.

nul dezarmării și destinderii încor
dării.

Participanții la congres s-au pro
nunțat pentru crearea de zone de 
dezangajare a torțelor armate în 
centrul Europei, precum și pentru 
reglementarea pașnică și definitivă 
a problemei germane.

Disparifia rezervelor de valută 
ale Băncii nationale kaiangheze

ELISABETHVILLE 29 (Agerpres). 
— Bucurîndu-se de amnistia acor
dată de guvernul Adoula și coman
damentul trupelor O.N.U., Chombe 
nu numai că nu „pacifică“, dar sti
mulează și mai mult tendințele sci
zioniste în Katanga, convins fiind că 
nu va fi pedepsit. „Supunerea' de 
care a făcut atîta paradă în ultimele 
zile nu este decît o mască în spatele 
căreia intenționează să-și reia ve
chea politică de subminare a unității 
Congoului.

Corespondentul agenției Associa-
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La 360 de mile distanță de Pol, 

submarinul atomic „Comsomolul le
ninist" a coborît la adîncimea de 80 
de metri și a plecat în cursă cu 
mare viteză, avînd sarcina princi
pală de a se apropia cît mai grab
nic de Pol.

Așa începe reportajul „Odiseea 
sub gheață' publicat în ziarul „Iz
vestia", despre cursa efectuată de 
un submarin atomic sovietic spre 
Polul Nord, cursă care va intra în 
istoria Uniunii Sovietice alături de 
faptele de eroism ale cosmonauțtlor 
sovietici.

Arătînd că, din anumite conside
rente legate de păstrarea secretului 
militar și de stat, în zilele cînd s-a 
efectuat această cursă nu s-a putut 
scrie despre ea, autorul reportajului 
relatează numeroase amănunte in
teresante despre mașinile moderne 
și instalațiile cele mai perfecționate 
cu care este dotat submarinul, des
pre munca și viața marinarilor so
vietici de pe acest vas.

Pe ultima porțiune a drumului, la 
nord de paralela 86 și pînă la Pol, 
scrie autorul, au fost dezmințite 
unele concluzii ale științei. Pînă nu 
de mult se considera că girobuso- 
lele (aparate pentru stabilirea direc
ției) funcționează cu precizie numai 
pînă la paralela 86, iar mai departe, 
la latitudini mai mari, aparatele re
fuză să funcționeze. Lucrul acesta a 
insuflat neîncredere comandanților 
submarinelor atomice americane, 
care au încercat să întreprindă o 
astfel de cursă. în timpul navigației, 
girobusolele sovietice au funcționat 
cu succes dincolo de paralelele 86, 
87 și chiar după paralela 88. Reac

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
După mai mult de un an de zile de 
tratative dificile între țările Pieței 
comune și Anglia, eforturile acesteia 
de a fi primită în Comunitatea eco
nomică vest-europeană au eșuat 
marți. încercările de ultim moment 
nu au făcut decît să confirme impo
sibilitatea de a se realiza un com
promis. Inițiativa vest-germană de a 
se constitui o comisie prezidată de 
reprezentantul vest-german Hall
stein a fost respinsă de reprezen
tanții francezi.

Se remarcă faptul că cei trei 
membri ai cabinetului britanic — 
Heath, Soames și Duncan Sandys 
— prezenți la Bruxelles, nici nu au 
apucat să participe la o întîlnire cu 
miniștrii de externe ai celor șase 
state vest-europene. deoarece con
ferința acestora din urmă nu a putut 
cădea de acord asupra condițiilor de 
aderare a Angliei la Piața comună.

Demonstrație la Romainville 
în memoria victimelor nazismului

PARIS 29 (Agerpres).— La fortul 
Romainville (în apropiere de Paris) 
a avut loc la 27 ianuarie o demons
trație în memoria victimelor nazis
mului.

ted Press anunță că experții O.N.U. 
au efectuat la 28 ianuarie un control 
la Banca națională katangheză, unde 
au constatat că în seifurile băncii au 
rămas doar... 116 dolari și 28 cenți 
din valută stabilă ! Funcționarii băn
cii, cunoscuți ca adepți ai lui Chom
be, au încercat în fel și chip să îm
piedice verificarea fondurilor. Numai 
după ce detașamentele O.N.U. au în
conjurat clădirea băncii, a fost posi
bil controlul. Funcționarii „nu cu
noșteau însă unde se află cheile și 
registrele contabile“. Agențiile stră
ine de informații amintesc că în 
cursul acestei luni, cu prilejul unei 
plecări din Elisabethville, Chombe a 
luat cu el un bagaj „suspect de 
mare", iar comandamentul trupelor 
O.N.U. anunța, de asemenea, la în
ceputul lunii, că Chombe a transfe
rat la băncile elvețiene uriașe sume 
de bani.

Acțiuni militare împotriva patrioților din Brunei
LONDRA 29 (Agerpres). — La 28 

ianuarie într-o serie de regiuni din 
Brunei — protectorat englez situat 
în nordul insulei Borneo — au fost 
parașutate primele subunități de pa- 
rașutiști englezi. Ministerul de 
Război a dat dispoziție ca o serie de 
unități ale rezervelor strategice ale 
armatei engleze, cu un efectiv de 
2 000 oameni, să se afle timp de 72 
ore în stare de pregătire de luptă.

La 28 ianuarie a avut loc la Lon
dra o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Angliei la care a participat

Noi implicații ale „afacerii Der Spiegel“
BONN 29 (Agerpres). 

Autoritățile vest-ger
mane se găsesc într-o 
situație dificilă, întrucît 
nu sînt în măsură să 
dea publicității rapor
tul cu privire la „afa
cerea Der Spiegel”. Po
trivit dispoziției lui A- 
denauer, raportul gu
vernamental a fost pre
gătit de cele patru 
ministere Implicate în

această afacere : de 
Război, al Justiției, al 
Afacerilor Interne și al 
Afacerilor Externe. Ra
poartele separate ale 
acestor ministere se 
contrazic însă atît de 
mult încît guvernul nu 
știe cum să împace 
versiunile contradicto
rii, pentru a evita naș
terea unui alt mare 
scandal. Avocatul Mar

torul atomic a funcționat în condiții 
bune.

Au fost recepționate șl trimise de 
sub apă cîteva radiograme. în jur
nalul de bord s-a notat : „Am trecut 
de paralela 89. Grosimea gheții este 
de 12—15 metri. Temperatura apei 
minus 2 grade, adîncimea oceanu
lui — 4000 de metri. Pînă la Pol mai 
sînt 60 de mile".

A doua zi dimineața submarinul 
atinsese Polul Nord. Microfoanele au 
anunțat :

— Peste zece minute trecem Polul 
Nord.

Ultimele minute au fost foarte 
lungi, părîndu-li-se marinarilor o 
veșnicie. în sfîrșit, s-a auzit glasul 
comandantului :

— Tovarăși, submarinul nostru se 
află la Polul Nord !

în cinstea acestei performanțe, a 
fost dată o masă pe care bucătarul 
vasului a declarat-o solemn — ban
chet. Membrii echipajului au primit 
cîte un pahar de vin, iar comandan
tul a ținut un toast, Curînd după a- 
ceasta, s-a auzit din nou ordinul co
mandantului :

— Iar acum, la treabăl Ne așteap
tă încă multe greutăți.

A început o cursă lungă pe sub 
gheață. Submarinul ba cobora în 
adîncurile oceanului, ba se ridica. 
Au fost momente cînd nava, dezvol- 
tînd viteza maximă, se îndrepta în 
direcția unor zgomote suspecte de
tectate de aparatele acustice, apoi 
se oprea pe loc și rămînea așa ore 
întregi, menținută de dispozitive 
automate.

După ce a îndeplinit întocmai pro
gramul de navigație sub gheață,

Nici intrarea în acțiune a diplo
mației americane nu s-a dovedit 
eficace. Ambasadorul american, John 
Tuthill, a înmînat marți dimineață 
ministrului economiei vest-germane. 
Erhard, un mesaj din partea preșe
dintelui Kennedy în care se exprima 
preocuparea americană față de liti
giul dinlăuntrul Pieței comune. Dar 
mesajul nu a izbutit să clintească 
poziția reprezentanților francezi. în 
consecință, rediscutarea aderării 
Angliei la Piața comună a fost amî- 
nată la o dată nedefinită.

La Londra, știrea cu privire la 
eșecul tratativelor de la Bruxelles a 
fost întîmpinată, după cum se ex
primă observatorii, cu vădită îngri
jorare. Cabinetul britanic s-a întru
nit de urgență într-o ședință extra
ordinară pentru a examina situația. 
Rezultatele ședinței cabinetului bri
tanic nu au fost încă dezvăluite.

Acum 20 de ani, în 1943, din fort 
au ieșit cîteva autocamioane în care 
naziștii transportau spre lagărele 
morții peste 200 de femei. Printre 
ele se afla și eroina națională a po
porului francez, Danielle Casanova. 
182 de femei din acest prim trans
port nu s-au mai înapoiat în patrie.

în cadrul demonstrației organiza
te de Uniunea femeilor franceze, 
multe reprezentante ale organiza
țiilor democratice de femei care au 
luat cuvîntul au subliniat primej
dia reînvierii militarismului în Ger
mania occidentală și a alianței cu 
militariștii vest-germani.

Spiritul adevăratei înțelegeri fran- 
co-germane a fost minunat expri
mat în timpul întîlnirii de la Ro
mainville de prezența la demonstra
ție a femeilor din Republica Demo
crată Germană.

în rezoluție participantele la în
tîlnire și-au liiat angajamentul să 
contribuie la reglementarea pașnică 
a problemei germane pe calea sem
nării tratatului de pace cu cele două 
state, R.D.G. și R.F.G. Demonstran
tele au cerut să se pună capăt în- 

I cordării în Berlinul occidental.

primul ministru Macmillan. S-a dis
cutat situația încordată din Brunei 
și s-a adoptat hotărîrea de a pre
găti noi trupe pentru a fi trimise la 
nevoie spre Brunei.

Ministrul de război, Thorneycroft, 
a făcut în Camera Comunelor o de
clarație în care a pretins că aceste 
acțiuni militare ar fi provocate de o 
așa-zisă primejdie „de intervenție 
din afară în treburile Borneo-ului“.

Măsurile militare ale guvernului 
au fost criticate de numeroși depu- 
tați laburiști.

tin Loeffler din Stutt
gart a organizat în 
Berlinul occidental o 
conferință în cadrul 
căreia a declarat că 
autoritățile vest-germa- 
ne nu vor să publice 
raportul integral întru
cît acesta ar putea duce 
la înlăturarea definitivă 
a lui Strauss din viața 
politică.

submarinul s-a îndreptat din nou 
spre Polul Nord, de data aceasta din 
direcția celeilalte emisfere, îndepli- 
nindu-și cu succes misiunea.

în regiunea Polului Nord a fost 
găsită o copcă, prin care submari
nul s-a ridicat Ia suprafață și a a- 
cosiat lîngă o banchiză. S-au trimis 
radiograme cu privire la îndeplini
rea cu succes a misiunii, iar echi
pajul a coborît pe gheață șl a orga
nizat întreceri sportive. în cinstea 
atingerii Polului Nord, pe banchiză 
a fost arborat drapelul de stat al 
U.R.S.S.

în timpul popasului, a fost sărbă
torită ziua de naștere a lui Pavel 
Cikin, unul dintre cei mai iubiți 
membri ai echipajului, secretarul or
ganizației de Comsomol. în acea zi 
de neuitat, el împlinea 23 de ani. 
Pavel a fost felicitat călduros de co
mandant și de tovarășii săi. Bucă
tarul i-a oferit un tort pregătit pe 
vas. Ofițerul de serviciu i-a înmînat 
un document (unic în analele isto
riei) în care a consemnat că ziua de 
naștere a lui Cikin a fost sărbătorită 
la Polul Nord.

...într-una din seri, în timpul pa
trulării pe sub cupola de gheață a 
Polului Nord, a avut Ioc o adunare 
a biroului organizației de partid 
de pe submarin, în cadrul căreia 
șase membri ai echipajului au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid. în același timp, comsomo- 
liștii au primit în rîndurile lor pe 
matrozul Rustam Șangoraev.

După îndeplinirea misiunii, sub
marinul atomic „Comsomolul lenl-

Cocteil cu prilejul vizitei 
în U.R.S.S. a delegației 

Ministerului Învățâmîntuiui 
al R. P. Romîne

MOSCOVA 29 (Agerpres). — De 
cîtva timp în Uniunea Sovietică se 
află o delegație a Ministerului învă- 
țămîntului, condusă de Ilie Mur- 
gulescu, ministrul învățământului al 
R.P. Romîne.

Luni seara, tov. Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P. Romîne la Mos
cova, a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei delegației Ministerului învă
țămîntului. La cocteil au participat : 
Eliutin, ministrul învățămîntului su
perior și mediu al U.R.S.S., Marku- 
șevici, prim-locțiitor al ministrului 
învățămîntului al R.S.F.S.R., Kriu
kov și Medvedev, vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru legă
turi culturale cu țările străine, înalți 
funcționari ai Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., academi
cieni, oameni de știință.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

•k
MOSCOVA 29 (Agerpres).— La 

Moscova au început tratativele în 
vederea semnării planului de cola
borare culturală-științifică pe anul 
1963 între Uniunea Sovietică și R.P. 
Romînă. Delegația romînă la trata
tive este condusă de Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la Mos
cova, iar delegația sovietică de Ser- 
ghei Romanovski, președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru legături 
culturale cu țările străine.

Swaziland își revendicăI 1- —------------------- ---------------------- ■ »V
independența

LONDRA. La 28 ianuarie au început 
la Londra tratativele cu privire la vii
torul regim constitutional al protectora
tului englez Swaziland, situat în Africa 
de sud, între Republica Sud-Africană ți 
colonia portugheză Mozambic. Repre
zentanții populafiei africane care parti
cipă la tratative cer decretarea în Swa
ziland a dreptului electoral universal și 
acordarea independentei acestui terito
riu.

CARACAS. La 28 ianuarie. în ca
pitala Venezuelei, Caracas, studenții 
au organizat o nouă demonstrație în 
apropierea Universității centrale, 
împotriva manifestanților au fost 
trimise unități de poliție.

HAVANA. La 28 ianuarie a fost inau
gurală prima fabrică de antibiotice din 
Cuba, proiectată și construită de tehni-

Raportul lui J. Kennedy cu privire 
la programul de cercetări cosmice

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., J. Kennedy, a 
adresat la 28 ianuarie Congresului 
raportul cu privire la rezultatele 
programului american de cucerire a 
Cosmosului „privind aspectele sale 
atît civile cît și militare“.

Lucrările în domeniul cuceririi 
Cosmosului, se subliniază în raport, 
au necesitat sporirea alocațiilor bu
getare.

Referindu-se la rezultatele poziti
ve obținute de S.U.A. în domeniul 
cuceririi Cosmosului, președintele 
Kennedy scoate în evidență în mod 
deosebit cele trei lansări de astro- 
nauți americani pe o orbită în jurul 
Pămîntului și lansarea navei cos
mice „Mariner-2“.

In ce privește planurile de viitor, 
alături de obiectivele cu caracter 
științific, sînt enumerate o serie de 
proiecte legate de folosirea în sco
puri militare a spațiului cosmic.

In raport se afirmă că anul 1962 
„a fost anul cel mai rodnic în ce 
privește dezvoltarea colaborării in
ternaționale în domeniul cercetării 
spațiului cosmic. In acest sens ra
portul scoate în evidență faptul că 
„au fost încheiate acorduri de co
laborare în acest domeniu cu alte 
țări, printre care un acord cu 

nist" s-a înapoiat la bază. Deși Po
lul Nord nu este atît de departe de 
bazele submarinelor atomice sovie
tice, echipajul a trebuit să parcurgă 
cîteva mii de mile în aiară de ma
nevrele necesare pentru îndeplinirea 
misiunii tactice. Această cursă, deși 
efectuată pe bordul unui submarin 
atomic înzestrat cu cele mai perfec
ționate aparate, prevăzut cu un me
canism energetic neînchipuit de pu
ternic și care funcționează ireproșa
bil, este legată totuși de primejdii 
și greutăți considerabile. Echipajul 
submarinului atomic sovietic „Com
somolul leninist", în frunte cu căpi
tanul Lev Jilțov, și-a îndeplinit mi
siunea cu cinste.

Ziarul amintește că navigația sub 
ghețurile arctice nu constituie o 
noutate pentru marinarii sovietici. 
Formațiile submarine sovietice au 
mai navigat cu succes în aceste 
locuri cu mult înainte de cursele în
treprinse de submarine atomice a- 
mericane construite în mod special 
pentru navigație la mari latitudini.

Partea finală a reportajului des
crie întîlnirea marinarilor eroi de 
pe submarinele sovietice cu N. S. 
Hrușciov în timpul vizitei sale în 
mijlocul flotei nordice. Cu acest pri
lej, marinarilor li s-au pus nume
roase întrebări referitoare la cursele 
efectuate sub gheață, despre modul 
de funcționare a reactorilor, despre 
amănuntele cursei spre Polul Nord, 
despre felul de viață al marinarilor.

în prezent, submarinul atomic 
„Comsomolul leninist" se pregătește 
pentru noi curse, alături de celelalte 
submarine atomice sovietice, care 
nu se tem nici de ghețurile polare, 
nici de furtuni și nici de distanțe.

(După ziarul „IZVESTIA").

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul R.P. Romîne in Elveția

BERNA 29. (Agerpres). — La 29 
ianuarie, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Romîne în 
Elveția, Vasile Dumitrescu, a prezen
tat scrisorile de acreditare președin
telui Confederației Elvețiene, dr. 
Willy Spühler.

La ceremonie au participat dr. 
F. T. Wahlen, șeful Departamentu
lui Politic al Confederației Elvețiene, 
C. Oser, cancelarul Confederației, și 
dr. E. Serra, șeful Protocolului.

Ambasadorul R.P. Romîne a fost 
însoțit de Dionisie Bîrcea, consilie
rul ambasadei, și Ion Voineag, șeful 
Agenției Economice a R.P. Romîne 
la Berna.

în cuvîntul său, ambasadorul ro- 
mîn a transmis președintelui Con
federației Elvețiene, dr. Willy Spüh
ler, din partea președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, calde fe
licitări, precum și urări de pace și 
prosperitate poporului elvețian. El 
a subliniat că în ultimii ani rela
țiile dintre R.P. Romînă șl Confede
rația Elvețiană s-au dezvoltat con
tinuu, fapt care își găsește expresie 
și în hotărîrea comună privind ri
dicarea celor două oficii diploma- 

1 tice de la Berna și București la rang 
de ambasadă. Ambasadorul romîn 
a subliniat că R. P. Romînă este 
animată de dorința sinceră de a ex

cieni și muncitori cubani. Noua fabrică va 
produce streptomicină, feramicină și te
traciclină.

DAR-ES-SALAM. In cadrul unei 
conferințe de presă, vicepreședinte
le Republicii Tanganica, Rașhidi 
Kawawa, a declarat că „guvernele 
Tanganicăi și Ugandei nu vor ad
mite amînarea în continuare a ale
gerilor generale care trebuie să aibă 
loc în Kenya. Dacă tergiversarea 
neîntemeiată a alegerilor din Kenya 
va continua, guvernele Tanganicăi 
și Ugandei vor lua măsurile cores
punzătoare“.
Congresul Partidului socialist 

uniiicat din Franța

PARIS. Și-a încheiat lucrările 
Congresul Partidului socialist unifi
cat din Franța, care s-a desfășurat 
în condițiile unor vii dezbateri. Con
gresul nu a reușit să elaboreze o

U.R.S.S. în domeniul cercetărilor pri
vind sateliții pentru comunicații și 
meteorologici și un proiect pentru 
stabilirea hărții cîmpului magnetic 
al Pămîntului.

In același timp, arată președintele, 
în înfăptuirea programului american 
de cucerire a Cosmosului au exis
tat cîteva nereușite. „Primele în
cercări de a duce pe Lună o apara
tură științifică, informează printre 
altele Kennedy, au fost nereușite, 
întrucît această aparatură nu a 
transmis înapoi informații științifice. 
Eforturile de a crea un puternic mo
tor de rachetă pentru a doua treap
tă care să funcționeze cu hidrogen 
lichid, au întîmpinat, de asemenea, 
greutăți. Acestea și alte nereușite 
sînt analizate în prezent...’.

Cmematogrofe)
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Manon
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Macbeth — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) . Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schi
tu Măgureanu 1) : Cum vă place — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76) : Menajeria de sticlă — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-GluleștI : Ho
ții și vardiștii — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Băiatul din 
banca doua — (orele 17); Micuța Dorrit
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Lozul cel mare — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S. : Drag 
mi-i cîntecul și jocul — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Muzica bat-o vina — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Orfeu) : Artiștii pădurii — 
(orele 16). (Sala Academiei) : Căluțul co
coșat — (orele 16).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor 
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic ; Patria (11; 15; 18; 21). Partea ta 
de vină : Republica (9,45; 12'; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Omul cu obiectivul — rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21) Floreasca (15; 17; 19; 21). Marile 
speranțe — rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (10,30; 15,15; 17,45; 20,15), 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15). 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). 
Patru inimi — rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (10; 12; 14, 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița — lîngă podul Basarab (10; 
12,15: 16; 18; 20). Cartouche — cinema
scop : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). Miracolul lupilor — cinemascop : 
Lumina (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Arta (11; 16; 18,15; 20,30). Balada husa
rilor : Central (10; 12; 14; 16.10; 18,20;
20.30) , V. Roaită (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), G. 
Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Cînd comedia era rege : Tineretului 
(orele 10 și orele 12). Vîrsta de aur a 
comediei : Tineretului (orele 14 șl orele 
16). Post restant : Tineretului (orele 18,30 
și orele 20,30). Program special pentru 
copil : 13 Septembrie (orele 10). Hamlet : 
13 Septembrie (11; 14; 17; 20). Program 
de filme documentare — rulează în con
tinuare de Ia orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Omul de 
lîngă tine — rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Sub cupola 
albastră : înfrățirea între popoare (15,30; 
17,45; 20), Volga (10; 12; 15,30; 18; 20,30), 

tinde în continuare atît schimburile 
economice reciproc avantajoase, cît 
și relațiile în alte domenii. în inte
resul ambelor țări și popoare, al 
păcii și colaborării internaționale.

Președintele Confederației Elve
țiene, dr. Willy Spühler, în răspun
sul său, a subliniat importanța pe 
care o reprezintă ridicarea la rangul 
de ambasadă a reprezentanțelor di
plomatice ale celor două țări și și-a 
exprimat convingerea că aceasta va 
contribui la lărgirea relațiilor din
tre Confederația Elvețiană și R. P. 
Romînă. Mulțumind pentru urările 
adresate domniei sale și poporului 
elvețian de către președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Confederației Elvețiene a trans
mis prin intermediul ambasadorului 
R.P. Romîne la Berna urările sale 
de sănătate președintelui Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, precum 
și urări de prosperitate și pace po
porului romîn.

După depunerea scrisorilor de a- 
creditare, între președintele Confe
derației Elvețienb, dr. Willy Spüh
ler, șeful Departamentului Politic, 
dr. F. T. Wahlen, și ambasadorul 
R.P. Romîne la Berna, Vasile Dumi
trescu, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

poziție comună în problemele poli
tice interne și externe. Majoritatea 
delegaților s-au pronunțat pentru 
unitatea de acțiune a tuturor forțe
lor de stînga din Franța fără nici o 
excepție.

NEW. YORK. In dimineața de 29 ia
nuarie, a încetat din viată la Boston, 
în vîrsfă de 89 de am, poetul american 
Robert Frost.

SAIGON. Aproximativ o mie de 
deținuți politici dintr-una din închi
sorile din Saigon au declarat greva 
foamei în semn de protest împotriva 
tratamentului barbar la care sînt 
supuși. Drept răspuns, guvernul lui 
Ngo Dinh Diem a trimis noi unități 
militare care să întărească paza în
chisorii.

NEW YORK. Ziarul „Miami He
rald“ relatează că guvernul S.U.A. a 
hotărît să extindă asupra contrare
voluționarilor cubani — participant! 
la agresiunea de la Playa Giron — 
o serie de privilegii de care se bucu
ră veteranii forțelor armate ameri
cane. Această hotărîre este motivată 
prin faptul că mercenarii „au luptat 
efectiv sub drapelul american".

Noul guvern al Kuweitului

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
în Kuweit a fost format un nou gu
vern. Prim ministru și ministru al 
afacerilor externe a fost numit Sa
bah As-Salim As-Sabah. Din guvern 
fac parte 14 miniștri.

TOKIO. Din portul japonez Niiga
ta au plecat la bordul unei nave 288 
de coreeni care și-au exprimat do
rința de a se înapoia în R.P.D. Co
reeană. în cei peste doi ani de la 
semnarea acordului de repatriere 
între societățile de Cruce Roșie ale 
R.P.D. Coreene și Japoniei, în R.P.D. 
Coreeană s-au înapoiat 78 760 de 
persoane.

Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Fantomele 
din Spessart — rulează la cinematograful 
Alex. Popov în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. Transportul : 8 M 
tie (15; 17; 19; 21). Libertății (10; 12;
16- 18,15; 20.30). Meșter la toate : Cultu 
(15; 17; 19; 21). Flacăra (16; 18,15: 20.’ 
Luceafărul (15: 17; 19; 21). Cînd copa 
erau mari — rulează la cinematograf« 
C-tln David (15,30; 18; 20.30). Dă-i înaint. 
fără grijă: Unirea (11; 15: 17: 19; 21). 
Munca (16; 18,30; 21). Ilie Pintilie (16: ’ 
13,15; 20,30). Cursa de 100 km : rulează 
la cinematograful T, Vladimirescu (15; 
17; 19; 20,45). Vaporul lui Emil — cine
mascop : Popular (14; 16; 18.15: 20.30). 
Telefonista : Moșilor (16: 18; 20). Căzută 
din lună — rulează la cinematografele 
Donca Simo (16; 18.15; 20,30) șt Drumul 
Serii (16; 18; 20). Mirajul : 16 Februarie 
(16; 18; 20), G. Bacovia (15,30; 18; 20.15). 
Pentru un zîmhet senin : rulează la ci
nematograful M. Eminescu (16; 18.15;
20,30).  Soțul soției sale — rulează la ci
nematograful Olga Bancic (15.30; 18: 20.30). 
Șampanie și melodii : 30 Decembrie (15i 
17; 19; 21). Tinerii — cinemascop ; B. De- ,1 
lavrancea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 17.00 — Emlsiu- ' 
nea pentru cluburile din întreprinderi. A 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. •' 
Creșterea productivității muncii în bazi
nul carbonifer Rovlnarl, Tribuna expe
rienței înaintate. O vizită la școala popu
lară de artă. Muzică ușoară. 19.00 — Emi
siunea pentru sate. în încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori. Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul mai mult acoperit. A nins intermi
tent in jumătatea de sud a tării și cu 
caracter local în Ardeal. In Moldova șl 
Transilvania s-a produs ceață. Vîntul a 
suflat în general slab, exceptînd sudul 
Moldovei. Dobrogea șl partea de est a 
Munteniei, unde s-a intensificat treptat 
din nord-est viscolind zăpada. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 
minus 4 grade la Sulina, Sf. Gheorghe- 
Deltă și Bozovicl șl minus 21 grade la 
Avrămenl. In București ; Vremea s-a 
menținut rece, cu ceru] acoperit, cu nin
soare Intermitentă, vîntul a suflat potri
vit, cu intensificări temporare din sec
torul estic. Temperatura maximă a fost 
de minus 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
ianuarie, 1 șl 2 februarie : Vremea se va 
menține rece, cu cerul mai mult acoperit. 
Ninsori intermitente vor cădea în toate 
regiunile țării, fiind mal abundente în 
Dobrogea, sudul Moldovei șl Cîmpia Du
nării. vînt potrivit, temporar tare, din 
sectorul estic. Temperatura se va men
ține coborîtă. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 șl minus 20 de grade, iar 
maximele între minus 3 șl minus 13 
grade. In București : Vreme închisă șl 
rece, cu ninsoare intermitentă. Vînt po
trivit, temporar tare, din sectorul estic. 
Temperatura se va menține coborîtă.
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