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Angajamentul socialist
în producție

cu multe 
anului 1962 
Central al

u-

a-
de

Vă amintiți, desigur : 
zile'înainte de sfîrșitul 
pe adresa Comitetului 
partidului soseau telegrame și scri
sori din diferite regiuni ale țării. 
„Raportăm partidului, și guvernu
lui că ne-am respectat cuvîntul“... 
„Colectivul nostru și-a îndeplinit an
gajamentul privind economiile și be
neficiile peste plan"...

A devenit un fapt obișnuit acea
stă statornică seriozitate în îndepli
nirea angajamentului colectiv. Se 
poate spune chiar că s-a format o 
tradiție nouă și bună. Considerînd 
obligațiile asumate parte integrantă 
din îndatoririle sale în producție, 
fiecare om, colectivul întreg se stră
duiește să le ducă la capăt cu bine, 
dîndu-și astfel contribuția la accele
rarea mersului nostru înainte. Folo
sind din zi în zi mai chibzuit mate
rialele și utilajele, învățînd unul de 
Ia altul și ajutîndu-se reciproc, oa
menii muncii pun în valoare noi re
zerve de creștere a productivității 
muncii, perfecționează produsele 
zinei, fac economii.

In zilele lunii ianuarie pe care 
bia am încheiat-o, colectivele
muncă din industrie au dat avînt și 
putere nouă întrecerii socialiste, a- 
dăugînd sarcinilor de plan angaja
mentele lor anuale. Aceste angaja
mente mobilizatoare au la bază suc
cesele și experiența căpătate în anul 
trecut. Ele s-au cristalizat în urma 
dezbaterilor temeinice a cifrelor de 
plan pe 1963. Metalurgiștii. minerii, 
textiliștii, oamenii șantierelor, care 
împînzesc țara de-a lungul și de-a 
latul au pus în continuare la baza 
muncii lor creatoare prevederile Di
rectivelor C.C. al partidului privind 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste. Minerii de la Lupeni au ho- 
tărît să extragă în plus, în acest an, 
10 000 tone de cărbune cocsificabil, 
în special pe seama creșterii produc
tivității muncii ; metalurgiștii Com
binatului siderurgic din Reșița — să 
îmbunătățească simțitor calitatea 
producției șl să trimită întreprinde
rilor țării, peste plan, 5 000 tone oțel 
și 3 300 tone de laminate finite ; co
lectivul uzinei de îngrășăminte chi
mice Năvodari, va da, potrivit 
angajamentului anual, beneficii su« 
plimentare în valoare de un milion, 
Cum se vede, prin angajamentele 
luate pe 1963, oamenii muncii își 
propun să dezvolte mai departe 
lupta pentru calitatea produselor, 
să sporească mereu productivitatea' 
muncii și să realizeze cît mai multe 
economii și beneficii peste plan.

Desigur, angajamentul trebuie 
înălțat și consolidat pe un posta
ment solid, în sensul că la baza o- 
bligațiilor luate să se afle în per
manență măsuri tehnice șl organi
zatorice dintre cele mal eficiente, 
Metalurgiștii de la „Industria Sîr- 
mei” din Cîmpla Turzii au stabilit 
nu mai puțin de 86 de asemenea 
măsuri, unele mai importante decît 
altele, care vor fi aplicate eșalonat, 
lună de lună, dîndu-se prioritate a- 
celora care au cea mai mare însem
nătate pentru producție. Bunăoară 
se vor mecaniza în continuare unele 
operații grele de muncă, se vor mo
derniza numeroase mașini și utilaje 
de producție, tehnologia de fabrica
ție va fi îmbunătățită. Măsurile pro
puse vor rezolva, după părerea teh
nicienilor uzinei, problemele esen
țiale ale producției.

Sînt multe exemple de acest fel. 
Organizațiile de partid din între
prinderi procedează bine atunci cînd 
cer conducerii administrative și sin
dicatului ca angajamentele în între
cere să fie luate numai pe baza u- 
nor măsuri bine chibzuite șl care 
pot da un maximum de garanție îh 
ce privește realizarea lor practică.

Avînd in vedere perspectiva des-

fășurării producției, comitetul de 
partid de la Uzinele „23 August” 
din Capitală a urmărit ca, încă din 
luna decembrie; să se sintetizeze ex
periența bună din anul trecut, să se 
stabilească cele mai bune inițiative 
și metode de muncă pe care să se 
sprijine angajamentul colectivului 
din acest an. După o analiză dusă 
pînă la amănunt, comitetul • sindica
tului a stabilit să se extindă metoda 
organizării consfătuirilor de produc
ție în sens invers fluxului tehnolo
gic (întîi în sectoarele de montaj, 
apoi în cele prelucrătoare și la urmă 
în sectoarele primare, turnătorie și 
forjă) deoarece s-a constatat că ast
fel de consfătuiri duc la rezolvarea 
mai promptă a problemelor de pro
ducție. în același scop se va extinde 
aici inițiativa preluării de către frun
tași a unor echipe rămase în urmă, 
vor fi organizate multe schimburi 
de experiență în sectoare. Aceste 
măsuri organizatorice sînt comple
tate de măsuri tehnice stabilite de 
conducerea uzinei. O asemenea ati
tudine plină de răspundere față de 
angajamentele colectivului, în crea
rea condițiilor pentru realizarea a- 
cestora, se constată și în multe alte 
întreprinderi.

Practica arată însă că lucrurile nu 
se rezumă numai la acest aspect al 
problemei. Cu măsurile stabilite la 
începutul anului, fie ele oricît de e- 
ficiente, nu se poate mulțumi nimeni. 
Rămîne ca organizațiile de partid din 
întreprinderi să îndrume comite
tele sindicatelor și conducerile în
treprinderilor ca ele să valorifice 
operativ și cum se cuvine propune
rile pe care le fac oamenii muncii 
în consfătuirile lunare de producție 
și să fie aplicate operativ acele pro
puneri care dau garanția unei efi- 
ciențe concrete și reale. Atenția și 
activitatea colectivului să fie îndrep
tate spre realizarea tuturor indica
torilor de plan, spre îndeplinirea 
sarcinilor calitativ noi care sînt cu
prinse în planul pe 1963 și care își 
găsesc oglindire și în angajamen
tele de acum ale oamenilor muncii. 
'Obținerea unor produse noi, mașini 
și utilaje cu indici de calitate su
periori, îmbunătățirea și adîncirea- 
cooperării între întreprinderi pentru 
specializarea de produse, extinderea 
metodelor tehnologice de mare pro
ductivitate, folosirea cu randament 
ridicat a capacităților de producție, 
adăugind la acestea continua ridi
care a calificării muncitorilor — iată 
numai cîteva din problemele ce tre
buie să formeze permanent obiectul 
atenției organelor și organizațiilor 
de partid, conducerilor 
ministrative, organelor 
resort, sindicatelor.

Dacă sarcina de plan
tiune a conducerii întreprinderii, a 
organizației de partid, a fiecărui 
om, de la strungar la director, nu 
încape îndoială că și obligațiile asu
mate peste plan privesc de aseme
nea colectivul întreg. Analizarea 
periodică a activității pentru în
deplinirea ritmică și integrală 
a producției, a planului și angaja
mentelor este, după cum se știe, una 
din sarcinile de răspundere ale or
ganizațiilor de partid. Numai prin- 
tr-o urmărire continuă a întrecerii, 
printr-o susținută muncă de popu
larizare și de răspîndire a experien
ței înaintate, printr-o îndrumare 
continuă pot fi îndreptate la timp 
forțele principale ale colectivului în 
direcțiile hotărâtoare ale producției, 
spre cercetarea și valorificarea nese
catelor rezerve care se găsesc cu 
prisosință la fiecare loc de muncă.

Angajamentul este cuvîntul de 
onoare al colectivului, dovada serio
zității și răspunderii cu care acesta 
își privește propria muncă. Cu
vîntul dat se cere respectat întocmai.
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CONSTANȚA (coresp. „Scinten”). — Mecanizato
rii de la S.M.T. „23 August”, Băneasa, Dorobanțu 
și altele din regiunea Dobrogea au terminat repa
rația tuturor tractoarelor și mașinilor agricole care 
vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. 
Avansate cu lucrările de reparații sînt și S. M. T.- 
urile Topraisar, Pantelimon, Castelu și altele. Pînă 
acum în regiunea Dobrogea au fost reparate și re
vizuite 2 600 tractoare, 2950 pluguri, 2183 semănă
tori etc., adică aproape 90 la sută din parcul mași
nilor agricole care vor lucra în campania de 
primăvară.

Locuințe date în folosință
La Brașov, In cartierele muncitorești Tractorul și Stea

gul roșu s-au daf în folosinjă zilele acestea peste 200 
de noi apartamente. în ele s-au mutat muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari de la uzinele de camioane 

și de Ia alte în-

BACÄU (coresp. „Scîn- 
teii"). — Cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan, pe 
anul 1963, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din 
secția tăbăcărie minerală 
a Fabricii de pielărie Și 
încălțăminte „Partizanul“ 
din Bacău au făcut nu
meroase propuneri de 
măsuri tehnico-organiza- 
torice, care să asigure 
realizarea sarcinilor de 
plan, creșterea producti
vității muncii, îmbunătă
țirea calității produselor. 
O bună parte din propu
nerile făcute au și fost 
traduse în viață. Pînă în

prezent au fost confecțio
nate aproape 35 de rame 
de șpânuit, din cele 40 
prevăzute să se execute 
în luna februarie. Au fost 
aplicate măsurile cu pri
vire la începerea fabri
cării șpaltului căptușit și 
lărgirea fabricației șpal
tului velur. Montarea u- 
nei instalații mecanizate 
de vopsire prin șprițuire, 
mecanizarea transportu
lui pieilor de la un etaj 
la altul, confecționarea 
unei instalații pentru pre
pararea vopselelor și alte 
măsuri tehnico-organiza- 
torice sînt în curs de a- 
plicare.

Pentru asigurarea asistenței me
dicale în stațiunile balneo-climate- 
rice un număr dè 57 de medici din 
Capitală și din regiunea București, 
care vor lucra în lunile călduroase 
în stațiunile de la munte sau de pe 
litoral, au urmat cursuri de instruc
taj în probleme balneo-climaterice.

Asemenea cursuri au început și 
la I.M.F. Tg. ' Mureș, la clinica 
balneologică-Iași, la centrul de in
structaj de la Sanatoriul Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale din Mangalia,

„Țăndărică" pe malurile
Nilului

tehnico-ad- 
tutelare de

este o ches-

Locomotiva s-a întors din cursă. Meca
nicul Ion Diaconu și fochistul Ștefan 
Burclu de la depoul de locomotive Bucu- 
reștl-căiători îi fac o revizie amănunțită. 
Locomotiva trebuie să fie oricînd gata 
pentru un nou drum, (Foto : Agerpres)

și tractoare, „Rulmentul“, „Metrom“ 
treprinderi și instituții brașovene.

Finisajele interioare și exterioare 
au fost urmărite pe faze de execu
ție. S-a acordat mai multă grijă ale
gerii culorilor, în vederea creării 
unei ambianțe plăcute. Pentru a da 
un aspect cît mai frumos noilor apar
tamente, constructorii au folosit pe 
scară largă masele plastice și alte 
materiale.

Mărfi dimineața, Teatrul „Țăndărică” 
a părăsit Capitala plecînd în Republica 
Arabă Unită, unde va întreprinde un 
turneu de aproape două săptămîni. Tur
neul artiștilor păpușari din (ara noastră 
va începe în ziua de 9 februarie la 
Cairo și va continua în partea a doua 
a lunii la Alexandria. Cu cinci ani 
în urmă Teatrul „Țăndărică" a ofe
rit publicului din aceleași orașe o 
serie de spectacole de marionete. 
Acum el va prezenta spectacolele 
de păpuși „Mina cu cinci degete" — 
pentru adulfi — care a obfinut „Marele 
premiu" la Festivalul international al 
teatrelor de pă
puși și 
te de 
rești 
1958
Muck" 
copii.

marione
ta Bucu- 
din ■ mai 
și „Micul 
— pentru

„LUMEA 
COPIILOR"

L

In sprijinul muncii 
culturale la sate

cultură si artă 
a organizat în

La parterul u- 
nuia din blocu
rile din centrul 
orașului Deva s-a 

o 
co- 

maga- 
Lumea co

cu ra- 
încăl-

Pentru ceferiști
și petroliști

ORADEA

(coresp. „Scîn- 
teii“). — Com
plexul CrFTR.\O- 

radea este deservit de cîteva mii de 
muncitori și tehnicieni. An de an, ce
feriștilor li s-au creat condiții tot 
mai bune de muncă și de viață. Re
cent, la Oradea a fost construită și 
dată în folosință o hală modernă 
pentru repararea vagoanelor, a fost 
amenajat un laborator pentru încer
carea frlnelor la vagoane, s-au ame
najat iluminatoare la remiza de lo
comotive etc. Ceferiștii orădeni au 
la dispoziție un spital cu 100 paturi 
și o policlinică modernă prevăzută 
cu 12 secții de specialitate. Numeroși 
ceferiști s-au mutat în locuințe noi, 
confortabile.

Pentru lucrăto
rii depoului C.F.R. 
Suceava-nord s-a 

construit recent un complex social- 
cultural, format din săli pentru bi
bliotecă și șah și o sală de specta
cole cu o capacitate de 350 de locuri.

SUCEAVA

-------------------- (coresp.
TIMIȘOARA teii).
--------------------nala

„Scîn- 
în regio- 

C.F.R.-Timi-
șoara funcționează în prezent un 

despital, 4 policlinici și peste 40 
circumscripții medicale dotate cu 
mobilier și cu aparatură modernă. 
In cele 4 cluburi își desfășoară acti
vitatea diferite formații, artistice de 
amatori. In ultimele luni 70 de cefe
riști s-au mutat în case noi.
--------------------- i La începutul a- 
TÎRGOVIȘTE nului, s-a dat în 

--------------------- 1 folosință aici noua 
clădire destinată unei circumscripții 
sanitare pentru muncitorii feroviari 
din localitate. Spitalul Ministerului 
Transporturilor și Comunicațiilor 
din Ploiești a asigurat noii circum
scripții mobilier , și aparataj tehnico- 
medical modern.

IN LOCUINȚE NOI
ultimii ani au fost construite 
în folosința petroliștilor aproape 
de apartamente în blocuri de lo

cuințe și peste 31 500 locuri în clădiri 
construite pentru năiamiliști. Numai 
în anul 1962 s-au dat în folosința 
muncitorilor din industria petrolieră 
și petrochimică peste 1400 aparta
mente și peste 650 locuri în clădiri 
pentru neiamiliști. Pentru petroliști 
există aproape 50 de cluburi și 
săli de spectacole cu peste 10 000 de 
locuri, 60 de stații de radioamplifi
care, zeci de cinematografe, cluburi 
sportive, stadioane. O largă rețea me- 
dico-sanitară asigură asistența medi
cală prim cele 41 spitale de întreprin
dere, 17 policlinici, 34 dispensare me
dicale și 48 puncte sanitare, deservite 
de 1 200 cadre medico-sanitare.

în 
date 
7000

9i

Comitetul pentru 
al regiunii Crișana 
zilele de 4 și 5 februarie, în ora
șul dr. Petru Groza, un seminar 
model urmat de un schimb de ex
periență în problemele muncii 
culturale de masă și ale activității 
cercurilor metodice din raioane. 
La seminarul cultural au parti
cipat președinții și secretarii comi
tetelor raionale pentru cultură și 
artă, directorii bibliotecilor și ca
selor raionale de cultură, activul 
comitetului regional pentru cultu
ră și artă și al instituțiilor cultu
rale regionale. Au fost prezentate 
cu acest prilej referate privind ex
tinderea experienței înaintate ob
ținute de instituțiile culturale din 
raionul Beiuș în problemele orga
nizării și desfășurării activității 
centrelor metodice.

Participanțir Ia seminarul model 
au asistat apoi la desfășurarea 
unor aplicații practice la căminele 
culturale din raionul Beiuș. Semi
narul a scos în evidență posibili
tățile existente în regiunea Cri
șana pentru intensificarea activi
tății cultural-artistice de masă.

Modele noi 
de tricotaje

deschis marți 
nouă unitate 
mercială : 
zinul „I 
piilor“, 
ioane de 
țăminte, confecții, 
tricotaje și jucă
rii. La acest ma
gazin se practică 
sistemul de ex
punere deschisă 
a mărfurilor 
plata direct 
vînzăfor.

Și 
la

Luni seara șt marți di
mineața peronul Gării de 
Nord a cunoscut o ani
mație mai deosebită ca 
în alte zile. Pe lingă o- 
bișnuiții călători puteau 
ji văzuți tinere ' și ti
neri purtînd pe. umeri 
rucsacuri,- schiuri, ba 
chiar și instrumente, mu
zicale. Sînt studenții 
bucureșteni, care după 
examenele primei sesiuni 
din acest an pornesc să-și 
petreacă vacanța de iar
nă. Timp de 10 zile cei 
peste 2 000 de studenți 
din Capitală, împreună cu 
alți 3 000 din celelalte 
centre universitare din 
țară, se vor odihni șt re
crea în cele mai pito
rești locuri ale țării, în 
tabere organizate de Mi
nisterul învățământului 
și Comitetul Executiv al

Ieri în Gara de Nord.
U.A.S.R. Cu ei vor petre
ce vacanța de iarnă în 
tabere, la munte, și tineri 
de peste hotare care stu
diază în institutele de 
învățământ bucureștene.

Stațiunile Păltiniș, Si
naia, Predeal, Bușteni. Ti
mișul de Sus, Tușnad își 
așteaptă oaspeții. în cöla- 

■ borare cu casele de cul
tură din stațiuni au fost 
alcătuite programe inte
resante și atractive pen
tru zilele de vacanță, cu- 
prinzînd excursii, cursuri 
de inițiere la schi, între
ceri sportive, vizionări de 
filme și spectacole, reu
niuni, seri literare, ma
nifestări muzicale. La 
sfîrșitul vacanței, în sta
țiunile Sinaia și Predeal 
se vor organiza focuri de 
tabără.

Expoziția „Pictura înainte de 1860“
Sub auspiciile Comisiei naționale 

a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
marți la amiază s-a deschis la Bi
blioteca Academiei R. P. Romîne 
expoziția „Pictura înainte de 1860“.

Au participat acad. M. Ralea, vi
cepreședinte al Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru -U.N.E.S.C.O., 
acad. N. Gh. Lupu, membru în 
Prezidiul Academiei R. P. Romîne, 
O. Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului rorțiîn pentru relațiile 
culturale cu istrăinătatea, I. Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă

și cultură. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de acad. Tudor Vianu, 
secretarul general al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. Expoziția, prezentată 
pînă acum în numeroase țări mem
bre ale U.N.E.S.C.O., este alcătuită 
din 50 de reproduceri. în culori 
după picturi ale unor maeștri. din 
diferite școli și epoci. Sînt expuse 
lucrări reprezentative datînd din 
secolul XII pînă la jumătatea seco
lului XIX. Timp de trei săptămîni 
expoziția va putea fi vizitată în 
Capitală, urmînd să fie deschisă 
apoi și la Cluj. (Agerpres)

ȘCOLI DE CALIFICARE
In cadrul Ministerului Industriei 

Petrolului și Chimiei funcționează 
20 de școli în care sînt pregă
tiți muncitori calificați, tehnicieni și 
maiștri pentru sectoarele productive 
ale industriei de petrol șl chimie. In 
anul școlar 1962—1963, cursurile șco
lilor pentru industria petrolieră sînt 
urmate de circa 4700 de elevi. Dintre 
aceștia, 4200 sînt pregătiți pentru me
seriile : sondori, distilatori-raiinori, 
mecanici pentru schele șl rafinării 
ele.

de

La fabrica de tricotaje, „Unita
tea" din Sighet au fost montate noi 
mașini de tricotat, automate, 
mare productivitate. Cu ajutorul lor
capacitatea de producție a fabricii 
a crescut simțitor. La această fabri
că, de la începutul anului și pînă în 
prezent, au intrat în producție 20 
modele noi de tricotaje pentru băr
bați, femei și copii. Noile produse, 
realizate din fire sintetice și fibre 
voluminoase, au șl fost livrate maga
zinelor.

O vizită la Institutul de cercetări veterinare
și biopreparafe „Pasteur"

Wflf“ IABOKATOAKELOK

La fabrica de rulmenți din Bîrlad lucrează un număr însemnat de tineri. Străduindu-se să-și ridice pre
gătirea profesională mulți dintre el au ajuns fruntași în producție, se bucură de aprecierea binemeritată 
a colectivului. în fotografie (stingă) Nicu Duță, frezor și în același timp elev în clasa a VUI-a la seral. Fo
tografia din dreapta îl înfățișează pe rabotonil Ilie Pascal care dă îndrumări lui Mircea Cartaș, elev la 
școala profesională. O'010 : Gh- Vintilă)

O vizită la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate 
„Pasteur" ne oferă prilejul de a face cunoștință cu o serie de reali
zări interesante și importante pentru producție. Institutul, bine dotat 
cu aparatură și cu mașini de înaltă tehnicitate, obține produse deose
bit de valoroase. Față de cele 15 sortimente biologice care se prepa
rau înainte de anul 1944, acum se produc 60. A crescut, mult capaci
tatea de producție a diferitelor seruri și vaccinuri, cu o eficacitate ridi
cată în apărarea sănătății animalelor. Un succes îl constituie și pre
pararea vaccinurilor contra febrei aftoase, a turbării, leptospirozei, 
contra bolii lui Aujeszki etc.

Pe crescătorii de 
sează desigur dacă 
sil mijloace eficace 
și combaterea unor 
în unele locuri. De aceea, să ne oprim 
în secțiile în care se creează asemenea 
mijloace. Mai întîi, la secția de prepa
rare a vaccinurilor contra pestei por
cine. “ 
duce 
unde 
șoară 
primă 
greutăji diferite. Ar părea curios, dar 
unii dintre e: servesc la înmulțirea 
virusului pestei. Grăsunii sînt infectați 
experimental și fiecare dinlre ei dă 
sîngele conținînd virusul care ar fi în 
stare să omoare zec de milioane de 
porci. Numai că folosindu-se cristal vio
let și căldură sau soluție de formol și 
hidroxid de aluminiu, virusul 
puterea de îmbolnăvire. în 
păstrează o însușire prețioasă 
me : dacă este injectat în 
doze, determină organismul animale
lor să-și creeze mijloace de apărare 
care îl feresc în mod sigur de boală.

Poafe că unii se vor întreba : ce 
e de făcut atunci cînd boala apare

animale ti infere- 
cercefătorii au gî- 
pentru prevenirea 

boli care mai apar

Dr. Gheorghe Bîrnaure ne con- 
prin laboratoarele spajioase, 

procesul tehnologic se desfă- 
pe scară industrială. Ca materie 
se folosesc porcii de vîrsfe și

pierde 
schimb, 
și anu- 
anumite

acolo unde nu s-au făcut vaccinări ? 
Pentru astfel de cazuri s-au găsit mij
loace de apărare. Institutul prepară ser 
antipestos cu o bună eficacitate. Odată 
cu injectarea virusului se administrează 
și ser care împiedică îmbolnăvirea a- 
nimalelor. Pentru prepararea serului 
antipestos porcii, care au devenit re- 
zistenfi la pestă în urma vaccinării, se 
injectează cu cîte un litru de sînge 
provenit de la alte animale îmbolnăvite 
experimenta1. In organismul porcilor 
se produc ma-i cantităfi de așa-nu- 
mifi anticorpi, care îi apără de boală. 
Important este că sîngele extras de la 
astfel de animale, prelucrat prin di
verse mijloace, ajunge sub formă de 
ser care poate proteja imediat ani
malele în caz de apariție a bolii, pe 
o perioadă scurtă de timp. Suficientă 
însă pentru a face și vaccinarea lor, 
care le apără de boală pe o perioadă 
mai îndelungată.

Cercetătorii Paul Dinculescu, Ion Su- 
haci, Virginia Sfoenescu, Constantin 
Vior și alții au objinut preparate și au 
stabilit o serie de metode pentru în
lăturarea pierderilor la păsări.

Multă vreme se credea că pesta a- 
viară, boală care se răspîndește foarte

vid. (Foto : M. Cioc)
In laboratorul de liofilizare al institutului. Dispozitivul pentru a doua 

uscare șl închidere a fiolelor sub

ușor, nu poate fl stăvilită, lată însă că 
vaccinurile objinute aici pot preveni însemnătate 
aparijia bolii, dacă se aplică la între
gul efectiv după recomandările specia
liștilor. Primul vaccm antipestos aviar 
s-a produs cu mare greutate, metodele 
folosite fiind costisitoare. Simplificînd 
însă mult metodele de lucru, cercetă
torii au reușii să producă vaccinuri an- 
tipestoase aviare cu o bună eficacitate, 
care feresc de îmbolnăvire ațît păsări- sit, trebuia arunca*, irosindu-se îritrea- 
le tinere cît și pe cele adulte.

O realizare frumoasă o constituie 
prepararea vaccinului Bi care se folo
sește pentru puii în vîrstă de pînă la 
două luni. Deosebit de avantajos ' este 
că administrarea acestui vaccin se poa
te face nu numai prin injecții— lucru 
greu de realizat la milioane de pui — 
ci prin introducerea în apa de bău* 
sau prin pulverizarea înfr-un spațiu 
redus pe deasupra capetelor puilor 
(vaccinarea prin aerosoli). Odată cu ae
rul, puii inspiră și particule din sus
pensia de vaccin care îi ferește de îm
bolnăvire, dacă vaccinarea se face la 
vîrsta de 8-24 și 60 de zile. Pentru 
păsările adulte se prepară așa-numi- 
ful vaccin „H“. care le ferește de îm
bolnăvire de pestă oe timp de 6 luni.

LA MINUS 70 DE GRADE

Una din cele ma' Interesante secfif 
ale institutului este aceea unde se face 
liofilizarea vaccinurilor. In esenfă, liofi- 
Uzarea înseamnă înghețarea bruscă a 
vaccinurilor cu gheajă carbonică, la o 
temperatură de — 70 grade și uscarea 
la această temperatură, în condijr de 
vid înaintat. Dr. Nicolaie Țigăieru ne 
vorbește cu multă pasiune despre 
munca sa. El conduce procesul com-

plex de liofilizară, care are o mare 
economică. Pînă nu de

mult o serie de vaccinuri se livrau sub 
formă lichidă, erau greu de păstrat, 
necesitînd o temperatură redusă și 
constantă, aveau o durată de folosire 
scurfă. Amintim că, de pildă, vaccinul 
antipestos aviar avea o valabilitate cu
prinsă numai între 11, maximum 30 de 
zile. Dacă în acest timp nu era folo- 

ga mùncà și' rtlijloacele investite pen
tru prepararea lui. Pe de altă parte, 
uscarea în condiții obișnuite, pfin căi- 

■ dură ar fi dus la pierderea vaccinului.
S-a constatat că uscarea cu gheafă car
bonica la — 70 grade, înlr-un sistem 
simplu de' 2 cazane închise etanș, din 
care se scoate aerul cu ajutorul unei 
pompe de vid este pe deplin reali
zabilă. In lipsa aerului și deci a umidi- 
tăjii, particulele de apă înghejată din 
vaccin trec din stare solidă în stare 
lichidă, dmir-un cazan în altul, unde se 
condensează. După a doua uscare tot 
în vid, capătu’ fiolelor se etanșează cu 
ajutorul unui dispozitiv foarte simplu 
concepu* de dr. N. Țigăieru, mărindu-se 
de cîteva or' productivitatea muncii.

în această secfie lucrează muncitori 
cu o înaltă calificare, cum sînt Stelian 
Banu, Domn ea Silaghî și alfii. Cu 
multă îndemînare ei prepară pungi cu 
gheajă carbonică de o albeafă strălu
citoare. asemănătoare zăpezii obișnui
te, din bioxidul de carbon lichefiat, 
în numa' cîteva zeci de secunde. Ei 
reușesc să f'oleze peste 10 000 de fiole 
de vaccin aviar „H“ și Bi, vaccin

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. III-a)
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VOLONTÄR.

Ce sprijin primim Ain uzina
Sîntem corespondenți voluntari 

de multă vreme. Am îndrăgit a- 
ceastă frumoasă activitate obșteas
că și fiecare dintre noi dorește să 
fie la înălțimea răspunderii pe care 
o implică ea. Acum cîteva luni am 
trecut în revistă munca postului 
nostru de corespondenți voluntari 
pe o perioadă mai îndelungată. Deși 
ne-am îmbunătățit mult activitatea 
și am trimis redacției un număr 
mai mare de scrisori, unele aspecte 
importante din munca și viața co
lectivului ne-au scăpat din vedere 
sau le-am tratat nesatisfăcător în 
corespondențele noastre. în legătură 
cu aceasta, am cerut sprijinul co
mitetului de partid, care a organizat 
o discuție amănunțită cu membrii 
postului de corespondenți volun
tari. S-a arătat atunci că orga
nizația de partid a uzinei va îndru
ma permanent activitatea corespon
denților voluntari. S-au luat și mă
suri concrete pentru îmbunătățirea 
activității noastre. Birourile organi
zațiilor de bază au primit sarcina 
să ajute îndeaproape pe corespon
denții voluntari din fiecare secție a 
uzinei în cunoașterea problemelor 
actuale. După ce am consultat co
mitetul de partid am atras în postul 
nostru de corespondenți voluntari

noi membri din rîndurile inginerilor 
și tehnicienilor de la serviciile de 
concepție și tehnice, cadre de spe
cialiști, care cunosc temeinic uzina, 
în felul acesta s-a creat posibilita
tea ca postul de corespondenți vo
luntari să abordeze cu competență 
sporită diferite probleme ale pro
cesului de producție. în „Scînteia" 
au apărut articole scrise de postul 
nostru de corespondenți voluntari 
în legătură cu eficacitatea unor pro
cedee tehnologice avansate. Ele au 
contribuit Ia extinderea pe scară 
mai largă a tehnicii noi.

Comitetul de partid a organizat 
în ultimul timp consfătuiri cu co
respondenții voluntari din uzină. La 
aceste consfătuiri se face un folosi
tor schimb de experiență, iar noi a- 
vem prilejul să fim informați amă
nunțit despre sarcinile principale 
ale colectivului într-o perioadă sau 
alta. Totodată, primim sugestii și 
recomandări din partea membrilor 
comitetului de partid și atunci cînd 
le solicităm părerea în legătură cu 
corespondențele pe care intențio
năm să le trimitem ziarului.

O mare parte din corespondenții 
voluntari ai uzinei folosesc punctul 
de documentare al comitetului de 
partid. Ei găsesc aici un bogat ma-

terial documentar, care-i ajută în e- 
laborarea diferitelor corespondențe 
privitoare la problemele producției. 
Un număr însemnat de corespon
denți voluntari (acum avem în uzi
nă peste 60) participă la consfătui
rile organizate de presa centrală și 
locală.

Cu toate că, datorită sprijinului 
comitetului de partid, activitatea co
respondenților voluntari din uzina 
noastră s-a îmbunătățit în ultimul 
timp, trebuie să arătăm însă că mal 
avem multe de făcut. în primul rînd, 
va trebui ca postul nostru să-și o- 
rienteze atenția spre cîteva proble
me importante, răspunzînd preocu
părilor actuale ale colectivului : ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției, întărirea muncii lucrătorilor 
din sectoarele de concepție, promo
varea continuă a metodelor avan
sate de lucru pentru sporirea pro
ductivității muncii.

LIVIU BERA — inginer ; 
ION IORDACHE — tehni
cian ; ROMULUS HILA — 
lăcătuș; OCTAVIAN MOGA 
— inginer, din postul de co
respondenți voluntari 
„Scînteii” de la Uzinele 

dependența”-Sibiu

u ar ii fost mai just?

CALAN (coresp. „Scînteii“). — Biroul organi
zației de partid din turnătoria de lingotiere a 
uzinei „Victoria" Călan a format cîteva colec
tive alcătuite din ingineri, tehnicieni și munci
tori fruntași, membri și nemembri de partid, 
care au primit sarcina să studieze felul cum 
se desfășoară procesul de producție din turnă
torie. Au fost analizate pe larg problemele pri
vind elaborarea unei fonte de calitate superi
oară conform cerințelor tehnologice, îmbu
nătățirea preparării vopselelor refractare 
sau rețetelor de turnare a amestecurilor 
de formare etc. Concluziile colectivelor au 
fost discutate apoi în cadrul unei adunări 
generale a organizației de bază. Pe baza 
planului de măsuri stabilit în această adunare, 
biroul organizației de bază a îndrumat condu
cerea secției să organizeze mun
ca pe două brigăzi pe bază de 
grafice și să repartizeze inginerii 
și tehnicienii pe fazele principale 
ale fluxului tehnologic. Activita
tea agitatorilor, a gazetei de pe
rete, agitația vizuală au fost, de 
asemenea, axate pe problemele 
îmbunătățirii calității utilajelor

Numeroase organizații de partid folosesc 
cercurile de învățământ ca un mijloc important 
în educarea partinică a candidaților și noilor 
membri de partid. Cu mult interes sînt urmă
rite ciclurile de conferințe pentru candidații și 
noii membri de partid despre rolul și trecutul 
de luptă a partidului, principiile sale de orga
nizare, disciplina de partid, trăsăturile morale 
ale comuniștilor. O experiență bună are cercul 
de studiere a Statutului P.M.R. din comuna 
Vătava. Propagandistul cercului, tov. Petre Ur
zică, acordă un ajutor . substanțial cursanților 
în legarea studiului de viață, de activitatea or
ganizației de bază, de sarcinile comuniștilor de 
la sate, în însușirea temeinică a politicii și ho-

cUm. twiivLhatect de țmHîd

continuă a muncii politlco-organizatorice din 
gospodărie în vederea consolidării economico- 
organizatorice a gospodăriei colective. Au fost 
organizate cu membrii birourilor organizații
lor de bază consfătuiri pe brigăzi despre pla
nificarea muncii, pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale etc. Fiecare membru al 
comitetului a primit sarcina să răspundă de 
cîte o organizație de bază.

Atenția principală a organizațiilor de bază 
este îndreptată în prezent spre buna desfășu
rare a învățămîntului agrozootehnic .de masă 
și pregătirea campaniei agricole de primăva
ră. Au fost reparate 35 căruțe, s-a condiționat 
cantitatea de 4 500 kg porumb sămînță, s-au 
procurat 30 mc cherestea pentru confecționa
rea de rame pentru răsadnițe etc.

T1RGOVIȘTE. Pesfe 1 000 de cadre 
didactice din raionul Tirgoviște parti
cipă la învă|ămîntul ideologic. Biroul 
Comitetului raional de partid Tîrgoviș- 
te s-a îngrijit ca în munca de pro
pagandiști să fie antrenați oameni cu 
o bună pregătire politică și ideo

logică și cu experiență. Consfătuirea cli propagandiș
tii de ia învăjămlntul ideologic, finută recent la ca
binetul raional de partid, a scos în evidenfă interesul 
pe care-l manifestă cadrele didactice din raion pen- ' 
tru continua ridicare a nivelului politic și ideologic.

(Din ziarul „Uzina și ogorul' Tirgoviște),

îmbunătățirii calității utilajelor de turnare. 
Munca desfășurată de colectivul acestei secții 
pentru îndeplinirea măsurilor luate de organi
zația de partid și de conducerea secției are 
ca urmare obținerea .unor rezultate bune în pro
ducție. Ponderea lingotierelor de calitatea I a 
crescut la 75 la sută.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — Comitetul 
raional de partid Toplița acordă o atenție deo
sebită educării candidaților și noilor membri 
de partid. In noul an de studiu în învățământul 
de partid toți candidații, noii membri de partid 
și un mare număr de tovarăși din activul fără 
partid urmează cercuri de studiere a Statutu
lui P.M.R. Propagandiștii acestor cercuri sînt 
tovarăși cu o bună pregătire din rîndurile ca
drelor de partid, de stat, ale intelectualilor de 
la sate.

tărîrilor partidului. In fața cursanților au 
fost ținute expuneri pe temele: „Victoria de
finitivă a socialismului în țara noastră“, „Poli
tica P.M.R. de dezvoltare a agriculturii socia
liste-și de creștere a producției agricole", „Sar
cinile organizațiilor de partid din G.A.C.", „E- 
ducarea membrilor și candidaților de partid în 
spiritul moralei comuniste". Informările despre 
probleme actuale, ale situației internaționale, 
recenziile, vizionările de filme în colectiv 
contribuie, de asemenea, la ridicarea, nivelului 
politic, ideologic și de cultură generală al 
cursanților.

TECUCI (trimisul „Scînteii'). — Comitetul 
de partid din gospodăria colectivă „1 Mai“, co
muna Umbrărești, se ocupă de îmbunătățirea partidului și statului nostru" și altele.

în cei doi ani de cînd a 
luat ființă postul de cores
pondenți voluntari al 
„Scînteii' de la Uzinele „23 
August“, am trimis redac
ției corespondențe variate 
despre activitatea colecti
vului uzinei. în articolul 
„Mal multă operativitate 
în promovarea noului*, pu
blicat în urmă cu cîteva 
luni, arătam cum se extind 
procedeele tehnologice 
înaintate și cum se desfă
șoară propaganda tehnică 
în întreprindere. în artico
lul „Schimburile de expe
riență șl rezultatele lor“ 
semnalam necesitatea or
ganizării cu regularitate a 
unor acțiuni pentru cu
noașterea și extinderea 
noului în producție. Au 
mai fost publicate în ziar 
sub semnătura unor mem
bri ai postului de cores
pondenți voluntari artico
lele: „Cu ajutorul desenului 
tehnic*, „Maistrul de la 
forjă“, „Condiții noi de lu
cru' etc. Populatizînd ex
periența înaintată, sesizînd 
problemele nerezolvate 
dintr-un sector sau altul de 
muncă, ne-am străduit ca 
prin corespondențele noas
tre să contribuim la bunul țe organizate în uzină sau 
mers al producției.

Considerăm, însă, că am 
putea trimite ziarului scri
sori mai multe, cu o te
matică mai variată. Ce ne 
împiedică? Se știe că da
tele necesare întocmirii 
materialelor pentru redac
ție le procurăm, în primul 
rînd, de la diferitele locuri 
de muncă. în pauze sau 
după terminarea progra
mului, vizităm secțiile, 
stăm de vorbă cu munci
tori, tehnicieni și ingineri. 
O asemenea informare este 
totuși incompletă. în uzină 
se petrec numeroase fapte 
demne de semnalat presei, 
există în multe secții o bo
gată experiență de muncă 
despre care ăț . merita sâ 
scriem. Totuși, de multe 
ori, nu cunoaștem la timp 
aceste fapte. Ar fi indicat 
ca, din cînd în cînd, comi
tetul de partid să ne in
formeze despre acțiunile 
importante ce se între
prind, să ne ajute mai 
mult în privința documen
tării noastre. La fel ar pu
tea proceda șl conducerea 
administrativă, comitetul 
sindicatului, U.T.M.-ul. So
cotim că ar fi nimerit să 
participăm la unele ședin-

vederea

0 sursă

tn dactil, unde se dezbat

probleme importante : fo
losirea judicioasă a cadre
lor de tehnicieni, ingineri 
și specialiști, munca sec
toarelor de concepție pen
tru asimilarea de noi pro
duse, ce se face pentru in
troducerea tehnicii noi, îm
bunătățirea calității pro
duselor și creșterea pro- 
ducjivității muncii, întări
rea muncii de partid etc.

După cum e și firesc, nu 
putem trece cu
deficiențele din anumite 
sectoare de 
părere de rău trebuie să 
spunem că, atunci cînd 
este vorba de a critica fe
nomenele negative, de a 
ridica probleme nerezol
vate, nu primim sprijinul 
cuvenit. Mai mult chiar, au 
fost șl încercări de gîtuire 
a criticii, iar organizația 
de partid n-a luat atitudi
nea care se impunea. Așa 
s-a întîmplat cu tov. Mihai 
Gheorghilaș, membru al 
postului nostru de cores
pondenți. El a criticat o 
situație necorespunzătoa- 
re din secția sculărie ge
nerală. Deși critica era în
dreptățită, unul dintre cei 
vizați, șl anume Stelian Tel- 
giu, ba chemat pe autorul

venituri

muncă. Cu

articolului... în judecată la 
comisia de litigii. Lucrurile 
au mers pînă acolo încît 
această „judecată“ a avut 
loc. Firește, reclamantului 
nu 1 s-a dat dreptate. Se 
pune însă întrebarea : nu 
era mai just ca organizația 
de bază din secție să fi in
tervenit de la bun început 
împotriva unor asemenea 
poziții retrograde ? în loc 
să procedeze așa, tov. 
Marin Șerban, secretarul 
organizației de bază de la 
sculăria generală, l-a mus
trat pe corespondentul vo
luntar pentru că și-a per
mis să critice ceea ce — 
după cum s-a văzut — tre
buia într-adevăr criticat. 
Socotim că este de datoria 
comitetului de partid să 
combată asemenea atitu
dini greșite și să militeze 
pentru întărirea rolului și 
autorității corespondenți
lor voluntari.

NICOLAE IUTEȘ—teh
nician ; ILIE CIREȘICA 
— controlor de recep
ție ; DUMITRU CO- 
DREANU — economist, 
din postul de corespon
denți voluntari ai „Sein- 
teii” de la Uzinele „23 

August”-București

Azi va
Eugenia Florea, de la Fabrica de 

tricotaje „Moldova" din Iași, este 
fruntașă In producție. In luna ianuarie 
a dat peste plan 78 kg de stofă trico
tată. Ea este totodată o elevă silitoare 
la școala medie serală.

(Foto : Gh. Vințilă)

Pe 5 5* de ifineraril

BACÄU (coresp „Scînteii"). — Comitetul oră
șenesc de partid Piatra Neamț a luat ini
țiativa de a organiza un ciclu de conferințe- 
pentru inginerii de la Uzinele de fibre și fire 
sintetice Săvinești care nu sînt cuprinși în în
vățămîntul de partid. Celor peste 60 de ingineri 
care iau parte la acest ciclu li se predau con
ferințe pe teme ca : „Creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste", „Victoria definitivă a 
socialismului în R.P.R.“, „Politica externă a

TEATRE
TEATRE ; Teatrul de Operă, și Balet 

al R. P. Romîne : Glzelle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie
— orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Apus de 
soare — (orele 19,30). (Sala Studio)Si
ciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Antoniu șl 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Take, Ianke și 
Cadîr — (orele 19,30), (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Menajeria de sticlă
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Liber
tatea) : Micuța Dorrit — (orele 20). Tea
trul Evreiesc de stat : Vreau să fiu ne
vasta ta — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăz
nețe — (orele 20). Teatrul satiric-mpzlcal 
„C. Tänase“ (Sala Savoy) : Tănase și Re
vista — (orele 20). (Sala Victoriei) : Oco
lul pămîntului în 30 de melodii — (orele 
20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romî
ne) : Concert extraordinar de muzică 
ușoară dat de soliștii de muzică ușoară 
Bärbel Wachholz și Arnim Kämpf din 
R. D. Germană — (orele 20). Circul de 
stat: „stelele Varșoviei“ — prezentat de 
ansamblul circului polonez — (orele 20).
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Gospodăriile a- 
gricole colective 
din raionul Sa
lonta își dezvol
tă an de an sec
torul legumicoli, 
obțintnd venitytri însemnate și 
contribuind în același timp la 
aprovizionarea oamenilor muncii 
de la orașe cu tot mai multe legu
me. Există în raion gospodării co
lective care au o bogată expe
riență în domeniul legumicultura 
iar rezultatele obținute pînă în 
prezent au' constituit un imbold 
pentru a-și mări aceste suprafețe. 
Gospodăria agricolă colectivă 
„Steaua Roșie" din comuna Mă
dăras, de pe cele 22 ha cultivate 
anul trecut cu legume a încasat 
peste un milion lei, realizînd un 
venit de 23 000 lei la hectar. Nu
mai din valorificarea castraveți* 
lor cultivați în răsadnițe, cu o 
suprafață de 3 000 m p, colecti
viștii au realizat un venit de 
'173000 lei, iar din recolta de 
roșii timpurii, (12 ha) au încasat 
peste 443 000 lei. G.A.C. „Drapelul 
Roșu’ din Salonta, de pe supra
fața de 25 ha cultivate cu legume 
a realizat un venit de 14 240 lei 
la hectar. Din recolta de castra
veți cultură forțată, obținută de 
pe o suprafață de 4 000 mp gos
podăria a încasat 262 000 lei.

Rezultate bune au dobîndit șl 
colectiviștii din comunele Ținea, 
Cociuba, Tulea și altele.

Ținînd seama de succesele de 
pînă acum, unele gospodării 
agricole colective și-au pro
pus în acest an să extindă supra* 
fețele destinate culturii legume
lor. G.A.C. „Drapelul Roșu" Sa
lonta își va mări suprafața cul
tivată cu legume de la 25 ha la 
37 ha. Dacă în anul 1962 pe raion 
suprafața pentru cultura legume
lor a fost de 377 ha, anul acesta 
gospodăriile colective au prevă
zut să o sporească la 700 ha. Pen
tru a asigura venituri cît mai 
mari în acest an, colectiviștii 
au extins suprafețele cu castra
veți, cultură forțată la 20 000 
mp și cele de roșii la 65 ha. 
Și-au propus să mărească și 
suprafețele cultivate cu ceapă și 
ardei.

Majoritatea unităților socialiste 
și-au întocmit în așa fel planul 
de producție înCît să fblosească

Din scrisorile sosite 
la redacfie

mai rațional te
renurile prevă
zute pentru cul
turile de legume. 
G.A.C. „Drapelul 
Roșu" Salonta și 

G.A.C. Mădăras și-au propus să 
obțină de pe o suprafață de 5 și 
respectiv 4 ha cite 2 recolte pe 
an. Colectiviștii din comuna Ateas 
se preocupă nu numai să folo
sească terenurile în cultură du
blă, ci să pună în producție chiar 
și digurile, canalele de alimentare 
și evacuare, prin Cultivarea lor 
cu morcovi, felină, gulii etc.

Pentru a obține producții cît 
mai mari de legume, G.A.C. din 
raion au ales cele mai potrivite 
terenuri, urmărind în același 
timp să extindă rețeaua de iriga
ții la 220 ha față de 188 ha cît a 
fost în anul 1962. O atenție deo
sebită acordă conducerile gospo
dăriilor colective aplicării măsu
rilor agrotehnice de fertilizare a 
solului.

In aceste zile de iarnă, în ate
lierele de tîmplărie ale gospodă
riilor colective se repară și se 
construiesc răsadnițe noi, la gră
dinile de legume se pregătesc ră
sadnițe pentru însămînțarea lor în 
vederea producerii de răsad și 
culturi forțate cît mai timpurii. 
G.A.C. „Drapelul Roșu" din Sa
lonta a însămînțat pe 200 mp de 
răsadniță castraveți cultură for
țată șl pe 800 mp Varză, tim
purie, gulii, ardei iuți, salată. 
Gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Mădăras peste cîteva zile 
își va avea asigurat întregul lot 
de 9 000 mp răsadnițe. Din aces
tea aproape 7 000 mp au și fost 
pregătite, iar întreaga suprafață 
de 3 000 mp planificată pentru re
colta de castraveți a și fost însă
mânțată. Aceeași activitate intensă 
în vederea obținerii unor 
tăți sporite de legume se 
șoară și in alte gospodării 
tive, ca cele din comunele
Ginta, Batăr, Ghiorac, Arpășel.

Colectiviștii sînt hotărîți să ob
țină produse legumicole multe, de 
calitate și cît mai timpuriu.

Ing. C. SLONOVSCHI 
Consiliul agricol raional 

Salonta

în acest an Oficiul Național de 
Turism-„Carpați" organizează nu
meroase excursii pe 35 de lti- 
nerarll. în R. P. Bulgaria se vor 
face excursii pe itinerariile Russe 
— Tîrnovo — Plovdiv — Bur
gas — Nesebar ; în R. D. Germană 
în localitățile Dresda — Leipzig — 
Magdeburg ; în R. P. Polonă pe itl- 
nerariul Katowice — Cracovia — 
Wroclaw — Poznan — Torun — 
Gdansk — Gdynia — Varșovia și în 
Uniunea Sovietică pe itinerariile 
Chișinău — Odesa—Yalta — Soci— 
Tbilisi — Moscova sau Chișinău — 
Soci — Krasnodar — Moscova, sau

Moscova 1— Tașkent — Samarkand— 
Tașkent — Alma-Ata.

în cursul anului sînt programate 
călătorii speciale pentru tineret în 
R. D. Germană și în R. P. Ungară 
pe o durată de 10 zile. Pentru cei 
ce vor să viziteze litoralul bulgar, 
sînt organizate în această vară ex
cursii la Varna. Amatorii de fotbal 
pot pleca cu un tren special la 
Budapesta în ziua de 26 februarie 
pentru a asista la meciul dintre 
echipele Petrolul-Ploiești șl Ferenc- 
varos-Budapesta, din cadrul „Cupei 
orașelor-tîrguri“.

canti- 
desfă- 
colec- 
Tinca,

$

gantier naval & Hölerl

■Ï■

Alături de tezaurul său de tipări
turi — peste 4 milioane exemplare 
de cărți, reviste, ziare, foi volante 
etc. — Biblioteca Academiei Repu
blicii Populare Romîne posedă 
colecții rare care oferă un bogat ma
terial documentar despre cultura 
poporului nostru și a altor țări. Ele 
sînt grupate în trei cabinete : — de 
manuscrise, documente istorice, scri
sori ale personalităților proeminen
te și cărți rare ; de stampe, gravuri, 
desene, fotografii, muzică și hărți și 
cabinetul de numismatică cuprinzînd 
monede, medalii, sigilii, timbre.

Adunate timp de aproape un veac, 
îmbogățite șl întreținute cu grijă 
deosebită în anii regimului demo
crat-popular, colecțiile sînt intere
sante nu numai pentru vechimea și 
raritatea lor cît și 
pentru valoarea 
lor culturală, do-

CINEMATOGRAFE : Divorț Italian « 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (9,30 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (9;' 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), G. 
Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;. 2Q,30). 
Partea ta de vină : rulează la cinemato
grafele I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), 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
dri (14; 16,15; 18,30; 20,45). Labirintul
inimii — cinemascop: Republică (10,15;
12; 15,15; 17; 19; 21),’ ’ Elena Pavel
(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; 16,31); . 18,30: .
20.30) , Flacăra (16; 18,15; 20,30). Agehtul 
X 25 — clhemascop ; Victoria (10; 12,Ï5:- 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Focuri în munți 
Lumina (rulează în continuate de lă o- 
rele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,30; 20,30). Frumoasa americană : ,Cen
tral (10,15; 12,15) 14,15; 16,20; 18,25; 20,30). 
Program special pentru copil : 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 la ecran — 
Umbre : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Scrisoare de la o necunoscută : rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Omul cu obiectivul : înfrățirea 
între popoare (16; 18; 20), Alex. Sahia (10; 
12; ■■ 
12; 14; 16; 18,15; 20.30). Drumul Scrii (16; 
18;
17; ... ______ ______ ___ _
serii ; rulează în continuare de la orele 
10 pînă 1.. . ‘ '
Alex. Popov. Carmela — cinemascop 
fără grijă: rulează ia clnematogra- 

(16; 18,15; 20,30) 
61,30 Decembrie (11; 16; 18.16; 20,30). Ma

la cinemato- 
12,30; 15.30;

12; 15,30; 18;
Unirea (16; 18; 

T. vladimi-

cescu,. Eminescu, Alecsandri, Crean
gă, Coșbuc, Caragiale, Odobescu, 
Ghica, precum și autografe și cores
pondență aparținînd lui Voltaire, La
martine, Hugo, Chatéaubriand, Zola, 
Romain Rolland, Al. Humboldt, Wag
ner, Strauss, Verdi, Puccini, Mendel
sohn-Bartholdy; Béla Bartok, Stra
vinski, Einstein, L. Fabre, Maupas
sant, Tolstoi, Rabindranath Tagore 
eta.

Dintre 
blioteca 
Macarie 
cărțile lui Cores!, Palia de la Orăș- 
tie, textele de legi din secolul al 
XVII-lea, Pravila de la Govora, Pra
vila lui V. Lupu etc.

Cabinetul de stampe, gravuri, de
sene, fotografii, albume posedă 
peste 50 000 piese de o deosebită 

importanță artisti
că și documen
tară. Dintre pie-

vechile cărți romînești, bi- 
posedă : Llturghierul lui 

(1508) retipărit fotografic.

La Biblioteca
cumentară și știin- Academiei R. P. Romine sele îechi mai d9 tifica. Pentru a in- w_____ __ ____________ seama amintim

rare, ne-am 
de la Biblio- 
Romîne, care

forma cititorii asu
pra acestor colecții 
adresat cercetătorilor 
teca Academiei R. P.
ne-au relatat următoarele :

La cabinetul manuscriselor șl 
cărților rare se pot studia prin
tre altele operele princeps ale lui 
D. Cantemir și edițiile prime ale 
clasiailor literaturii noastre, iar 
dintre cărțile rare străine — Cro
nica de la Nürenberg tipărită de 
H. Schedel (1493), Hypnerotomachia 
lui Polifll de Francesco Colonna, ti
părită la Veneția (1499), Divina Co
mmedia a lui Dante (1497) cu nume
roase xilogravuri ; Petrarca-Sonefo 
(1457), de asemenea cu xilogra
vuri ; Livre d’Heures a lui Hardoyn 
Germain, pe pergament și cu nume
roase miniaturi și gravuri. Sînt în 
curs de prelucrare o mare parte din 
materialele cabinetului, astfel că 
biblioteca va putea prezenta în au
rind numeroase asemenea manuscri
se și alte tipărituri rare care n-au 
fost cunoscute. Dintre achizițiile mai 
recente semnalăm : manuscrise sla
ve cu texte muzicale din secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea; cel mai vechi 
manuscris slavo-romîn cri „Florii Da
rurilor“ cunoscut la noi în țară și 
datînd din secolul al XVI-lea ; un 
manuscris latin din secolul al XVII- 
lea al lui Bandinius cate cuprinde 
descrieri de călătorii în țara noastră.

în afară de cronicele romînești și 
de cele mai vechi manuscrise în 
limba romînă, există de asemenea 
multe manuscrise mai recent valori
ficat» sl» clasicilor noștri — Băl-

.. lucrări de Aman, 
Grigorescu, Negulici, Chladek, Lu- 
chlan, Andreescu, Steriade. Se află 
de asemenea aci lucrări de Dürer, 
van Leyden, Rembrandt, Adrien van 
Ostade, Parmigianino. Delacroix, Re
noir. Printre lucrările achiziționate 
mai recent cităm Maica Pela- 
ghia — un desen al lui I. Negulici', 
o miniatură de Petre Mateescu — 
portretistul revoluționarilor munteni 
de la 1848 ; o miniatură de fildeș 
de Carol Popp de Szathmary,' 
gravuri și desene de Aman, Grigo
rescu, Pătrașcu, Paciurea, Tonitza, 
etc. și o colecție de desene italiene 
din secolele al XVI-lea—XVIII-lea.

Cabinetul de numismatică înfiin
țat în 1871 prin donațiile lui Mihail 
Crișianu din Reghin și V. A. Urechia 
s-a dezvoltat continuu ajungînd să 
posede azi aproape 200 000 de pie
se, multe din ele avînd o mare 
valoare istorică sau artistică. 
Iată noutățile acestui cabinet : dina
rii romani de argint descoperit! la 
Vintileanca și Axiopolis (Cernavo
da), ducați venețieni de aur desco- 
periți la Brăești (Dorohoi) în 1952 ; 
medalia tricehtenarului Bibliotecii de 
Stat din Berlin, o balanță și greutăți 
speciale de cîntărit monedele din 
sec. XIX.

Colecțiile speciale ale biblioteci) 
cuprind sute de mii de piese. Ele nu 
sînt încă integral și în amănunt va
lorificate. Specialiștii bibliotecii lu
crează intens la prelucrarea și or
ganizarea fondului .dé âlcălul&șfe a- 
ceste colecții, purlîrid mereu la înde- 
mîna celor interesați noi valori cul
tural»,

Omul cu obiectivul : înfrățirea 
Î6,3(h 18.30; 20,30), ' Miorița ■ (iÖ;

Căzută din lună : Cultural <15; 
21). Oameni șl fiare - ambele-

______ _ ___IM
1°. pînă ia orele 20 ia cinematograful 

Carmela — cinemascop 
Grivlța (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dă-i înainte 
fără grijă : rulează la 
fele Constantin Davlrl 
rile speranțe : rulează 
grafele V. Roaită (10.15; 
18; 20,30). Volga (10;
20,30). salt spre glorie : 
20). Sub cupola albastră : 
rescu (15; 17; 19; 20,45). Soțul soției sale : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Balada husarilor : 
Popular (14; 16; 18,45; 20,30). G. Eacovia 
(15; 17; 19; 21). patru inimi : Arta (16; 
18,15; 20,30). Gardianul : Moșilor (16; 18; 
20). Pentru un zîrabet senin : 16 Februa
rie (16; 18; 20). Tizoc — cinemascop : M. 
Eminescu (14,30; 16,45; 19; 21,15). Meșter 
Ia toate : rulează la cinematograful Iile 
Pintilie (16; 18; 20). Oameni pe gheață : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Hamlet : ru
lează la cinematograful Olga Banele (15; 
18; 21). Lupii la stînă ; rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu. (15; 17; 19; 21). 
O viață : rulează la cinematograful B. 
Delavrancca (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile clin ■ întreprinderi. 
Din cuprins: Telejurnalul săptămînli. 
Modernizarea mașinilor-unelte — sarcină 
principală. In vizită cu aparatul de fil
mat ia Uzinele „Unirea“ din Cluj. Dez
voltarea producției de prefabricate. Ino
vații șl Inovatori. O vizită la clubul me- 
talurglștilor din Reșița. Film, documentar. 
Soliști de muzică ușoară din rîndul ar
tiștilor amatori. 19,00 — Emisiunea pen
tru sate. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei, vremea 

s-a menținut umedă și cu cerul mal 
mult acoperit. A plouat intermitent în 
Ardeal, regiunea subcarpatică, Muntenia 
șl local în Oltenia șl Moldova. Izolat în 
Ardeal și nordul Moldovei s-a semnalat 
lapoviță și polei. Dimineața s-a produs 
ceață în cea mal mare parte a țării. 
Vîntul a suflat potrivit cu intensificări 
temporare predominînd din sectorul sud- 
est. Temperatura aerului la orele 14 
a oscilat între -3 grade la Banloc șl 
+ 10 grade la Sovata și Odorhel.-

In București, vremea s-a menținut u- 
medă Cerul a fost acoperit și a plouat 
intermitent. Dimineața s-a produs ceață. 
Vîntui a suflat potrivit din est. Tempe
ratura maximă +6 grade.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 fe
bruarie. In țară : vi'ème schimbătoare 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații Sub formă de lapoviță șl hifisoâ- 
re. Vînt potrivit, tempdrbtura in scădere 
la început apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse intre 6 șt -- io grade local 
mai cdbofîte iar fflâxl.ïfieiê îfitfè —4 și 
+ 6 drăcie. Izölat ceață.' ■

Pentru București : vremë schiibliätöa- 
re cu cerul mai mult noros. Tembdrar 
precipitații, vîntul potrivit. Témpèra- 
tura în scădere ușoară la’ început apoi 
staționară. Ceață.

14;
20). 
19;
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La Tușnad, Sn concediu de odihnă

de experiență în problemele creșterii animaléior
S'IBIU (ooresp. „Scînteii").- — Re

cent, la Sibiu- a avut loc o sesiune 
tehnico-Științifică organizată de Con
siliul local al sindicatelor în colabo
rare cu Trustul Gostat din localita
te. Au participat directori, ingineri și 
tehnicieni' zootehniști, medici și' 
tehnicieni veterinari, activiști sindi
cali diri unitățile ăparținînd Trustu
lui Gostat Sibiu, precum și specia
liști care muncesc în gospodăriile 
colective din raionul Sibiu.

Sesiunea a avut drept scop gene
ralizarea experienței înaintate din 
gospodăriile de stat fruntașe în 
creșterea animalelor. Cu acest pri
lej au fost prezentate referatele : 
„Experiența G.A.S.-Sibiu în asigura

Au început campionateîe 
europene de patinaj 

artistic
‘BUDAPESTA 5 (Agerpres). — ta 

„KiSs Stadion" ’din Budapesfâ au în
ceput marți campionatele europene 
de patinaj artistic la care participă 
peste 100 de sportivi reprezentînd 14 
țări. După primele 3 figuri impuse la . 
masculin conduce, francezul Alain 
Calmaț cu 529,4 . puncte urmat de . 
Schnelldorfer (R.F.G.) —521,8 puncte 
și Peter Jones (Austria) — 490,3 
puncte.

„Cupa Europei“ 
la gimnastică

Cea de-a 4-a- ediție a-,,Cupei Euro
pei“ la gimnastică feminină se va 
disputa în zilele de 20 și 21 aprilie, la 
Paris și va reuni sportive din 21 de 
țări, printre care : U.R.S.S., R. P.
Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, Italia. Suedia, 
Anglia și altele. Fiecare țară poate 
prezenta în această competiție cîte 
două gimnaste. Programul este alcă
tuit numai din exerciții libere la pro
bele clasice : bîrnă, sol, sărituri și 
paralele.

Ultima ediție a „Cupei Europei" la 
gimnastică feminină a avut loc în 
’961 la Leipzig, titlul de campioană 
. solută fiind cîștigat atunci de 

Larisa Latîniha (U.R.S.S.).

Reuniunea de box 
de la Floreasca

In reuniunea de box desfășurată 
aseară în sala Floreasca, Puiu Ni
colae l-a învins la puncte pe D. Ră- 
galiè, Șt. .Cojan a obținut decizia în 
fața lui I. Ivan iar C. Ciucă a dispus 
la puncte de I. Ötvos. La cat. ușoară 
Ion Dinu a cîștigat net la puncte în- 
tîlnirea cu Ion Marin.

„Șarjele“ laboratoarelor
(Urmare din pag. I-a)

Aujeszkl și anfipestos porcin lapinizaf. 
Mărirea duratei de folosire a acestor 
vaccinuri la 1-2 ani dă putința- ca pro
cesul de producție să decurgă ritmic, 
fără vîrfuri sau stagnări, așa cum era 
înainte.

Ținînd seama de aceste avantaje, 
cercetătorii institutului se preocupă in
tens de punerea la punct a proceselor 
de liofilizară și pentru alte vaccinuri.

ÎN LABORATOARELE
DE FIOLÄJ

Pentru a-și păstra puritatea pînă la 
folosirea lor în unitățile agricole, pro
dusele biologice ale institutului sînt su
puse unu! întreg proces de transforma
re. Marea majoritate a produselor trec 
prin laboratoarele de fiolaj, unde mîi- 
nlle unor muncitoare destoinice ca Ma
ria Rusu, Dobrița Mihăiescu. Ioana Min- 
cu, Maria Gros .și.altele le fio.lează în 
condiții de sterilitate perfectă. Aici pînă 
și aerul este sterilizai cü ajutorul raze
lor ultraviolete. Muncitoarele îmbrăcate 
în alb, purfînd măști de tifon ca la spi
tal, dozează ' vaccinurile cu o precizie 
uimitoare. Așa se face că brigada con
dusă de Leontina Bunea reușește să 
execute cîte 8 000 de fiolări zilnic — 
cu 3 000 mai mult, față, de plan.

Toate produsele finite sînt supuse 
Unor controale exigente din "punct de 

rea bazei furajere", .„Măsuri de 
prevenire, și combatere a bolilor 
frecvente la tineretul taurin și com
baterea sterilității la vaci“, „Meca
nizarea procesului de producție în 
zootehnie și eficacitatea economică". 
Referatele au fost completate cu o 
serie de schițe și planșe care au 
permis celor peste 120 de partici- 
panți să-și însușească temeinic pro
blemele expuse.

Pe marginea lor, au purtat discuții 
numeroși tovarăși. Ei s-au referit în 
mod deosebit la importanța asigu
rării bazei furajere, a, mecanizării 
lucrărilor în sectorul zootehnic, la. 
asistența zooveterinară etc.

acum pregătirile. La Londra, echipa ’An- 
gliei a dispus cu scorul de 8—2 de Irlan
da. în orașul Göteborg, selecționata Sue
diei a învins cu . 6—4 echipa Olandei-. 
Echipa de tineret à Suediei a învins cu 
7—3 echipa Finlandei (tineret). în sfîrșit, 
la Helsinki, prima echipă a Finlandei a 
întrecut cu 9—1 pe cea a Danemarcei.'

Federația maghiară de -fotbal a alcătuit 
loturile reprezentative în vederea întîl- 
nirilor pentru „Cupa Europei” și prelimi
nariilor turneului olimpic.. în echipa. A au 
fost incluși : Ilk'u,' Matrai, Moszoly, So- 
vari, Ihasz, Solymosi, Sipos, ■ Magy, San
dor, Gorocs, Albert, Tichy, Fenyvessi, 
Rakosi. Lotul olimpic cuprinde pe : Gelei, 
Szarka, Marosi, Kurtosi, Novak, Szepesi, 
Palotai,-Perecsi, Molnar II, Nogradi, Bene, 
Komora, Farkas. Nemes,

★
în meci 'retur pentru „Cupa campioni

lor europeni” la baschet (masculin), O- 
limpia Ljubljana a învins cu scorul de 
129—94 (64—55) formația Alsace de Bag- 
nolet, campioana Franței, Baschetbaliștii 
iugoslavi s-au calificat pentru sferturile' 
de finală.

★
Campionatele, europene de box de la 

Moscova încep la 28 mai, dar pugiliștii 
din numeroase țări și-au început de pe

H O C
Echipa de Hochei pe gheață a R. P. 

Romîne își continuă pregătirile în 
vederea „Cupei orașului București“ 
(19—24 februarie) și a „mondialelor" 
de la Stockholm, susținîncl noi me
ciuri de verificare. Sîmbătă pe pa
tinoarul artificial, echipa noastră va 
întîlni de la orele 19 selecționata 
Iugoslaviei. A doua zi la Brașov, 
cele două echipe vor disputa meciul 
revanșă.

*
Comitetul de organizare a campio

natelor mondiale de hochei pe ghea
ță a fost informat de federația nor
vegiană că echipa Norvegiei renunță 
să mai dispute meciul de baraj cu 
R. F. Germană pentru calificarea în 
grupa A, preferind să joace în ca
drul grupei B.

în această situație, R. F. Germană

vedere al purității și eficacității lor. în 
afara probelor de laborator se fac și 
așa-numitele probe „pe viu“, folosin- 
du-se un mare număr de cobqi, șoareci 
albi, iepuri etc.

în ultimii ani s-au obținut realizări și 
în ce privește studierea mijloacelor de 
prevenire și combatere a bolilor inter
ne și parazitare care produc cele mai 
mari pagube la animale. Merită să fie 
subliniat că un colectiv de cercetători 
condus de dr. Gheorghe Olteanu a sta
bilit un complex de măsuri pentru a 
preveni și a combate unele boli para
zitare, cum sînt dictiocauloza, echinoco- 
coza. cenuroza. gălbeaza, ascaridioza și 
altele. Important este că acestea pot fi 
prevenite nu atît prin - medicamente 
costisitoare, cî* mai ales prin aplicarea 
complexulu’ de măsuri stabilit, la care 
sînt chemate să-și dea- contribuția con
ducerile unităților agrkole socialiste, 
toți specialiștii din agrkullură și masa 
largă a îngrijitorilor de animale.

Pentru preven^ea eChinococozei, cea 
-nai mare eficacitate o are reducerea 
numărului de cîini și dehëlminlizarea 
celor rămași prin simpla administrare 
în hrană a tabletelor de arecolină, or
ganizarea pășunaliilui rațional al ani
malelor adăpatul cu apă potabilă.

Pentru preveni-ea tasc'olozei (gălbea. 
za) la ovine și bovine s-a stabilit un 
complex de măsuri. Cele mal impor

INFORMAȚII
® Marți seara a avut loc la Casa prie

teniei romîno-sovietice din Capitală con
ferința „Un important eveniment științi
fic — conferința de endocrinologie de la 
Moscova”. A vorbit acad.. Ștefan Milcu, 
secretar prim al Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

• Sub bagheta dirijorului polonez Ka- 
roi Stryja, orchestra simfonică a cinema
tografiei a prezentat aseară în sala Ate
neului R. P. Romîne un concert simfonic. 
Soliștii concertului au fost violonceliștii 
Radu Aldulescu și Vladimir Orlov.

© In sala Galeriilor de Artă din Calea 
Victoriei 132 s-a deschis o expoziție de 
desene și gravuri semnate de graficianul 
Nicolae Săftoiu. Expoziția cuprinde 30 de 
lucrări inspirate din opera lui Mihaij Sa- 
doveanu.

★
Echipele de tenis de masă ale Angliei 

în vederea campionatelor mondiale de la 
Praga au fost alcătuite astfel : masculin : 
Jan Harrison, Chester Barnes, Brian Mer-, 
rett, David Kremmer i feminin : Diana 
Rowe, Mary Shannon, Leslie Bell. Barnes 
a cîștigat recent campionatul Angliei -iar 
Kremmer campionatul Țării Galilor. Ar 
cești jucători vor evolua la campionatele 
internaționale ale R.F. Germane de. „la 
Frankfurt pe Main, și la campionatele An
gliei de la Brighton.

HEI
sG califică în grupa Ä. care va reuni 
opt echipe : U.R.S.S., Canada, R. S. 
Cehoslovacă, S.U.A., R. D. Germană, 
Finlanda, R. F. Germană și Suedia. 
Participantele la această grupă își 
dispută titlul mondial și european.

Grupa B va cuprinde 7 formații : 
Norvegia, Elveția, R. P. Romînă, 
R. P. Polonă, Anglia, Franța și Iugo
slavia. După cum se știe, campiona
tele mondiale vor avea loc la 
Stockholm între 7 și 17 martie.

k
Pregătindu-se pentru meciurile de 

hochei pe gheață cu echipa S.U.A., 
reprezentativa U.R.S.S. a susținut un 
meci de antrenament cu selecționata 
secundă pe care a întrecut-o cu 9—2.

Prima întîlnire dintre hocheiștii 
sovietici și americani va avea loc la 
7 februarie, în Palatul Sporturilor 
din Moscova.

tante s-au dovedit a fi asanarea pășu
nilor și stropirea lor cu o soluție de 
piatră vînătă și cu alte substanțe chi
mice pentru distrugerea unor melci pur
tători de paraziți, care trăiesc în mediu 
umed, precum și tratarea animalelor 
bolnave.

Cercetătorii institutului, pe baza a 
numeroase experiențe în condiții de 
teren, au dovedit că pentru preveni
rea unor boli Infecțioase ca holéra 
aviară, pasteureloza bovină, parafifusul 
purceilor și altele, rolul condițiilor de 
alimentație și îngrijire este mai im
portant decît orice tratamente. Chiar 
dacă microbii unor asemenea boli 
persistă la animaiele sau la păsările 
sănătoase, ei nu sînt în măsură să 
producă boala decît dacă apar defi
ciențele de alimentație și îngrijire, 
care slăbesc rezistența organismului. 
Toate acestea arată că îmbunătățirea 
condițiilor de hrăniră și îngrijire că și 
aplicarea măsurilor generale de pre
venire a inlioducerii bolilor în fer
me au o importanță deosebită pentru 
apărarea sănătății animalelor și păsă
rilor.

Cercetătorii institutului au în față 
un cîmp larg de activitate. Orientîn- 
du-și ma- mul’ activitatea spre găsirea 
mijloacelor de prevenire a bolilor 
care produc cele mai mari pagube, 
îmbunătățind mijloacele de diagnos
tic, cercetătorii vor contribui tot mai 
mult la apărarea sănătății animalelor.

^)e. ie unt
din toată, (ara

PREGĂTIRI PENTRU CAMPA
NIA DE PRIMĂVARA. Colecti
viștii din comuna Hurezani, ra
ionul Gilort, se pregătesc din vreme 
pentru campania de primăvară. Ei 
au procurat o parte din sămînța de 
porumb și au reparat utilajele pe 
care le vor folosi la însămînțări. Pe: 
terenul repartizat grădinii de legu
me au fost transportate 200 tone gu
noi de grajd. (De la Ileana Păfru, 
colectivistă).

/ CONSFĂTUIRE CU RESPONSA
BILII BRIGĂZILOR ȘTIINȚIFICE. 
Comitetul regional de cultură și 
artă Maramureș a organizat marți 
în orașul Baia Mare o consfătui
re cu responsabilii celor 37 de 
brigăzi științifice din regiune. Nu
meroși participanți au expus me
todele folosite și rezultatele obți
nute în munca culturală. A fost 
relevată, printre altele, experien
ța unor brigăzi științifice, cum 
sînt cele din Sighet, Vișeu și Ne
grești.

FILM MEDICAL. — Studioul ci
nematografic „Al. Sahia" a rea
lizat un nou film medical : „Școa
la mamei“, destinat tinerelor 
mame. Filmul a fost prezentat în 
primă vizionare la simpozionul 
cadrelor medii de ocrotire sanita
ră din București.

CURSURI PROFESIONALE. Secția 
sanitară și de prevederi sociale a . re
giunii Suceava a organizat un curs 
profesional la care au participat su
rori de ocrotire din oraș și din raioa
nele Fălticeni și Gura-Humorului. Lec
țiile au fost predate de medici specia
liști în pediatrie și obstetrică. Cursuri 
asemănătoare au fost organizate și în 
orașele Botoșani, Rădăuți și Cîmpu- 
lung-Moldovenesc.

IN CINSTEA COLECTIVIȘTI
LOR FRUNTAȘI. La căminul 
cultural din comuna Feleac, regiu
nea Cluj, a fost organizată o ma
nifestare culturală închinată co
lectiviștilor fruntași. Cu această 
ocazie au fost trecute în revistă 
succesele obținute de gospodărie 
în anul trecut și perspectivele de 
dezvoltare. A urmat un program 
artistic dat 'de formațiile căminu
lui cultural.

FILMUL LA SATE. Cele două 
etape ale festivalului filmului 
pentru sate, care s-a încheiat de 
curînd, s-au desfășurat în peste 
300 localități din regiunea Plo
iești. Filmele artistice, documen
tare, pe teme agrozootehnice și 
jurnale de actualități au fost vă
zute de peste 400 000 de colecti
viști. - ■ -, - - -•

GATA PENTRU A IEȘI ÎN CÎMP. 
Peste cîteva zile, întreg utilajul 
S.M.T.-ului Fetești va fi gata de a 
ieși în cîmp. Pînă acum mecaniza
torii de aici au revizuit toate plu
gurile, semănătorile, cultivatoarele 
și sapele. Procentul de reparații la 
tractoare a ajuns la 96 la sută. Co
misia de recepționare a dat un 
bun calificativ reparațiilor execu
tate; Sînt fruntași mecanizatorii 
Alexandru Nițu, Ștefan Chiru, Ior- 
gu Drăgan și alții. (De la D. Lau- 
rènfiu, activist de partid).

RECORD EDITORIAL

Dintre cărțile editate în întreaga, 
lume fiecare a patra carte apare în. 
Uniunea Sovietică. Revista „Nede- 
lia" relatează în ultimul său număr 
că în anul 1962, în U.R.S.S. au fost 
editate 76 700 cărți intr-un tiraj total 
de 1,2 miliarde exemplare. Lucră
rile lui Lev Tolstoi au fost reedi
tate în U.R.S.S. de peste 1900 
de ori într-un tiraj total de 105 mi
lioane exemplare, iar lucrările lui 
Pușkin — de peste 2 000 ori într-un 
tiraj total de 98 milioane exemplare. 
Lucrările lui Maxim Gorki au apă
rut în 99 milioane exemplare. Uni
unea Sovietică ocupă primul loc în 
lume în privința apariției lucrărilor 
scriitorilor și ale oamenilor de știin
ță din alte țări.

SE SCUFUNDĂ INSULELE HAWAI ?

Dr. Francise Shepard, profesor de 
geologie marină din California, afir
mă că, în timpul unei croaziere pe 
care a efectuat-o în împrejurimile 
Honolulului. a putut să constate că 
insulele Hawai se scufundă încet în 
ocean. Se pare însă că pericolul nu 
este atît o'e grav, deoarece ele nu se 
scufundă decît cu 5 centimetri în 100 
de ani.

A MURIT ÎN DUEL

Studentul Grosswiele, membru al 
asociației „Rheno-Nicaria" din Mann
heim (R.F.G.), a murit într-o circiu
mă din localitate în timpul unui duel 
cu un membru al asociației studen
țești „Hermunduria" din Heidelberg, 
în R.F.G., duelurile între studenți 
mai sînt totuși admise — scrie ziarul 
„Die Welt“.

PILOT... DE NEVOIE

Tn timpul zborului, pilotul unui avion 
de pasageri care urma să aterizeze la 
New York a leșinat, rămînînd in stare 
de inconștientă în fata aparatelor. Deși 
lipsit de cele mai elementara noțiuni de 1 
pilotaj, unul dintre pasageri a preluat '

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 
3 februarie a avut loc în sala mare 
a Radioteleviziunii belgiene concer
tul orchestrei emisiunilor lirice, diri
jat de Mihai Brediceanu. Programul 
a inclus lucrări de Enescu, Mozart 
și Richard Strauss.

■ . *
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Du

pă cum transmite M.T.I., la 4 fe
bruarie a sosit la Budapesta delega
ția Ministerului învățămintului al 
.Republicii Populare Romîne, con

Pierderi pricinuite trupelor diemiste 
de partizanii sud-vietnamezi

SAIGON 5 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor corespondentului agenției 
France Presse, în ultimele zile, în 
Vietnamul de sud au avut loc mai 
multe ciocniri între forțele patrio
tice și trupele diemiste.

Recent, relatează corespondentul, 
partizanii au atacat un post diemist 
de lîngă satul strategic din provin
cia Quang Ngai și au aruncat în aer 
un turn de pază din provincia Binh 
Dinh.

La 2 februarie, în plină zi, două 
companii de partizani au atacat un 
avanpost diemist în apropierea loca
lității Trang Bang, din provincia 
Tay Ninh.

în dimineața de 3 februarie parti
zanii sud-vietnamezi au lansat un 
nou atac împotriva avanpostului 
diemist din provincia Chuong Thien. 
Diemiștii au chemat în ajutor avia
ția. Pierderile forțelor diemiste au 
fost cifrate la 16 morți, printre care

Samavolniciile polițienești 
din Republica sud-Africană
LONDRA 5 (Agerpres). — Ulti

mele victime ale samavolniciei poli
țienești din R.S.A. sînt cunoscutul 
avocat din Johannesburg Joe Slovo 
— càre a apărat de curînd pe Nel
son Mandela, fostul secretar general 
al partidului, astăzi interzis, „Con
gresul național african“, și, de ase
menea, soția sa, Ruth Slovo, redac
tor al săptămînalului progresist 
„Spark“.

Pe baza faimoasei legi de „repri
mare a activității comuniste“, lui 
Joe și Ruth Slovo li s-a interzis pe 
termen de 5 ani să. întrețină relații 
cu oamenii urmăriți de lege și să 
părăsească orașul Johannesburg.

Au fost supuși represiunilor auto
rităților, după cum comunică cores
pondentul agenției Reuter din Jo
hannesburg, William Shop, fostul se
cretar general al Congresului sindi
catelor din R.S.A., și Dennis Bru
tus, secretarul Asociației sportive a 
R.S.A. Lui W. Shop și lui D. Brutus 
le este interzis în decurs de cinci 
ani să părăsească Johannesburgul și 
să participe la orice fel de adunări. 
O dată pe săptămînă ei sînt obligați 
să se prezinte la poliție.

comanda avionului. Urmînd cu minu
țiozitate toate instrucțiunile transmise 
prin radio de pe aeroport, el a reușit 
să aterizeze în condiții normale,

TRANSPLANTAREA RINICHIULUI

Două mari spitale din Londra, „Saint 
Mary” și „Westminster”, au experimen
tat o nouă tehnică de transplantare a 
rinichiului Pînă acum această operație 
se putea efectua numai cînd se găsea 
un donator; Medici’ englezi au trans
plantat însă un rinichi de la o persoană 
care a încetat din viată. O foarte recen
tă operație de acest fel a reușit perfect.

EROISMUL UNEI MAME

In urma exploziei unei sobe cu 
gaz, casa familiei Dupuis din St. 
Adelaide (Canada) a luat foc. Pă
rinții și doi copii mari au reușit să 
fugă din casă. Ceilalți 10 copii în 
vîrstă de 2—13 ani au rămas în clă

dusă de prof. dr. Stefan Bălan, ad
junct al ministrului învățămintului.

★
BERLIN 5 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță vizita la Berlin pen
tru un schimb de experiență a unei 
delegații, a Sfatului popular, al ora
șului București, sub conducerea 
vice-președintelui Sfatului popular 
al Capitalei, Constantin Petcu. Oas
peții romîni vizitează, printre altele, 
întreprinderi de prestații de servicii 
șt studiază unele probleme ale admi
nistrației de locuințe și ale comer
țului. , ' .

doi aviatori americani și mai mulți 
răniți. Au fost capturate mai multe 
arme.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Generalul Wheeler, șeful statului 
major al forțelor terestre america
ne, care s-a întors săptămîna trecu
tă din Vietnamul de sud, a ținut la 
4 februarie o nouă conferință de 
presă.

După ce a făcut cunoscute o serie 
de date prin care a încercat să con
vingă opinia publică că din punct de 
vedere politic, economic și militar, 
situația este în favoarea diemiști- 
lor și a susținătorilor lor, Wheeler 
a recunoscut necesitatea schimbării 
tacticii de luptă deoarece, după cum 
a constatat el, „partizanii sud-viet
namezi care luptă de aproape 15 ani 
sînt bine organizați".

Wheeler a subliniat că nu trebuie 
întreprinsă nici o măsură de redu
cere a numărului consilierilor mili
tari în Vietnamul de sud sau a can
tităților de arme și muniții. El a 
precizat că în prezent în Vietnamul 
de sud se găsesc 11 000 de consilieri 
și soldați americani.

Din nou despre cazul „Der Spiegel“
BONN 5 (Agerpres).— La 4 fe

bruarie, la Bonn a fost dată publici
tății,- în cele din urmă, darea de 
seamă guvernamentală despre acțiu
nea polițienească împotriva revistei 
„Der Spiegel“ din Hamburg. Aceas
tă dare de seamă este o nouă încer
care a guvernului de a justifica sa
mavolnicia și acțiunea ilegală săvîr- 
șite de autorități, și de a scoate 
basma curată persoanele participan
te la această acțiune.

Guvernul însă nu a reușit acest 
lucru. Dările de seamă ale unor mi
nistere sînt în vădită contradicție 
una cu alta,. fapt ieșit la iveală 
mai fățiș în problema arestă
rii redactorului-șef adjunct al re
vistei „Der Spiegel“, Konrad Ahlers, 
în Spania. Fostul ministru de război 
Strauss, așa cum s-a confirmat din 
nou în darea de seamă, a acționat 
fără să țină seama de legi și de 
dreptul internațional.

Căutînd să obțină arestarea lui 
Ahlers, care se afla pe atunci în 
Spania, Strauss a spus reprezentan
ților ambasadei vest-germane la 
Madrid că acționează cu știrea can
celarului Adenauer și a ministrului

direa cuprinsă de flăcări. Intr-o în
cercare disperată de a-și salva co
piii, Fernande Dupuis a intrat din 
nou în locuinfă. Gestul el eroic nu 
i-a putut însă salva pe copii. Mama 
a pierit împreună cu el în flăcări.

CÎT VENITUL ANUAL
AL UNEI MUNCITOARE-

Trei zile înainte de revelion, Hartmann 
Freiherr von Richthofen, un „nobil” vést- 
german, de 12 ani proprietarul cazinouri
lor din Baden-Baden și Konstantz, a des
chis noul său cazinou de pe insula Corfu 
— relatează revista vest-germană „Der 
Spiegel“. Bogătași și oameni „intluenfi“ 
din Occident, vizitatori ai insulei, vin în 
limuzine luxoase la castelul Achilleion 
pentru ca, la un pahar de șampanie, să-și 
încerce norocul. Lumina farurilor de 
automobile trece mai întii peste un 
șir de oameni Imbrăcafi sărăcăcios, se

PARIS. Tn semn 
de protest împo
triva punerii în 
libertate a cri
minalilor de răz
boi Oberg și 
Knochen, din ordi
nele cărora în anii 
1942—1944 au îosl 
asasinați peste 
80 000 de francezi, 
foștii luptători din 
existență au or- 
•anizat o demons 
rație a tăcerii și 
'u depus coroane 
ie flori la monu
mentul ridicat în 
nemorîa victime 
n nazismului.

XTERNE
„Marte-1" 

iși continuă zborul
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 

intervalul 31 ianuarie—5 februarie 
s-au stabilit din nou în mai multe 
rînduri legături radio cu stația au
tomată „Marte-1". De pe bordul sta
ției s-au recepționat pe canale te- 
lemetrice diverse informații științi
fice, precum și date referitoare la 
funcționarea sistemelor și agregate
lor stației.

La 6 februarie, ora 9, stația „Mar
te-1" va avea următoarele coordo
nate astronomice: ascensiunea dreap
tă — 6 ore 35 minute, declinația — 
32 grade 52 minute. La această oră 
stația- se va afla la o depărtare de 
52 018 000 kilometri de pămînt. De- 
plasîndu-se treptat pe bolta cereas
că, stația „Marte-1“ urmează să 
treacă în zilele care vin din conste
lația „Vizitiul" în constelația „Ge
menii".

Riposta
'dată intervenționiștilor 
la granițele yemenului
SANAA 5 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat transmis de coman-- 
damentul trupelor republicane Ye
menite, la 4 iebruarie a fost res
pinsă o nouă încercare de infiltrare 
pe teritoriul yeuienit de la granița 
cu Arabia Saudită, Trupele agre
soare au pierdut 170 de soldați. 
Postul de radio Sanaa anunță că 
trei ofițeri saudiți s-au refugiat pe 
teritoriul yemenit și au cerut autorită. 
ților yemenite azil.

★
CAIRO. Potrivit relatărilor presei 

din Cairo. în Arabia Saudită vor în
cepe la 5 februarie manevre militare 
ale subunităților forțelor armate a- 
mericane. Ziarul „Al-Ahram” scrie 
că la aceste manevre vor lua parte 
subunități americane de parașutiști. 
Scopul acestor demonstrații militare 
americane, subliniază ziarul, este 
de a apăra regimul monarhic al 
Arabiei Saudite de influența revolu
ției din Yemen .

afacerilor externe, Schröder. In a- 
celași timp, Schröder arată în da
rea sa de seamă că nici el însuși 
nici alți funcționari superiori ai mi
nisterului său nu au fost informați 
în prealabil de Strauss.

După cum reiese din conținutul 
dării de seamă guvernamentale, can
celarul Adenauer a jucat, de ase
menea, un rol de seamă în acțiunea 
împotriva revistei „Der Spiegel“. El 
a fost încunoștiințat de la bun în
ceput de lovitura pregătită împotri
va revistei hamburgheze. Strauss 
l-a informat în repetate rînduri 
despre acest lucru. într-una din con
vorbirile cu Strauss, Adenauer a de
clarat că el, „cu toată autoritatea 
sa“, este pentru măsuri împotriva 
lui „Der Spiegel“ și Strauss poate 
oricînd să se •' refere la aceasta.

In legătură cu darea de seamă 
publicată, în cercurile observatori
lor politici de la Bonn se consideră 
că guvernul nu a reușit să-și decli
ne vina pentru această acțiune ile
gală. De aceea, după cum se arată 
aici, „cazul „Der Spiegel« mai poate 
încă să atragă : pentru guvern con
secințe extrem de serioase".

oprește, parcă, o clipă, asupra basmalelor 
femeilor, care le acoperă jumătate din 
fafă, iar apoi se îndreaptă asupra poli
țiștilor și a lacheilor cazinoului, în livrea 
alb-albastră.

Aceste femei, hărăzite să îndeplinească 
munci din cele mai grele, au cărat luni 
de-a rîndul, la deal, pe capetele lor, 
mortar, var șl pietre necesare ridicării 
noului cazinou care poartă numele erou
lui antic Achlle".

...Sila de fildeș cade surd. începe mu
tarea jetoanelor din care „unul sirtgur 
valorează cit venitul anual al unei mun
citoare din Corfu”.

APĂ DIN SENA
PENTRU- ROTTERDAM

Zilele trecute trei nave petrolie
re cu o capacitate de 30 000 de tone 
au părăsit portul Rouen încărcate Cu 
apă din rîul Sena cu destinația Rot
terdam. Această încărcătură ciudată 
se datorește faptului că. în urma 
unei furtuni, marea s-a revărsat 
peste rîul care alimenta cu apă in
dustrială întreprinderile orașului 
Rotterdam și pentru punerea lor în 
funcțiune fabricile aveau nevoie ur
gentă de apă dulce.

ECRANIZAREA UNUI ROMAN 
AL LUI THOMAS MANN

Societatea cinematografică ame
ricană „United Artists" a propus ac
torului vest-german Oskar Werner 
rolul principal pentru proiectata 
transpunere pe ecran a romanului 
„Der Zăuberberg" (Muntele vrăjit) de 
Thomas Mann. Filmul urmează să 
fie realizat de regizorul Tules Daesin.

URME ALE ETRUSCILOR

In urma unor săpături arheologice 
efectuate în localitatea Barbarano 
(Italia) au fost descoperite statuile 
a doi sfineși etrusc!. Sfincșii înari
pați. a căror lungime este mai mare 
de șase picioare și care au fost 
ciopliți dintr-o piatră de culoare ro
șie închisă, se pare că aparțin unui 
vechi și mare mormînt etrusc. Ex- 
perții au stabilit că cei doi sfineși 
datează din secolul al III-lea sau al 
IV-lea dinaintea erei noastre.. Loca
litatea Barbarano este așezată pe 
locul orașului antic etrusc Mantu- 
ranum, care s-a aflat sub domina
ția altui mare oraș etrusc, Tarquinia.
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TIRISCURTE
Pentru dezvoltarea

colaborării internaționale Asiei si Africii->
TOKIO 5 (Agerpres).— La 5 februa

rie s-a semnal la Tokio un nou acord 
pe termen lung cu privire la schimbul 
de mărfuri și plat* dintre U.R.S.S. și 
Japonia pe anii 1963—1965. Acordul 
a fosf semnat de N. S. Patolicev, mi
nistrul comerfului exterior al U.R.S.S., 
și Ohira, ministrul afacerilor externe a1 
Japoniei. Totodată a avut loc un schimb 
de scrisori cu privire la dezvoltarea 
comerțului între regiunile din 
Orient ale U.R.S.S. și Japonia, 
precum și scrisorile schimbate 
două părți prevăd extinderea 
a comerțului între U.R.S.S. și

*
BONN 5 (Agerpres).— După cum 

anunță agenția Associated Press, 
președintele Partidului liber 
crat, Mende, s-a pronunțat 
drul unei ședințe comune a 
cerii partidului, care a avut loc în 
Berlinul occidental, pentru o „apro
piere treptată“ între cele două state 
germane. Mende a declarat că a- 
propierea între cele două state ger
mane ar putea duce la discutarea 
de către „adjuncții miniștrilor de 
externe ai celor două state germane 
a problemelor culturale, economice 
și sportive, care interesează ambele 
state germane“. Anul 1963, a decla
rat Mende, trebuie să devină „anul 
unor întîlniri și tratative între Est 
și Vest“.

Ziarul „Die Welt“ relatează că în
tr-o declarație făcută la Helsinki, 
profesorul Friedensburg, membru 
creștin-democrat al Bundestagului, a 
afirmat că „Republica federală tre
buie să-și întărească și să-și îmbu
nătățească relațiile cu Uniunea So
vietică. Acest lucru se poate realiza 
numai printr-o politică externă re
zonabilă“.

Extremul 
Acordul 
de cele 
continuă 
Japonia.

denio- 
în ca- 
condu-

are aceleași interese, de a se declara 
neutră, autorul scrie că în condițiile 
în care cele două țări vest-europene 
și-ar declara neutralitatea, dezarma
rea generală și totală ar fi mult mai 
ușor de înfăptuit.

Referindu-se la politica externă a 
U.R.S.S., prof. Lavergne subliniază : 
„fiecare om dotat cu o clarviziune 
minimă știe că Moscova nu are alt 
scop decît substituirea competiției 
atît de periculoasă a armamentelor 
cu competiția pașnică a activității 
economice“ și arată în concluzie că 
„securitatea tuturor națiunilor din 
Est și din Vest nu poate rezulta de
cît din dezarmarea generală și con
trolată a statelor".

MOSHI 5 (Agerpres). — La 4 fe
bruarie la conferința de solidaritate 
a popoarelor Asiei și Africii a luat 
cuvîntul Yussef Es Sibai, secretar 
general al Secretariatului permanent 
al Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii. El a declarat 
că cea de-a treia conferință de so
lidaritate a popoarelor Asiei și Afri
cii s-a întrunit în momentul cînd 
lupta pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, pentru independen
ță națională capătă o deosebită im
portanță. Totuși, numai în Africa 27 
de țări și teritorii se mai află încă 
sub jugul colonial.

Mișcarea noastră, a cărei sarcină 
fundamentală este lupta împotriva

Intervențiile reprezentanților 
R. P. Romîne

internafionale 
tehnicii în in-

*
PARIS 5 (Agerpres). — Revista 

„Tribune des Nations“ a publicat în- 
tr-unul din numerele sale un arti
col semnat de B. Lavergne, profesor 
onorific la Facultatea de drept din 
Paris, cu titlul „Alianța Atlantică și 
neutralitatea Franței". In acest ar
ticol Lavergne se pronunță în fa
voarea politicii de neutralitate. In 
locul participării la N.A.T.O., el pro
pune o altă linie a politicii externe 
franceze : afirmarea neutralității 
care ar corespunde interesului vital 
al Franței, acela de a fi là adăpost 
de război. Prin aceasta Franța va 
obține o securitate totală.

După ce demonstrează că Anglia

de

I

Deschiderea unei expoziții 
la Palatul Națiunilor din Geneva

GENEVA. La 4 februarie a fost 
Inaugurată la Palatul Națiunilor din 
Geneva o expoziție care cuprinde 
peste 6 000 de lucrări și articole 
științifice prezentate de un număr 
de țări membre ale O.N.U., precum 
și de Organizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.), Organizația Națiunilor Uni
te pentru educație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.), Agenția Internaționa
lă pentru energie atomică (A.I.E.A.). 
Cele aproape 200 de lucrări și arti
cole cu caracter tehnic și științific 
expuse de țara noastră sînt consulta
te cu un deosebit interes de nu
meroși participanți la conferință.

pentru folosirea științei 
și tehnicii in interesul regiunilor insuficient dezvoltate

GENEVA 5 (Tri
misul special Ager
pres, C. Benga 
transmite) :

La 5 februarie au 
continuat la Ge
neva lucrările conferinței 
pentru folosirea științei și
(eresul regiunilor insuficient dezvoltate.

în ședința de dimineață au fost dis
cutate problemele legate de dezvol
tarea agriculturii în țările insuficient 
dezvoltate din Asia, Africa și America 
Latină. B. R, Sen (India), directorul 
general al F.A.O. (Organizația pentru 
alimentație și agricultură), a făcut o 
expunere asupra programului de acti
vitate al F.A.O., în acest domeniu. 
R. W. Phillips, secretar științific pentru 
problemele agriculturii al conferinței, 
a prezentat un raport de sinteză asu
pra principalelor aspecte economice, 
sociale și agrotehnice care au fost for
mulate în studiile întocmite în acest 
sens și care urmează a fi examinate 
și dezbătute de conferință.

în raportul asupra dezvoltării
ansamblu a agriculturii, prezentat de 
dr. Carlos Chagas (Brazilia), Romînia 
a fosf citată printre alte țări, ca avînd 
o experiență pozitivă în acest dome
niu.

Luînd cuvîntul, acad. Vasile Malin- 
schi, secretar prim adjunct al Acade
miei R. P. Romîne, membru al delega
ției R. P. Romîne, a arătat că este ne
cesar ca alături de problemele tehni
ce să fie abordate și aprofundate as
pectele sociale și economice precum 
și măsuri organizatorice cerute de 
transformările structurii agrare care să 
ducă efectiv la mărirea producției a- 
gricole și la ridicarea nivelului mate
rial și cultural al populației din ță
rile în curs de dezvoltare. în mod 
deosebit, a subliniat vorbitorul, se im
pune înfăptuirea unor reforme agrare 
democratice, lichidarea oricăror forme 
de exploatare a maselor rurale, meca
nizarea agriculturii și îmbinarea dez
voltării agriculturii cu dezvoltarea in
dustrială în măsură să asigure avîntul 
agriculturii și a altor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Acad. V. Malinschi a făcut o expu
nere documentată a experienței R. P. 
Romîne în transformarea socialistă și 
perfecționarea metodelor de condu
cere a agriculturii, pentru asigurarea 
creșterii continue a producției agrico
le, vegetale și animale. Subliniind e- 
fectul acestor măsuri asupra îmbună
tățirii condițiilor de viață ale poporu
lui, e| a propus conferinței lărgirea și

activizarea schim
bului de experien
ță dinfre diferite 
țări în scopul solu
ționării problemei 
agrare.

ședinței de dimineață au 
U.R.S.S., 
Franței, 
Și alții.
consa- 

folosirea

în cursul 
mai luat cuvîntul delegați ai 
S.U.A., Angliei, Iugoslaviei, 
Australiei, Nigeriei, Finlandei

în ședința de după-amiază, 
erată problemelor legate de 
resurselor naturale în regiunile puțin 
dezvol’ate, a luat cuvîntul prof. Cosfin 
Murgescu, direc’or adjunct al Institu
tului de cercetă» economice al Aca
demiei R. P. Romîne care, referindu-se 
la ideea interdependenței strînse din
tre toate resursele, prezentată în ra
portul secretarului general al conferin
ței, și la faptul că punerea în valoare 
a uneia dintre resurse în folosul omu
lui antrenează inevitabil modificări în 
diferite alte domenii, a scos în eviden
ță necesitatea întocmirii ’ unor planuri 
cuprinzătoare de dezvoltare afîf pentru 
perioade scurte cît și de perspectivă în 
țările care pornesc pe drumul industria
lizării. El a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea dezvoltării unor forme variate 
de cooperare internațională în dome
niul valorificării resurselor naturale. 
Vorbitorul a arătat în continuare impor
tanța pe care o prezintă dreptul suve
ran al fiecărui popor asupra bogățiilor 
și resurselor naturale ale țării sale ca o 
condiție absolut necesară a unei pla
nificări reale de către stat și a desfășu
rării în mod 
ternaționale. 
vorbitorul a 
de-al doilea 
diții social-polifice 
fundamenta1 
gajată pe calea socialismului, a 
reușit să asigure valorificarea rațională 
și în interesul propriului ei popor a 
resurselor de care dispune. De aceea, 
a spus el, noi acordăm o înaltă însem
nătate hotărîrilor adoptate de O.N.U. 
cu privire la întărirea drepturilor suve
rane ale fiecărui popor asupra bogă
țiilor sale.

La ședința de după-amiază au mai 
luat cuvîntul I. P. Gherasimov și E, K. 
Feodorov, membri ai Academiei de 
Șfiinfe a U.R.S.S., S. Eklund, director 
general al Agenției Internaționale de 
Energie Atomică, M. S. Randhaw (In
dia), precum și delegați din Argentina, 
Izrael și alte țări.

echitabil a cooperării in- 
In legătură cu aceasta, 

subliniat că după cel 
război mondial, în con- 

și economice
schimbate, Romînia, an- 
calea

Malta vrea să fie liberă

imperialismului și colonialismului, 
pentru independență națională, a de
monstrat că se află printre puterni
cele forțe care se pronunță împo
triva războiului și agresiunii, pentru 
pace în întreaga lume.

în continuare raportorul a de
clarat că popoarele Asiei și Afri
cii acordă și vor acorda sprijin po
poarelor din țările Americii Latine 
în lupta lor pentru eliberare econo
mică, independentă națională și 
pace. Popoarele Asiei și Africii spri
jină lupta poporului cuban pentru 
independența și suveranitatea Cubei;

Trebuie zădărnicite încercările co
lonialiștilor care caută cu ajutorul a 
diferite grupări economice de tipul 
Pieței comune să-și mențină domi
nația în țările Asiei și Africii. Es 
Sibai a îndemnat la întărirea ■ cola
borării între toate forțele iubitoare 
de pace.

După raportul prezentat de Yussef 
Es Sibai au luat cuvîntul reprezen
tanții delegațiilor.

Populația Rhodesiei 
dorește să-și hotărască 

singură viitorul
LONDRA 5 (Agerpres). — Popu

lația africană de pe teritoriile care 
fac parte din Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului nu poate fi lipsită de 
posibilitatea de a-și hotărî viitorul. 
Rhodesia de nord trebuie să aibă 
dreptul de a se retrage din federație, 
drept care a și fost acordat Nyassa
landului, scrie ziarul „Daily Herald" 
într-un editorial.

Condamnînd tendirtța guvernului 
englez de a menține Federația Rho
desiei și Nyassalandului în interesul 
monopolurilor', ziarul scrie :

„Nu mai poate exista nici o spe
ranță că va fi menținută sub vreo 
formă federația politică a Nyassa
landului și Rhodesiei de nord cu 
Rhodesia de sud în care ar rămîne 
la putere guvernul colonilor albi. 
Guvernul Rhodesiei de sud nici mă
car nu, încearcă să creeze aparența 
că năzuiește spre egalitatea raselor. 
El promulgă noi legi draconice ur
mărind înăbușirea africanilor“.

HAVANA. Ziarele cubane consa
cră numeroase articole primei ani
versări a celei de-a Il-a Declarații 
de la Havana proclamate la 4 fe
bruarie 1962 la mitingul de masă al 
oamenilor muncii din Havana. „Po
porul cuban, se scrie în articolul re
dacțional al ziarului „Noticias de 
Hoy" din 3 februarie a adresat po
poarelor Americii un mesaj revolu
ționar, o chemare arzătoare la lupta 
pentru eliberare". Cea de-a doua 
Declarație de la Havana, subliniază 
ziarul, este o expresie a încrederii 
în masele populare, în victoria ine
vitabilă a popoarelor Americii 
Latine asupra imperialismului. In în
treprinderile, instituțiile, gospodă
riile de stat din Cuba au avut loc 
adunări ale oamenilor muncii con
sacrate acestei date memorabile.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genfia TASS, la 4 februarie s-a des
chis ședința generală a membrilor 
Academiei de Științe a U.R.S.S., care 
va discuta p'incipalele rezultate ale 
dezvoltării științei sovietice în anul 
1962. Mstislav Keldîș, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S. a 
rostit o cuvîntare.

ALGER. Mișcarea populară de eli
berare 
Alger 
că la 
binda 
le de , 
loniale portugheze, în cursul căreia 19 
solda}, portughezi au fost uciși și mai 
mulți răniți. Comunicatul arată că 
trupele portugheze bombardează cu 
intensitate pădurile din regiunea Lin- 
bruck, folosind avioane, morfiere și a- 
runcătoare de mine.

a Angolei a dat publicității la 
un comunicat în care se arată 
20 ianuarie a avut loc la Ca-
o
patrioji angolezi ți trupele co-

ciocnire între defașamenfe-

BELGRAD. Ziarul „Borba« anun
ță că în urma exploziei provocate 
de o bombă cu plastic a fost serios 
avariată clădirea ambasadei R. P. F. 
Iugoslavia din Bruxelles. Au fost dé 
asemenea avariate cîteva clădiri din 
vecinătate.

PARIS. La Paris au început tra
tative, care vor dura două zile, cu 
privire la intensificarea colaborării 
dintre serviciile de informații ale 
Franței și R. F. Germane. După 
cum anunță agențiile de presă, la 
aceste tratative participă secretarul 
de stat pentru informații al R.F.G., 
Günther von Hase, și ministrul in
formațiilor al Franței, Peyrefitte.

LENINGRAD. Cea de-a XVII-a se
siune a Adunării Generale a Aca
demiei de Științe Medicale a U.R.S.S.,

Politicieni occidentali despre eșecul 
tratativelor de la Bruxelles

LONDRA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru englez, Macmillan, a anun
țat la 5 februarie că la începutul 
săptămînii viitoare vor avea loc în 
Camera Comunelor dezbateri consa
crate eșecului tratativelor de la Bru
xelles cu privire la intrarea Marii 
Britanii în Piața comună. Anunțînd 
aceasta, primul ministru a refuzat 
totodată să răspundă la întrebările 
puse de membri laburiști ai Camerei 
Comunelor în legătură cu ceea ce ei 
au denumit „criza europeană“. în le
gătură cu convorbirile anglo-italiene 
care au avut loc recent la Roma, 
Macmillan a declarat că nu are de 
adătigaf nimic în plus față de ceea 
ce a fost anunțat în mod oficial în 
comunicatul comun. Răspunzînd u- 
nei alte întrebări, Macmillan a de
clarat că „guvernul britanic va spri
jini cU orice ocazie toate inițiativele 
menite să îmbunătățească relațiile 
Est-Vest".

în Piața comună este teama că An
glia va obține în Piața comună . a- 
ceeași pondere ca, de pildă, Ger
mania occidentală.

Regimul lui de Gaulle, a decla
rat Spaak, capătă un caracter na
ționalist tot mai pronunțat, el ame
nință cu încurajarea naționalismu
lui în toate celelalte țări. Spaak s-a 
pronunțat împotriva deținerii' supre
mației oricărei țări mari în Piața 
comună.

care s-a deschis la Leningrad, este 
consacrată problemelor virusologiei. 
La sesiune participă aproximativ 
I 000 de oameni de știință și medici 
sovietici de frunte, precum și repre
zentanți ai organizațiilor științifice 
din Bulgaria, Ungaria, R.D.G., Polo
nia și Cehoslovacia. Țara noastră 
este reprezentată de o delegație de 
medici în frunte cu acad. Șt. S. Ni
colau.

PARIS. Intr-un raport prezentat 
participanților la întrunirea parla
mentarilor din țările membre ale 
Pieței comune care se desfășoară la 
Strassbourg, vicepreședintele Comi
siei executive a Comunității Econo
mice Europene, Robert Marjolin, a a- 
rătat că în cursul anului 1962 balan
ța de plăți a Pieței comune a înre
gistrat un deficit de 1 300 000 000 do
lari.

LIMA. La universitatea din San 
Marcos (Peru) a avut loc un mare 
miting organizat de Comitetul na
țional al femeilor în apărarea deți- 
nuților politici. Cînd participanții la 
miting au părăsit clădirea univer
sității, ei au fost atacați de poliție 
cu arme de foc și gaze lacrimogene. 
Două persoane au fost rănite, șase 
studenți, printre care fiul poetului 
Gustavo Valcarsel. au fost arestați 
și maltratați.

MOSCOVA. Un grup de oameni 
de știință din Moscova au început lu
crările de restaurare a unor înregis
trări confinind cuvînfări ale lui Lenin 
— anunță TASS. Folosind aparatură 
modernă construită în U.R.S.S., restau
ratorii vor înlătura golurile în înregis
trări și vor căuta să le apropie cît 
mai mult de timbrul natural al vocii 
lui V. I. Lenin,

LONDRA. La 4 februarie s-a anun
țat că una din cele mai mari instituții 
financiare din Statele Unite, și anume 
„First National City Bank of New 
York“, a cumpărat de la banca londo
neză „London Marchant Bank“ 600 000 
acțiuni în valoare de 2 000 000 lire 
sterline. Banca americană a devenit 
astfel proprietara a 1/6 din întregul 
capital al confratelui său englez.

ALGER, 
în vizită 
Williams,
junct al S.U.A- pentru problemele 
africane. La 4 februarie, anunță a- 
genția France Presse, Williams a 
fost primit de primul ministru alge- 
rian Ben Bella. La sfîrșitul convor
birii, Ben Bella a declarat cores
pondenților de presă că printre pro
blemele discutate a figurat și aceea 
a „modalității în care Statele Uni
te pot să acorde ajutor Algeriei“.

în prezent, 
în Algeria 

secretar de

se află
Mennen 

stat ad-

MADRID. După cum transmite 
agenția France Preșse, la 4 februa
rie, pentru prima dată după mulți 
ani, în regiunile din nordul Portu
galiei și în Spania centrală a căzut 
un strat gros de zăpadă.

WASHINGTON. Luni a sosit la 
Washington Karl Carstens, secretar 
de stat la Ministerul de Externe al 
R.F.G. Misiunea lui Carstens, arată 
agenția France Presse, are în prin
cipal drept scop „să furnizeze guver
nului american precizări și explica
ții asupra atitudinii guvernului vest- 
german față de intrarea Marii Bri
tanii în Piața comună și asupra tra
tatului franco-vest-german semnat ■ 
recent la Paris“.

HANOI. Neputînd suporta batjocu
ra șj jignirile, soldații diemiști din 
tabăra militară de instrucție Tui- 
Hoa' (provincia Phu-Yen din Vietna
mul central) au ucis doi instructori 
americani. Autoritățile lui Ngo Dinh 
Diem au operat arestări în masă în 
rîndurile recruților.

LONDRA. Majoritatea 'guverna
mentală din Camera Comunelor a 
respins cu 317 voturi moțiunea de 
neîncredere în guvern prezentată de 
opoziția laburistă în legătură cu 
creșterea șomajului în țară. Pentru 
rezoluție au votat 236 de deputați.

CARACAS. Guvernul Venezuelei 
folosește aruncătoare de mine și a- 
viația în lupta împotriva patrioților. 
După cum anunță ziarul -;,Nacional“, 
avioane ale guvernului bombardează 
regiunile de munte din statul Fal
con, unde acționează partizanii. Fe
derația țăranilor din Venezuela a 
publicat în ziarul „darin“ o decla
rație de protest împotriva arestări
lor în mașă operate în rîndul țăra
nilor din statul Falcon, acuzați că 
sprijină pe partizani.

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., Prezidiul Comitetului 
permanent al conferințelor muncito
rilor pe întreaga Germanie a anun
țat printr-un comunicat că cea de-a 
17-a conferință a muncitorilor din 
Germania va fi'convocată la 9 mar
tie 1963 la Leipzig. Sînt 
muncitori și funcționari 
blica Federală.

invitați și 
din Rèpu-

LONDRA. După cum 
ziarul „Irish Worker’s Voice“, 
timele 12 luni numărul șomerilor din 
Irlanda a sporit cu 8 la sută, și a a- 
juns la 65 379.

relatează 
în ul-

Nu de mult, au avut loc la Londra, între reprezentanții ministeru
lui britanic .al coloniilor și o delegație a guvernului maltez, tratative 
cu privire la acordarea independenței Maltei — teritoriu cu regim de 
autoguvernare. Tratativele nu s-au -soldat decât ou un așa-zis aco.rd, 
privind „măsuri de pregătire" în vederea convocării unei alte confe
rințe pentru a cărei organizare nu s-a fixat, de altfel, nici o dată pre
cisă. In felul acesta se caută să se tergiverseze -mereu problema a 
cărei soluționare o c-er-e cu atîta insistență populația din Malta — 
acordarea independenței acestui teritoriu.
Istoria micului arhipelag maltez, 

situat în inima Mării Mediterane, 
este pe cît de veche, pe atît de fră- 
mîntată. Legendele povestesc că prin 
aceste locuri a navigat Ulysse, e- 
roul lui Homer.

...Situată la încrucișarea drumuri
lor maritime din Mediterana, Malta 
a lost ocupată, rînd pe rînd, de gre
cii antici, cartaginezi, romani, arabi, 
cavalerii cruciați, iar în anul 1800 a 
pus stăpînire pe ea Anglia.

Ocupația locuitorilor Maltei (su
prafață 316 km pătrați, populația 
329 000) este legată în special de 
șantierele navale engleze -, mul ți lo
cuitori se îndeletnicesc și cu agri- 
cultura. Suprafața agricolă este 
foarte redusă, 'pămîntul arabil însu- 
mînd doar aproximativ 17 000 hec
tare. Printr-o muncă asiduă, țăranii 
scot totuși cile 2—3 recolte pe an. 
Malta este vestită și ca producătoa
re de iructe : exportul ei de porto
cale, struguri, piersici, caise, curma
le, semințe de chimen datează din 
timpuri străvechi. Dar viața țărani
lor este extrem de grea, roadele 
muncii lor fiind împărțite între mo
șieri și biserică.

Locuitorii acestei insule au avut 
mult de suferit în timpul celui de-al 
doilea război mondial, Malta fiind 
bombardată fără cruțare de aviația 
nazistă și asediată luni de zile. Ur
mele războiului se mai văd încă in 
numeroase locuri. După război, An
glia a transformat insula într-o bază 
militară. în orașul La Valetta se află 
statul-major al comandamentului 
mediteranean al forțelor armate ale 
N.A.T.O. din Malta. In limbajul stra-

tegilor militari ea este numita nu în- 
tîmplător „port-avionul nescufunda- 
bil” din Mediterana.

Locuitorii insulei n-au încetat, în
să niciodată lupta pentru libertate, 
pentru independentă. In 1947, sub 
presiunea mișcării de eliberare, au
toritățile coloniale au iost nevoite

nu s-au declarat mulțumiți cu acea
stă măsură. In 1959 au avut loc mari 
demonstrații și greve ale muncitori
lor de ja șantierele navale din La 
Valetta, care s-au extins în întreaga 
tară. Autoritățile dit răspuns cu o a- 
devărată campanie de represiuni. In 
afară de numeroasele arestări, au 
fost concediat! peste 6 000 de munci
tori de la șantierele navale. Crește
rea mișcării de eliberare din insula

a determinat autoritățile colonialiste 
să instituie, în 1961, o comisie spe
cială „pentru studierea situației din 
Malta și elaborarea de propuneri în 
vederea promulgării unei noi consti
tuții". Singurul rezultat a fost că ar
hipelagul Malta și-a schimbat denu
mirea, devenind statul Malta. Guver
nul englez continuă să-și menfinä 
controlul asupra politicii externe, 
precum și asupra unei serii de pro
bleme ale viefii interne. în vara 
anului trecut, o delegație din Malta 
a dus tratative la Londra, în vede
rea obținerii unui ajutor financiar, 
care să scoată tara din situata eco
nomică grea. Tratativele au eșuat.

De atunci situa(ia economică a 
continuat să se înrăutățească ca ur
mare a stagnării lucrărilor la șan
tierele navale din insulă. Chiar ieri 
agenfiile de presă anunțau că par
lamentul maltez a fost convocat în- 
tr-o ședință extraordinară, ca urma
re a primejdiei create pentru un 
mare număr de muncitori de la șan
tierele navale aparfinînd companiei 
„Bailey Ltd.“ de a rămîne fără lu
cru, pentru că guvernul englez a re
ziliat contractele privind reparațiile 
de nave la aceste șantiere.

Deoarece Anglia și-a pierdut din 
rolul de principală putere meditera
neană, un alt pretendent începe să-și 
facă apariția pe această insulă. Este 
vorba despre intențiile cercurilor 
militare ale S.U.A. de a folosi insta
lațiile maritime și șantierele din 
Malta pentru întreținerea flotei a 
Vl-a americane. Totodată, potrivit 
revistei londoneze „Topic", coman
damentul flotei maritime militare a 
S.U.A. urmărește să creeze în acea
stă insulă o bază de submarine în
zestrate cu rachete „Polaris".

Poporul acestei fermecătoare,' dar 
în același timp atît de nefericite 
insule, continuă lupta pentru lichi
darea bazelor militare ale N.A.T.O. 
și pentru dobîndirea independenței.

I. ALEXANDRESCU

★
BRUXELLES 5 (Agerpres).— în 

prezent va.fi foarte greu să se îm
piedice. destrămarea Pieței comune 
în urma loviturii pe care i-a dat-o 
Franța, a declarat ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Spaak, în
tr-un interviu acordat ziarului bel
gian „Le Peuple".

Spaak a spus că afirmația pe care 
o difuzează surse franceze că gene
ralul de Gaulle este un veritabil a- 
părător al Pieței comune este foar
te contestabilă, 
folosite de Franța dau 
contrare, ' și anume, 
scindarea- 
Europene.

Motivul 
francez se

deoarece măsurile 
rezultate 

contribuie la 
Comunității Economice

pentru care guvernul 
opune admiterii Angliei

*
BONN 5 (Agerpres). — Cancelarul 

Adenauer a declarat în cadrul unei 
reuniuni a conducătorilor partidului 
creștin-democrat că dorește să nu se 
producă nici o întîrziere în ratifica
rea tratatului franco-vest-german. 
Aceasta cu toată opoziția manifesta
tă de președintele de Gaulle față de 
intrarea Marii Britanii în Piața co
mună. Pe o poziție exact opusă s-a 
situat vicecancelarul R.F.G., Erhard, 
care a declarat că ratificarea trata
tului nu trebuie să aibă loc decît 
după restabilirea „unei situații abso
lut clare în Europa și America“. A- 
ceastă declarație este cuprinsă în
tr-un interviu acordat ziarului „Süd
deutsche Zeitung' în care Erhard a 
acuzat Franța că „nu onorează în
crederea“ Germaniei occidentale. 
Expunîndu-și pe larg programul po
litie vicecancelarul a criticat Franța 
pentru că împiedică intrarea Angliei 
în Piața comună, s-a pronunțat pen
tru, strîngerea legăturilor dintre 
R.F.G. și S.U.A. și împotriva „mici
lor grupări europene“, aluzie eviden
tă la tratatul franco-vest-german.

Semnificația acestei declarații este 
sporită de afirmația categorică a lui 
Erhard că este gata să preia condu- 

___  cerea Germaniei occidentale după

PARIS. Ministerul Afacerilor In
terne al Franței a revocat hotărîrea 
Consiliului municipal al suburbiei 
pariziene Vitry de a da unui parc al 
suburbiei numele antifascistului Da
niel Féry. După cum se știe, Daniel 
Féry a fost ucis de polițiști în timpul 
demonstrației pentru pace în Alge
ria, care a avut loc la Paris la 8 fe
bruarie 1962.

PARIS. în cursul vizitei sale la 
Madrid generalul Ailleret, șeful ma
relui stat major al forțelor armate 
franceze, poate pune bazele colabo
rării cu Spania în aer și pe mare, 
scrie observatorul militar al ziarului 
„Lé Monde“. El menționează că ma
nevre mixte franco-spaniole au 
avut loc în I960 în. regiunea Per
pignan. în noiembrie anul trecut, în 
fața coastelor Franței de sud, au a- 
vut loc manevre maritime militare 
la care au participat nave spaniole 
și franceze. „Se poate crede, arată 
observatorul, că tratativele de Ia 
Madrid urmăresc dezvoltarea aces
tei colaborări".

francez a respinsSenatul 
creditele militare 
cerute de guvern

PARIS 5 (Agerpres). — La 5 fe
bruarie au avut loc în Senatul ■ fran
cez dezbateri cu privire la aprobarea 
creditelor destinate de guvern finan
țării serviciilor militare și creării 
așa-numîtei forțe de șoc atomice. A- 
ceste credite fuseseră anterior apro
bate de către Camera Deputaților. La 
sfîrșitul dezbaterilor Senatul a res
pins cu 126 de voturi, contra, 104, 
creditele cerute de guvern! împotriva 
acestor credite au votat senatorii co
muniști, socialiști, o parte a senato
rilor M.R.P. și independenți, precum 
și alte grupări.

Agenția France Presse relevă 
senatorii au refuzat să accepte 
mele deosebit de mari cerute 
guvern, pronunțîndu-se totodată pen
tru reducerea serviciului militar.

Camera Deputaților va lua din 
nou în discuție problema, urmînd ca, 
în cazul în care ea va aprobă iar 
creditele cerute de guvern, această 
hotărîre să rămînă definitivă, indi
ferent de părerea exprimată în Se
nat.

retr.agerea lui Adenauer „dacă aceas
ta va fi dorința parlamentului și a 
partidului său“. (Desen de V. TIMOC).

— Congestie ce
rebrală ?

— Opoziție eloo- 
toralâ 1

Alegerile care 
au avut loc la 3 
februarie în Nica
ragua s-au desfă
șurat într-o atmo
sferă de teroare și 
represiuni.

(Ziarele)

că 
su- 
de

Chombe a fugit în Rhodesia de nord
LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press transmite 
că Chombe a fugit în secret marți 
în Rhodesia de nord, chipurile, pen
tru „tratament medical". înainte de 
a pleca el a ținut o conferință de 
presă în cursul căreia a anunțat că 
intenționează să părăsească Ka
tanga,’dar nu a precizat dacă a- 
ceasta va avea loc atît de curînd. La 
întrebările insistente ale corespon- 
denților de presă dacă intenționează 
să se mai întoarcă în Katanga. 
Chombe a răspuns evaziv. Aceasta, 
arată agenția menționată, a provocat 
speculații că el intenționează să pă
răsească definitiv Katanga. Familia 
sa se află deja de mai multă vreme în 
Belgia. Chombe va rămîne în Rho
desia cîtva timp și apoi va pleca 
probabil și el în Europa. Atribuțiile 
de „președinte" vor fi preluate d< 
Evariste Kimba, „ministrul de ex
terne" al lui Chombe.

După cum reiese din declarațiile 
lui Chombe, plecarea sa nu pare 
deloc să constituie o renunțare la 
politica secesionistă pe care a pro
movat-o. Mai curînd, el urmărește 
să se sustragă personal de la înde
plinirea angajamentelor pe care și

le-a asumat în declarația de „capi
tulare“. părăsind pentru moment 
scena congoleză, pentru ca să se re
întoarcă la momentul oportun.

•Anunțarea plecării lui Chombe a 
urmat imediat după preluarea de 
către guvernul central a poliției ka
tangheze. Agenția Associated Press 
relevă că această măsură l-a deter
minat pe 
definitivă 
Preluarea 
ministrul 
central 
scurtă ceremonie, care 
marțj la Elisabethville, 
căreia el a dat asigurări conducăto
rilor instituțiilor katangheze și „con
silierilor" lor străini, precum și ofi
țerilor poliției katangheze că cariera 
lor nu va avea nimic de suferit.

Un număr de ofițeri superiori ai 
jandarmeriei katangheze au sosit 
liini-noapte la Leopoldville pentru a 
depune jurămîntul în fața preșe
dintelui Kasavubu. Totodată, la 5 
februarie, au fost emise pentru 
prima oară în Katanga bancnote 
congoleze care urmează să înlo
cuiască moneta katangheză aflată în 
prezent în circulație.

Divergențe în sînul 
guvernului canadian

Chombe să ia o hotărîre 
cu privire la plecarea sa. 
poliției a fost făcută de 
rezident al 

în Katanga,
guvernului 

Ileo, într-o 
a avut loc 

și în cursul

OTTAWA 5 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, ministrul de 
război al Canadei, Douglas Hark
ness, și-a prezentat luni demisia. 
Agenția U.P.I. relevă că între Hark
ness și primul ministru Diefenbaker 
s-au ivit serioase divergențe în le
gătură cu problema înarmării ato
mice a Canadei.

în ultimul moment, partidul 
creditului social, care deține ba
lanța puterii în parlamentul cana
dian, s-a declarat gata să salveze 
actualul guvern. Potrivit agenției 
U.P.I., conducerea acestui partid s-a 
hotărît să sprijine guvernul conser
vator deoarece considéra că „ale
geri precipitate de evenimentele din 
ultimele trei zile dominate de un 
ton antiamerican ar fi o tragedie”.

Sprijinul partidului creditului so
cial, acordat guvernului conserva
tor. este însă condiționat de prezen
tarea de către guvern a unei „de
clarații clare” cu privire la politica 
guvernamentală în problema înar
mării atomice a Canadei.
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