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Trenuri cu tonaj sporit
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mecanizare

^^'Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Printre fruntașii Uzinei do tablă sub
țire din Galați se numără Marin Chiriac, 
laminator șef, inginer Vasile Sadici, șef 
laminor III, Ion Guciuman, zincator, Emil 
Docan, laminator (rîndul de jos), Dumi
tru Ț<nu, maistru laminator, și Ionel 
Gherman, laminator șef (rîndul de sus). 
Prin munca lor de zi cu zi, ei aduc o 
însemnată contribuție Ia sporirea pro
ducției,' la îmbunătățirea calității tablei.

(Foto : R. Costln)
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In întâmpinarea aniversării eroicelor 
lupte aîe ceferiștilor

și petroliștilor
din februarie 1933

Depoul C.F.R. Triaj 
din București este unul 
dintre cele mai mari de- 
pouri de locomotive din 
țară. De aici pleacă zil
nic, în toate direcțiile, 
numeroase trenuri de 
marfă. Anul trecut, 
planul global de trans
port al depoului a fost 
depășit cu 10,58 la sută; 
s-au obținut economii la 
prețul de cost în valoa
re de peste 850 000 de 
lei. Prin aplicarea meto
delor avansate de trans
port — marșrutizarea 
trenurilor, remorcarea 
cu tonaj sporit etc — 
mecanicii și fochiștii de 
aici au economisit anul 
trecut 26 255 tone de 
combustibil convențio
nal.

' Muncitorii de la acest 
depou se pregătesc să 
întâmpine cea de-a 30-a 
aniversare a glorioase
lor lupte muncitorești

Realizările mecanicilor și fochiștilor 
de la Depoul GF.R. Suceava-nord

din februarie 1933 
succese tot mai impor
tante în muncă.

In prima lună a anu
lui mecanicii au remor
cat 66 trenuri cu tonaj 
sporit. Fruntași în aceas
tă acțiune sînt mecanicii 
Vasile Badea, Ion Hor- 
neț, Ene Milen, Ion 
Boeru, care au transpor
tat fiecare în plus sute 
de tone de mărfuri pes
te încărcătura normală.

în acest an, în pe
rioada ninsorilor abun
dente și viscolelor din 
luna ianuarie, loco
motivele de la Bucu- 
rești-Triaj au transpor
tat în „tracțiune dublă“ 
zeci de trenuri de călă
tori ; s-au format ■ alte 
zeci de trenuri pentru 
deszăpezirea unor stații 
și triaje cum ar fi Bucu- 
rești-Nord, Grivița, Fun- 
dulea, Mogoșoaia și al
tele.

SUCEAVA (coresp. 
„Scinteii). — Anul tre
cut mecanicii și fochiștii 
de la depoul C.F.R. Su
ceava-nord au remorcat 
900 trenuri cu tonaj spo
rit, transportând în plus 
310 000 tone mărfuri. In 
același timp, ei au eco
nomisit 965 de tone 
combustibil convențional, 
realizînd economii supli
mentare la prețul de 
cost de peste 600 000 lei.

Intr-o singură lună - 118 trenuri 
marșrut

au 
in

și
78

Mecanicii și fochiștii 
de ' la acest depou 
remorcat de la 
ceputul acestui an 
pînă în prezent
trenuri cu tonaj sporit, 
transportând în plus 
16166 tone mărfuri. 
Printre fruntașii între
cerii se află meca
nicii Tănase Trifon, Mo- 
țoi Gheorghe, Ciornei 
Gheorghe III și alții.

Indici înalți de
în exploatările forestiere

înzestrarea continuă a întreprin
derilor forestiere cu utilaje de mare 
productivitate are ca eiec.t ridicarea 
indicilor de mecanizare a lucrărilor 
de exploatare a pădurilor. Exploată
rile forestiere vor fi dotate anul a- 
cesta cu circa 1 500 fierăstraie me
canice, 1 000 trolii pentru autocami
oane, 350 funiculare de 1,5 tone și 
20 funiculare fixe, 300 încărcătoare 
în vagoane C.F.R. și altele.

Ca urmare a sporirii parcului de 
utilaje, în 1963 indicii de mecaniza
re vor crește față de anul trecut cu 
19 la sută la operațiunile de doborît 
și secționat și cu 7,3 la sută la fa
zele de 6coß și apropiatul lemnului.

O atenție deosebită se va acorda 
în acest an extinderii rețelei de

transport. întreprinderile de con
strucții ale Ministerului Economiei 
Forestiere vor executa anul acesta 
1 370 de km drumuri de pădure, pen. 
tru care vor fi dotate cu utilaje noi 
cum sînt: 28 excavatoare, 50 conca- 
soare, 40 compresoare, 25 cilindri 
compresori, 15 buldozere etc. Ca 
urmare, indicii de mecanizare la 
executarea acestor drumuri vor spori 
față de anul trecut cu 18 la sută la 
derocări și spart piatra și cu 
sută la lucrările de săpături.

In vederea folosirii cit mai 
nale a noilor utilaje, au fost 
măsuri pentru pregătirea 
necesare, organizîndu-se cursuri și 
instructaje pentru calificarea mun
citorilor și mecanizatorilor.
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rațio- 
luate 

cadreloi

In mijlocul colectiviștilor
Brigăzi științifice alcătuite din pro

fesori, ingineri, medici, activiști cultu
rali etc. au fost și duminica aceasta 
oaspefi ai colectiviștilor.

La cererea a numeroși fărani munci
tori din satele și comunele raioanelor 
Bozovici, Moldova Nouă, Caransebeș, 
Lipova și Făget, peste 60 de brigăzi 
ș'iin)ifice din Timișoara, Arad, Reșifa, 
Lugoj s-au înfîlnit cu colectiviști șt 
muncitori forestieri. Cu acest prilej, ei 
au dat răspunsuri la întrebările puse în 
legăiură cu aplicarea metodelor agro
tehnice avansate în cultura griului și a 
porumbului, creșterea animalelor în 
ferme mari, folosirea rationale a pămîn- 
tului, precum și la întrebări din dome
niul știinfelor naturii, al cuceririi spa
țiului cosmic ele.

Spectacole 
teatrale 

ale artiștilor 
amatori

In cadrul stagiu
nii permanente a 
lormațiilor teatrale 
de amatori din Ca
pitală, la Teatrul 
„C. Nottara’’ a a- 
vut loc ieri seară 
spectacolul „Băieții 
veseli" de H. Ni- 
colaide, în inter
pretarea echipei de 
teatru a Sindicatu
lui Consiliului Su
perior al Agricul
turii. La Teatrul 
pentru tineret si 
copii, echipa Casei 
de cultură a raio
nului Tudor Vladi- 
mirescu a 
tat piesa 
Ancorelor” 
Stock.

prezen- 
.,Piața 
de I«

Noi dispensare veterinare
In zece comune din regiunea Oltenia, printre care 

Dăbuleni, Băbiciu, Voineasa, Cetate, Goicea Mare șl 
Baia de Aramă, s-au dat în folosință, la sfîrșitul anului 
trecut, dispensare veterinare.

Zilele acestea, s-au pus la dispoziția constructorilor 
documentațiile pentru încă cinci dispensare veterina
re care urmează să se ridice în comunele Bîrza, Mo- 
țaței, Burila Mare, Iancu Jianu și Ploștina. In același 
timp, au fost elaborate proiectele 
a trei subcentre pentru însămînțări 
de Aramă, Balș și Bechetu.

In prezent, în regiune există 24 
nare și 180 de circumscripții.

pentru construcția 
artiiiciale la Baia

dispensare veleri-

(Agerpres)

EXCURSII
PITEȘTI (coresp. „Scin

teii"). — Anul trecut, peste 
35 000 de oameni ai muncii 
din regiunea Arges au vizi
tat, în cadrul excursiilor or
ganizate de agenția O.N.T. 
„Carpațî’-Pitești, locuri pi
torești din țară, obiective 
industriale, monumente is
torice etc. Numai la Mu
zeul de istorie a P.M.R. din 
Capitală, Muzeul Doftana, 
au mers în excursie peste 
10 000 de tineri. Numeroase

acțiuni turistice sînt prevă
zute și pentru anul acesta. 
Se vor deschide noi trasee 
turistice spre nordul Mol
dovei, 
Oltenia, 
excursii 
Dunăre.
8 000 de
vor vizita Muzeul de isto
rie a partidului din Bucu
rești, Muzeul Doitana și alte 
obiective turistice din țară.

Seminar cu activiștii 
culturali

din ca- 
regionale 
aplică cu 
încărcă- 

de marfă

cărcare și la tranzitarea 
trenurilor. Numai în lu
na ianuarie ceferiștii 
clujeni au format 118 
trenuri marșrut ; în felul 
acesta s-a realizat o eco
nomie de 1 900 vagoane- 
ore. Fruntașe în această 
acțiune sînt stațiile Săr- 
mășag, Cuciulat. Vadul- 
Crișului, Suncuiuș, Tur
da și Poieni.

în Banat, Ardeal, 
Vor ii organizate 
cu motonavele pe 
In această lună, 

■ tineri din regiuneBISTRIȚA (coresp. „Scinteii"). — 
Sîmbătă și duminică a avut loc la 
Bistrița, din inițiativa comitetului 
raional pentru cultură și artă, semi
narul activiștilor culturali — direc
tori de cămine culturale, bibliotecari, 
salariații instituțiilor metodice raio
nale.

După cele două lecții privind „Vic
toria definitivă a socialismului în 
R. P. Romînă“ și „Realizările științei 
și tehnicii sovietice în cucerirea spa
țiului cosmic“, au fost ținute referate 
pe problemele profesionale. Lecțiile 
și referatele au fost completate cu 
două aplicații practice.

----------  cursuri, colectiviș-
Pe marginea unei ședințe tü care lucrează la

a biroului Comitetului regional fermele de anima
ție partid Argeș le au făcut, cu pri-

___ lejul dezbaterii 
planului de pro

ducție pe 1963, propuneri pentru rea
lizarea unei producții de peste 2 300 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 
pehtru îngrășarea a 400 de porci etc.

In raionul Găești, lectorii Ema- 
noil Cristescu de. la G.A.C. Puțu cu 
Salcie și Gheorghe Popa de la 
G.A.C. Topoloveni au sprijinit pe cei 
care urmează la cercurile pentru 
creșterea animalelor să aplice cele 
învățate. Astfel, aceștia au reușit să 
obțină producții de lapte mai mari 
decit înainte.

,Lecții atractive, axate pe proble
mele pe care le ridică producția în 
unitatea respectivă, însoțite de de
monstrații practice, țin și lectorii N. 
Popescu de la G.A.C. Zăvideni, Emil 
Lemnaru de la G.A.C. Domnești, 
Maria Neofit de la G.A.C. Stoică- 
nești, Gheorghița Gheorghe de la 
G.A.C. Găneasa și mulți. alții. La 
cercurile de mecanizare din G.A.S. 
și S.M.T., lectorii pun un accent deo
sebit pe cunoașterea temeinică a 
mașinilor și a modului de folosire 
a acestora pentru ca tractoriștii să 
execute lucrările la un înalt nivel 
agrotehnic. In cele mai multe locuri 
cursanții participă cu interes la lec
ții, își iau notițe, pun întrebări și 
cer lămuriri suplimentare.

Pentru îmbunătățirea metodelor 
de predare, organele de partid și de 
stat, consiliile agricole dau o mare 
atenție organizării de schimburi de 
experiență între lectori.

în cadrul ședinței de birou s-a a- 
rătat, totodată, că în desfășurarea 
învățămîntului agrozootehnic se ma
nifestă unele deficiențe : tematica

Fruntași la reparații
ori pe săptămînă

In regiunea Ar
geș, ca de altfel în 
întreaga țară,. se 
desfășoară în aces
te zile cursurile-în. 
vățămîntului agro
zootehnic. De două
cei 44 000 de colectiviști, lucrători din 
G.A.S. și SIM.T. se adună în sălile 
de cursuri pentru a-și > însuși me
todele științifice de lucrare a pă- 
mîntului și. de. îngrijire a animale
lor, de întreținere și exploatare a 
tractoarelor și a mașinilor agricole.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid acordă o deosebi
tă atenție bunei desfășurări a în- 
vățămîntului agrozootehnic, socotin- 
du-1 o parte integrantă a muncii 
pentru realizarea sarcinilor privind 
sporirea producției agricole și întă
rirea ' economic'o-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

Recent, biroul. Comitetului regio
nal de partid Argeș a analizat desfă
șurarea învățămîntului agrozooteh
nic. Referatul prezentat cu acest pri
lej a fost alcătuit pe baza constatări
lor făcute de colective de activiști și 
specialiști din agricultură, care au 
analizat desfășurarea învățămîntu
lui în circa 80 de unități socia
liste din regiune. Referatul și dis
cuțiile purtate au evidențiat ex
periența bună acumulată de orga
nele și de organizațiile de partid din 
unele raioane . în ce privește organi
zarea și îndrumarea învățămîntului 
agrozootehnic.

Birourile comitetelor raionale de 
partid din raioanele Slatina. Cos- 
tești, Horezu, Muscel și Curtea de 
Argeș au recomandat ca învățămîn- 
tul să se țină în toate unitățile în 
aceleași zile din cursul săptăminii. 
Aceasta a dat posibilitate primilor 
secretari, secretarilor, celorlalți 
membri ai birourilor raionale să a- 
siste regulat la cursuri, să intervină 
operativ pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate. In raioanele amintite, 
membrilor birourilor raionale de 
partid, ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și ai consiliilor 
agricole li s-a încredințat îndruma
rea unui anumit număr de cercuri.

In cadrul discuțiilor a fost evi
dențiată preocuparea consiliilor a- 
gricole raionale și a conducerilor 
multor gospodării colective de a asi
gura condițiile necesare bunei des
fășurări a învățămîntului.

în toate stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea București se 
lucrează intens pentru terminarea la 
timp și de bună calitate a repara
țiilor la tractoarele și mașinile agri-x 
cole necesare în campania de pri
măvară. Pînă la 1 februarie, din cele 
6 529 tractoare planificate au fost 
reparate 5 256. Au mai fost reparate 
5 353 pluguri, 2 610 semănători de 
porumb, 970 grape cu disc etc.

Mecanizatorii din mai multe 
S.M.T.-uri din regiune au terminat de 
acum reparațiile la tractoare și la 
mașinile cu care vor lucra în cam
pania de primăvară. Așa de exem
plu la S.M.T. Horia au fost reparate 
toate cele 114 tractoare și 150 plu
guri planificate, la S.M.T. Țăndărei 
78 tractoare și 81 pluguri etc. Sînt pe 
terminate cu aceste lucrări și meca
nizatorii de la S.M.T. Jegălia, Bog
dana, Sărulești și Budești.
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Metode bune de predare 
a lecțiilor

însușirea unor bogate cunoștințe 
de către colectiviști și lucrători din 
G.A.S. și S.M.T. depinde în primul 
rînd de munca lectorilor. In ședin
ță s-a apreciat că majoritatea lecto
rilor țin lecții interesante, atractive, 
legate de viața gospodăriilor colec
tive ; mulți folosesc grafice, mulaje, 
exponate, diafilme etc. După fiecare 
lecție se recomandă cursanților să ci
tească broșuri ajutătoare.

La G.A.S. „Scînteia" din comuna 
Văleni, raionul Drăgănești-Olt, toți 
îngrijitorii de animale s-au' înscris 
la cercul de zootehnie, condus de 
tehnicianul veterinar M. Manu. Cele 
15 lecții predate la cerc au demons
trat cursanților că în gospodărie 
sînt mari posibilități de dezvoltare 
a sectorului zootehnic, i-au ajutat 
să-și însușească o serie dè metode a 
căror aplicare contribuie la sporirea 
producției de carne, lapte și lînă. 
Pe baza cunoștințelor, acumulate la I

NICULAE HORUMBÄ 
activist al Comitetului regional 

de partid Argeș
GH. CÎRSTEA

(Continuare în pag. Il-a)

____„SESIUNE
Poate că „sesiune științi

fică" este o noțiune cam 
pretențioasă, amintind de 
o întilnire între savanți și 
profesori cu renume. Dar 
iată că o corespondență 
de cîfeva rînduri ne in
formează că la Combina
tul metalurgic din Reșifa au 
loc sesiuni științifice, simpo
zioane tehnice, la care parti
cipă nu numai ingineri și spe
cialiști, ci și tehnicieni și 
muncitori. Și, pentru a arăta 
că acest fapt se petrece și în 
alte uzine din regiune, pen
tru a ne sugera ideea că la 
aceste sesiuni s-a ajuns prin- 
fr-uri continuu proces de ca
lificare, de lărgire a orizon
tului de cunoștințe tehnice 
și științifice, corespondentul 
adaugă două cifre : în fabri
cile și în Întreprinderile din 
Banat își- desfășoară activi
tatea 567 de cursuri de 
ridicare a calificării, urmate 
de peste 15 000 de tineri.

Noțiuni și metode înaintate 
apărute în tehnică abia în ul
timii ani devin astfel cunos
cute și folosite în practica

în stațiile 
drul Direcției 
C.F.R.-Cluj se 
succes metoda 
rii vagoanelor
pe stații de destinație și 
direcții de mers. Au 
fost formate numeroase 
trenuri marșrut, cu aju
torul cărora se reduce 
timpul de staționare în 
gări la încărcare-des-

Țițeiul, superior valorificat
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scinteii"). — Distllato- 
rii și rafinorii din uni
tățile de preluçp’are a ți- 
țeiiflui din regiunea Plo
iești au obținut în ulti
mul timp realizări de 
seamă în domeniul va
lorificării superioare a 
materiei prime. în acest 
scop, au fost perfecțio
nate și modernizate ins
talațiile, s-au adus îmbu
nătățiri tehnologice de 
fabricație. La rafinăria 
Teleajen s-au 
unele lucrări
perfecționarea construc-

executat 
pentru
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tivă. a instalației de de- 
zasfaltare cu propan și a 
celei de solventere a 
leiurilor superioare, 
această rafinărie, ca 
la rafinăria Ploiești
aplică diferite proce
dee pentru valorificarea 
unor reziduuri.

în toate rafinăriile 
s-au luat măsuri pentru 
micșorarea continuă a 
■pierderilor de țiței, și 
produse petroliere.

Toate acestea au con
tribuit la mai buna va
lorificare a țițeiului.

Vacantă studențeascăJ J
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Timp de 10 zile începînd de azi, 
4 000 de studenți din diferite centre 
universitare ale țării, fruntași la în
vățătură și în activitatea obștească, 
își vor petrece o parte din vacanță 
în taberele organizate la Predeal, Ti
miș, Sinaia, Bușteni, Păltiniș, Tuș- 
nad. Programul de tabără cuprinde : 

audiții muzicale, 
spectacole de tea
tru, excursii, con
cursuri sportive 
în cadrul sparta- 
chiadei de iarnă.
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In concediu de odihnă la Sinaia

Ciclu de expuneri pe teme 
din domeniul energeticii

PLOIEȘTI (coresp. „Scin
teii“). — Pentru folosirea 
mai rațională a energiei 
electrice și combustibilu
lui, inspecția energetică 
regională a organizat un 
ciclu de expuneri pe teme 
din domeniul energeticii 
pentru cadrele tehnice de 
specialitate din întreprin
derile industriale din ora
șul Ploiești. După prima 
expunere despre sarcinile 
întreprinderilor industria
le în exploatarea rațională 
a instalațiilor electroener- 
getice prezentată zilele a- 
cestea vor urma altele pe

teme ca: „Importanța nor
mării consumurilor speci
fice de energie în indus
trie“. „Folosirea resurselor 
secundare de energie“, 
„Creșterea factorului 
putere“ și altele.

în lunile următoare 
vor organiza astfel de
cluri de expuneri în 
principalele întreprinderi 
consumatoare de energie 
electrică la care vor parti
cipa muncitorii și tehni
cienii din cadrul servicii
lor energetic-șef și meca- 
nic-șef. .

de

se 
ci-

A 15-g aniversare a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între R. P. Romînă 

și U. R. S. S.

Adunarea festivă din Capitală

mai
mun- 

prin

producției, iar muncitorul a- 
flat la banda de montaj sau 
la rabofeză înțelege 
bine complexitatea 
cii sale, contribuie
îmbunătă|iri și raționalizări la 
reducerea limpu- 
lui de executare /jUȚ-,.. 
a unor operații. ' BSîSlfs« 
Dar nu numai la
Reșița se poate 
întilni acest fenomen. Mer
geți la Onești, la Rafinăria 
de la Brazi, la Năvodari 
și veți întilni nenumărafi 
tineri preocupați de for
mulele înlănțuite ale chi
miei organice; mergeți la 
Hunedoara și veți descoperi 
noua calificare a ofelarului 
care cunoaște, după dalele 
tehnicii, reacțiile ce se pe
trec în marile cuptoare 
Martin.

Am
cu un 
de la 
despre 
proaspeți absolvenți ai șco-

TIINTIFICA^2d

Iii profesionale. „Deschide, 
te rog, dulapul dumifale" —? 
s-a adresat el unui strungar 
cu mustața abia mijită. In 
dulap, alături de scule — ca
ietele de la cursul de ridi
care a calificării, manualul 

strungarului, me- 
—- -----------1 fode rapide de

așchiere ele., iar 
pg un ra|| maj 

smaisaafiû?. j0Jj ultimul vo
lum din operele 

și primul din

discutat nu de mult 
maistru mai in vîrstă 
uzinele „23 August" 

tinerii muncitori,

lui Balzac
„Scrierile” lui Arghezi.

— In tinerețea mea — a 
continuat maistrul — două
zeci' de ucenici la un loc 
aveau mai puține cărți decit 
are astăzi un singur absol
vent al școlii profesionale.

Am cunoscut, de aseme
nea, în atelier, la vitrina ino
vatorilor, pe scena clubului, 
un strungar de la uzinele 
„Grivița Roșie" și tot acolo 
am stat de vorbă cu un lă
cătuș care de cițiva ani în
coace iși expune tablourile 
în expozițiile pe țară ale pic
torilor amatori. Deci sfrun-

garul mai are, am putea spu
ne, încă două „calificări": a- 
ceea de inovator cunoscut 
in întreaga uzină și de ac
tor amalo' pe scena teatru
lui popular; iar lăcătușul s-a 
apropiat de arta culorii și a 
penelului.

Poate că „sesiune științi
fică" este o no(iune cam pre
tențioasă dar, folosind-o, co
respondentul nostru nu exa
gerează prea mult. Ridi
carea calificării profesionale 
interesează direct pe fot mai 
mulți muncitori, iar realiză
rile noi ale științei și tehnicii 
ii atrag la schimburi de expe
riență, conferințe, simposi- 
oane, așa cum arfa și cul
tura îi atrag la cluburi, în 
sălile de spectacole, în ex
poziții. Se naște astfel o a 
doua calificare, strîns lega
lă de cea dinții, care îmbi
nă cunoștințele meseriei ale
se cu orizontul spiritual tot 
mai larg al constructorului 
socialismului.

PAUL DIACONESCU

Expoziție agricolă 
permanentă

La Corabia, regiunea Oltenia, 
deschis o expoziție agricolă perma
nentă unde sînt expuse, pe 
semințe de grîu,

s-a

soiuri, 
porumb, plante 

tehnice și culturi legumicole, precum 
și mulaje ale celor mai reprezenta
tive rase de animale existente în 
G.A.C., produse sericicole, viticole 
și pomicole. Sînt expuse, de aseme
nea, planșe și grafice ce înfățișează 
creșterea producției vegetale și ani
male în raion în ultimii ani, tablo
uri cu principalii dăunători ai cul
turilor vegetale etc.

Luni după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S. din Capitală a- 
dunarea festivă, organizată de Co
mitetul orășenesc București al 
P.M.R., Comitetul executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei și Consi
liul general A.R.L.U.S., cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republi
ca Populară Romînă și U.R.S.S.

La adunare au participat tovară
șul Petre Borilă, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, oameni 
de cultură, generali, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
M. Fi. Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului . general A.R.L.U.S.

A luat cuvîntul tov. Florian Dănă- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., care a ară
tat că Tratatul de prietenie, colabo
rare și ^asistență mutuală dintre R. P. 
Romînă și U.R.S.S. — document de 
însemnătate istorică — exprimă ho- 
tărîrea comună a celor două popoare 
de a dezvolta și întări continuu prie

tenia trainică și colaborarea frățeas
că reciproc avantajoasă, pe baza 
înaltelor principii leniniste ale in
ternaționalismului socialist, egalității 
și respectului reciproc.

In această zi de sărbătoare a marii 
noastre prietenii — a spus vorbito
rul — poporul romîn transmite po
poarelor sovietice cele mai sincere 
felicitări și le urează din adîncul 
inimii să pășească din victorie în 
victorie, în lupta pentru realizarea 
mărețului program de construire a 
comunismului și apărarea păcii în 
lume.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, I. K. 
Jegalin, care a subliniat că Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Populară 
Romînă și U.R.S.S. a devenit o bază 
trainică a dezvoltării continue a 
prieteniei frățești și colaborării din
tre popoarele celor două țări.

Oamenii sovietici — a spus vorbi
torul — urează cu acest prilej, din 
toată inima, tuturor oamenilor mun
cii din R. P. Romînă, noi și mari 
succese în lupta pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului, pentru pace 
în lumea întreagă.

Cuvîntările au tost îndelung a- 
plaudate de asistență.

In încheierea adunării festive a 
fost prezentat un bogat program 
artistic.

(Agerpres)

(Agerpres)

Formații artistice la sate

IAȘI (coresp. „Scinteii" ). — în 
luna ianuarie au prezentat programe 
artistice în satele din raioanele Iași, 
Negrești, Pașcani și Hîrlău, peste 50 
de formații de cor, dansuri, brigăzi 
de agitație, orchestre de muzică 
populară și de muzică ușoară din în
treprinderile și instituțiile orașului 
Iași. La spectacolele prezentate de 
aceste formații de artiști amatori au 
participat peste 7 000 de colectiviști.

Recepție !a ambasada Uniunii Sovietice
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a oferit 
luni seara o recepție în saloanele 
ambasadei cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă.

Au luat parte tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer. Ștefan Voitec, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., ai

Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali, 
oameni de știință și cultură.

In timpul recepției, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, I. K. Jegalin, și 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, au rostit 
toasturi.

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

-nres)
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Extinderea forjării 
în matrițe

BOCȘA (coresp. „Scînteii“).— In 
consfătuirile de producție mai mulți 
muncitori de la uzinele de construc
ții metalice și mașini agricole din 
Bocșa au arătat că forjarea în ma
trițe poate fi extinsă la numeroase 
repere. Propunerile muncitorilor au 
fost cuprinse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. In luna ia
nuarie 17 repere, care înainte se 
prelucrau după procedeul clasic, 
s-au executat prin forjarea în ma
trițe. Calculele arată că prin forja
rea în matrițe productivitatea mun
cii a crescut la unele piese de 2 
și de 3 ori, redueîndu-se simțitor 
prețul de cost. însemnate sînt și e- 
conomiile de metal, ca urmare a re
ducerii adaosurilor de prelucrare. 
Pînă acum colectivul de muncă de 
la uzinele din Bocșa a realizat 
peste 200 tone de piese matrițate.

IN „LUNA CÂRTII" LA SATE
>

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — La 
căminele cultura
le din regiunea 

Argeș au loc în aceste zile recenzii 
asupra unor lucrări literare, confe
rințe despre rolul educativ al cărții 
etc. Prin stația de radioficare din 
Scornicești a fost transmisă prezen 
tarea romanului „Bărăgan“ de V 
Em. Galan. La căminul cultural din 
Leordeni a fost organizată o seară 
literară pe tema : „Eroicii construc
tori ai comunismului — oglindiți în 
literatura sovietică“.

La Brezoi, Băbeni, Topoloveni, Ște- 
fănești, Piatra-sat și în alte comune 
s-au deschis standuri, bazare și ex
poziții de cărți. în zilele următoare 
colectiviștii din Ungheni, raionul 
Costești, și Văleni, raionul Drăgă- 
nești-Olt, se vor întîlni cu redactori 
ai unor edituri.

GALAȚI (coresp.
,Scînteii“). — în 
regiunea Galați 
se desiășoară nu

meroase manifestări în cadrul „Lu
nii căiții la sate". La căminele cul
turale din Berești, raionul Bujoru, 
Viziru, raionul Brăila, au fost pre
zentate cărți inspirate din viața nouă 
a satului.

O manifestare interesantă, care a 
atras mii de colectiviști din satele 
regiunii Galați, a fost „Serbarea 
cărții“. Cu prilejul acestor serbări, 
colectiviștii din Băneasa, Oancea, 
raionul Bujoru, Cîrligele, Gologanu, 
Cotești, Andreașu și altele din raio
nul Focșani au asistat la prezentări

Recenzii, 
expoziții

„Serbări ale 
cărții"

ale ultimelor noutăți din domeniul 
literaturii agrozootehnice și beletris
tice după care au urmat discuții in
teresante. Multe „serbări ale cărții" 
s-au încheiat , cu programe artistice, 

în raionul Tecuci, cooperația a 
luat din timp măsuri pentru aprovi
zionarea librăriilor și raioanelor de 
librărie din magazine cu cărți noi, 
cerute de colectiviști. Toate libră
riile, chioșcurile și raioanele de li
brărie sînt frumos amenajate.

De la începutul anului trecut și 
pînă în prezent, numărul cititorilor 
activi ai bibliotecilor sătești din 
regiunea Galați a ajuns la aproape 
300 000, iar al cărților citite de a- 
ceștia depășește cu aproape 
1 200 000 pe cele citite în anul .1961.

TIMIȘOARA (co
resp. „Scînteii“). 
— Cu ocazia 
„Lunii cărții la 
sate", la bibliote

cile și căminele culturale din nume
roase localități ale regiunii Banat 
s-au ținut conferințe, au fost organi
zate standuri de căiți pentru vîn- 
zare. Serile literare organizate la 
Buziaș și Chizăîău au fost urmate 
de programe artistice ale formațiilor 
de amatori. La Sînnicolaul Mare a 
fost organizat recent un montaj li
terar intitulat „Spre aștri“ și o dimi
neață de basme. în zilele următoare 
vor avea loc concursuri „Cine citeș
te, folosește", șezători literare, seri 
de întrebări și răspunsuri pe margi
nea unor cărți agrozootehnice, lite
rare ?i altele.

Montaje 
literare, 

concursuri

Cu gindul la eump^rătpr
Cînd cineva cumpără o garnitură 

de mobilă, se uită la ea nu o dată, ci 
de 7 ori. Și pe bună dreptate. Vrea 
ca mobila să fie fără cusur și cît mai 
frumoasă. Acest lucru îl cunoaște 
bine și colectivul fabricii „Măgura 
Codlei“, care în fiecare an livrează 
comerțului un mare număr de garni
turi de mobilă — dormitoare, sufra
gerii, bucătării, fotolii etc. în între
prindere, calității i se acordă o grijă 
deosebită. Dacă vizitezi fabrica, con- 
stați că atît inginerii și proiectanții 
care lucrează la serviciile de concep
ție, cit și muncitorii tîmplari se 
străduiesc să realizeze produse de o 
calitate cît mai bună.

împreună cu inginerul Teodor 
Vîlcu, șeful producției, am vizitat cî
teva' locuri de muncă din hala mare, 
modernă, dată recent în folosință, 
unde se fabrică mobila. Am mai fost 
în această fabrică și acum cîțiva 
ani. S-au schimbat multe de atunci. 
Sînt zeci de mașini noi, moderne la 
care lucrează numeroși tineri. Multe 
din operațiile manuale sînt astăzi 
complet mecanizate sau automatiza
te. S-au schimbat tehnologiile de 
fabricație Ia multe operații, spre a 
se asigura o calitate superioară a pro
dusului.

— In prezent, relatează șeful 
producției, lucrăm în mare se
rie sufrageria „P.A.L. complex“, 
compusă din 13 piese și, bineînțe
les, și alte garnituri. Sînt numeroa
se operații migăloase care cer multă 
pricepere. In ajutorul muncitorilor au 
venit tehnologii noștri, mecanizînd o 
parte din aceste operații.

Proiectanții și specialiștii vizi- 
îează frecvent secțiile de fabri
cație, se consultă cu maiștrii și mun
citorii asupra producției de serie. 
Pe fluxul tehnologic se pot face, fi
rește, încă multe îmbunătățiri con
structive.

Acum cîteva zile, șeful serviciului 
tehnic, Nicolae Portal, împreună cu 
maistrul de la secția respectivă, au 
observat că la fotoliul tip „Nehoiu“, 
îmbinarea unor rame de spătar nu 
era corespunzătoare.

— Ce-ar fi să facem o modificare

constructivă ? și-a dat cu părerea 
tov. Portal. Uite, mă gîndesc că s-ar 
putea face încadrarea în felul a- 
cesta...

Schimbarea constructivă a fost 
transpusă mai întîi pe hîrtia de calc, 
apoi s-a procedat la aplicarea ei în 
practică. Acum, fotoliul „Nehoiu“ are 
o stabilitate mult mai bună.

La îmbunătățirea calității mobilei 
contribuie și laboratorul fabricii.

însemnări despre munca 
desfășurată de colectivul 
fabricii ,,Măgura Codlei" 

pentru îmbunătățirea calității 
produselor

Cine nu dorește ca mobila cumpă
rată să aibă culori cît mai plăcute, 
un luciu cît mai perfect? Aceste pro
bleme le rezolvă cu succes laborato
rul. Aci se caută rețete de baițuri cît 
mai adecvate, se întocmesc diluante 
și cleiuri corespunzătoare etc.

L’a laborator, cu concursul ing. 
Olga Florea, a început să se studie
ze o metodă nouă de vopsire în cîmp 
electrostatic. Această metodă îmbu
nătățește substanțial calitatea. De a- 
semenea, la propunerea maistrului 
Ludovic Horvath, s-a trecut de la 
procedeul manual de vopsire cu 
pensula, la cel de pulverizare cu pis
tol acționat cu aer comprimat.

— Au fost unele greutăți cu in
troducerea acestui procedeu modern 
de vopsire — ne spune secretarul bi
roului organizației de bază, tov. Lu
dovic Boite. Exista la început o oa
recare reținere, pentru că la ex
perimentare unele suprafețe vopsi
te nu erau netede, uniforme, lucioa
se. Dar chimiștii noștri, împreună 
cu tehnicianul Constantin Rădulescu, 
au pregătit o soluție care, pulveri
zată pe suprafețele plane, s-a așe
zat uniform, cu un luciu perfect.

La panoul întrecerii se află nume
le mai multor muncitori fruntași în 
lupta pentru calitate: Ana Gheorghe, 
furniruitor, Iosif Vereș, mașinist, Ion

Axente, maistru, Tudor Năpar, mon- 
tator, și alții. Cei mai mulți dintre ei 
sînt comuniști. Membrii și can- 
didații de partid se află în fruntea 
acțiunilor pentru o calitate înaltă a 
produselor. In cadrul dezbaterii 
cifrelor de plan, numeroși munci
tori și tehnicieni, urmînd exemplul 
comuniștilor, au făcut propuneri de 
îmbunătățire a tehnologiei de fa
bricație, de organizare mai judi
cioasă a muncii. Multe din aceste 
propuneri, studiate și analizate te
meinic, s-au concretizat în măsuri 
tehnico-organizatorice.

Sziksay Vilmcș, șeful serviciului 
CTC din fabrică, deschizînd un re
gistru cu aprecieri făcute de di
verse instituții și cetățeni cu privire 
la calitatea produselor întreprinderii, 
ne spune :

— Anul trecut s-au înregistrat 
doar cîteva reclamații. Dorim ca în 
acest an să nu primim de la cum
părători nici o reclamație la produ
sele noastre.

Dorința aceasta este a întregului 
colectiv care-și concentrează efor
turile spre aplicarea în viață a sar
cinii trasate de partid : de a pune 
la dispoziția cumpărătorilor produse 
de o calitate tot mai înaltă.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”

La ghișeul autobazei
Ca să călătorești cu 

autobuzele I.R.T.A. îți 
trebuie bilet. Iar ca 
să-ți faci rost de bilet, 
la autobaza Drăgășani 
(regiunea Argeș) îți tre
buie multă răbdare, 
eventual și tutun. In

fața ghișeului, călătorii 
pierd 2—3 ore pentru 
ca atunci cînd le vine 
rîndul, să afle că bile
te la cursa pe care 
doresc s-o ia se vor 
vinde mai tîrziu ! Da
că există un program

anume, al eliberării 
biletelor, acesta ar tre
bui afișat și nu ți
nut în mare taină. La 
îndemâna călătorilor ar 
trebui să fie și condica 
de sugestii, pe care aici 
însă nu o poți obține 
cu nici un chip.

Pînă-n pînzele... rupte
Traforajul este și 

educativ și instructiv ; 
el stimulează la copii 
înclinația spre îndelet
niciri practice. Este vor
ba, bine înțeles, de 
trusele bine confecțio
nate. Din categoria lor 
nu face insă parte trusa

produsă de Fabrica 
„Ideal“ din Mediaț. 
Fierăstrăul este din- 
tr-un material necores
punzător, neîngrijit lu
crat, minerul i se des
prinde ușor. Pînzele se 
fixează foarte greu.

Dacă vor să dăruias
că unui copil o trusă 
bună de traforaj, con
trolorii tehnici ai ca
lității din această fa
brică să fie atenți 
să nu nimerească o tru
să livrată comerțului de 
întreprinderea lor.

Telegrame fără răspuns
In octombrie 1962, la 

moara din comuna Lo- 
grești-Moșteni, raionul 
Gilort, s-a adus un mo
tor fabricat la Uzinele 
„Timpuri Noi“ din Ca
pitală. Din cauza unor 
defecțiuni de fabricație

însă motorul nu func
ționează.

Trei telegrame au 
fost expediate uzinei 
solicitînd să se trimită 
la fața locului un spe
cialist. Au trecut cîteva 
luni dar de la Bucu
rești nu s-a primit încă

nici un ■ răspuns. între 
timp, pentru a măcina, 
locuitorii comunei sînt 
nevoiți să se deplaseze 
la distanțe de 20—30 
km.

N-ar fi mai bine să se 
deplaseze un singur om, 
un specialist al uzinei ?

Pentru buna desfășurare a învățămîntului 
agrozootehnic

(Urmare din pag. I-a)

lecțiilor nu e totdeauna strîns le
gată de problemele concrete ale spo
ririi producției și întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodăriei res
pective, se mai țin lecții neatractive 
sau nu se respectă datele stabilite în 
program.

Mai multă atenție 
organizării conferințelor 

agricole
Cursurile agrozootehnice nu pot 

cuprinde întreaga masă a țărănimii 
colectiviste. De aceea în majoritatea 
comunelor au fost organizate cicluri 
de conferințe pe teme agrozootehni
ce, la care participă mulți colecti
viști.

Au stîrnit interesul colectiviștilor 
conferințele despre „întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.”, 
„Folosirea intensivă a pămîntului" 
etc. In raioanele de munte iau 
o mare dezvoltare pomicultura și 
zootehnia. Pentru a îmbogăți cu
noștințele colectiviștilor în aces
te domenii la căminele culturale 
din Hîrtiești, Berevoești și Lerești 
din raionul Muscel, s-au ținut confe
rințele : „Pomicultura — o mare bo
găție”, „Cum putem îmbunătăți pă
șunile și fînețele naturale” etc. în 
comune de șes ca Stoicănești, Căli- 
nești etc. colectiviștii au ascultat cu 
interes expuneri care tratau despre 
obținerea de producții mari de ce
reale. In comunele Rociu, Gliganu. 
din raionul Costești, după confe
rințe s-au prezentat filme documen
tare agricole. In raioanele Curtea de 
Argeș, Costești, Rm. Vîlcea, Muscel, 
s-au ținut pînă în prezent 6 confe
rințe din cele 10—12 planificate.

Din referatul prezentat în ședin
ța de birou și din discuțiile purtate 
a reieșit însă că nu peste tot se acor
dă atenția cuvenită folosirii confe
rințelor ca mijloc important de îm
bogățire a cunoștințelor agricole ale 
colectiviștilor. în unele comune din 
raioanele (Vedea, Slatina, Pitești,

Drăgășani, Horezu, Drăgănești-Olt, 
în cele care aparțin de orașul Pi
tești, s-au ținut puține conferințe.

Măsuri concrete, eficace
în ședința biroului comitetului re

gional de partid au fost stabilite un 
șir de măsuri menite să asigure o 
mai bună desfășurare a învățămîn- 
tului agrozootehnic de masă. Orga
nele și organizațiile de partid vor 
trebui să asigure ca în toate gospo
dăriile și comunele să fie respectat 
programul lecțiilor și conferințelor.

In scopul generalizării experienței 
înaintate se vor organiza schimburi 
de experiență la cursurile cu cea 
mai bună activitate, unde se vor ține 
lecții și demonstrații model. Lectorii 
vor fi informați operativ de con
siliile agricole asupra recomandă
rilor Consiliului Superior al Agri
culturii. vor lua cunoștință de mate
rialele elaborate de către secțiile con
siliului agricol regional. Alte măsuri 
se referă la sprijinul pe care institu
țiile culturale vor trebui să-l acorde 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă. '

Bibliotecile vor lărgi difuzarea 
cărților agrozootehnice necesare lec
torilor și cursanților ; la căminele 
culturale vor fi organizate, săptămâ
nal, seri de întrebări și răspunsuri 
pe teme agricole, seri de calcul, con
cursuri „Cine știe, cîștigă« etc. în
treprinderea regională cinematogra
fică va difuza mai operativ filme 
documentare agricole.

S-a recomandat lectorilor ca, în- 
cepînd cu luna martie, în cercurile 
de cultura plantelor să se facă re
capitularea materialului predat în 
strînsă legătură cu succesiunea lu
crărilor agricole ce urmează a fi 
efectuate în campania agricolă de 
primăvară și vară.

Aplicarea măsurilor stabilite de 
comitetul regional de partid va con
tribui la ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale al colectiviști
lor din regiunea Argeș.

Gcograîia-o știință vie, educativă
Manualele de geografie elabo

rate în ultimii ani de cadre didac
tice cu experiență reușesc în bună 
măsură să reflecte marile transfor
mări social-economice petrecute 
în țara noastră în anii puterii 
populare, cît și cele survenite în 
lumea întreagă după cel de-al 
doilea război mondial. Cunoștin
țele de geografie sînt prezentate 
de pe o bază științifică, în lumina 
materialismului dialectic, asigurîn- 
du-se elevilor o pregătire științi
fică temeinică. Manualele de geo
grafie folosite acum în școala de 
cultură generală au reale calități, 
ajută pe elevi în însușirea noțiu
nilor, sprijină activitatea multila
terală a cadrelor didactice pentru 
educarea patriotică și cetățeneas
că a tineretului școlar.

După cum se știe, în ultimii ani, 
cercetările științifice au ajuns la 
concluzii importante care ar trebui 
să fie oglindite și în manualele 
de geografie. Cu toate acestea, 
atît în manualul de geografie fi
zică pentru clasa a VIII-a cît și în 
cel pentru clasa a V-a, atunci cînd 
se înfățișează forma, dimensiunile 
Pămîntului, se amintesc vechile 
teorii cu privire la aceste proble
me, fără ca ele să fie combă
tute cu argumentele furnizate de 
noile cuceriri ale științei. In ma
nualul de clasa a VIII-a, la capi
tolul „Atmosfera", se reproduc date 
cu privire la variațiile de tempe
ratură anterioare anului... 1929. 
în manual se repetă și unele pă
reri depășite despre geneza conti
nentelor și evoluția reliefului.

După părerea noastră nu este 
suficient să prezinți noțiunile de 
geografie riguros științific, autorii 
de manuale trebuie să-i ajute tot
odată pe elevi să înțeleagă legă
tura organică între diferite feno
mene din natură și societate, să cu
noască aspectul evolutiv al acesto
ra. Manualele de geografie, în spe
cial cele pentru clasele mai mici, 
subliniază insuficient interdepen
dența dintre climă, relief, vegeta
ție, rolul activ al omului în trans
formarea acestora, elevii nereușind 
să-și însușească întotdeauna te
meinic aceste probleme, să înțe
leagă clar unele principii generale. 
Strîns legate de formele de 
relief ar trebui prezentate bo
gățiile minerale, dar manualul de 
clasa a V-a. bunăoară, nu face 
acest lucru.

Considerăm că în alcătuirea ma
nualelor ar fi necesar ca autorii să 
acorde o mai mare atenție exacti
tății datelor. Ne referim la faptul 
că în manualele de geografia R.P. 
Romîne pentru clasele a IV-a, a 
VH-a și a Xl-a datele despre ge
neza și delimitarea unor forme ale 
reliefului țării noastre (delimitarea 
Carpaților, formarea podișului Ge
tic, înălțimea unor vîrfuri etc.) nu 
concordă cu cele din Monografia 
geografică a R. P. Romîne.

Sub conducerea partidului, po
porul nostru a obținut importante 
succese în opera de construire a

socialismului. în bună parte, 
manualele de geografia patriei 
pentru clasele a VII-a și a Xl-a 
prezintă corespunzător dezvolta
rea economiei țării noastre în 
anii puterii populare. Nu întotdea
una s-a reușit însă să se redea 
amploarea unor mari construcții 
ale socialismului — Bicazul, Com
binatul chimic de la Borzești, noile 
construcții siderurgice etc. La data 
cînd se pregăteau pentru tipar a- 
ceste două manuale procesul de 
colectivizare a agriculturii era 
încheiat. După părerea noastră, 
editura și autorii ar fi putut pre
zenta mai amplu acest eveniment 
important din viața poporului nos
tru.

Ceea ce se poate observa, la 
prima vedere, este și faptul că în 
alcătuirea hărților, diagramelor, 
schițelor nu există un punct de 
vedere unitar, nu se respectă strict 
principiile cartografice. Astfel, în 
manualele de clasa a V-a, a Vl-a și 
a IX-a coloritul unor hărți fizice se 
confundă cu cel al hărților econo
mice ; se folosește aproape peste 
tot culoarea cărămizie în diferite 
nuanțe, obositoare și neexpresivă.

Sîntem încredințați că în legă
tură cu necesitatea îmbunătățirii 
continue a manualelor de geogra
fie își vor spune cuvîntul și alți 
colegi.

Prof. univ. ION GUGIUMAN, 
șeful catedrei de geografie 
fizică a Universității „AI. I. 
Cuza” ; Prof. SILVIA PETRE
SCU, Școala medie nr. 2 
„Mihail Eminescu”, din Iași

La redacția ziarului nos
tru continuă să sosească 
scrisori de la cadre didac
tice din învățămîntul de 
cultură generală în care se 
exprimă păreri despre ac
tualele manuale școlare și 
se fac propuneri în vederea 
îmbunătățirii lor.

Intre alții ne-au scris 
profesori care predau fizi
ca și chimia în școlile 
medii.

„Manualul de fizică pen
tru clasa a Xl-a de prof. 
Gh. Vieroșanu, deși pre
zintă elevilor unele reali
zări recente din domeniul 
fizicii și al tehnicii, ne scrie 
prof. E. Constantinescu 
de la Școala medie nr. 34 
din București, poate fi încă 
îmbunătățit prin tratarea 
mai amplă a unor noțiuni 
despre principiile de func
ționare a mașinilor electro
nice de calcul și utilizările 
lor. In interesul mai bunei 
pregătiri a elevilor, ar fi 
indicat să se acorde o mai 
mare atenție și noțiunilor 
despre telecomanda meca
nismelor — sistem care își 
găsește tot mai multe apli-

La magazinul cooperativei de consum din comuna Surdila-Greci, 
regiunea Galați. (Foto : Agerpres).

Probleme de matematică cu aplicații mal largi
în prezent, pentru elevii școlilor 

medii există în literatura didactică 
din țara noastră cîfeva culegeri de 
probleme de un real folos în însu
șirea temeinică și aprofundarea cu
noștințelor de matematică. Oricîf de 
atractive ar fi însă aceste culegeri, 
ele se adresează în primul rînd ele
vilor care au aptitudini deosebite 
pentru această disciplină. Baza stu
diului matematicii de către elevi o 
formează însă exercițiile și proble
mele din cărțile de școală.

Autorii articolului „Matematica și 
pregătirea elevilor pentru viată“, pu
blicat în cadrul discuției din „Scînte- 
ia“, propun grăbirea publicării unei 
noi culegeri de probleme de mate
matică pentru școlari. Realizarea a- 
cesfei propuneri ar fi utilă. Dar, după 
părerea mea, atenția Editurii didacti
ce și pedagogice trebuie îndreptată 
în principal nu spre o asemenea cu
legere, ci spre îmbunătățirea exerci- 
țiilor și problemelor din manuale. Co
respunzător cerințelor pedagogice, 
cărțile de matematică trebuie să cu
prindă pe lîngă fiecare capitol apli
cații care să asigure însușirea temei
nică a noțiunilor teoretice. Aceste 
exerciții și probleme trebuie să fie 
astfel alese și gradate încît să asigu
re fixarea noilor cunoștințe și lega
rea lor de cele predate anterior, să 
se înscrie înfr-o sferă largă de apli
care în practică, să fie variate și 
accesibile pentru a dezvolta interesul 
elevilor pentru această disciplină.

Sub acest aspect, manualele de ma
tematică pentru școala medie răspund

lot mai mult cerințelor. Totuși pre- 
dînd după aceste manuale am sesi
zat cîteva deficiențe care provin din 
modul de selectare și ordonare a 
exercițiilor și problemelor. Astfel, 
manualul de geometrie de clasa a 
VIII-a conține la unele probleme in
dicații prea multe și amănunțite — 
„mură-n gură“, cum se spune — care 
nu îl solicită pe elev să găsească el 
însuși soluții de rezolvare a proble
melor. Chiar și în cazul problemelor 
mai grele, cred că e bine ca indica
țiile să fie de așa natură încît elevul 
să qăsească sinqur rezolvarea. Se ob
ține astfel un important efect edu
cativ deoarece elevul face apel ia 
cunoștințele însușite anterior și, apli- 
cîndu-le, le consolidează. In manua
lul de algebră pentru clasa a IX-a, la 
capitolul „Sisteme de ecuații de gra
dul II“, se propun spre rezolvare 
cîfe 4—5 sisteme de aceeași formă, 
ceea ce nu mi se pare recomandabil. 
Pentru a orienta pe elevi asupra păr
ții esențiale din rezolvarea unui sis
tem — eliminarea succesivă a necu
noscutelor — este, necesar ca exerci
țiile să nu fie stereotipe, ci variate ca 
formă, mergînd pînă la sisteme în 
care să se elimine simultan mai multe 
necunoscute sau anumite expresii for
mate cu necunoscutele. Pentru rezol
varea sistemului de două ecuații de 
gradul II de forma cea mai generală 
autorii nu cer decît un exercițiu, ceea 
ce este puțin.

Sînt întru lotul de acord cu colegii 
care în articolul „în pas cu progre

sele fizicii'' propun extinderea folo
sirii calculului matematic în manua'ele 
de fizică. Dar eu aș merge chiar mai 
departe. Oare nu ar fi posibil ca în
săși matematica să folosească în exer
ciții și probleme exemple oferite de 
alte discipline ? Cu excepția manualu
lui de geometrie pentru clasa a IX-a, 
cele pentru clasele a VIII-a și a X-a 
reală conțin foarte puține probleme 
și exerciții prin care să se realizeze o 
sfrînsă legătură între diferitele ramuri 
ale matematicii și alte discipline cum 
sînt fizica, chimia, științele naturale, 
în clasa a X-a reală, la capitolul 
„Analiza combinatorie" propun să fie 
introduse probleme privind poziția 
relativă în spațiu a punctelor drepte
lor și planelor, realizîndu-se o mai 
sfrînsă legătură între algebră și qeo- 
metrie, precum și unele probleme 
simple despre frecvența și probabili
tatea unor evenimente.

Unele manuale de matematică con
țin probleme qrele dale la diferite 
concursuri, sau care necesită calcule 
foarte lungi, Ele prezintă, desigur, 
valoare în ce privește pregătirea 
elevilor fruntași, educarea voinței, a 
perseverenței în muncă. Fiind utile, 
sînt de părere că asemenea proble
me trebuie să fie grupate și tipărite 
ca o anexă facultativă la sfîrșiful ma
nualului, deoarece ele nu se adresea
ză tuturor elevilor.

Prof. ION NIMIȚAN 
Școala medie „Ștefan cel Mare” 

din Suceava

DIN POȘTA DISCUȚIEI
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cații în energetică, trans
porturi terestre și aeriene". 
In încheiere, se arată: „No
țiunile amintite pot fi in
cluse în manual pe seama 
concentrării și chiar a e- 
liminării unor lecții care 
tratează probleme de mai 
mică importanță în prac
tica zilelor noastre, cum 
sînt fonograful lui Edison, 
cohezorul lui Branly etc".

Prof. Maria Grigorescu 
de la Școala medie „Al. 
Vlahuță" din Rm. Să
rat, după ce face aprecieri 
pozitive în legătură cu ma
nualele de chimie arată că 
„autorii manualului de cla
sa a X-a au greșit atunci 
cînd au tratat prea sumar 
despre crom șt cobalt și nu 
au făcut nici o referire la 
importanța folosirii izoto- 
oilor radioactivi de cobalt.

Deoarece unele capitole 
sînt greu accesibile, este 
necesar să se acorde o mai 
mare atenție simplificării 
schemelor ca, de pildă, a

celor folosite la studiul me
talelor alcaline redate, de 
altfel, după un tratat de 
chimie organică".

Referindu-se la manuale 
le de fizică, Aurel Treble! 
profesor la Școala, de 8 ani 
din Lunca Bradului, raio 
nul Toplița, consideră că în 
cartea pentru clasa a Vl-a. 
Pe care 0 apreciază de alt
fel bună, ar trebui oglindi 
te o seamă de noi cuceriri 
științifice expuse pe înțele 
sul elevilor. Coresponden 
tul nostru propune in acea 
stă. ordine de idei ca „in 
capitolul despre forța de 
gravitație a Pămîntului. 
să se facă o referire 
șl la starea de impondera
bilitate, despre care au 
furnizat date importante 
epocalele zboruri ale cos- 
monauților sovietici”.

In legătură cu manualul 
de clasa a VII-a ■— se spune 
în încheierea scrisorii — 
„propun ca autorii să ex

pună. mai pé larg utilizările 
practice ale electricității în 
domeniul transporturilor, 
radioteleviziunii, telefoniei 
etc.“.

„Se știe cît de mult ajută 
pe elevi desenele schemele 
și graficele din manualele 
de fizică la înțelegerea di 
feritelor aplicații practice 
arătă. în scrisoarea sa nrof. 
Elena Vieru, de la Școala 
medie nr. 1 din Galați. U 
iele nu sînt însă sugestive' 
de exemplu, schema, ciclo 
tronului, a generatorului de 
curent alternativ, sau a. 
•nconoscopului din manua
lul de clasa a. Xl-a”.

„La îmbunătățirea ma
nualelor de care ne ocupăm, 
arată prof. Ștefan Fătulcs- 
cu, de la Școala medie de 
arte plastice din București, 
contribuie mult justa înlăn
țuire a temelor, priceperea 
autorilor de a scoate în evi
dență ceea ce este principal 
și ce este secundar, derivat.

Manualul de fizică pentru 
clasa, a IX-a, în conformi
tate cu programa analitică 
face o împărțire artificială 
— in mecanica fluidelor și 
fizica moleculară. Or, mate
ria studiată in această clară 
ar trebui astfel dispusă in
cit să reiasă că mecanica 
fluidelor nu este decît o 
narte a fizicii moleculare, 
în ce privește proporționa
rea manualului de fizică 
pentru clasa a X-a. obser 
văm că se acordă o extin
dere nejlistificată electro
staticii. dar se omite de
scrierea. unor fenomene 
pl.ectrocin etice ca efectul 
Volta, Peltier etc.

Ințelegînd operația de 
descongestionare în mod 
greșit, autorul manualului 
de fizică pentru clasa a 
Xl-a prezintă teme ca in
terferența și difracția sub 
nivelul unei cărți de popu
larizare. scăpînduse din ve
dere că aparatul matema
tic, folosit cu grijă departe 
de a supraîncarcă, ușurea
ză cercetarea fenomenelor 
fizice“.
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La Institutul de igiena și protecția muncii din Capitala, în timpul 
unor analize privind capacitatea de rnuncq* (Foto : Agerpres)

Solemnitatea 
luminării unor ordine și titluri

La Palatul R.P. Romîne a avut 
loc luni la amiază solemnitatea în
mînării unor ordine și titluri.

Au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Ștefan Voitec, Grigore 
Geamănu. secretarul Consiliului de 
Stat, acad. Athanase Joja, președin
tele Academiei R.P. Romîne, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale.

A fost conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne” clasa 
I acad. V. Mîrza pentru merite știin
țifice și didactice, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani.

Pentru merite excepționale și rea
lizări deosebite în domeniul ocrotirii 
sănătății oamenilor muncii, au fost 
conferite „Ordinul Muncii” clasa I 
prof. dr. Gh. Olănescu și dr. S. Mo- 
lin; clasa a Il-a prof. dr. E. Costa ; 
și clasa a IlI-a dr. Gh. Litarczek, dr. 
B. Fotiade, dr. E. Panaitescu, dr. D. 
Paraschiv.

Pentru activitate îndelungată, con
tribuție în dezvoltarea științei și 
merite deosebite în dezvoltarea în- 
vățămîntului superior a fost confe
rit titlul de „Om de știință emerit 
al R. P. Romîne" tovarășilor : T.'
Angheluță, E. Bădărău, V. Bologa, 
Al. Borza, M. Ciucă, I. S. Gheorghiu, 
I. Goia, Gh. Ionescu-Sisești, I. Ior
dan, A. Kreindler, N. Lupu, O. 
Mayer, C. Mikloși, St. Milcu, Al.

Myller, M. Nasta, Șt. S. Nicolau, Șt. 
Procopiu, Tr. Săvulescu, Bazil Teo- 
dorescu, O. Țino și V. Vilcovici.

După înmînarea înaltelor distincții, 
tovarășul Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, a felicitat călduros pe cei de
corați, urîndu-le noi succese în acti
vitatea viitoare.

în numele celor distinși au mul
țumit acad. Vasile Mîrza, prof. dr. 
Gh. Olănescu și acad. Iorgu Iordan.

(Agerpres)

Pe scurt BIN TOATÀ ȚABA

înapoierea de la Moscova 
a delegației Ministerului 

Invățămîntului
Luni dimineața s-a reîntors în 

București, venind de la Moscova, de
legația Ministerului învățămîntului 
care a întreprins o vizită în U.R.S.S. 
la invitația ministrului învățămîntu
lui din R.S.F.S. Rusă, E. I. Afana
senko. Delegația, condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul învăță
mîntului, a fost întîmpinată la sosi
re, în Gara de Nord, de membri ai 
conducerii ministerului, precum și 
de reprezentanți ai ambasadei Uniu
nii Sovietice.

TELEGRAME EXTERNE
Indonezia sprijină lupta 

de eliberare a populației 
din Kalimantanul de nord 
DJAKARTA 4 (Agerpres). — „Po

porul indonezian sprijină lupta de 
eliberare națională a populației din 
Kalimantanul de nord (Borneo) și se 
pronunță cu hotărâre împotriva pla
nului de creare a Federației Mala
yeze“, se spune într-un comunicat 
dat publicității la 4 februarie de Mi
nisterul Informațiilor al Indoneziei, 
în legătură cu o declarație a amba
sadorului Malayei în Indonezia po
trivit căreia poporul indonezian „ar 
saluta“ crearea Federației Malayeze. 
„Poporul și guvernul Indoneziei, se 
subliniază în comunicat, protestează 
împotriva acestei declarații a amba
sadorului Malayei, întrucît ca poate 
aduce prejudicii relațiilor dintre In
donezia și Malaya“.

Comisiei pcnnocntc a C.Ä.LIL
pentru problemele cœiwmia

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS : 
între 29 și 31 ianuarie 1963, la Mos
cova a avut loc o ședință a Comisiei 
permanente a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru proble
mele economice.

Participanții la ședință au discu
tat problema coordonării activității 
de cercetări științifice în domeniul 
colaborării economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R. Comisia a a- 
doptat hotărîri cu privire la înche
ierea elaborării metodicelor de com
parație a eficacității economice a in
vestițiilor, confruntării fondului de

consum și fondului de acumulare, 
precum și în domeniul comparației 
volumelor producției industriale și 
agricole a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La ședință, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de unitate frățească 
și deplină înțelegere, au participat 
delegațiile Bulgariei. Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Mongoliei, Poloniei, 
Romîniei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice, precum și observatori din par
tea Chinei și Republicii Democrate 
Vietnam.

TELESCOP534 DE DESCENDENȚE...

Wilson Kettle, cel mai în vîrstă 
om din Port Aux Basques (Terrano
va), a încetat din viață la etatea de 
102 ani, lăsînd 584 descendenți di- 
recți.

Kettle a fost căsătorit de 2 ori, a

CONFERINȚE. 150 de intelectuali 
— economiști, ingineri, specialiști în 
agricultură — s-au deplasat recent 
în satele regiunii Crișana. Ei au 
vorbit la căminele culturale despre 
perspectivele dezvoltării economiei 
noastre naționale, au răspuns la în
trebările puse de colectiviști. Echi
pe artistice y de amatori au prezen
tat programe artistice.

ARTICOLE DIN PORȚELAN. Co
lectivul fabricii de porțelan din Cluj 
a introdus în producție, în prima lună 
a acestui an, noi servicii de cafea, 
precum și noi modele dé servicii de 
masă, tort și dulceață. S-a îmbogățit, 
de asemenea, sortimentul de bibelouri 
fine din porțelan. La această fabrică 
se realizează acum articole de porțe
lan în 27 de culori.

ARTIȘTI AMATORI ÎN SCHIMB DE 
EXPERIENȚA. La Buzău a avut loc 
recent un schimb de experiență între 
brigăzile artistice de agitație din 
gospodăriile agricole de stat din re
giunea Ploiești. Au fost purtate dis
cuții despre rolul brigăzilor artistice 
de agitație în sprijinul procesului de 
producție și dezvoltării conștiinței 
socialiste a lucrătorilor din gospo
dăriile de stat etc. A fost vizionat

apoi programul brigăzilor artistice 
de agitație de la gospodăriile de 
stat Buzău, Țintești și de la S.M.T. 
Stîlpu.

LA CERCURILE AGROZOOTEHNICE, 
In unitățile agricole clin regiunea Ba
nat funcționează în prezent 1 479 de 
cercuri pentru cultura plantelor, zoo
tehnie, legumicole, pomicole, viticole 
și de mecanizare a agriculturii, la care 
sînt înscriși aproape 59 000 de cursanfi,

ÎN TIMPUL LIBER. Pentru folosirea 
de căfre tineri în mod cît mai plăcut 
a timpului liber, în acest an, la cămi
nele culturale și la cluburi din între
prinderile raionului Panciu au fost pre
zentate în fața tinerilor diverse infor
mări și expuneri ca : „U.T.M,-ul, rezer
va de cadre a partidului“, „Poeții cîn- 
tă Republica'’, „Educarea comunistă a 
tineretului", recenzii de cărți etc. Au 
fost organizate un număr de 30 de „joi 
ale tineretului“, la care au participat 
mai mult de 1 700 tineri și tinere.

IN MIJLOCUL SĂTENILOR. In 
luna ianuarie a.c. in mijlocul săteni
lor din regiunea Argeș s-au deplasat 
peste 670 de lectori și 80 de formații

artistice de amatori ale sindicatelor. 
In 8 comune, între care Izvoru, Lă- 
pușata, Lerești, Domnești, Urluiasca, 
au fost organizate consultații științi
fice pe teme pomicole, legumicole, 
zootehnice etc.

O NOUĂ UNITATE SANITARA. In 
orașul Șimleul Silvaniei din regiunea Cri
șana a. luat ființă recent o stație de sal
vare. Noua unitate sanitară este utilată 
modern și dispune de un serviciu de ur
gență, un cabinet medical, atelier de re
parații și diverse anexe.

INFORMĂRI PE TEME AGRICOLE, 
în ultimul timp în comunele raionu
lui Focșani au lost făcute un număr 
de peste 2400 informări pe teme agri
cole în gospodăriile colective, la clu
buri și cămine culturale. La aceste 
informări au luat parte mai mult, de 
56 000 de oameni ai muncii de pe o- 
goarele raionului.

PLANUL DE LIVRĂRI A FOST 
DEPĂȘIT. Trustul gospodăriilor de 
stat din Cluj și-a realizat și depă
șit planul de livrări pe luna ianua
rie. Gospodăriile de stat din regiune 
au livrat peste plan în această lună 
peste 1600 hectolitri de lapte, 15 tone 
de carne și peste 27 000 bucăți ouă.

Realizări gospodărești
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In re

giunea Iași, numai în anul 1962, s-au 
construit și dat în folosință în re
giune aproape 250 de săli de clasă 
din care 162 cu fonduri din contribu
ția cetățenilor, s-a mărit rețeaua sa
nitară cu încă 15 staționare pentru 
copii și adulți, cu 7 case de nașteri, 
6 puncte sanitare etc., Lumina elec
trică s-a aprins anul trecut în alte 
46 de sate.

Pentru terminarea la timp a aces
tor obiective, ca și pentru pietruirea 
și întreținerea a 245 km drumuri, 
efectuarea unor lucrări de îmbună
tățiri funciare și alte acțiuni ob
ștești cetățenii în frunte cu depută
ții sfaturilor populare au depus pes
te 1.164.000 zile muncă patriotică, 
realizîndu-se astfel o economie de 
21.538.000 lei. Cu prilejul pregătirii 
alegerilor de deputați în sfaturile 
populare comunale și ale orașelor de 
subordonare raională, în adunările 
pentru propuneri de candidați și la 
întâlnirea cu aceștia, cetățenii fac 
alte propuneri pentru inițierea unor 
noi acțiuni gospodărești.

In eiteva rânduri
Concursuri de patinaj

Pregătiri pentru 
„europenele" Je Lox

MOSCOVA 4 (Agerpres), — Federa
ția de box a U.R.S.S. a trimis tuturor 
țărilor afiliate la A.I.B.A. invitații de 
participare la campionatele europene 
care vor avea loc la Moscova între 26 
mai și 2 iunie. Se așteaptă ca pe rin
gul „Palatului Sporturilor“ din Moscova 
să evolueze peste 200 de boxeri din 30 
de țări.

Recent a fost constituit comitetul de 
organizare al cărui președinte este Ni
kola1' Nik'forov-Denisov. Din comitet 
mai fac parte Serafim Letunov, specia
list în medicină sportivă, și Oresf 
Șevtov, redactor-șef adjunct al ziaru
lui „Sovietski Sport“.

și săniuțe

abun-
să-și

La aceste competiții s-au prezentat 
peste 300 de concurenți.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut tinerii : N. Stoica, I. Grigore, 
D. Cristoiu, N. Buliga. I. Pîrcălab, 
Al. Burda, I. Ștefan, I. Zamfir, 
Cemătescu etc.

110 OOP participant!

Astâ scară în sala Horească
Astă seară de la ora 19,30. în sala 

Floreasca va avea loc a treia reu
niune de verificare a pugiliștilor 

I noștri care se pregătesc, în vederea 
meciurilor cu echipa R. P. Polone din 
cadrul „Cupei Europei“. Programul 
cuprinde 10 întîlniri. Cele mai in
teresante se anunță următoarele : 
N. Puiu—D. Răgălie ; A. Olteanu—N. 
Moldoveanu ; I. Dinu—I. Marin ; C. 
Niculescu—Gr. Enache și Șt. Co- 
jan— I. Ivan.

Zăpada care a căzut din 
dență a permis tineretului 
petreacă timpul liber în întreceri 
de patinaj, săniuțe și schi. La a- 
ceste concursuri, prevăzute în ca
drul spartachiadei de iarnă, partici
pă numeroși tineri colectiviști și me
canizatori din satele Bărăganului. 
Bunăoară, în comunele I. C. Frimu, 
Sălcioara (raionul Leliliu), Muntenii- 
Buzăului, Gîrbovi, Gheorghe Doja 
(raionul Slobozia), sute de tineri își 
dispută întîietatea pe patinoare și 
„derdelușuri".

în comuna I. C. Frimu s-au desfă
șurat zilele acestea concursurile 
patinaj, la care s-au înscris 170 
tineri. întrecerile au avut loc 
patinoarul amenajat pe lacul 
comună. în același timp, s-au desfă
șurat concursurile de tenis de masă, 
șah_și haltere Pe listele participau- Dobrogea au participat peste 110 000 

de tineri. în asociațiile Spartac, E- 
lectrica și altele — faza pe asociație 
s-a. terminat, fiind desemnați cam
pionii, iar după 10 februarie aceștia 
vor participa la cea de-a doua fază 
interasociații.

Selecționatele de fotbal (juniori) ale 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria s-au in- 
tilnit la Split în cadrul eliminatoriilor 
turneului U.E.F.A. Meciul s-a terminat la 
egalitate : 1—1. Returul va avea loc la 
Sofia.

I.

de 
de 
pe 

din

ților la. aceste întreceri sînt înscriși 
aproape 500 de concurenți. Dintre a- 
ceștia se remarcă : Aurel Moldova- 
nu, Valeria Clusce (la tenis de masă), 

Stroe și Emilia Fătu (la șah).M.

La asociația sportivă 
Foresta-Cuitea de Argeș

în aceste zile, la clubul asociației 
sportive Foresta din Curtea de Ar
geș au loc concursuri de trîntă, hal
tere, șah și tenis de masă, in cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

O»;
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Astăzi încep Ia Budapesta campionatele europene de patinaj artistic. Olandeza 
Sjouțke Dijkstra, cîștigătoarea ultimelor trei ediții, și francezul Alain Calmat stnt 
favoiiții probelor individuale.

La nerechi participă și cuplul sovietic Ludmila Belusova și Oleg Protopopov 
(fotografia de mai sus) care la recentele campionate ale U.R.S.S. au constituit 
o adevărată revelație nentru spectatori.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Duminică în cadrul asociațiilor 
sportive Spartac, Voința, centrul 
Școlar profesional Ș.N.C., Tulcea, 
Isaccea și Niculițel din raionul Tul
cea, precum și a celor din raioanele 
Medgidia, Istria și altele, s-au desfă
șurat numeroase întreceri în cadrul 
spartachiadei de iarnă a tineretului. 
La tenis de masă, șah, haltere etc., 
s-au întrecut peste 10 000 de tineri.

Pînă în prezent în cadrul sparta
chiadei de iarnă ce se desfășoară în 
acest an în orașele și satele regiunii

★
La Moscova se va disputa joi 7 fe

bruarie a.c. întîlnirea de hochei pe ghea
ță dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
S.U.A., partidă așteptată cu deosebit in
teres de iubitorii de pretutindeni ai aces
tui sport. După cum se știe, cele două 
formații de hochei sînt cunoscute ca din
tre cele mai puternice din lume — echi
pa U.R.S.S. a fost campioană mondială, 
iar cea a S.U.A. la fiecare ediție a între
cerilor pentru titlul suprem a obținut re
zultate foarte bune.

Studioul de Televiziune București în
treprinde In momentul de fată experi
mentările necesare pentru transmiterea di
rect de la Moscova a întîlnirii de hochei 
pe gheață dintre U.R.S.S. și S.U.A. pe 
posturile noastre de televiziune.

★
Intr-un meci internațional de handbal 

masculin disputat la St. Gali, Elveția a 
învins Olanda cu 15—14.

k
Turneul internațional de spadă „Cupa 

Spreafico” desfășurat la Milano a fost 
cîștigat de scrimerul maghiar Tamaș Ga
bor care a învins în meci de baraj cu 
10—6 pe compatriotul său Kulcsar. Fran
cezul Brodln s-a clasat pe locul 3, urmat 
de italianul Breda.

PRONOSPORT

„Scînteii”). — taCLUJ (coresp.
Florești, lîngă Cluj, a avut loc dumi
nică o interesantă competiție de schi 
dotată cu cupa „16 Februarie”. La 
start s-au prezentat peste 100 de 
schiori de la cluburile și asociațiile 
sportive din orașul Cluj, precum și 
numeroși sportivi din regiunea 
reș-Autonomă Maghiară.

întrecerile viu disputate au 
dominate de sportivii ceferiști 
jeni care au ocupat mai multe locuri 
fruntașe, cucerind astfel cupa aces
tui concurs.

Mu-

fost 
clu-

1963 :
X 
X

1 
X
2
1
2 

Anulat 
X 

Anulat
1

Anulat 
X 

șl 12 au fost

Concursul nr. 5 din 3 februarie 
Juventus—Fiorentina 
Atalanta—Milan 
Internazionale—Catania 
Mantova—Torino 
Modena—Roma 
Napoli—Spăl 
Sampdoria—Lanerosșî 
Venezia—Genoa 
Catanzaro—Bari 
Lucchese—Brescia 
Messina—Cagliari 
Padova—Parma 
Sp. Palermo—Bologna

Deoarece meciurile 8, 10 
anulate, toate variantele jucate primesc 
pronostic exact la aceste meciuri.

în întreprinderile din Turnu-Severin

Peste 2 700 de salariați practică gimnastica 
de producție

în 11 întreprinderi din Turnu-Se
verin se practică cu regularitate 
gimnastica de producție. La Fabrica 
de confecții „Porțile de fier", uzi
nele mecanice, întreprinderea fo
restieră etc., majoritatea salariaților 
participă zilnic la programul de 
gimnastică. Numărul total al celor

această activitate spor- 
peste 2 750.
dorit ca și asociațiile 

(placaj) să 
gimnasticii

angrenați la 
tivă este de

Ar fi de
sportive „Cerna“, Iprofil
acorde mai mare atenție 
de producție. (S. Trușculcscu, coresp. 
voluntar).

avut 13 copii, 65 de nepoți, 201 stră
nepoți și alți 305 descendenți...

O PERFORMANȚĂ

Trei alpiniști din München și-au 
propus să „cucerească" vîrful La- 
varedo (2999 m) din munții Dolomiți. 

Acest vîrf are pe 
versantul nordic 
un perete vertical 
de 600 m., acope
rit de gheață. As
censiunea a durat 
22 de zile, pe un 
ger între minus 20 
și minus 35 grade, 
fiind prima încer
care pe timp de 
iarnă.

Bateriile postu
rilor de radio por
tative ale alpiniș- 
tilor n-au rezistat 
frigului, singura 
lor legătură rămî- 
nînd o coardă de 
500 m, cu ajutorul 
căreia coechipierii 
le trimeteau ali
mente și băuturi 
calde.

în timpul cînd 
nu înaintau, alpi- 
niștii rămîneau a- 
gățați într-un fel 
de hamace, pe 
coasta verticală a 
muntelui, odihnin- 
du-se și hrănin- 
du-se (fotografia 
alăturată).

CU D8RUARE ELECTRONîCĂ

La Observatorul Pulkovo de lingă 
Leningrad a fost construit un telescop-re- 
flector cu o oglindă metalică cu un dia
metru de 700 mm. Pentru prima dată a 
fost realizat un sistem de comandă-pro- 
gram a telescopului. Pe baza unui pro
gram dinainte stabilit o mașină electronică 
de comandă dirijează instrumentul spre 
corpul ceresc șl efectuează observația.

Mașina electronică numerică „explo
rează" de trei ori pe secundă sistemul de 
îndreptare spre țintă a telescopului, cla
rifică dacă pozifia reală corespunde ce
rerii stabilite prin calcul șl în caz de ne
voie precizează pozifia telescopului,

D8N CAUZA CEȚ11

După cum transmite agenția 
France Presse, din cauza ceții nava 
americană purtătoare de avioane 
„Coral Sea“ avînd un deplasament 
de 63 000 tone a eșuat la. 2 februarie 
pe un banc de nisip cînd se pregătea 
să pătrundă în portul Alameda (Cali
fornia). Peste zece remorchere au 
încercat să pună din nou nava pe 
linia de plutire dar, deocamdată, a- 
ceste încercări nu au avut nici un 
rezultat.

LUMINI DE SEMNALIZARE
LA... VACI

Un fermier englez a cerut să l se 
acorde despăgubiri pentru cele două 
vaci ale sale pe care un automobil 
le-a ucis pe stradă. Judecătorul 
i-a respins cererea și, în schimb, a 
hotărît ca vacile care circulă pe 
străzi publice să fie înzestrate cu... 
lumini de semnalizare.

Poporul angolez va continua lupta 
pînă la victoria finală

DECLARAȚIA LUI EDUARDO DOS SANTOS
ALGER 4 (Agerpres). — La 4 februa

rie se împlinesc doi ani de la marea 
răscoală de la Luanda a pafriofilor an
golezi împotriva colonialiștilor portu
ghezi, Răscoala a marcat începutul 
luptei armafe a poporului angolez îm
potriva jugului colonialist, Cu acest 
prilej, unul din liderii mișcării de eli
berare din Angola, Eduardo Dos San
tos, în cadrul unui interviu, a trecut- în 
revistă momentele importante din lupfa 
pafriofilor angolezi, subliniind că în 
ciuda cruntelor represiuni „poporul din 
această fără este hotărît să continue 
lupta pînă la victoria finală". Tngrîjo- 
rafi de rezisfenfa opusă de populafia

băștinașă, a spus Eduardo Dos Sanfos, 
colonialiștii portughezi și-au sporit mult 
numărul soidafilor. La aceasta, trebuie 
adăugat sprijinul pe care îl primesc 
în arme și munifii din partea statelor 
membre ale N.A.T.O. Santos a subli
niat imporfanfa sprijinului moral, di
plomatic și material pe care poporul 
angolez l-a primit din partea po
poarelor din Asia și Africa.

Totodată, el a demascat manevrele 
unor dușmani ai poporului angolez, 
manevre menite să provoace sciziu
ne în mișcarea de eliberare nafională 
și între liderii acesteia.

Măsuri represive 
in Singapore

SINGAPORE 4 (Agerpres). — 'Au
toritățile din Singapore continuă va
lul de arestări în rîndul elementelor 
progresiste. Represiunile au fost 
dezlănțuite în urmă cu două zile 
în legătură cu sosirea în acest 
teritoriu a unor noi efective mi
litare britanice pentru a înăbuși 
luptele din Borneo de nord, pre
cum și pentru a reprima orice 
manifestare dp împotrivire față de 
crearea Federației Malayeze. Primul 
ministru al Singaporelui, Lee Kaun 
Jew, a anunțat că numărul aresta- 
ților se ridică în prezent la 107 per
soane. El a încercat să justifice noul 
val de teroare prin „situația deli
cată șj periculoasă creată în unele 
din teritoriile învecinate“.

Mașini și agregate moderne 
pentru mine

Specialiștii sovietici au 
creat o serie de mașini și 
garnituri de mașini pentru 
extracția cărbunelui fără 
participarea permanentă a 
muncitorilor în abataje. O 
mare parte dintre acestea 
sînt destinate mecanizării 
complete a lucrărilor din 
minele cu straturi cu încli
nare mare.

Un nou complex de ma
șini, experimentat la una 
din minele din Donbas, ex
trage cărbune prin meto
da forării sub forma unui 
stîlp înalt de 60 m și la.t 
de 4 metri. După calculele 
constructorilor un aseme
nea agregat va permi

te mărirea productivității 
muncii în mine de 3—4 ori.

Un alt agregat, cu denu
mirea convențională „Akd", 
este destinat creșterii pro
ducției zilnice a minelor de 
5—6 ori, în abatajele în 
care straturile de cărbune 
au înclinare mare. Uzinele 
din Donbas produc îji pre
zent aceste mașini. Un ase
menea complex va putea 
extrage 1 500 tone de căr
bune în 24 ore.

Agregatele și mașinile 
complexe, care sînt încer
cate în prezent, contribuie 
la mecanizarea, automati
zarea și telecomanda în ex
tracția cărbunelui.

o metodă constând în insu- 
flarea sub presiune a u- 
nui praf fin de calcar în 
fonta lichidă cînd aceasta

Se îmbunătățește
în R. D. Vietnam au fost 

create 55 centre pentru 
combaterea malariei. Lup
ta împotriva malariei a 
înregistrat în anii puterii 
populare succese remarca-

Muzeul etnografic din Sofia
In clădirea Galeriei na

ționale de artă din Sofia 
funcționează Institutul și 
Muzeul etnografic al Aca
demiei Bulgare de Științe, 
în 1962, institutul a fost vi
zitat de aproape 55 000 de 
persoane. Aci au fost orga
nizate două expoziții inte
resante — porturile na
ționale macedonene și ce
ramica populară bulgară.

Anul acesta, colaborato
rii Institutului de etnogra
fie vor începe editarea 
unui atlas etnografic al 
Bulgariei. Totodată, se va 
edita o lucrare științifică 
despre viața și cultura 
populației bulgare din Ro- 
dopi. Etnografii bulgari se 
vor ocupa, de asemenea, de 
studierea caselor țărănești 
din nordul și sudul Bul
gariei.

O metodă de reducere a conținutului 
de sulf din fontă

Specialiștii din Ozd. im
portant centru industrial 
din nordul Ungariei, au 
elaborat o nouă metodă de 
reducere a conținutului de 
sulf din fontă. După cum 
se știe, sulful constituie

una din cele mai frecven
te impurități care dăunea
ză oțelului.

Experimentînd așa-zise- 
le procese de desulfurizare 
în afara furnalului, spe
cialiștii unguri au elaborat

părăsește furnalul. în felul 
acesta conținutul d.e sulf 
din fontă a putut fi redus 
la jumătate.

asistența medicală
bile. Un exemplu grăitor 
în această privință u con
stituie provincia Thai Ngu- 
en, unde cazurile de mala
rie au fost aproape lichi
date.

Aspect din hala de montaj a uzinelor de cazane din
Sosnowice (R. P. Polonă).

!
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Recepție oferită
R. P. Romine

de ambasadorul
în V.R.S.S.

Deschiderea conferinței de solidaritate 
a popoarelor Asiei și Africii

da de după cea de-a doua confe
rință a fost prezentat de secretarul 
general al Secretariatului perma
nent al organizațiilor de solidaritate 
a popoarelor Asiei și Africii, Yusef 
es-Sibai.

La ședința șefilor delegațiilor, care 
a avut loc în ajun, a fost aprobată 
ordinea de zi a conferinței care cu
prinde problemele luptei împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
lărgirii colaborării economice și cul
turale, probleme sociale, precum și 
probleme ale consolidării
mișcării de solidaritate și lărgirii 
colaborării cu popoarele țărilor 
Americii Latine.

DAR-ES-SALAM 4 (Agerpres). — 
La 4 februarie, în micul oraș din 
Tanganica — Moshi — situat la poa
lele celui mai înalt munte din Afri
ca, Kilimangiaro, și-a început lucră
rile cea de-a treia conferință de so
lidaritate a popoarelor Asiei și Afri
cii. Conferința, convocată la iniția
tiva organizațiilor de solidaritate a 

a fost 
Tangani-

popoarelor Asiei și Africii, 
deschisă de președintele 
căi, Julius Nyerere.

La lucrările conferinței 
delegații din peste 60 de
lumii, precum și un mare număr de 
observatori. Raportul cu privire la 
activitatea organizațiilor în perioa-

participă 
țări ale forțelor

LUNI AU ÎNCEPUT LA GENEVA

pentru
și tehnicii in interesul regiunilor insuficient dezvoltate

Ministrul afacerilor externe 
al Franței a primit pe ministrul 

R. P. Romîne la Paris

Mesajul adresat
MOSCOVA 4 (Agerpres). — N. S. 

Hrușciov și-a exprimat încrederea 
că cea de-a treia conferință de soli
daritate à popoarelor Asiei și Africii 
,,va constitui o nouă contribuție im- 
pprtantă la cauza întăririi frontului 
unit al popoarelor iubitoare de pace 
și libertate”.

în mesajul trimis în orașul Moshi 
(Tanganica) pe adresa președintelui 
conferinței, șeful guvernului sovietic 
declară: Numai unitatea mișcării de 
solidaritate a țărilor Asiei și Africii 
este în stare să-i asigure și pe vii
tor un rol important în lichidarea de
finitivă a colonialismului, în întări
rea și prosperarea țărilor eliberate, 
în lupta împotriva imperialismului,

Acțiuni în sprijinul 
coexistenței pașnice 

Apelul unor organizații obștești 
ți partide politice din Finlanda

HELSINKI 4 (Agerpres).— Diferite or
ganizații obștești și 
mai multor partide 
landa au hotărî! să 
discuție cu privire 
coexistenței pașnice 
hotărîf să organizeze 
semnături pe un apel 
popoarelor.

în zilele noastre, se spune în apel, 
cînd deasupra vieții tuturor popoare
lor planează pericolul unui război 
pustiitor, recunoașterea necesității co
existenței pașnice și a aplicării ei în 
practică a devenit cea mai importantă 
problemă pentru omenire. Ne adresăm 
tuturor popoarelor, se arată în conti
nuare în apel : Să stabilim coexistența 
pașnică între țările cu sisteme sociale di
ferite pentru preîntîmpinarea nenorocirii 
care amenință omenirea. Aceasta este 
calea cea mai sigură spre asigurarea pă
cii, spre creșterea încrederii internațio
nale, spre preîntîmpinarea urgiilor unui 
război nuclear și înfăptuirea dezarmă
rii generale. Dezvoltarea pe baza 
coexistenței pașnice a colaborării prie
tenești între Est și Vest va deschide 
în fața înbegii omeniri perspective lu
minoase spre progres economic 
cial, spre dezvoltarea culturii.

Prima semnătură pe acest apel 
pusă de președintele Finlandei, 
Kekkonen. într-o convorbire avută cu 
membrii delegației de reprezentanți a' 
vieții publice, care l-au vizitat, președin
tele Finlandei a scos în evidență im
portanța acestei acțiuni.

reprezentanți ai 
politice din Fin- 
înceapă o largă 
la însemnătatea 
și, totodată, au 

strîngerea de 
adresat tuturor

și so-

a fost 
U. K.

In spatele
în ultimele săptămîni, din Vene

zuela sosesc tot mai des știri despre 
intensificarea acțiunilor forțelor pa
triotice. De curînd, detașamente de 
guerilă, conduse de Frontul de eli
berare națională, au lansat atacuri 
succesive în sudul statului Falcon, 
la 400 km vest de capitala țării, 
Caracas. Acțiunile partizanilor se 
împletesc cu numeroase alte as
pecte ale împotrivirii maselor popu
lare față de regimul actual din Ve
nezuela. în întreaga țară domnește 
o atmosferă încordată. După cum au 
anunțat din Caracas agențiile de 
presă, guvernul venezuelez a luat 
noi măsuri pentru reprimarea luptei 
patriotice a poporului. Garnizoanele 
militare din La Guaira, Maracaiba, 
Puerto-Cabello, Barquisimeto au 
fost puse în stare de alarmă ; deta
șamente de poliție patrulează pe 
străzile multor orașe.

De aproape patru ani, de cînd 
Romulo Betancourt este instalat în 
palatul prezidențial Miraflores, Ve
nezuela n-a încetat să fie arena 
unor puternice tulburări politice.

La ultimele alegeri, Betancourt 
a promis venezuelezilor deplina re
stabilire a libertăților democratice 
•— călcate în picioare de îna
intașul său, dictatorul Perez Jimenez 
— înfăptuirea reformei agrare și 
măsuri radicale împotriva monopo
lurilor străine. In scurt timp s-a vă
zut că toate acestea au fost doar 
făgăduieli deșarte, iar autorul lor 
un agent zelos al monopolurilor nord- 
americane. Evoluția sa a atins un a- 
tare grad încît, așa cum au relatat 
agențiile de presă, noul dictator a 
ajuns să interzică o carte scrisă de 
el însuși mal de mult (intitulată 
„Venezuela și petrolul“), în care era 
exprimată o timidă critică la a- 
dresa metodelor folosite de mo
nopoluri pentru exploatarea bo
gățiilor petroliere ale Venezuelei.

de N. S. Hrușciov
pentru menținerea păcii în întreaga 
lume și pentru colaborare între po
poare.

„Oamenii sovietici, subliniază N. S. 
Hrușciov, au sprijinit și vor sprijini 
întotdeauna cu fermitate și consec
vență lupta eroică a popoarelor pen
tru eliberare de sub robia colonială 
și se bucură sincer de importantele 
succese realizate de popoarele Asiei 
și Africii în vederea cuceririi și în
tăririi independenței lor naționale“.

Forțele imperialiste încearcă cu 
disperare să împiedice popoarele 
să-și cucerească independența na
țională și să se dezvolte liber, în
cearcă să mențină tinerele state na
ționale în robia economică, se ames
tecă grosolan în treburile lor inter
ne. N. S. Hrușciov a dat drept exem
plu grăitor în acest sens recenta 
criză din regiunea Mării Caraibilor. 
Un rol hotărîtor în reglementarea a- 
cestei crize, a subliniat șeful statului 
sovietic, „l-au avut coeziunea și e- 
roismul poporului cuban, puterea 
Uniunii Sovietice, a țărilor socialis
te, a tuturor forțelor 
libertate și pace care
împotriva provocărilor imperialiști
lor americani, în apărarea libertății 
și independentei poporului cuban”.

GENEVA 4 (trimisul special A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Luni 
dimineața, la Palatul Națiunilor din 
Geneva, peste 1500 de delegați re- 
prezentînd 
organizații 
oameni de 
proximativ 
cipat la deschiderea conferinței pen
tru folosirea științei și tehnicii în 
interesul regiunilor insuficient dez
voltate, organizată sub auspiciile 
O.N.U.

Din partea R. P. Romîne participă 
o delegație condusă de prof. dr. Ro
man Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetülui de Stat ai Planifi
cării.

Cuvîntul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de prof. M. S. 
Thacker, președintele conferinței.

W. Spühler, președintele Confede
rației Elvețiene, în numele poporu
lui elvețian, a adresat delegaților la 
conferință o cuvîntare de bun venit.

Philippe de Seynes. șeful Departa
mentului pentru probleme economi
ce și sociale din cadrul O.N.U., a dat 
citire cuvîntării secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, care, din 
motive de sănătate, nu a putut veni 
la conferință. Au fost citite 
sajele adresate Conferinței 
șefi de state și guverne.

în ședința de seară au început 
discuțiile generale. Au rostit cuvîn- 
tări reprezentanți aj unei serii de 
țări între care Franța, India, Anglia, 
Polonia, S.U.A., U.R.S.S.

Conducătorul delegației Uniunii 
Sovietice, acad. E. K. Feodorov, a

aproape 90 de țări, 20 de 
specializate ale O.N.U., 
știință, tehnicieni și a- 
500 de ziariști au parti-

subliniat în cuvîntarea sa că actuala 
situație și perspectivele deschise de 
avîntul științei și tehnicii asigură po
sibilități pentru dezvoltarea tuturor 
regiunilor lumii. Subliniind că nu
meroase state, de curînd eliberate, 
au declarat că năzuiesc să-și con
struiască o societate socialistă, el a 
arătat, ce posibilități uriașe deschide 
socialismul pentru planificare, fără 
de care este imposibilă dezvoltarea 
cu succes a economiei naționale. De
legatul sovietic a subliniat necesita
tea luptei pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru coexistența 
pașnică a statelor cu sisteme sociale 
diferite.

PARIS 4 (Agerpres). — Maurice 
Couve de Murville, ministrul aface
rilor externe al Franței, a primit pe 
Constantin Nicuță, ministrul R. P. 
Romîne la Paris, în legătură cu a- 
propiata sa plecare definitivă din 
Franța.

Conducerea Ministerului Afaceri
lor Externe al Franței a oferit în 
cinstea ministrului R. P. Romîne la 
Paris, Constantin Nicuță, un dejun. 
Au participat : Haib de Loncle, mi
nistru secretar de stat, Eric de Car- 
bonnel, secretar general din Minis
terul Afacerilor Externe al Franței, 
înalți funcționari din M.A.E. fran
cez, precum și membri ai legației 
R. P. Romîne la Paris.

La dejun a participat, de aseme
nea, deputatul Offenbach, președin
tele grupului de prietenie franco- 
romîn din Adunarea Națională 
Franceză.

MOSCOVA 4 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Luni, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și U.R.S.S., Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, a oferit o recepție la 
care au luat parte : Ghennadi Voro
nov, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Ivan Spiridonov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., mareșalii Uniu-

nii Sovietice V. Sokolovski șj A. Ere
menko, conducători ai unor minis
tere și instituții centrale, activiști ai 
C.C. al P.C.U.S., membri ai Consi
liului de conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor armate 
ale U.R.S.S., oameni de știință, artă 
și cultură. în cursul recepției, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, Nicolae Guină și 
Ghennadi Voronov au rostit toasturi.

Un articol al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Pravda“
sub titlul „Forța noastră se află în 
unitate“ un articol semnat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, membru 
Biroului Politic, secretar al d. C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în ziarul
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R. P. Romînă, ziarul 
„Pravda” din 4 februarie a publicat

apoi me
de către

întrunire secreta la Bruxelles 
în cadrul Pieței comune

februarie la nivel , ministerial a 
Pieței comune pentru a se putea tre
ce, potrivit agenției U.P.I., „la o re
vizuire tragică în lumina veto-ului 
opus de Franța intrării Angliei în 
Piața comună“.

In această perioadă urmează să se 
desfășoare consultații secrete la 
vel înalt între
Pieței comune,
t.re Anglia și 
altă parte.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o întrunire se
cretă la care au participat 40 de re
prezentanți ai țărilor membre ale 
Pieței comune cu excepția Franței.

După cum se subliniază în cercu
rile bine informate, scrie agenția 
U.PJ.. reprezentanții Olandei, Bel
giei, Luxemburgului, Germaniei oc
cidentale și Italiei, care au studiat 
printre altele și problemele legate 
de eșecul tratativelor în legătură cu 
aderarea Angliei la Piața comună, 
au ajuns la concluzia că „poziția lui 
de Gaulle față de această problemă 
reprezintă un pericol mortal pentru 
Europa occidentală“.

Delegația olandeză a cerut amî- 
narea reuniunii anunțate pentru 11

cei cinci membri 
pe de o parte, și 
Statele Unite, pe

ni
ai 

în
de

iubitoare de 
se pronunță

%

Comunicat comun italo-englez
ROMA 4 (Agerpres). — La 3 fe

bruarie a luat sfîrșit vizita oficială 
la Roma a primului ministru britanic 
Harold Macmillan.

Comunicatul dat publicității de- 
plînge în mod public veto-ul opus de 
generalul de Gaulle față de candida-

La Londra, reprezentanții populației din colonia Swaziland duc tra
tative cu reprezentanții guvernului englez în vederea obținerii inde
pendenței.

tura Angliei la Piața comună, carac- 
terizîndu-1 ca „o lovitură dată unită
ții europene". Comunicatul lasă să 
se înțeleagă că Macmillan a primit 
asigurări din partea lui Fanfani că 
acesta va continua să sprijine ade
rarea Angliei la Piața comună și că 
pe viitor relațiile politice și econo
mice dintre cele două țări vor deveni 
și mai strînse.

In declarația făcută de Macmillan 
după publicarea comunicatului, se 
afirmă că „planul președintelui de 
Gaulle pentru instituirea unei con
duceri franceze în Europa (occiden
tală — N.R.), fără sprijinul Angliei 
și S.U.A., este o politică, nebunească 
și dovedește ingratitudine“.

SOFIA. In seara de 4 februarie Si- 
mion Leu, însărcinat cu afaceri ad-infe- 
rim al R. P. Romîne în Bulgaria, a oferit 
în saloanele ambasadei un cocteil 
cu prilejul vizitei în Bulgaria a com
pozitorilor romîni A. Mendelsohn, D. 
Capoianu, A. Vieru și a dirijorului 
Mircea Cristescu. La acest cocteil, care 
s-a deslășurat înlr-o atmosferă de caldă 
prietenie, au luat parte Ciudomir Petrov, 
vicepreședintele Comitetului bulgar pen
tru prietenie și relații culturale cu străi
nătatea, compozitori și muzicologi bulgari.

ROMA. Sub auspiciile Asociației ita
liene pentru relațiile culturale cu Romînia, 
la „Casa del giovane" din Modena s-a 
inaugural o expoziție consacrată realiză
rilor economice, sociale și culturale în 
R. P. Romînă în anii regimului de demo
crație populară. Cu prilejul inaugurării

Farsa alegerilor din Nicaragua
MANAGUA 4 (Agerpres). — La 3 

februarie în Nicaragua -au avut loc 
alegeri generale pentru desemnarea 
noului președinte al țării, precum 
și pentru alegerea unui număr de 
16 senatori și 42 de deputați. în
treaga campanie electorală desfășu
rată în condițiile celei mai flagran
te lipse de libertate a culminat în festîndu-și, 
această zi, în care regimul lui So- 
moza a făcut uz de toate metodele 
de’reprimare.

Unele partide ca, de pildă, parti
dul conservator tradiționalist, con-

„vitrinei“ venezueleze
Capitularea față de monopoluri și 
teroarea sălbatică împotriva luptă
torilor pentru libertate sînt caracte
risticile principale ale regimului său.

In conformitate cu un acord în
cheiat între guvernul Venezuelei și 
trusturile străine, statului venezuelez 
îi revine doar o șesime din valoa
rea petrolului extras. Iar această 
șesime monopolurile o achită în pro
porție de 90 la sută în dolari, iar res
tul în... petrol. Venezuela cumpără 
din S.U.A. anual mărfuri de aproxi
mativ 1 miliard de dolari (aproape 
în exclusivitate bunuri de consum).

înzestrată cu mari bogății — în 
special petrol și minereu de fier — 
Venezuela constituie un teren deo
sebit de prielnic pentru investițiile 
străine, care se ridică la peste 6 mi
liarde de dolari. S.U.A. și-au 
trai aici 60 
investițiilor 
O asemenea 
pital“ este 
statisticilor, numai firmele 
Petroleum Corporation" și „Standard 
Oii of New Jersey“ 
în 1959 din exploatarea 
Venezuelei un profit 
830 000 000 dolarii

Rezultatele dominației 
străine sînt dintre cele 
vente: în țară există 600 000 de șo
meri (la o populație de 7 400 000 lo
cuitori), 98 la sută din cei 3 milioane 
de țărani sînt lipsiți de pămint.

Unii experți prevăd epuizarea u- 
riașelor rezerve de petrol ale Vene
zuelei în 10—15 ani Iar a doua 
mare bogăție a țării, minereul de 
fier, aliat tot în mîinile monopolu- pe vremea dictatorului Perez Jime- 
rilor nord-americane, are aceeași 
soartă. Și în timp ce aceste mono
poluri obțin anual aproximativ 
20 milioane tone dé minereuri de tier 
de înaltă calitate Venezuela nu are 
încă o industrie metalurgică proprie.

la sută din 
în America
„înghesuială 
explicabilă :

concen- 
totalul 
Latină, 

de ca- 
potrivit 
„Creole

au realizat 
petrolului 
nst de

trusturiloi 
mai eloc-

iiind silită să importe (aproape nu
mai din S.U.A. și la preturi ridicate) 
toate metalele necesare economiei 
sale.

O serie de măsuri .impuse de Fon
dul Monetar Internațional (organism 
patronat de marea finanță noid- 
americană) au de asemenea conse
cințe grele pentru economia Vene
zuelei. Repetatele devalorizări ale 
bolivarului (moneda națională), de
parte de a rezolva marile dificultăți 
economice ale țării, le-au agravat și 
mai mult. Și, într-adevăi, aceste de
valorizări, într-o țară constrînsă să 
importe jumătate din bunurile de 
consum, au dus în mod inevitabil la 
o continuă scumpire a traiului. Cum 
constată chiar ziarul „New York Ti
mes“, în Venezuela „există inflație, 
șomaj, un deiicit bugetar uriaș, o 
balanță comercială defavorabilă".

în afară de muncitorii industriali, 
storși de vlagă și îngrămădiți în 
cartiere mizere de cocioabe, există 
milioane de țărani siliți să-și ducă 
zilele în condiții de înfometare. „în 
capitala celei mai mari țări ex
portatoare de petrol din lume. Ca
racas, un sfert din populație trăiește 
în cocioabe" — scrie ziarul „New 
fork Herald Tribune“,

Cu toate acestea, Venezuela a fost 
botezată „vitrină a Occidentului 
America Latină". Dar, după cum 
vede, între pretențiile „nașilor“ 
realitate e o distanță ca de la cer 
pămînt.

Potrivit unor aprecieri competen
te, Venezuela se află astăzi într-o 
situație mult mai grea chiar decît

în 
se 
?i 
la

nez. în cei aproape patru ani de 
guvernare, Betancourt a pierdut cea 
mai mare parte a bazei sale politice, 
iar în prezent întîmpină dificultăți 
tot mai mari chiar în sînul guver
nului.

Izolat pe plan politic, președin
tele a dezlănțuit o cruntă prigoa
nă împotriva tuturor adversarilor săi. 
Zeci de mii de oameni sînt a* 
runcați în închisori. Raidurile poliției 
politice se soldează de multe ori cu 
lichidarea fizică a acelora ce se îm
potrivesc regimului. Potrivit datelor 
publicate în presă, în ultimii trei 
ani poporul venezuelez a trăit 
650 de zile (adică aproape doi 
ani 1) în condiții de suspendare 
totală a libertăților constituționale. 
Forțele de represiune ale guvernului 
au ucis 800 de patrioți și au rănit 
alți 2 800, peste 19 000 de oameni au 
lost’ arestați, iar niulți dintre ei — 
condamnați Ia ani grei de temniță. 
Guvernul a interzis opt ziare progre- 

. siste, un post de radio și a închis 
șase licee, ai căror elevi au pro
testat împotriva samavolniciei auto
rităților.

In ciuda represiunilor, regimul din 
Venezuela este zguduit din ce în ce 
mai des de puternice acțiuni de 
luptă ale maselor. In ultimii doi ani, 
pe teritoriul țării acționează cu suc
ces unități de partizani. Mișcarea 
revendicativă a muncitorilor și țăra
nilor se lărgește și se intensifică. Si
tuația guvernului Betancourt a de
venit și mai șubredă în ulti
mul an, cînd s-au înregistrat trei 
răscoale ale unor garnizoane mili
tare. După cum s-a anunțat zilele 
acestea, căpitanul E. M. Camero, 
unul din conducătorii răscoalei gar
nizoanei din orașul Puerto-Cabello, 
care conduce în prezent unități de 
guerilă din Venezuela, a adresat 
unui mare număr de ofițeri, foști ca
marazi ai 
îndeamnă 
triotice.

Cîndva,
cînd îi mergea mai rău, îi plăcea să 
se laude că puterea sa se sprijină 
pe poliție și armată. Astăzi, după 
cum arată faptele, guvernul Betan
court nu se află cîtuși de puțin în
tr-o situație mai bună ca a înainta
șului său.

dus de Fernando Aguero, au cerut 
membrilor lor să boicoteze alegerile.

Ziua votării a fost marcată prin 
demonstrații puternice de protest. 
Cea mai importantă • a avut loc în 
capitala țării, Managua, în 
Republicii. Demonstranții au 
dat lozinci antiamericane și 
triva regimului lui Somoza,

, totodată, solidaritatea 
cu poporul cuban. Poliția a interve
nit, folosind jeturi eu apă ameste
cată cu cerneală. Apoi a deschis fo
cul împotriva demonstranților. Nu- 
măriil victimelor se ridică la 3 morți 
și opt răniți. Numeroase persoane 

i au fost arestate. Printre aceștia se 
numără și Fernando Aguero, liderul 
partidului conservator tradiționalist, 
care se află sub arest la domiciliu.

în orașul Leon, al doilea oraș ca 
mărime din țară și centru univer
sitar, a avut loc un mare miting 
studențesc de protest.

Agenția France Presse relateaza 
că René Schick, candidatul guver
namental pentru funcția de pre
ședinte, și-a anunțat în seara zilei 
de 3 februarie „victoria“ în alegeri.

Piața 
scan- 

împo- 
mani-

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
a! R. P. Romîne : Lakmé — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiaie" (Sala Comedia) : Macbeth — fo
tele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Toatrul „C. I. Notta
ra“ ‘ (Sala Magheru) : Frații Karamazov 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (b-dul Schitu Măgureanu nr 
1) ; Sfinta Ioana — (orele 19,30). (Sala 
Stydio — str. Alex. Sahia nr. 76): Cred 
in tine — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Logodni
cul de profesie se însoară — (orele 20) 
(Sala Libertatea) : Foștii copil — (orele 
20). Teatrul Evreiesc de stat ; Opera dc 
trei parale — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Visuri în
drăznețe — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Muzicr. 
bat-o vina — (orele 20). (Sala Victoriei) 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). OSTA (Sala Palatului R.P. Ro 
mine) : Concert extraordinar de muzică 
ușoară dat de soliștii de muzică ușoară. 
Bärbel Wachholz și Arnim Kämpf diu 
R.D. Germană — (orele 20). (Sala Dalles) 

! — (orele 20,30). Clrcu’ -- • ■ prezenta
— (orel<

săi, o scrisoare in care îi 
să se alăture tortelor pa-

dictatorului Perez Jimenez,

V. OROS

Program la televiziunea din Moscova
MOSCOVA 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite : Luni după-amia- 
ză, la studioul de televiziune din 
Moscova, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, Nicolae Guină, a vorbit 
despre aniversarea semnării tratatu
lui de prietenie, colaborare și asis-

tență mutuală dintre U.R.S.S. și R.P. 
Romînă. A fost prezentat apoi un 
film realizat o'e studioul de televiziu
ne „București”, în care sînt oglindite 
succesele obținute de poporul romin 
în diferite domenii de activitate.

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului O. N. II. 
pentru locuințe, construcții și planificare

NEW YORK. 4 (Agerpres). — La 
New York s-au ‘încheiat lucrările 
primei sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții și plani
ficare; In ultima ședință Comitetul 
a adoptat în unanimitate o rezoluție 
propusă de reprezentanții R. P. Ro
mîne și ai R.A.U., Ia care s-au ală-

turat și delegațiile S.U.A. și Indone
ziei, prin care se recomandă consti
tuirea de centre de coordonare a ac
tivității de studii și cercetări în do
meniul urbanisticii, care să facilite
ze schimbul de informații și să aju
te la pregătirea cadrelor naționale 
necesare acestui sector.

luat cuvînlul dr. Franco Ghi- 
a vorbit despre succesele 
ultimii ani de R. P. Romînă

expoziției a 
nosi, care 
obfinufe in 
în diferite domenii ale activității. După 
conferință a fost prezentat un program 
de filme documentare romînești.

necesitatea unor întîlniri și convor
biri cu studenții din R.D.G. în pro
bleme profesionale, culturale și spor
tive.

Bärbel Wachholz și Arnim Kämpf din F ------» • --• - --
Alo, aici e Stroe ! — (zrzlc' ", : 
de stat : stelele Varșoviei — 
de ansamblul circului polonez 
20).

CINEMATOGRAFE : Divorț
Patria (9,15 : 11,30: 14; 16,30;
București (9,30; 11,45: 14; 16,30; ____ _.
23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,30), C 
Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30 
Partea ta de................................
grafele I.
13,30; 20,45),

italian 
19: 21,15 
18,45; 21'

vină : rulează la cinemato 
Frimu (10: 12; 14; 16,15 

------ ------ Gh. Doja (10; 12,05: 14,10 
16.30; 18,45: 21), Libertății (10; 12: 16: 18,15 
20,30). Apartamentul — cinemascop : Ma 
gheru (9;--- 11,15: 13,45; 16,15; 18,45
21.15). Intrigă și iubire — cinemascop 
rulează la cinematograful V. Alecsan- 
drl (14; 16 15: 18,30; 20,45). Labirintu)
Inimii — cinemascop : Republica (10,15; 
12: 15,15: 17; 19; 21). Elena Pavel

c.

TOKIO. în Adunarea municipală 
a orașului Fuțu (prefectura Toiama) 
au fost aleși doi candidați din 
partea Partidului Comunist din Ja
ponia — Aoiama și Honda. La ale
gerile pentru adunarea municipală 
a orașului Reihoku a fost ales Saito, 
candidat al partidului comunist.

VARȘOVIA. La 3 februarie parti- 
cipanții la marșul păcii „Hiroșima— 
Oswleczini" au părăsit Polonia și au 
plecat într-o călătorie în Europa.

BERLIN. Uniunea studenților de 
la Universitatea din Hamburg 
(R.F.G.) s-a pronunțat pentru stabi
lirea de contacte cu Uniunea tinere
tului liber german (R.D.G.). După 
cum se arată în ziarul „Junge Welt“ 
studenții din Hamburg subliniază

MADRID. La 3 februarie a sosit 
la Madrid generalul Charles Aille- 
ret, șef de stat major al armatei 
franceze, pentru a duce tratative cu 
reprezentanți ai autorităților milita
re spaniole privind programul 
colaborare 
țări.

SANAA, 
a avut loc 
șalul As-Sallal, președintele Repu
blicii Arabe Yemen, mareșalul A- 
mer. adjunct al comandantului su
prem al forțelor armate ale R.A.U.. 
și Anwar El-Sadat. membru ai Con
siliului prezidențial al R.A.U. As- 
Sallal a subliniat că trupele R.A.U. și 
Yemenului controlează in întregime 
teritoriul Republicii Arabe Yemen 
și sînt gata în orice moment să dea 
o ripostă nimicitoare oricăror tenta
tive de agresiune.

de 
militară dintre cele două

La 3 februarie, la Sanaa 
o consfătuire între mare-

Dezbateri în Senatul S. V, A. 
si în Camera Comunelor din Canada

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Reuter, 
la 4 februarie au început la Was
hington cercetări secrete pe margi
nea conflictului dintre Statele Uni
te și Canada în legătură cu propu
nerea S.U.A. de a amplasa în Canada 
arme nucleare. Cercetările sînt or
ganizate de subcomisia pentru pro
blemele canadiene a Comisiei sena
toriale pentru afaceri externe.

Intr-o declarație dată publicității, 
senatorul George Aiken, președinte
le subcomisiei, subliniază între alte
le : „Am vrea să ni se explice moti- 

I vele care au determinat Departa
mentul de Stat să-și exprime prin- 
tr-o declarație publică, și nu pe cale 
diplomatică normală, atitudinea sa 
față de poziția canadiană referitoare 
la tratativele în problema nucleară.

I Această controversă între S.U.A. și

Canada este deosebit de regretabilă 
în momentul în care resoingerea ée- 
rerii britanice de aderare la Piața 
comună provoacă o scindare serioa
să in alianța atlantică”.

Agenția Reuter anunță că în Ca
mera Cojnunelor din Canada a în
ceput de asemenea, la 4 februarie, 
dezbaterea problemelor legate de 
conflictul' americano-canadian.
Demisia ministrului de război 

al Canadei
OTTAWA 4 (Agerpres). — La • 

februarie ministrul de război a] Ca 
nadei, Douglas Harkness, și-a pre
zentat demisia primului ministru 
Diefenbaker. Potrivit relatării agen
ției France Presse, demisia lui Hark
ness este pusă în legătură cu actualul 
conflict între S.U.A. și Canada.

(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), 1 Mai (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Floreasca (16; 18.15; 
20,30). A fost chemată și clasa V-a : Ti
neretului (10,30; 12,30: 14,30; 16,30: 18.30;
20.30) . Flacăra (16: 18,15; 20,30). Agentul
X 25 — cinemascop ; Victoria (10: 12,15; 
14,30; 16,30: 18,30; 20,30). Focuri în munți : 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,30; 20,30). Frumoasa americană : Cen
trai (10,15; 12,15; 14,15: 16,20; 18,25; 20,30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). Mirajul : 13 Septem
brie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 8 Martie 
(15: 17; 19: 21). De la platou Ia ecran — 
Umbre : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Scrisoare de la o necunoscută : rulează 
ta cinematograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Omul cu obiectivul : înfrățirea 
intre popoare (16: 18; 20), Alex. Sahia (10: 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30). Miorița (10 : 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Serii (16; 
18: 20). Căzută din lună : Cultural (15: 
17; 19; 21). Oameni șl fiare — ambele 
serii _: rulează în continuare de la orele 
10 pînă ia orele 20 la cinematograful 
Alex. Popov. Carmela — cinemascop : 
Grivița (10; 12: 15; 17; 19; 21). Dă-i înainte 
fără grijă : rulează Ia cinematogra
fele Constantin David (16 : 18,15 i 20,30) 
și 30 Decembrie (11; 16: 18,15; 20,30). Ma
rile speranțe : rulează la cinemato
grafele V. Roaită (10,15 : 12,30; 15.30.
10; 20,30). Volga (10 ; 12 ; 15,30 : 18 ;
10.30) . Salt spre glorie : Unirea (16: 18; 
10). Sub cupola albastră : T. Vladimi- 
1-escu (15; 17; 19; 20,45). Soțul soției safe: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Balada husarilor: 
Popular (14; 16; 18,45; 20.30), G. Bacovia 
(15; 17: 19; 21). Patru inimi : Arta (16: 
18,15; 20,30). Gardianul ; Moșilor (16; 18: 
10). Pentru un zîmbet senin : 16 Februa
rie (16; 18; 20). Tizoc — cinemascop : M 
Eminescu (14,30; 16,45; 19: 21,15). Meșter 
la toate : rulează la cinematograful Iile 
Pintille (t6; 18; 20). Oameni pe gheață : 
Luceafărul (15; 17: 19: 21). Hamlet : ru
lează la cinematograful Olga Bancic (15, 
18; 21). Lupii la stlnă : rulează la cinema-

tograful Aurel Vlaicu (15 : 17 ; 19 , 21). 
O viață : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : „Fonte și 
oteluri“ de conf. ing. Iosif Tripșa. direc
tor al Institutului de Cercetări Metalur
gice. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Să ne facem .lucărli. 19.30 — Transmi
siune de la Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : „Oameni și Umbre", dc ștefan 
Berciu. Tn pauze: Emisiunea de știintă 
și tehnică. Șah. In încheiere : Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut căl

duroasă în cea mai mare parte a țării 
exceptind Banatul unde s-a răcit ușor. 
Cerul a fost schimbător, mai mult noros 
în sudul Ardealului și Oltenia, unde au 
căzut precipitații izolate sub formă de 
ploaie șl ninsoare. Tn sudul Și estul tă
rii s-a produs ceață. Temperatura aeru
lui la orele 14 înregistra valori cuprinse 
intre plus 10 grade la Sf. Gheorghe-Deltă 
și minus 6 grade la Satu-Mare șl Chi- 
șineu-Criș. Izolat în sud-vestul tării s-a 
semnalat polei. Ieri în București : Vre
mea a fost călduroasă cu cer variabil. 
Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins plus 9 
grade.

Timpul probabil pentru 6, 7 șl 8 fe
bruarie : vremea în general umedă cu 
cer schimbător, temporar acoperit. Vor 
cadea precipitații sub formă de ploaie 
și lapoviță în sudul și estul țârii. In 
munți șl în Ardeal va ninge, vînt slab 
p.inAIJa Potrivit. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse Intre 
plus 2 și minus 8 grade, local mal scă
zute. iar maximele între minus 3 și plus 
3 grade. Tn București : vreme în general 
umedă, cu cer schimbător, temporar a- 
copent. cînd vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie și lapoviță. Vînt slab 
temperatura staționară.
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