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scînduri lata pe care marinarii romîni 
au Început acțiunea de salvare. Munca 
n-a fost ușoară. Ei au trebuit să-i poarte 
pe sinistrafi mai mult pe brațe, pe 
puntea-sanie improvizată deasupra ghe
te! sub/iri. Dar nici Alexandru Ștefă- 
nescu, nici Petrișor Ciurea sau Ion Lun- 
gu — nici unul dintre cei 16 marinari 
romîni din grupul de salvare n-au sim
țit oboseala pînă cînd acțiunea n-a fost 
dusă pînă la capăt. Toți cei 16 mari
nari de pe „Derna" au fost salvați și 
transportați la spitalul portului. (Ager
pres).

dimineața, la Insfituful de neuro- 
„I. P. Pavlov“ al Academiei 
Romîne au începu) lucrările se- 
anuale de comunicări științifice

marinăresc

Organ al Comitetului Central al P.M.R.
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Localități rurale racordate 
la sistemul energetic naționalIn regiunile Banat, Dobrogea, Galați, Oltenia, Bacău și altele au foșt racordate recent la sistemul energetic național peste 90 de localități rurale care erau electrificate cu mici grupuri electrogene proprii.Prin legarea lor la sistemul energetic național, seasigură o aprovizionare permanentă cu energie a unităților agricole socialiste și a locuințelor și se realizează importante economii de combustibil. Numai prin alimentarea cu curent electric din rețeaua sistemului energetic național a localităților amintite, de pildă, se obține o economie anuală de peste 460 de vagoane de combustibil lichid superior. Grupurile electrogene rămase disponibile vor fi folosite în continuare în satele sau comunele de munte îndepărtate de rețelele electrice de înaltă tensiune. In cursul acestui an, va spori șl mai mult numărul localităților unde vor fi înlocuite centralele locale mici. (Agerpres)

Consfătuirea lucrătorilor 
silvici

îmbunătățim continuu calitatea 
armăturilor pentru locuințecrește volumul Intreprin- sortiment instalații noilor lo- și pentru

De la an la an construcțiilor de locuințe, derea noastră fabrică un larg de armături pentru tehpico-sanitare necesare cuințe — baterii de baie spălătoare, baterii cu deservire multiplă, baterii pentru lavoare și altele, în ultimii ani, ținînd seama de cerințele crescînde ale locatarilor, am trecut la realizarea unor noi modele de armături, cu o funcționare mai bună și aspect mai plăcut. Față de produsele fabricate înainte, sortimentele noi de baterii au corpurile din faianță industrială sau emailată, steluțele asemenea, din faianță industrială, gurile de scurgere din alamă altele.Cînd armături în fabricație, nu totul a mers strună. Am primit și unele reclamații, mare parte din ele justificate. Deplasîndu-ne pe șantierele din Cluj, și talatorii multe de pildă, steluța de manevră ? Din două motive : mastlcul folosit pentru lipirea piesei metalice în steluța de faianță industrială nu rezista nici la solicitările mecanice și nici la temperatura apei. Sistemul de fixare a steluței pe tija ventilului era incomplet, nu era bine pus la punct. Chi- miștii din uzină au studiat din nou rețeta masticuluî lipit. în sfîrșit, re- lonul de la Săvinești s-a dovedit foarte bun pentru rezolvarea acestei probleme.Se dovedise justă și reclamația privind blocarea părții de distribuție a bateriei în timpul funcționării. Am fost nevoiți să reproiectăm și să aducem îmbunătățiri esențiale Ia acest '■ubansamblu. Si fiindcă în general au fost juste și celelalte sesizări privind noile tipuri de baterii — treptat am înlăturat toate neajunsurile. In cursul anului 1962 nu am mai primit nici o reclamație la acest produs.Fiind vorba de baterii, ar fi ceva de spus și în legătură cu modul în care instalatorii trebuie să se ocupe de montarea lor corectă. Bine ar fi dacă fiecare instalator ar citi instrucțiunile de montare, pentru a nu face greșeli. După părerea noastră, la montarea garniturilor nu e recomandabil să se

fontăde manevră, de
țeavă de trasă și

Muncitorii Ion Costlcă, Marfa 
PIrllcl, Marin Anghel, Ion 
nlcă șl 
numără 
producție 
rece, de 
ca" din Capitală. Lunar, ișl de
pășesc sarcinile de producție în 
medie cu 15—20 la sută și dau 
țevi de calitate superioară ; tot
odată, el realizează însemnate 
economii de scule șl metal.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

Dumitru Dragomlr 
printre fruntașii 

din secția tras 
la Uzinele „Ropubli-

Vasul „Derna" sub pavilion libanez 
se afla In apropiere de portul Constan
ța, cînd furtuna, dezlănțuită pe neaștep
tate, a găsit nava și echipajul nepregă
tiți pentru a o înfrunta. Valurile uriașe 
și vîntul puternic s-au năpustit asupra 
vasului, smulgînd ancorele, deteriorin- 
du-i cirma și azvîrlindu-l deasupra unor 
stlncl din apropierea țărmului romînesc, 
In dreptul localității Agigea. Prin spăr
turi apele au început să năvălească 
vijelios In sala mașinilor. In scurtă vre
me apa a pătruns In toate compartimen
tele. Rămași fără hrană și apă potabilă, 
marinarii abia mai puteau face față ge
rului și viscolului. In starea aceasta l-a 
găsit grupul romînesc de salvare din 
portul Constanța, 1n frunte cu coman
dantul Vasile Buluc. Primind semnalul 
S.O.S., el a pornit imediat In ajutorul 
marinarilor străini aflafi In pericol. Un 
timp, valurile mării și vîntul au. împiedi
cat remorcherul de salvare să1 se apro
pie de vasul eșuat. Dar marinarii ro- 
mîni au găsit soluția. Întregul grup de 
salvare a debarcat la mal, îndreptîndu-se 
spre punctul cel mai apropiat de vasul 
primejduit. Mai Intli a fost făcută legă
tura prin aruncarea parîmelor. Apoi, pe 
gheața care abia începuse să se forme
ze, au fost lansate un fel de sănii din

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri a avut loc la D.R.E.F. Suceava o 
consfătuire la care au participat 
maiștrii, tehnicienii și inginerii silvici 
de pe cuprinsul regiunii. Cu acest 
prilej s-au dezbătut unele probleme 
legate de pregătirea campaniei îm
păduririlor de primăvară, paza și 
protecția pădurilor efc. în acest an 
tn regiunea Suceava se vor împăduri 
cu rășinoase șl foioase 7 470 ha. Tn 
pepinierele silvice s-au pregătit din 
timp 41 000 000 de puieți, dintre care 
36 000 000 puieți de rășinoase. în lun

cile Șiretului, Su
cevei și Moldo
vei se vor plan
ta cu specii re
pede crescătoare 
și îndeosebi cu 
plop negru hi
brid 515 ha.

Sesiune științifică
Joi 

logie 
R. P. 
siunii 
la care participă academicieni, profe
sori, -cercetători ai institutului, medici 
de specialitate din Capitală și din 
țară. In cadrul sesiunii sînt prezentate 
lucrările științifice care au figurai în 
planul tematic al insfifutului pe anul 
1962. în prima zi au fost expuse co
municări privind bolile vasculare- 
cerebrale, în continuare urmînd co
municări privind relațiile corfico-sub- 
corficole, epilepsia și alle probleme 
de specialitate.

Lucrările sesiunii continuă în zilele 
de 8 și 9 februarie.

GALAȚI timele tractoare și ma
șini agricole care vor fi 

La S.M.T. Făurei, Jia- folosite în campania dț.

BACĂU

DIN ACTIVITATEA 
ÎNTREPRINDERII 

„ARMĂTURA"-CLUJam introdus noile tipuri de
Tg. Mureș, București și stînd de vorbă cu ins- și locatarii, am avut învățat. De ce cădea, de

cînepă și miniu de plumb pentru ferite etanșări. Ar fi de dorit, asemenea, ca întreprinderile dP stalații să pună la îndemîna instalatorilor scule corespunzătoare pentru a nu transforma capacele bateriilor în „roți dințate", din cauza folosirii unor clești cu dinți care au cu totul altă destinație. Totodată ar fi bine ca zugravii să protejeze robinetele și bateriile în timp ce lucrează, pentru a nu le acoperi cu ipsos, vopsea în ulei sau alte materiale care se spală greu pe părțile cromate și lasă multe urme de zgîrieturi.Atenția colectivului nostru s-a îndreptat și spre îmbunătățirea calității altor produse. Canalele de gaz, de pildă, care în trecut nu asigurau etanșarea cerută, se fabrică acumpe mașini specializate care prelucrează concomitent corpul și cepul canalului ; ca urmare, etanșarea este perfectă.La ridicarea nivelului calității produselor a contribuit înzestrarea întreprinderii, în ultimii 3 ani, cu o serie de strunguri automate, mașini specializate, agregate de prelucrat corpuri de robinete din trei direcții simultan și altele. S-au introdus, de asemenea, și unele metode înaintate de lucru. In prezent, peste 50 de repere üïn metal neferos se toarnă în forme metalice în loc de nisip, asi- gurîndu-se o structură mai omogenă a materialului ; în plus, porozitățile au dispărut complet, piesa turnată are configurația proiectată, se realizează o mare economie de metal lichid și materiale auxiliare, iar rebuturile au scăzut simțitor. S-a extins presarea la cald la o serie de repere și, în special, prelucrarea multor piese din bare trase la strungurile automate. Vechile cuptoare rotative, folosite pentru topire, au fost înlocuite prin cuptoare basculante, cu creuzete, care au înlăturat pierderile mari provocate prin arderea și oxidarea materialului.Colectivul uzinei noastre se preocupă și de îmbunătățirea operațiilor de finisare pentru ca produsele să aibă un aspect atrăgător, să satisfacă cele mai exigente cerințe. Șlefuitorii muncitorii de la atelierul de aco-

nu și Bujoru din regiu- primăvară, 
nea Galați s-au termi
nat reparațiile la între
gul parc de tractoare și 
mașini agricole. încheie
rea înainte de termen a 
acestor lucrări se dato- 
rește organizării muncii 
pe două schimburi, lăr
girii spațiului de repa
rații, aprovizionării rit
mice cu piese de schimb 
etc. Pe întreaga regiune 
planul de 
tractoare 
agricole a 
pînă acum 
de peste 
Pentru grăbirea lucră
rilor s-au luat măsuri 
ca unitățile avansate să 
ajute pe cele rămase în 
urmă.

Lucrările 
sînt avansate și 
S.M.T. Salcia și 
geni. Pînă acum în 
giune 
stare 
peste 85 
tractoarele 
agricole prevăzute pen
tru a fi reparate.

După ce au efectuat 
reparațiile la aproape 
toate tractoarele, meca
nizatorii de la S.M.T. 

sta
țiuni în această muncă. 
Ei repară în atelierele 
stațiunii 20 de tractoa
re de la S. M. T. Podo- 
leni.

Cursuri pentru .ridicarea calificării

Și
ALEXANDRU TOTH 

directorul întreprinderii
„Armătura” din Clujfolosească fire de (Continuare în pag. III-a)

în zilele 
lectivitatea 
puterea -a educativă prin 
capacitatea de a influ
ența în bine, de a dez
volta în conștiința tutu- 

' ror simțul răspunderii, al 
îndatoririlor sociale, al o- 
noarei muncitorești con
vingerea că munca fiecă
ruia. oricît de măruntă ar 
părea, este acea rotiță 

■necesară în marele an
grenaj ce duce mai de
parte prestigiul colecti
vului de muncă respec
tiv.

în această nobilă ac
țiune se ivesc necontenit 
forme noi. pe care însăși 
viața le dezvăluie și le 
sugerează. La cîteva din
tre ele se referă si rîndu
rile primite la redacție 
de la corespondenții noș
tri voluntari. Să spicuim 
împreună cîteva din scri
sorile sosite de curînd.

„Tinerii de la secția 
sape-foraj a uzinei plo- 
ieștene „1 Mai" au ■ or
ganizat un colocviu. în 
timpul discuțiilor și-au 
făcut loc amintiri a- 
le muncitorilor vîrstnici 
despre condițiile grele 
din trecut, cînd oamenii

noastre, co- 
își măsoară

munceau în ateliere întu
necoase, nu ca astăzi, 
cînd se lucrează la ma
șini moderne, în hala 
scăldată în lumină, îm
podobită cu flori. Pe 
urmă, în sală au răsunat 
cuvintele a zeci de tineri 
care au povestit despre 
adîncile prefa
ceri petrecute rg—-----”----------j1 instantaneg/
în anii puterii ”RaaBi:aaiS 
populare, dato
rită grijii părintești a 
partidului. în vorbele lor 
și-a aflat loc și asprimea 
față de un tovarăș de 
muncă, strungarul D.A., 
care lipsind nemotivat de 
la ■ lucru, întîrziind uneori 
se abate de la disciplina 
muncitorească".

Iată și o altă scrisoare: 
„La noi, pe șantierul 

hidrocentralei de pe Ar
geș, lucrează într-una din 
brigăzi un miner tînăr. 
Băiat inimos și harnic 
de altfel. Stăpînit însă de 
o meteahnă. Odată pe 
lună, la salariu, cînd se 
împrietenește mai la toar
tă cu paharul, obișnuieș
te să întîrzie de la lucru.

reparații la 
și mașini 

fost realizat 
în proporție 
80 la sută.

SUCEAVA

Mecanizatorii de
S.M.T. Albești,

la 
raio

nul Botoșani, repară ul-

la
Dîn-

re~. Roman ajută alte 
au fost puse în 
de funcționare 

la sută din 
și mașinile

IAȘI
PITEȘTI

ORADEA (co
resp. „Scînteli”). 
— Artiști ai Tea
trului de stat din 
Oradea s-au de
plasat de curind în 
comuna Biharia 
unde au prezentat 
un program în cin
stea colectiviștilor 
fruntași. In cursul 
lunii trecute acto
rii Teatrului de 
stat s-au deplasat 
în 11 comune din 
regiune.

Exponate noi la Muzeul 
republican al petroluluiMuzeul republican al petrolului din Ploiești a primit noi exponate în legătură cu începuturile exploatării și prelucrării țițeiului în țara noastră. Printre acestea sP numără masa rotativă și alte utilaje cu care s-au săpat primele sonde după acest procedeu, aparatura de măsură și control folosită în primele rafinării de petrol etc.în sălile muzeului sînt prezentate, de asemenea, exponate din cele mai noi produse chimice.

Expoziție de artizanat
(coresp. puse în vînzare în acest an 

— La Constan- în stațiunile de pe litoral și 
deschis o expoziție în alte stațiuni de odihnă 

artizanat și din țară. Ambarcațiuni mi
niaturale, statuete din ce
ramică, păsări din scoici, 
împletituri din papură, o- 
biecte de podoabă, bibe
louri, — sînt cîteva din 
obiectele prezentate.

CONSTANȚA 
„Scînteii“). 
ța s-a 
cu obiecte de 
artă populară. Participă la 
expoziție numeroase coope
rative meșteșugărești din 
București. Constanța, Cluj, 
Sighișoara și altele. Sînt 
expuse obiecte care vor fi

Primii din regiunea 
Iași care au terminat 
reparațiile sînt tracto
riștii de la S.M.T. Zor- 
leni. Succesul lor se da- 
torește aprovizionării 
din timp cu piese de 
schimb, folosirii rațio
nale a spațiului de lu
cru, organizării muncii 
după cele mai înaintate 
metode. Ultimele trac
toare și mașini agricole 
se revizuiesc în aceste 
zile și la S.M.T. Iugani, 
Pașcani, Negrești, Tg. 
Frumos și Podul Iloaiei.

G.A.S. din Piatra Olt 
și Vedea au pregătit 
pentru campania agri
colă de primăvară toate 
tractoarele și mașinile 
agricole cu care sînt do
tate. Avansate la repa
rații sînt și G. A. S. 
Izvoru, Galicea și 
trești. Pînă acum 
podăriile de stat 
regiunea Argeș au
în stare de funcționare 
peste 80 la sută din nu
mărul de tractoare, se
mănători și grape.

(Agerpres)

Pe- 
gos-
din 
pus

Prin perfecționarea tehnologiei
Punînd în aplicare învățămintele re

centei consfătuiri organizate în între
prindere de Ministerul Industriei Ușoa
re, texfiliștii de la Fabrica de postav din 
Buhuși se preocupă de îmbunătățirea 
tehnologiei de producere și finisare a 
țesăturilor de lînă în amestec cu fibre 
sintetice. La secția aprefură umedă, 
de exemplu, s-a introdus un agregat de 
tratare a țesăturilor prevăzut cu două 
bazine sincronizate cu uscăforia. De 
asemenea, a fost pusă în funcțiune o 
mașină de descusut și una de spălat 
rapid stofele din fibre poliesferice. A-

ceste măsuri au contribuit la ridicarea 
calității finisajelor și la creșterea pro
ductivității muncii.

Măsuri asemănătoare au fost adopta
te și la Întreprinderea „Proletarul“ din 
Bacău, care în primul trimestru va pro
duce 8 noi articole de lînă în amestec 
cu fibre sintetice. în urma experiențelor 
efectuate în laboratorul întreprinderii 
s-au stabilit colorantă, soluțiile de vop
sire cele mai potrivite și timpul optim 
de fierbere.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La Uzinele „1 Mai“-Ploiești, Uzina 
de utilaj chimic și de rafinării nr. 
2-Ploiești, Uzina mecanică-Cîmpi- 
na și în celelalte unități construc
toare de utilaj petrolier din regiu
nea Ploiești, comitetele sindicate
lor, împreună cu conducerile tehni- 
co-administrative, au organizat 244 
cursuri pentru ridicarea calificării 
muncitorilor. Maiștrii și tehnicienii 
urmează de asemenea cursuri în 
vederea perfecționării pregătirii 
lor profesionale, iar pentru ingineri 
s-au organizat cicluri de expuneri 
pentru informarea lor in probleme 
ale tehnicii noi.

»1
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In aceste zile, grupuri de elevi al școlilor din Capitală vizitează 
locuri Istorice legate de glorioasele lupte ale ceferiștilor din 1933. In fotografie : Elevi ai școlii profesionale F.B.B. în vizită la Uzinele 
„Grivița Roșie".

De 57 de ori ocolul PămîntuluiStăm în gara Simeria ca simpli călători. Urmărim din priviri sosirea și plecarea trenurilor, manevrele, forfota de pe peron. La baza acestei neîntrerupte activități ee află munca plină de răspundere a unui colectiv care asigură în mai bune condiții transportul călătorilor și al mărfurilor. *Să pornim de la cîteva cifre. Anul trecut mecanicii și fochiștii de la depoul C.F.R. locomotivele 2 300 000 km. mîntului pe transportate furi. Un asemenea volum de muncă cere nu numai locomotive bune ci, în primul rînd, oameni pricepuți, cu simțul răspunderii și al disciplinei.

Simeria au parcurs cu nu mai puțin deDe 57 de ori ocolul pă- la ecuator 1 Au fost mari cantități de măr-

...Iosif Albu, mecanic da locomotivă, aniversează un sfert de secol de meserie. Cunoaște locomotiva pînă în cele mai mici „măruntaie". Niciodată, în anii lui de muncă, n-a știut ce sînt întîrzierile la plecare ori la sosire, defecțiunile pe drum. Și asta nu numai pentru că are o grijă
Ceferiștii la lucru

Ce n-am făcut să-l 
cern pe drumul cel 
Omul se rușina și ne 
mitea : „credeți-mă 
varăși, este pentru 
ma oară".
repetat însă. _ . ... ___
gîndit ? într-o dimineață, 
cînd tînărul nostru a ve

nit la lucru, s-a 
pomenit la in
trarea în gale
rie cu... briga
da artistică de 
agitație. Acolo, 

la pîlpîirea lămpilor cu 
carbid, cei cinci artiști 
amatori mineri și ei, 
i-au lăudat pe fruntași, 
iar în încheiere au 
prezentat în „cinstea" 
eroului un cuplet satiric. 
Am făcut cu toții mare 
haz. Ce s-o fi petrecut în 
mintea și-n inima tînăru- 
lui, e greu de spus. Fapt 
este însă că, de la acea 
originală premieră artis
tică, tînărul nostru s-a 
dat pe brazdă și, du
pă un timp oarecare, nu
mele său a apărut pentru 
prima oară la panoul de 
onoare. Tocmai de aceea 
am socotit că nu-i nece
sar să-i pomenesc nume-

adu- 
bun. 
pro- 

to- 
ulti- 

Povestea s-a
Ce ne-am

rîndurile 
cu cele spuse de 
muncitor Radu 

șeful unei bri- 
lăcătuși montori

le, ci numai să vă poves
tesc întîmplarea lui. Căci 
astăzi, omul s-a schim
bat“.

încheiem 
noastre 
bătrînul 
Șerban, 
găzi de
de la uzinele bucureștene 
„Semănătoarea" :

„Prin mîinile noastre au 
trecut de-a lungul anilor 
sute de tineri pe care 
i-am ajutat să se califice. 
Dacă vreunul din ei avea 
slăbiciuni sau comportări 
nejuste, tovarășii cău
tau să-l îndrepte. Co
lectivul știe să fie și înțe
legător sau prevenitor, 
după cum știe să mani
feste exigență și severita
te. în această treabă, care 
se adresează conștiinței 
oamenilor, care dezvoltă 
atitudinea socialistă în 
producție, noi avem un 
ajutor de preț : munca, 
exemplul înaintat, care 
s-au dovedit a fi un des
toinic și eficace educa
tor".

ION MÄRGINEANU

un manevrant. Toate operațiile de schimbare a macazurilor, de dirijare a trenurilor sînt automatizate. Volumul mare de muncă cerut de intensitatea traficului a fost centralizat în mîinile cîtorva operatori cu pregătire temeinică. Octavian Raica este unul dintre ei. Așezat în fața unui tablou de comandă, cu sute de beculețe multicolore, 1 dirijează întreaga muncă din stație. O simplă apăsare pe buton, macazele se schimbă în cîteva secunde după semnalele optice din stație, se poate deduce : „Liber la linia...“. Totul decurge rapid și în condiții de deplină siguranță.Prin automatizarea muncii în stație a dispărut meseria de acar. A- ceștia s-au recalificat în alte meserii : manevranți, însoțitori de Itenuri de marfă, lăcătuși de revizie. Important este însă și altceva. S-a redus considerabil timpul de staționare a trenurilor, a sporit posibilitatea de a transporta mai repede la destinație vagoanele cu mărfuri.
*Stăm în gara Simeria ca simpli

și,deosebită față de mașină. Locomotiva lui Albu a fost întotdeauna o „școală", o primă treaptă pe care au pășit mulți dintre mecanici în drumul lor spre însușirea meseriei. Iosif Blaga, Viorel Marian și mulți alți mecanici fruntași ai depoului au învățat meseria pe locomotiva lui Iosif Albu.Aici, în depou la Simeria, numărul unor astfel de oameni e mare. Printre ei se află și Paul Erdei, șef de depou, fost la rîndul lui fochist și mecanic, și Mihai Sușa, fochistul venit nu de mult din Apuseni. Munca i-a apropiat pe oameni, i-a sudat într-un colectiv puternic, stăpî- călători. Urmărim sosirea și plecarea nit de dorința de a se afla mereu în rîndul celor mai bune depotrri din țară.

capacităților

Âu sosit noutăți (La „Librăria noastră" nr. 17 din Capitală)

*Traficul în stație e intens. De dimineața pînă seara și de seara pînă dimineața, zeci și zeci de trenuri vin și pleacă. Surprinde însă numărul foarte redus al oamenilor din stație. Nu se văd acari, ci doar ici-colo cîte

trenurilor, manevrele, forfota de pe peron. Totul se petrece, cum de altfel precizează și rapoartele de tură, „în ordine, normal", zi și noapte, fără contenire. Ceferiștii de aici — mecanici și fochiști, manevranți, lăcătuși de revizie ori impiegați — sînt mereu la datorie.
L. VISKI 

coresp. „Scînteli”

de- transport
'Anul trecut feroviarii clujeni au 

depășit planul de transport cu 3,7 la 
sută și au redus rulajul vagoanelor 
de marfă cu 2,69 la sută. Aplicînd 
cu succes metoda încărcării vagoa
nelor de marfă pe stații de destina
ție și direcții de mers ei au format 
numeroase trenuri marșrut. Prin a- 
ceastă metodă ei au redus timpul de 
staționare în gări la încărcare-des- 
cărcare și tranzitarea trenurilor. 
Prin formarea în luna ianuarie a 118 
trenuri marșrut s-a realizat o eco
nomie de 1 900 vagoane ore.

Lucrătorii din stațiile C.F.R. Tinv 
șoara, Arad, Lugoj. Caransebeș, Re 
șița, Oravița și alte gări principale 
din regiune au reușit să asigure fo
losirea întregii capacități utile de 
încărcare a vagoanelor aflate în ex
ploatare, depășind în ultimul timp 
indicii calitativi de încărcătură pe 
vagon cu 1,5 la sută. în același timp, 
mecanicii șl fochiștii din depourile 
de locomotive au îmbunătățit par
cursul mediu zilnic al trenurilort 
sporind tonajul brut al trenurilor de 
marfă cu 3,1 la sută.
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corespondenții voluntari

agrozootehnice
Ne scriu

In cercurile
In comunele raionului Fetești lunc- 

țlonează 210 cercuri ale învățămîntu- 
lui agrozootehnic de trei ani. La 
cursuri sînt înscriși peste 11000 de 
colectiviști, lucrători din G.A.S.-uri și 
S.M.T.-uri. Recent, comitetul raional 
de partid a analizat telul cum se des
fășoară lnvățămîntul agrozootehnic în 
raion. în cele mai multe comune lec
țiile au lost predate cu regularitate, 
în multe locuri s-au predat cite 14—15 
lecții. La cercul zootehnic din comu
na Făcăeni, unde este lector ingine
rul C. Constantinescu, s-au predat 20 
de lecții. Colectiviștii și-au însușit 
multe cunoștințe folositoare legate de 
furajarea și întreținerea animalelor, 
cunoștințe pe care le aplică în mun
ca de fiecare zi. Programele de spe
cialitate văzute la televizor, filmele 
de scurt metraj și diafilmele îi ajută 
de asemenea la învățătură.

Cele 19 lecții însoțite de un bogat 
material intuitiv, predate pînă acum 
la cercul de cultura plantelor de cimp 
din Beilic de lectora Virginia An- 
dreescu, au sprijinit pe colectiviști 
să-și însușească mai bine agrotehnica 
culturii porumbului, a plantelor teh
nice. Cursanții au participat la cîteva 
lecții practice în laborator. La un ni
vel corespunzător își desfășoară ac

tivitatea și cercurile din comunele 
Cocargeaua, Fetești-Gară, Gura Ialo- 
miței, Platonești și multe altele.

în analiza făcută au fost relevate și 
anumite deficiențe. In unele gospodă
rii colective, G.A.S. și S.M.T. s-au ți
nut doar clteva lecții. Un cerc din co
muna Strachina (lector — inginerul 
Viorel Cicu) n-are nici o activitate. La 
G.A.C. Brăilița, consiliul de conduce
re nu s-a îngrijit de difuzarea ma
nualelor la timp și n-a creat condiții 
pentru buna funcționare a cercurilor.

La indicația consiliului agricol raio
nal, au fost recrutați lectori din gos
podăriile de stat pentru unele cercuri 
din gospodăriile colective. Măsura a- 
ceasta a dat, în general, rezultate 
bune. Unii lectori, însă, au neglijat 
pregătirea și expunerea lecțiilor. Lec
torul de la G.A.S. Țăndărei a predat 
pînă acum în comuna M. ' Kogălnt- 
ceanu doar două lecții.

în urma acestei analize s-a întoc
mit un plan de măsuri menite sä ducă 
la înlăturarea deficiențelor, pentru ca 
toate cercurile de învățămînt agro
zootehnic să-și desfășoare activitatea 
la un nivel corespunzător.

D. LAURENȚIU 
activist de partid

Electrocare... la odihnăUzina de utilaj petrolier din Tîr- goviște a fost dotată cu șase electrocare pentru transportul de piese și produse în secții și ateliere. Dar după un timp, ele s-au defectat. în prezent stau aliniate unul lîngă altul, în garaj. De ce ? Fiindcă trebuie să li se înlocuiască acumulatoarele. Serviciul de aprovizionare din uzina

noastră a făcut unele demersuri la minister, care ne-a comunicat că vom primi cele necesare de la întreprinderea „Acumulatorul" din București. Nu am primit însă acumulatoarele. Se împlinește o lună de cînd electrocarele noastre se odihnesc.
MIȘU AVANU 

tehnician

răspundem cititorilor
A. Böghinö — Tr. Se

verin :în urma sesizării dvs. Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini a luat măsuri pentru mai buna folosire a mașinilor și utilajelor la Uzinele mecanice din localitate. Printre altele, au fost puse în funcțiune mașina de îndoit țevi și cuptorul pentru uscare, pînă acum nefolosite în producție. Instalația C.I.F. și mașina de frezat cu comandă program, neavînd o încărcare completă în întreprindere, au fost trimise uzinelor „Tehno- frig" și „Unirea“ din Cluj.
E. Popa — BucureșH :Posturile telefonice, temporar suspendate din cauza lucrărilor de construcții de pe Calea Griviței și B-dul 1 Mai — ne comunică Direcția P.T.T.R. a Capitalei șl regiunii București — vor fi repuse în funcțiune în cursul trim. I a.c.

D. Popescu — Oradea :
Sfatul popular al ora

șului Oradea ne-a comu
nicat că defecțiunile sem
nalate de dvs. în legătură 
cu modul de funcționare 
a centralei termice ce 
deservește blocurile noi 
construite în Piața Bucu
rești au fost înlăturate. De 
asemenea, au fost nive
late și șanțurile din jurul 
blocurilor. Deîndată ce

timpul va permite, se 
vor termina șl lucrările 
pentru amenajarea aleilor 
și a drumurilor carosabile.

N. Spirea — Ploiești :Scrisoarea dvs. a fost trimisă spre rezolvare Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale. în răspunsul primit, se a- rată că pe lîngă policlinica de copii din localitate se va amenaja în ourînd un cabinet de cultură fizică medicală.
F. Cosmescu — Bucu

rești și I. Aillncâi — 
Pașcani :în conformitate cu prevederile H. C. M., 419/1962, pînă în anul 1965 la școlile de șoferi profesioniști, organizate de către Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, pot fi primiți și candidați cu patru clase elementare, dacă au vîrsta între 18 și 25 de ani. înscrierile pentru aceste școli se fac la autobaza din raionul în care își are domiciliul candidatul respectiv.

I. Anghol — Timi
șoara :Pe bază de abonament, întreprinderea în care lucrați poate obține lunar de la Institutul de documentare tehnică (I.D.T.) din București, str. Gabriel Péri nr. 3, raionul 30 Decembrie, materialul intitulat „Caiet în ajutorul muncitorilor și maiștrilor

strungari". Costul unui asemenea caiet este de 3 lei, iar al abonamentului anual — 36 lei.
N. Alexandru — Iași :Sfatul popular al o- rașului Iași ne-a comunicat că, în curînd, va fi amenajat încă un cabinet stomatologic care va funcționa pe str. Ștefan cel Mare din localitate.
A, Bada — Alba IuMaiReferindu-se la sari- soarea dvs.. Sfatul popular al raionului Alba ne informează că lucrările de electrificare a eatului Geoagiu de Sus, din comuna Stremț, vor fi terminate în cursul acestui trimestru.
Gir. Rusu — comuna 

Lazuri de Beiuș, re
giunea Crișana :întreprinderea regională de transporturi auto-Crișana ne-a comunicat că a repartizat de curînd încă trei autobuze pentru deservirea traseelor de transport în comun din raionul Beiuș.

I. Tasic — comuna 
Priponești, raionul Te
cuci :în legătură cu cele relatate în scrisoarea dv., Editura „Meridiane“ ne informează că anul acesta vor fi editate șapte modele de cărți poștale și pentru orașul Tecuci.

rominesc
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DIN PRESA LOCALÀ Munca de concepție în uzină
Un larg schimb de păreri

Penfru a realiza 
un rodnic schimb 
de experiență în
tre întreprinderile 

constructoare de mașin!, privind îm
bunătățirea muncii de proiectare, zia
rul „Drum nou“-Brașov a inițiat re
cent o discuție pe această temă. La 
întrebarea : „Cum vă ocupați de 
îmbunătățirea activității de proiecta
re ?“ răspunde Nicolae Acli, inginer 
proiectant principal la uzinele „Inde- 
pendența“-Sibiu.

„Uzinele „Independența“ din Sibiu 
ocupă un loc important în ansamblul 
industriei constructoare de mașini din 
regiunea Brașov. Asigurarea cu ca
dra corespunzătoare a serviciilor de 
concepție a constituit și pentru uzina 
noastră o problemă vitală. Ea a fost 
rezolvată prin concentrarea celor mai 
pregătite cadre tehnico-inginerești la 
serviciul constructor-șef și la celelal
te servicii tehnice. Ca urmare, au 
crescut capacitatea de proiectare și 
nivelul de concepție tehnică.

în vederea îmbunătățirii activității 
de proiectare s-au luat măsuri pen
fru specializarea proiectanților pe 
genuri de utilaje. In acest sens s-au 
format trei grupe : grupa transpor
toare, grupa utilaj chimic și grupa 
care verifică proiectele pr!mi‘e de la

beneficiari pentru a depista încă din 
faza de proiect eventuale erori teh
nice. Prin specializarea proiectanților 
s-a obținut o reducere de peste 5 la 
sută a manoperei de proiectare și o 
îmbunătățire simțitoare a calității pro
iectelor.

Colectivul nostru de proiectanți 
se preocupă de lărgirea acțiunii de 
tipizare a proiectelor, factor important 
în reducerea timpului de proiectare. 
La proiectarea transportoarelor cu 
bandă fixă se folosesc, pe scară fot 
mai largă, elemente și subansamble 
tipizate : trenuri de role, capete de 
antrenare, capete de întindere etc.

In scopul îmbunătățir'i performan
țelor tehnico-economice ale utilajelor 
se țin periodic consfătuir de anaiiză 
cu beneficiarii. Anul trecut, înfr-o 
astfel de consfătuire s-a analizat uf- 
lajul minier. Proiectanții din uzină 
s-au deplasat și la beneficiari penfru 
a studia la locul de muncă compor
tarea utilajelor“.

In cadrul discuției amintite, Ing. 
Marinescu Mihai, director tehnic al 
Uzinelor de tractoare din Brașov, 
arată cum este organizată munca de 
concepție în întreprinderea unde lu
crează.

„Conducerea tehnică a considerat 
că în sectoarele de producție tre-

bu'e să rămînă numai două, cel mult 
trei cadre inginerești. Restul de lu
crări pot fi făcute de cadre cu pre
gătire tehnică medie. Faptele au do
vedit că a fost o măsură bine venită. 
Mai mult, am promovat în servic’ile 
de proiectare o bună parte dintre 
cei mai pregătiți tehnicieni pentru 
a ocupa funcții de proiectanți. In 
prezent, peste 500 de ingineri și teh
nicieni lucrează în cadrul serviciilor 
tehnice, constructoare și tehnologice.

Pe baza unei analize amănunțite a 
nevoilor actuale ale producție' am 
specializat cadrele tehnico-inginerești 
pe ramuri de activități. Dispunem în 
prezent de un servic'u care se ocu
pă de pregătirea tehnologică pentru 
sectoarele calde, de un serviciu care 
se ocupă de sectoarele reci, iar alfi 
ingineri și tehnicieni își desfășoară 
activ'fafea în vederea întocmirii pla
nurilor de operații în sectoare.

Noile proiecte trec un examen sever

în fața consiliului tehnic al uzinei. La 
noi se aplică următorul principiu i 
proiectele complexe — mă refer în
deosebi la mașini-agregat și instala
ții mari — sînt discutate de consi
liul tehnic al uzinei încă în etapa 
de anteproiect. Se verifică apoi, pe 
parcursul execuției, cum sînf respec
tate recomandările făcute. Și din nou 
proiectul, ajuns în faza finală, este 
supus discuției în cadrul consiliului. 
Afît în faza de anteproiect, cîf și în 
faza finală, la aceste discuții parti
cipă, alături de proiectant, beneficia
rul și executantul".

*•

în cadrul discuției organizate de 
redacția ziarului și-au mai spus cu- 
vînful Nicolae Dragoș, inginer-șef la 
uzinele „Rulmentul“, ing. Milian loan, 
de la serviciul pregătirea fabri
cației al uzinelor „Steagul roșu“ 
Brașov, loan Gheorghifă, inginer-șef 
la fabrica „Nicovala“ Sighișoara, ș.a.

în curînd va avea loc 
premiera Ulmului „Lupen! 
29” — producție a studiou
lui cinematografic „Bucu
rești". Scenariul : Nicolae 
Țlc, Eugen Mândrie, Mircea 
Drăgan. Regia : Mircea Dră- 
gan. Imaginea ; Aurel Sam
son. Muzica : Teodor Grl- 
goriu. Decoruri : Arh. Li
viu Popa. Urmărind viața 
unei femei de miner din 
Valea Jiului (biografia eroi
nei principale este inspi
rată dintr-un caz real), fil
mul evocă existența grea a 
minerilor în anii regimului 
burghezo-moșieresc, lupta 
lor revoluționară, reprima
rea sîngeroasă a participau- 
ților la greva din 1929. în 
distribuție : Lica Gheor
ghiu, Colea Răutu, Ștefan 
Ciubotărașu, George Calbo- 
reanu, Ilarion Ciobanu, Cos
tel ConstantlneBcu, George 
Mărutză, Fory Etterle, To
ma Dimltriu, V. Ronea, San
du Sticlaru, Boris Ciornei, 
Dinu Gherasim, George 
Mottoi. In fotografiile ală
turate: două scene din film.

1000 DE BEȚIȘOARE
Copiii se joacă prin parc și noi, 

părinții, stăm de vorbă. Tatăl ce
lui brunet și gălăgios, care răs
punde la numele de Costel, îmi 
povestește o întîmplare oarecum 
veselă.
„Vin acasă de Ia slujbă — zice 

— și ce să vezi ? Deschiderea ușii 
mă pune în contact cu o priveliște 
neobișnuită : Costel taie lemne în 
mijlocul casei în timp ce bunică-sa 
se rotește în juru-i scanda
lizată dar prudentă, scoțînd 
mici țipete consternate. Ivi
rea mea produce o descon
gestionare fericită a situației.

— Of ! Bine c-ai venit ! 
Se nenorocește copilul.

Băiatul lucrează însă mai 
departe, concentrat, mînu- 
ind securicea cu o îndemî- 
nare care nu Iasă nesimțitor 
sufletul meu de tată. Totuși, 
între mînuțele lui și lama 
securii se pot ivi contradic
ții... Și-apoi, pînă a mă în
toarce acasă, știam că avem 
calorifer.

— Ce-i, fiule — îl ocolesc 
pe departe — faci cură de 
slăbire ? 
mai opt 
me...

Costel 
vire încruntată :

— N-am timp de glume, 
tată. Lucrez de nevoie.

— Și cine are nevoie de 
surcelele astea ?— Nu sînt surcele. E ma
terial intuitiv.

Hm! Se pare că e o chestiune 
complicată. Ia s-o deslușim pe în
delete, metodic.

— De ce nu confecționezi mate
rialul în curte ?

— Dacă nu mă lasă ! Și Costel 
face un semn rău către bunică-sa

— Cum o să-l las afară ? Aici 
cel puțin pot să văd ce i se în- 
tîmplă.

Just. Dar se strică parchetul.
— Uite ce — mă hotărăsc, as- 

prindu-mă ușor — cînd iei o pau
ză, ca să-mi explici despre ce 
tuiție e vorba ?

— Ce să-ți explic ? A spus 
varășa profesoară să aducem 
care cîte o mie de bețișoare. 
ni Ie facem cum ne-o tăia capul. 
Pe mine așa m-a tăiat. Asta-i tot.

— Și la ce urmează să fie fo
losite ?

— învățăm să numărăm... Pînă

La etatea ta de nu- 
ani, e cam devre-

îmi aruncă o

in-

to- 
fie-
Să

Soluții constructive și tehnologice
moderne

acum am făcut 47, vrasăzică mai 
am de tăiat 953...— Păi văd că știi să numeri 1

— Știu. Dar trebuie să învăț 
încă odată, intuitiv, cu bețișoarele în mină. Intuitiv înveți mai bine.

...încurcată treabă ! Din cauza 
ignoranței mele pedagogice, nu 
pricep cum vine intuiția pe cap și 
cea pe mină. Totuși, nu cred că e 
sănătos să mă angajez cu băiatul 

într-o discuție mai aprofun
dată pînă nu mă informez cu 
de-amănuntul.

Suspend cu blîndețe și ar
gumente, pe timp de jumă
tate de ceas, crîncena înde
letnicire a lui Costel și mă 
reped pînă la școala ele
mentară mixtă nr. 29 să văd 
cum devine chestia.

— Tovarășe profesoară, 
cum e cu bețișoarele alea, 
cum să le facem, de ce să 
le facem...

— Vai de mine, tovarășe, 
păi nici nu trebuie să le fa
ceți. Cumpărați chibrituri și 
le aveți gata făcute.

— Chibrituri... Hm !
— Desigur, trebuie să Ie 

rupeți capetele de fosfor... 
Știți, unii copii rețin mai 
greu operațiile aritmetice.

Asta-i adevărat. Mi-aduc 
aminte că la vîrsta copilă
riei eram și eu cam greu de 
cap la împărțire.

— Totuși, să vă întreb : dacă 
băiatul știe să numere pînă la o 
mie, mai e nevoie de bețișoare ?

— Mde... în cazul ăsta cred că 
n-ar mai trebui bețișoare... Dum
neavoastră ce ziceți ?

— Eu, ce să zic ? în sinea mea 
m-am gîndit : materialul intuitiv e 
bun, nimic de spus, dar dacă tî- 
nărul știe să numere pînă la o 
mie, eu îl ascult și văd că așa e, 
dumneavoastră îl ascultați și ve
deți că așa e, parcă... parcă n-ar 
mai fi nevoie de mia de bețișoare. 
Și-apoi, la drept vorbind, cum de 
învață atîtea mii de copii, în atîtea 
alte școli, să numere fără beți
șoare ? Nu cumva o fi existînd și 
vreun material intuitiv cu mal pu
ține complicații ?"

Eu, unul, i-am dat dreptate...
V. SILVESTRU

„Ce fac în aceste 
zile lucrătorii din 
serviciile de con
cepție ale Uzinei 

constructoare de mașini din Reșița ?
Ce probleme îi preocupă, ce lucrări 
au în execuție, care este stadiul 
lor?“ Pentru a da răspuns la între
bări, un redactor al ziarului „Flamu
ra roșie" din Reșița a vizitat cîteva 
birouri ale acestor servicii. Inginerul 
Gerhardt Tudor, șeful serviciului 
constructor-șef, dă informații despre 
munca desfășurată în cadrul servi
ciului :

„întregul colectiv este preocupat 
de rezolvarea optimă a sarcinilor din 
planuil tehnic, privitoare la asimila
rea de noi produse. Pentru a asi
gura un decalaj corespunzător între 
proiectare și execuție, colectivul nos
tru a trecut la rezolvarea acestor 
sarcini încă în cursul anului trecut. 
Proiectele penfru două noi utilaje au 
fost terminate, iar desenele au fost 
lansate în fabricație“.

...în sectorul de proiectare a turbi

nelor hidraulice, proiecfanfil sînt pre
ocupați să găsească noi soluții con
structive. Ei studiază posibilitatea în
locuirii unor piese de oțel cu piese 
din fontă nodulară.

în cadrul serviciului tehnolog-șef 
al uzinei, aceeași atmosferă de mun
că creatoare. La una din turbinele 
hidraulice, a cărei tehnologie a fost 
întocmită, în proporție de 95 la sută, 
s-au aplicat soluții tehnologice noi, 
care aduc numeroase îmbunătățiri 
calitative. Capacul și lagărul turbinei 
au fost concepute în construcție su
dată. A fost îmbunătățită de aseme
nea tehnologia de prelucrare a pa
letelor și inelelor aparatului director.

Paralel cu rezolvarea problemelor 
curente, tehnologii se preocupă cu 
grijă și de cele legate de asimilarea 
în fabricație a altor produse. Ei stu
diază acum asimilarea și punerea la 
punct a tehnologiilor de sudare a 
oțelului austenitoferitic, pentru con
strucția rotorului și a oțelului de 
mare rezistență pentru camera spi
rală a turbinei.

Din activitatea comisiilor de femei
FAUREI (coresp. „Sclnteli"). — în luna 

ianuarie a.c., comitetele și comisiile de 
femei din raionul Făurei au desfășurat o 
bogată activitate. La cele 68 cursuri pen
tru creșterea păsărilor, organizate în co
munele raionului, au participat peste 
2 500 de femei, iar la cele 23 cursuri 
pentru creșterea viermilor de mătase 
peste 600 de femei. în raion mai sini 
organizate și își desfășoară activitatea 46 
de „Sfaturi ale gospodinei", care în luna 
Ianuarie au fost frecventate de aproape 
1 500 de femei. în numeroase localități 
din raion s-au ținut conferințe pe diferite 
teme audiate de peste 15 000 de femei. 
Din inițiativa comitetelor și comisiilor de 
temei, la 730 cercuri de citit, a fost pre
zentată, fn fața a peste 8 700 de femei, 
conferința „Părinți șl copii". Comitetele 
Iruntașe sînt cele din comunele Jirlău, Ro
bească, Șu/eșfi, Galbenu.

Crește numărul depunătorilor 
pe noul libret C.E.C.Noul libret de economii cu do- bîndă și cîștiguri în autoturisme se bucură de o largă solicitare din partea depunătorilor. Numai în 30 de zile de la introducere, numărul depunătorilor pe acest libret a ajuns la 11 205. La depunerile pe acest libret se acordă dobîndă anuală și în plus cîștiguri în autoturisme, care se atribuie prin trageri la sorți trimestriale.

O deupM creația

poruilui, eătre lavomâ cântecului popular.Etapa nouă în dezvoltarea genului, subliniată convingător în lucrarea lui Octavian L. Cosma, este aceea de după eliberare, cînd creația da opera, operetă "și balet s-a dezvoltat în condițiile culturii noastre socialiste. Viziunea artistică nouă, în centrul căreia stă lupta poporului pentru libertate și pentru făurirea

Postăvarul oferă condiții foarte 
bune pentru schi. In fotografie : 
schiori în drum spre cabana Cristia
nul Mare.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
' al R.P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
’ Teatrul de stat de operetă: Paganini — 

(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Cercul de cre- 

I tă caucazian — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara” (Sala Magheru) : 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra” (bd. Schi
tu Măgureanu 1): Tache, Ianke și Cadîr 
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 7C) : Fotbal — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile): De Pretore Vincenzo — (orele 20). 
(Sala Libertatea) : O felie de lună — (o- 
rele 20). Teatrul Evreiesc de stat : Se- 
lecțiuni... selecțiuni... (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase'' (Sala Sa
voy) : Muzica bat-o vina — (orele 20) 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntuiui în 30 
de melodii — (orele 20). Circul de stat : 
„Stelele Varșoviei" — prezentat de an
samblul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Divorț italian : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15)
București (9,30; 11 45; 14; 10,30: 18,45; 21) 
23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
G. C'oșbuc (9,15; 11,30: 13,45; 16; 18.15 :
20.30) . Ștefan cel Mare (10; 12,30; 15; 17,30:
20). Partea ta de vină: rulează la cine
matografele I. C. Frimu (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 : rulea- 
1 ză la cinematograful V. Alecsandri (14;

16,15), Seara prietenilor filmului : v. A- 
lecsandrl (orele 19). Labirintul inimi! — 
cinemascop : Republica (16,15; 12; 15,15; 
17; 19| 21), Elena Pavel (9,30; 11,45; 14;

în istoria culturii noastre muzicale, dezvoltarea creației lirice pentru scenă prezintă o mare însemnătate, înainte de a exista un repertoriu ro- mînesc, simfonic și de cameră, a fost creat un repertoriu de teatru muzical autohton, începînd de la vodevil, melodramă, operă comică, operetă, ajungînd, în special în veacul nostru, la creația de operă și balet.Lucrarea „Opera romînească” de vieții luminoase de azi, se reflectă în Octavian L. Cosma, • tipărită recent de Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, este primul studiu mai cuprinzător, care își propune să înfățișeze într-o pri-  __________ _____vire istorică creația lirico-dramati- că romînească. A- tenția cu care sînt tratate problemele, informațiile pe care le aduce, fac ca această lucrare să fie o contribuție la elaborarea istoriei muzicii noastre.Periodizarea creației de operă, în funcție de evenimente social-politice din țara noastră, ajută pe cititor să desprindă trăsăturile unor momente semnificative și. totodată, să-și contureze o imagine de ansamblu asupra dezvoltării acestui gen.Lucrarea subliniază contribuția la dezvoltarea genului a unoi- compozitori talentați, cu dragoste de popor, cum au fost I. A. Wachmann, Al. Flechtenmacher, George Ștephănes- cu, Ed. Caudella, și sprijinul entuziast al unor oameni de litere, printre care Alecsandri, Bolliac, C. Ca- ragiale și alții.în secolul nostru genul lirico-dra- matic a fost ilustrat de creația unor compozitori de seamă. Lucrarea citează o serie de creații de Tiberiu Brediceanu, D. Cuclin. C. Nottara, S. Drăgoi, Al. Zirra, Paul Constantinescu, M. Jora și Z. Vancea, culminînd cu opera „Oedip" a luj • George E- nescu. Orientarea compozitorilor către zugrăvirea, realistă, către întruchiparea autentică a personajelor a stat la baza elaborării unei muzici de puternică originalitate. Experiența de creație în aceste genuri a avut un viu ecou în ansamblul creației noastre muzicale, care s-a îndreptat către problemele de viață ale po-

In vitrinele librăriilor

creații contemporane ca operele „Ion Vodă cel Cumplit”, „Răscoala”, „Fata cu garoafe” de Gheorghe Dumitrescu, „Pană Lesnea Rusalim” de Paul nescu, Șoimăreștilor' „Pădurea rilor"
Constanti- „Neamul “ ■“ si Vultu- de Tudor Jarda și baletele „Cînd strugurii se coc" de M. Jora,- „Călin" de A. Mendelsohn, „Haiducii“ de Hilda Jerea și altele, precum și un număr de operete.Prezentînd părțile pozitive ca și laturile mai puțin realizate ale diferitelor subgenuri din creația lirică, scoțînd în evidență varietatea de stiluri și personalități ce se afirmă astăzi, lucrarea adresează un convingător îndemn pentru noi succese ale compozitorilor noștri.Studiul lui Octavian Cosma. destinat publicului larg, este totodată util și muzicienilor. După părerea mea, se fac resimțite pe alocuri unele limite și inegalități. Autorul, pu- nînd in lumină pentru prima dată, într-o înșiruire istorică larg cuprir zătoare, numeroase fapte mai ! sau mai puțin cunoscute, nu f< ‘ sește totdeauna criterii îndeaju.s de exigente. încercările de generalizare, de sinteză sînt timide. Ar fi fost bine să fie subliniată cu mai multă pregnanță influența ideilor înaintate ale vremii asupra concepției estetice a compozitorilor noștri de operă, operetă și balet.Bogat ilustrată cu fotografii și texte muzicale, cartea ar fi fost mai bine prezentată intr-un alt format decît cel obișnuit al colecției „Muzica pentru toți” și într-o mai îngrijită realizare tipografică.

VASILE TOMESCU

Cinematografe)
16,30; 19; 21,15), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). A fost 
chemată și clasa a V-a : Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
căra (16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 
18; 20). Agentul X 25 — cinemascop: Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
Focuri în munți: Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 ia 14, după-amiază 
la orele 16 ; 18,30 ; 20,30). Frumoasa
americană : Centrai (10,15; 12,15; 14,15;
16,20; 18,25; 20,30). Program special pen
tru copii : 13 Septembrie (orele 10). Mi
rajul : 13 Septembrie (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), 8 Martie (15; 17; 19; 21). De 
la platou la ecran — Umbre : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Scrisoare de Ia o 
necunoscută : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Omul cu 
obiectivul : înfrățirea între popoare (16; 
18; 20), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30;
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14: 16: 18.15: 
20,30), Drumul Serii (16; 13; 20). Căzută 
din lună : Cultural (15; 17; 19; 21). Oa
meni șl fiare — ambele serii : rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 20 la cinematograful Alex. Popov. 
Carmela — cinemascop: Grivița (10; 12: 
15: 17; 19; 21) Dă-i înainte fără grijă : 
rulează la cinematografele Constantin 
David (16; 18,15; 20.30) și 30 Decembrie 
(11; 16; 18,15, 20,30). Marile speranțe : ru
lează la cinematografele V. Roaită (10.15: 
12,30; 15.30: 18; 20.30). Volga (10; 12; 15,30: 
18; 20,30). Salt spre glorie ■_ Unirea (16; 
18; 20). Sub cupola albastră: TI Viadimi- 
rescu (15; 17; 19; 20,45). Soțul soției sale: 
Munca (16; 13,15: 20,30) Balada husarilor: 
Popular (14: 16; 18,45; 20.30), G. Bacovia 
(15; 17; 10; 21). Patru Inimi : Arta (16; 
18,15: 20,30) Gardianul : Moților (16: 18; 
20). Tizoc — cinemascop : M. Eminescu 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). Meșter la toate : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie

(16; 18; 20). Oameni pe gheață: Lucea
fărul (15; 17;. 19: 21). Hamlet: rulează la 
cinematograful Olga Bancic (15; 18; 21). 
Lupii la stînă : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; Șl). O viață: 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare cu cerul variabil dimineața cînd 
s-a semnalat ceață locală. După-amiaza 
cerul a devenit mal mult acoperit, mai 
ales în jumătatea de sud a tării. Au 
căzut precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare în Banat, Oltenia, local în 
Transilvania și vestul Munteniei, iar sub 
formă de ploaie în Dobrogea și estul 
Munteniei. Vîntul a suflat slab cu in
tensificări în sud-estul țării din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 14 
Înregistra valori cuprinse între 7 grade 
la Cîmpina și Tg. Jiu și minus 3 grade 
la Făgăraș. Baraolt și Oravița. Ieri în 
București : Vremea a fost schimbătoare 
și cu cerul variabil dimineața și acope
rit după-amiaza cînd a și plouat. Vîntul 
a suflat slab cu intensificări temporare. 
Temperatura maximă a atins 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 februarie. In țară : Vremea se 
menține schimbătoare cu cerul alternînd 
intre acoperiri și înseninări trecătoare. 
Local va ploua, iar în munți lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între zero grade și minus 10 gra
de, iar maximele între minus 2 șl plus 
8 grade. Local ceață. In București : Vre
mea se menține schimbătoare, cu cerul 
alternînd intre acoperit și înseninări 
trecătoare. Vînt potrivit. Temperatura in 
general staționară.
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O fereastră spre sute de ferestre (Foto : Gh. Vințllă)

Pe scurt TO4TĂ TAK AO CULEGERE DE VERSURI ȘI PROZA. — Casa regională a creației populare din Baia Mare a editat recent o culegere de versuri și proză. Volumul reunește cele mai valoroase creații ale membrilor cercurilor literare din regiune, precum și culegeri din folclorul nou maramureșean.COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE. — în amfiteatrul spitalului Colțea, din Capitală, a avut loc recent o ședință de comunicări științifice a Societății de medicină internă din cadrul U.S.S.M. Au fost prezentate comunicările : „Necesitatea de a reforma înregistrarea simptomelor și a bolnavilor în practica medicală", „Valoarea endoscopiei și endobioxiei gastrice“, „Despre un caz de Tala- fenia-Minor" ș. a.
LA DOMICILIUL CUMPĂRĂTO

RILOR. — Sistemul de deservire 
la domiciliu s-a extins în numeroase 
unități comerciale din Brașov, Sibiu 
și Sj. Gheorghe. Pe lingă diferite 
unități care desfac produse alimen
tare, peste 20 de cofetării din 
Brașov au adoptat și ele noul sistem 
de vînzare, la domiciliul consuma-

Numirea ambasadorului 
Republicii Populare Romîne 

în Republica Algeriană 
Democratică și PopularăPrintr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Ion Georgescu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Algeriană Democratică și Populară.

BASCHET

Astă seară în sala 
Floreasca

Astăzi de la orele 19,30, In sala Fio- 
reasca, echipa feminină de baschet Rapid 
București vs susfine un meci amical cu 
echipa Partizan Novi Sad. Baschetbaliste
le iugoslave vor mai disputa încă două 
jocuri în Capitală : sîmbătă de la ora
19.30 In sale Giulești cu selecționata de 
tineret a Capitalei și duminică la ora
16.30 în sala Floreasca revanșa cu Rapid.

Boxerul Laszlo Papp 
din nou învingător

Boxerul maghiar Laszlo Papp și-a 
păstrat titlul de campion european 
la cat. mijlocie, invingînd la Viena 
prin K O tehnic în rundul 15 pe șa- 
langerul său George Aldridge (An
glia). Meciul s-a disputat la „Stadt
halle“ și a fost urmărit de peste 
10 000 de spectatori. Din repriza a 
5-a Papp s-a dovedit superior ata- 
cînd tot timpul. In repriza a 15-a 
complet epuizat Aldridge a fost tri
mis în colțul său de arbitrul olandez 
Breil, care a declarat lupta inegală. 

INh A G
• Echipa națională de fotbal a R. P. 

Bulgaria are un nou antrenor tn persoana 
lui Bella VolenUc, care ptnă de curtnd 
a antrenat echipa olimpică a R. P. Un
gare,

• Cunoscuțil alpinlștl italieni Walter 
Bonatti șl Casino Zappelli au reușit zilele 
trecute o premieră de Iarnă extrem de 
dificilă Ei au reușit să escaladeze ver
santul nordic al virfulul Grandes Jorases 
de la frontiera dintre Franța și Italia. Co- 
mentlnd această tentativă, Lionel Terray, 
învingătorul vtrfurilor Annapurna șl 
Jannu (ambele de peste 8 000 m) a spus : 
„Este o aventură de o Îndrăzneală ne
maipomenită. Această ascensiune este 
deosebit de grea vara, dar acum Iarna...* *'  
Bonatti și Zappelli au reușit Insă această 
performantă si ctnd elicopterele ti mal 
căutau deasupra muntelui, el cobortseră

CHLOE VULLIAMYRecent, poliția spaniolă a arestat și a trimis-o înapoi în Anglia pe Chloe Vulliamy. I s-a adus acuzația că ar fi... „agentă comunistă".De ce ? Pentru că, impresionată de condițiile grele în care trăiesc fa

torilor, a produselor de patiserie și 
cofetărie. Ospătăriile din cadrul 
T.A.P.L. Brașov desfac la domiciliu, 
pe bază de comandă, diferite prepa
rate și semipreparate culinare.AMENAJAREA RĂSADNIȚELOR. — Zăpada abundentă căzută în această lamă n-a împiedicat pe legumicultorii gospodăriei colective din comuna Creața Leșile, raionul Urzi- ceni, să lucreze Ia amenajarea răsadnițelor. Odată cu aceasta, colectiviștii de aici au- șl trecut la în- sămînțatul în răsadnițe a semințelor de legume timpurii Pe suprafața de 230 mp ei au pus varză timpurie, iar pe alta de 130 mp — ro-șii și castraveți. (De la Dumitru Iliescu, colectivist).

CURS PENTRU LUCRĂTORII DIN 
SECTORUL AVICOL. — La Tg. Mureș 
s-a deschis un curs avicol, cu durata de 
8 zile, organizat de consiliul agricol 
regional în colaborare cu comitelui re
gional al femeilor, la care participă 
peste 120 de colectiviste care lucrează 
în sectorul avicol. în cadrul programu
lui, ingineri și profesori ai centrului 
școlar agricol din Tg. Mureș predau 
lecții despre tehnica creșterii păsărilor.

Sosirea unei delegații 
marocaneO delegație marocană a sosit în țara noastră pentru a purta negocieri comerciale în vederea dezvoltării schimburilor între R. P. Romînă și Maroc. Delegația este condusă de Abderrahim Harkett. ambasadorul Marocului în R. P. Polonă.(Agerpres)

FOT
Stade de Reims — învinsăLa „Parc des Princes“ din Paris echipa olandeză de fotbal Feyenoord a repurtat o surprinzătoare victorie cu 1-0 (1-0) asupra campioanei Franței Stade de Reims. Unicul punct al acestui meci disputat în sferturile de finală ale C.C.E. a fost marcat în minutul 21 de Kreyerhaat. Fotbaliștii francezi au avut o mare ocazie de a egala în minutul 60 prin Kopa care a trimis balonul în bară. Returul va avea loc la 13 martie la Rotterdam.

Cupa orașelor-tîrguriDisputat pe teren neutru la Lisabona cel de-al treilea meci dintre echipele F. C. Valencia și Dunfer-
In esfieva

într-un meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni” la baschet 
(masculin) Real Madrid a învins cu sco
rul de 90—60 (33—27) echipa Panatinai- 
kos-Atena. Primul meci fusese, de ase
menea, cîștigat de Real (97—74) care s-a 
calificat pentru sferturile de finală.

★

în continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în R. S. Cehoslovacă echipa de 
hochei „Aripile Sovietelor” Moscova a 
învins la Karlovy Vary cu 10—4 (5—0 ;

A Z 1 N
de acum șl ca doi simpli turiști se îndrep
tau cu un taxi spre Courmayeur, orășe
lul tn care locuiește Bonatti.

• Schiorul austriac Egonn Zimmermann 
ti ctștlgător tn acest sezon a mal multor 
probe de coborîre tn marile competiții 
europene, a suferit un accident pe pista 
de la Madona Dl Campiyllo (Italia). La 
un antrenament el a intrat cu o viteză 
de 100 de km la oră tntr-un viraj de 45 
grade. Dezechillbrfndu-se a căzut pe pistă 
suferind o comotie,

• Organizatorii Olimpiadei de Ia To
kio pregătesc discurile cu imnurile țărilor 
participante. Aceste pregătiri necesită 
tnsă obținerea a 25 de imnuri noi ale ță
rilor care și-au dohîndit independența tn 
ultimii ani sl care în 1964 vor participa 
pentru prima oară la aceste focuri.

Aîmbunătățim continuu calitatea armăturilor pentru locuințe
(Urmare din pag. I-a)periri galvanice se străduiesc în întrecere să obțină piese cu suprafețe cît mai bine executate. Muncitorii de la atelierele de montaj se îngrijesc ca produsele să se remarce printr-un aspect exterior cît mai frumos. Este o plăcere să vezi cum se ambalează bateriile, țevile, dușurile flexibile și multe alte produse realizate în fabrică. Am fi bucuroși dacă toți cei care le instalează ar dovedi aceeași preocupare.Ne-am îngrijit și de întărirea controlului tehnic de calitate, pentru a nu lăsa să iasă pe poarta întreprinderii nici un produs de calitate necorespunzătoare. Controlul de calitate a fost organizat pe faze de fabricație — de la turnare pînă la recepția produsului finit. Serviciul de control tehnic a fost întărit cu cadre din cele mai calificate — tehnicieni, muncitori cu școli medii, cu vechime și experiență în producție. La aceasta se adaugă hărnicia muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor care își ridică necontenit calificarea, sînt exigenți în muncă, prețuind „marca“ fabricii.Fără îndoială că e loc pentru mai bine. S-au făcut multe în domeniul ridicării nivelului calității produselor, dar nu ne putem declara nici pe departe mulțumiți. La strungărie. de pildă, unele operații nu se execută încă în mod corespunzător. Și la turnătoria de fontă mai avem multe de făcut pentru a îmbunătăți calitatea pieselor turnate. Vom lua măsuri ca această secție să fie aprovizionată cu materii prime și materiale auxiliare de bună calitate și vom întări controlul pentru respectarea întocmai a procesului tehnologic. Treptat vom schimba cutiile de

BALmline (Scoția) a fost cîștigat de fotbaliștii spanioli cu 1-0 (0-0). In felul acesta sînt cunoscute pînă acum 7 echipe calificate pentru sferturile de finală : Petrolul Ploiești, Ferenc- varos Budapesta, F. C. Valencia, Hibernians (Scoția), A. S. Roma, Steaua Roșie Belgrad și Bayern München. Cea de-a 8-a participantă la sferturile de finală va fi desemnată în urma meciului de baraj dintre Dinamo Zagreb și U. St. Gilloise.
Turneul echipei Dinamo

BucureștiDinamo București întreprinde un turneu în Izrael. Fotbaliștii bucu- reșteni vor susține între 27 februarie și 6 martie 3 jocuri în orașele Tel Aviv și Haiffa.
rîndurî

3—4 ; 2—0) selecționata de juniori a R.S. 
Cehoslovace.

Reprezentativa R. D. Germane a între
cut cu 5—3 (2—1; 0—0; 3—2) selecționata 
orașului Litvinov.

*
Cu tot timpul nefavorabil crosiștii se 

pregătesc în vederea finalei campionatu
lui republican. Anul acesta finala va avea 
Ioc la 10 martie la Craiova. în program 
sînt Incluse următoarele probe : 1000 m 
(junioare), 3 000 m (juniori), 1 800 m (se
nioare) și 8 000 m (seniori).

Campionatul republican constituie un 
prilej de selecție al atleților noștri care 
vor participa la cea de-a 8-a ediție a cro
sului balcanic de la Istanbul.

*
în concursul internațional de atletism 

desfășurat tn sala „Convention Hali" din 
Philadelphia, atletul francez Michel Ber
nard a cîștigat proba de 2 mile realizlnd 
timpul de 8’57"2/10. Portoricanul Kruz a 
reușit să cîștige proba de săritură cu pră
jina, realiztnd 4,87 m. Uelses (S.U.A.) a 
sărit 4,72 m. Proba de tnălțime a revenit 
atletului negru John Thomas cu 2,08 m. 
Alte rezultate : 60 yarzi Drayton 5”4/10; 
440 yarzi Webster 50"5/10; 600 yarzi Her
man ril”2/10.

Campionatele mondiale de patinaj vi
teză pentru bărbați și femei vor avea loc 
anul acesta intre 21 și 24 februarie In lo
calitatea Karuizawa din Japonia.

Premiile 
Uniunii scriitorilor 

pe anul 1962Comitetul de conducere al Uniunii scriitorilor a hotărît recent, pe baza propunerilor prezentate de secțiile de creație, decernarea premiilor Uniunii scriitorilor pe anul 1962.Premiile au fost decernate următorilor scriitori : Proză : Vasile Re- breanu pentru volumele „Casa“ și „Dimineață de toamnă"; Poezie: Ion Horea pentru volumele „Coloană în amiază" și „Flori de păpădie" ; Dra
maturgie : Gheorghe Vlad pentru piesa „îndrăzneala“ ; Critică și isto
rie literară : Kakassy Endre pentru volumul „Viața și poezia lui Emi- nescu“ în limba maghiară; Reportaj 
și publicistică : Petru Vintilă pentru volumele „Șoseaua milionarilor“ și „Dobrogea în marș" ; Traduceri : Emil Giurgiuca pentru traducerile din volumul „Cît cuprind cu ochii“ de Méliusz Jozsef ; Literatură pentru 
copii și tineret : Al. Popovici pentru piesa „Băiatul din banca a doua“.(Agerpres)

INFORMAȚII
© Joi după-amiază a avut loc în sala 

Casei prieteniei romîno-sovietice ARLUS 
O manifestare consacrată împlinirii a 150 
de ani de la nașterea compozitorului rus 
A. S. Dargomîjski, organizată de Casa 
prieteniei romîno-sovietice ARLUS și 
Consiliul orășenesc ARLUS București. 
Despre viața și opera compozitorului a 
vorbit conf. univ. Adriana Sachelarie.

format necorespunzătoare și ne vom îngriji ca modelele de turnare să fie transpuse treptat pe blănuri metalice care, față de cele din ipsos, prezintă o precizie mai mare de lucru. Pentru evitarea utilizării în fabricație a unor S.D.V.-uri necorespunzătoare s-a luat măsura ca acestea să fie omologate înainte de a fi date în folosință. Ne-am propus ca în cursul acestui an să creăm condiții mai bune atelierului de acoperiri galvanice, pentru ca stratul de nichel și crom să aibă grosimea corespunzătoare. In acest sens, prin mijloacele întreprinderii, vom dota acest atelier cu noi băi de nichelaj și cro- maj. în planul de măsuri tehnico- organizatorice mai sînt prevăzute și alte măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea calității produselor noastre.Din proprie experiență ne-am convins că îmbunătățirea calității produselor este inseparabil legată de ridicarea continuă a calificării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Tocmai de aceea în întreprindere organizăm cursuri de creștere a calificării, cursuri de specializare pentru strungarii de la automate, conferințe tehnice lunare pentru galvanizatori, sculeri și lăcătuși de reparații a utilajelor. Lunar se țin, de asemenea, conferințe pentru ingineri, în scopul ca ei să fie mereu la curent cu ce apare nou în tehnica producției de armături.Sîntem siguri că aplicarea în producție, la termenele stabilite, a tuturor măsurilor tehnico-organizato- rice pe care ni le-am propus va contribui la ridicarea în continuare a nivelului calitativ al produselor, pentru a satisface cerințele crescîn- de ale beneficiarilor.

Meciul de hociici LD.s.s.-s.u.A. 
sc dispută aziJoi, din cauza timpului nefavorabil, avionul, la bordul căruia se afla echipa reprezentativă de hochei pe gheață a S.U.A., nu a sosit Ia timp în capitala U.R.S.S. Din acest motiv, întîlnirea dintre echipele reprezentative ale S.U.A. și U.R.S.S., care trebuia să aibă loc la 7 februarie, s-a amînat pentru azi, 8 februarie. După cum s-a mal anunțat, astăzi, 8 februarie, în jurul orei 17,30 (ora Bucureștiu- lui) Studioul de televiziune București, folosind noul releu Bucu- rești-Moscova, va transmite, cu titlu experimental, meciul de hochei pe gheață dintre echipele selecționate ale U.R.S.S. și S.U.A.(Agerpres)

Campioni europeni la patinaj 
artisticMiercuri seara la Budapesta au fost cunoscuți primii campioni europeni la patinaj artistic. Proba de dublu a revenit patinatorilor Marika Kilius și Hans Jurgen Baumler (R. F. Germană) cu 211 puncte. Pe locul doi s-a clasat perechea Ludmila Bolusova și Oleg Protopopov (U.R.S.S.) cu 207,6 puncte, urmată de un alt cuplu sovietic, Tatiana Zuk și Alexandr Gavrilov.După 4 exerciții impuse în proba de dans conduc Linda Sher- mann și Michael Philipps (Anglia) cu 148,8 puncte, urmați de Eva și Pavel Roman (R. S. Cehoslovacă) cu 146,5 puncte.

Ha Ite re
întrecerile de haltere din cadrul 

„Cupei 16 Februarie'1 vor avea loc 
duminică de la orele 10 in sala Giu
lești. La întreceri participă halterofili 
de valoare de la Rapid, Steaua, Olim
pia, Dinamo Obor, Mătasea Populară, 
Școala sportivă Viitorul și Sirena, 

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERN
Lucrările Conferinței de solidaritate 

a popoarelor Asiei și AfriciiMOSHI 7 (Agerpres). — Cea de-a treia Conferință de solidaritate a po. poarelor Asiei și Africii își continuă lucrările. în ședința din dimineața zilei de 6 februarie au continuat să la cuvîntul conducători și reprezentanți ai delegațiilor.Intîmpinat cu vii aplauze, delegatul Cubei revoluționare, José Car
rillo, a transmis conferinței un salut din partea poporului cuban.Apoi a luat cuvîntul Mario de An
drade, reprezentantul Angolei luptătoare. El a vorbit despre insurecția
Dezbaterile de politică externă din Camera lorzilorLONDRA 7 (Agerpres). — La 6 februarie, reprezentanții opoziției au criticat politica externă a guvernului în dezbaterile de politică externă din Camera lorzilor. Fostul prim- ministru, lordul Attlee, a declarat că guvernul nu promovează în genere o politică realistă. El a caracterizat acordul americano-englez de la Nassau ca „o mare greșeală“. Referin- du-se la eșecul tratativelor de la Bruxelles, Attlee și-a exprimat 'Speranța că Anglia nu va adera la Piața comună. El s-a declarat împotriva condițiilor politice ale tratatului de la Roma (cu privire la crearea Pieței comune) și și-a exprimat speranța că acest tratat nu va acționa niciodată în Anglia.Laburistul Henderson, care a deschis dezbaterile, a scos în evidență scindarea serioasă dintre aliații occidentali.Lordul Ray (liberal) a deplîns situația de neinvidiat pe arena mon-

Misterul unor valize „diplomatice
PARIS 7 (Agerpres). — Poliția pari

ziană a reținut pe aeroportul Orly doi 
cetățeni dominicani, avînd legături cu 
familia fostului dictator al Republicii 
Dominicane, Rafael Trujillo, în legătu
ră cu „misterul" a 800 de metri cubi 
de lăzi și baloturi sosite anul trecut 
din Santo Domingo și care au fost de
pozitate în trei mari antrepozite din 
împrejurimile capitalei franceze. Este 
vorba de Leon Esteves, ginerele lui 
Rafael Trujillo și de un prieten de al 
său, Santana care, potrivit relatărilor 
agenfiei France Presse, au recunoscut 
la primul interogatoriu că în aceste 
lăzi, introduse anul trecut în Franfa ca 
„valize diplomatice“ se află averea 
uriașă pe care familia dictatorului Tru
jillo a sustras-o din Republica Domi
nicană.

Agenția France Presse relatează că 
specialiștii evaluează la suma fabuloa
să de patru miliarde franci francezi noi 
totalul bogățiilor acumulate de dicta-

Noi ciocniri în Vene^ueîa

CARACAS. După cum relatează agenția Prensa Latina, în statul Falcon din Venezuela au avut loc not ciocniri între forțele de guerilă și trupele guvernamentale.In ciuda faptului, că guvernul ve- nezuelean a interzis presei să publice știri cu privire la situația militară, ziarele din Caracas relatează că în pădurile unde acționează forțele de guerilă se aud în permanență schimburi de focuri de armă. De asemenea, ziarele anunță că în statul Falcon au avut loc noi deplasări de trupe și concentrări de avioane de vînătoare și bombardament.
bi PR

CERCETĂRI PENTRU
PERFECȚIONAREA PLUGULUI

Atît în U.R.S.S. cit și în S.U.A. se 
fac în ultimul timp numeroase cer
cetări. pentru perfecționarea tehnică 
a milenarei unelte agricole — plugul. 
Perfecționarea constă în înlocuirea 
bazei brăzdarului solid al plugului 
cu trupița. clasică printr-o lamă vi- 
bratorie, legată de un motor electric 
special. Această lamă ridică pămân
tul, cînd îl traversează, permițînd 
plugului să intre mult mai ușor în 
adîncimea solului. In felul acesta, se 
reduce cu 50 la sută efortul care tre
buie să fie furnizat de tractor, se ac
celerează aratul și se obțin mari eco
nomii de combustibil.

în vreme ce o uzină din Odesa 
produce deja noul plug, în S.U.A. 
el nu există decît în stadiu de pro
totip, la Universitatea de Stat din 
Michigan.

PREMIEREA
LUI RENATO GUTTUSO

Cunoscutul pictor italian Renato 
Guttuso, membru de onoare al Aca
demiei de arte frumoase, a fost dis
tins cu „Premiul Scardamaglia". A- 
cest premiu se conferă in fiecare an 
la doi savanți sau artiști de seamă, 
a căror activitate constituie o con
tribuție importantă la cultura mon
dială.

MODĂ NOUĂ...O ultimă noutate în materie de modă masculină o constituie costumele puse în vînzare de un magazin de confecții englez care vrea să-și asigure clienții 'mpotriva unor eventuale furturi. Costumul este căptușit în interior cu zale și prevăzut cu mai multe buzunare care permit transportul unor mari sume de bani. Vesta se închide cu un lanț de oțel, întreprinderea asigură că „eleganța 

armată eroică a poporului angolez împotriva colonialiștilor portughezi, care sînt sprijiniți de țările N.A.T.O.La ședința de dimineață au mai luat cuvîntul reprezentanți ai 
Republicii Guineea, Republicii Ara
be Unite, Republicii Mali, Nigerului, 
Guineei portugheze, Somaliei, Siriei, 
Yemenului, Zanzibarului, Republicii 
Sud-Africane și ai altor țări.Cu aceasta ședințele plenare au luat sfîrșit. în după-amiaza zilei de 6 februarie și-au început activitatea cele cinci comisii ale conferinței.
dială în care s-a trezit în prezent Anglia.Cuvîntarea ministrului afacerilor externe, lordul Home, a arătat că cercurile guvernante engleze punea șl înainte accentul pe „strategia nucleară" și N.A.T.O. Ar fi o nechib- zuință să se excludă Anglia din „bu- sinessul nuclear", a spus el.Potrivit declarației lui Home, sarcina Angliei constă în prezent în a aduce o mai mare contribuție la diferitele alianțe și organisme răspunzătoare de apărarea „lumii libere“.Eșecul tratativelor de la Bruxelles cu privire la aderarea Angliei la Piața comună a fost caracterizat de Home ca fiind „de domeniul trecutului". El a vorbit, de asemenea, despre alianța dintre Franța și Germania occidentală și a avertizat a- supra primejdiei pe care o prezintă încercările de a submina „structura multilaterală" a N.A.T.O. Home a respins ideea „celei de-a treia forțe europene“.

SC

forul dominican în cursul sfertului de 
veac cînd a fost, în fapt, proprietarul 
absolut al Republicii Dominicane. S-a 
descoperit că, la cîfeva luni după asa
sinarea iui Rafael Trujillo, fiul acestuia, 
Ramfis, a îmbarcat toate bogățiile fa
miliei pa un iaht aparfinînd sfatului 
dominican, inclusiv 400 milioane de 
franci francezi în lingouri de aur.

în legătură cu aceasta, ambasada 
Republicii Dominicane din Paris a îna
intat o plîngere poliției franceze în 
care subliniază • că în aceste lăzi se 
află „o însemnată parte a patrimoniu
lui artistic al țării“.

Interesante rezultate în cadrul 
Anului Geofizic Internațional

MOSCOVA 7 (Ager- 
pres). — La Moscova și-a 
încheiat lucrările confe- 
rinja consacrată rezultate, 
lor Anului Geofizic In
ternațional. Specialiștii so
vietici și-au exprimat la 
conferinfă părerea că 
mantaua superioară este 
eterogenă și că aceste e- 
terogenităji sînt dispuse 
orizontal.

Geofizicienii afirmă că 
există o corelație între 
cîmpul magnetic și gravi
tational, pe de o parte, și 
eterogenitatea mantalei 
superioare, pe de altă 
parte.

S-a subliniat că meto
dele și aparatajul folosite 
în laboratoarele moderne 
permit să se reconstituie 
tabloul care se prezintă 
în Pămînt la mare adîn- 
cime. Ca rezultat, se poa

te afirma de pe acum, 
cu siguranjä, că adîncu- 
rile Pămîntului se compun 
din oxizi sau substanje 
într-o stare cvasiomogenă 
specială cu o mare den
sitate.

Un corespondent al a- 
genjiei TASS a aflat la 
Comitetul interdeparta
mental de geofizică că a- 
ceasfă conferinfă a avuf 
o amploare fără prece
dent și sub raportul nu
mărului descoperirilor 
științifice care au fost a- 
nunjafe acolo pentru pri
ma oară.

Tn special, la conferin
fă s-a comunicat că a 
fost descoperită o nouă 
varietate de cuarf. Oa- 
meni: de știinjă sovietici 
afirmă că această varieta
te se găsește la o mare 
adîncime în Pămînt. S-au

costumului" produce cel mai fericit efect pe lingă persoanele din jur.
DIAMETRUL PLANETEI MERCURObservații efectuate recent de doi astronomi francezi au dovedit faptul că, în urma diferitelor erori de metodă. diametrul planetei Mercur a fost greșit calculat. în urma acestor cercetări a trebuit să fie recalculată densitatea planetei și s-a constatat că ea este cu puțin inferioară densității Pămîntului.

DE CE A FOST EXPULZATĂ

Contraste peruvieno : Un cartier al bogătașilor din Umti s’ adă
posturi ale muncitorilor agricoli la poalele Anzilor.

Rezoluția conducerii P. C. ItalianROMA (Agerpres) — Politica țărilor membre ale Pieței comune europene și pactului Atlanticului trece printr-o criză profundă, se constată în rezoluția conducerii Partidului Comunist Italian publicată în ziarul „Unita".Eșecul tratativelor de la Bruxelles care a avut loc după semnarea tratatului ce consfințește oficial crearea axei Paris—Bonn, a venit să confirme că astăzi între marile puteri imperialiste există divergențe serioase de ordin economic, politic și militar — se spune în rezoluție.încercarea Statelor Unite de a-și menține și întări hegemonia lor în N.A.T.O. se ciocnește în mod fățiș de încercarea Franței, sprijinită de Adenauer, de a crea micul bloc european, care în multe probleme ale strategiei atlantice ar ocupa o poziție opusă celei a S.U.A.De conivență cu Bonnul, Franța se grăbește să creeze forțe nucleare proprii și, în același timp, împreună cu Germania occidentală, întărește legăturile politice, militare șl economice cu Spania franchistă. Politica lui de Gaulle și Adenauer urmărește în felul acesta să transforme Europa occidentală într-un reazem al războiului rece și al antidemocratici. ea amenință, de asemenea, direct suveranitatea și viitorul democratic al Italiei.Aceste evenimente serioase arată în mod clar necesitatea urgentă a revizuirii profunde a politicii externe a Italiei — se spune în rezoluție.O răspundere deosebit de serioasă o poartă partidele din Italia care au contribuit la dezvoltarea grupurilor monopoliste din Europa occidentală și la întărirea grupărilor celor mai agresive ale imperialismului european, creînd astfel condițiile pentru dominația politică a lui de Gaulle și Adenauer.Astăzi, Italia poate juca în Europa și în întreaga lume un rol important în favoarea democrației, destinderii încordării și păcii, poate contribui, printre altele, la încheierea unui acord cu privire la dezarmare și la realizarea unor primi pași în direcția politicii dezangajării și lichidării blocurilor militare.în același timp trebuie continuată colaborarea economică care să cuprindă întreaga Europă, pe baza liberalizării și mai largi a schimbului cu toate țările răsăritene.Conducerea Partidului Comunist Italian, se spune în încheiere în rezoluție, cheamă la unirea tuturor forțelor democratice și antifasciste, cheamă pe toți comuniștii italieni să unească poporul în lupta pentru schimbarea politicii interne și externe a Italiei.

realizat progrese și în 
studierea scoarjei. Prelu- 
crînd materialele culese 
în cursul A.G.I. în dife
rite regiuni ale globului 
pămîntesc, specialiștii so
vietici au identificat unde 
constante în mișcarea 
scoarței. Din aceasta ei 
desprind concluzia că 
mișcarea scoarjei este 
guvernată de legități 
bine stabilite.

La conferinfă s-a do
vedit în mod definitiv că 
sub raportul grosimii 
scoarjei, al caracterului 
reliefului de sub gheafă, 
Antarctida este un conti
nent.

La conferinfă au luat 
parte 1 300 de oameni de 
știință, în afara invitafilor. 
Au fost prezentate apro
ximativ 500 de referate.

N ö £ bmiliile celor Întemnițați de Franco, ea s-a încumetat să facă vizite unor astfel de familii în timp ce își petrecea un concediu în Spania.Ziarul londonez „Daily Worker" care relatează despre aceasta, scrie că în Anglia sînt foarte mulți oameni care ajută familiile deținuților spanioli. Anul trecut s-au primit peste 500 de scrisori de mulțumire de la aceste familii.
IN 50 DE ANI — DE 50 DE ORIStatele Unite au sărbătorit la 6 februarie un jubileu suis-generis : 50 de ani de la introducerea impozitelor pe venit. Dacă la început aceste impozite constituiau sume neînsemnate, ele s-au transformat în acești ani într-o grea povară pentru oamenii muncii americani, deoarece au crescut de 50 d'e ori.



Nr. 5797Pae. 4

Semnarea acordului comercial de lunga durata 
între R. P. Romînă și Danemarca

Pentru întrecerea pașnicăBERLINUL OCCIDENTAL 7 (Agerpres). — Situația actuală anormală a Berlinului occidental ca focar al încordării internaționale provoacă o neliniște crescîndă în rîndurile populației cu vederi democratice a acestui oraș.Acest lucru ÎI demonstrează între altele seminarul ăe două zile care are loc aici pe tema „Berlinul și Organizația Națiunilor Unite", organizat de conducerea organizațiilor studențești locale. La el au participat fruntași ai vieții publice și ai presei.Ideea dominantă a seminarului a fost că locuitorii Berlinului occidental nu mai pot sta deoparte cînd 
e vorba de rezolvarea problemei Berlinului occidental. Ei trebuie să-și aducă aportul lor, să înainteze propuneri proprii îndreptate spre normalizarea situației din oraș.Declarațiile unui seismolog american

NEW YORK 7 (Agerpres). — „Nu există nici un fel de obstacole tehnice pentru încheierea între Statele Unite și Uniunea Sovietică a acordului cu privire la încetarea experiențelor nucleare. Acordul poate și trebuie să fie realizat“ — a declarat cunoscutul seismolog american, dr. Don Leet, unul din cei mai mari spe- eialiști americani în domeniul seismologiei. Bazîndu-se pe îndelungata sa experiență și pe cercetările teoretice efectuate, el a declarat că 
inspecțiile la fața locului nu sînt

Dezmințirea 
unor informații falseWASHINGTON 7 (Agerpres). — în ultimul timp, un grup de senatori americani, Keating, Thurmond, Dirksen și alții, sprijiniți de guvernatorul statului New York, N. Rockefeller, au făcut repetate declarații despre o așa-zisă „întărire a forței militare sovietice” pe teritoriul Cubei, citind informații care pretind că în această țară ar mai exista rachete cu rază medie de acțiune. Totodată, ei cer ca guvernul american să ia „contramăsuri” energice.Pentru a doua oară în ultimele două săptămîni, ministrul de război al S.U.A., McNamara, a dezmințit aceste informații false. La conferința sa de presă de miercuri, McNamara a declarat textual : „Nu există motive să ne îndoim că toate armele ofensive au fost retrase din Cuba și că nu sînt reintroduse acolo”. Tot atît de categoric a fost John McCone, directorul Agenției Centrale de Investigații a S.U.A., care, în- tr-un discurs de două ore și jumătate rostit în fața subcomisiei senatoriale pentru problemele pregătirii militare, a arătat că serviciul spionaj al S.U.A. s-a convins toate rachetele cu rază medie de țiune și bombardierele sovietice fost retrase din Cuba și că după a- ceea nu au mai fost aduse altele. Corespondentul TASS, Vladimir Va- ședcenko, relatează, referindu-se la cercuri apropiate Congresului american, că discursul rostit de McCone a fost aprobat de președintele Kennedy.Precizările provenite din sursele americane cele mai autorizate nu i-au redus însă la tăcere pe inițiatorii campaniei.

de că ac-au
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Stroessner succesor al lui... Stroessner

baionetelor, a 
măsuri menite 
asigure „victo-

Uruguay trăiesc zeci 
de mii de emigranți 
politici din Paraguay"

„Acoliții sîngerosu- 
lui dictator, generalul 
Alfredo Stroessner, 
urmăresc, aruncă în 
închisori, schingiuiesc, 
extermină în mod 
barbar pe patrioții pa
raguay eni. Lagărele 
de concentrare din

NOTÀ EXTERNĂ

Tacumba, Eastingarri- 
via, Ingavi și Charara 
au devenit locuri ale 
celor mai monstruoase 
crime care s-au întîl- 
nit cîndva în istoria 
Americii“ — relatea
ză ziarul „Popular" 
din Uruguay.

Paraguayul este o 
țară cu un nivel de 
trai extrem de scă
zut. Subalimentația și 
condițiile de locuit, 
bolile sociale fac ra
vagii. Populația sufe
ră de tuberculoză în 
proporție de 80 la sută. 
Din copiii care 
nasc într-un an 
70 la sută, 
mărfurile 
necesitate 
în 12 ani 
de ori. Rezultatul unor 
asemenea condiții de 
trai este acela că, după 
cum ne informează 
revista chiliana „Vis-

se 
mor 

Prețurile la 
de primă 
au crescut 

de peste 44

Cunoscutul militant pe tărîm social, conducătorul Academiei evanghelice a Berlinului occidental, dr. Muller Gangloff, luînd cuvîntul la seminar, a calificat situația actuală din Berlinul occidental drept paradoxală și artificială. El a subliniat că Berlinul occidental ar putea deveni mijlocitorul între Răsărit și Apus și ar putea participa la o întrecere pașnică cu Republica Democrată Germană în domeniile economic, cultural și științific.Participanta la discuție au arătat că în rezolvarea problemei Berlinului occidental trebuie să se pornească de la necesitatea de a se schimba situația actuală anormală, în legătură cu aceasta, mulți dintre cei care au luat cuvîntul au citat cuvintele lui N. S. Hrușciov despre faptul că Berlinul deveni o punte occidental ar putea a păcii.
necesare pentru de-cîtuși de puțin

tectarea exploziilor nucleare în aer 
sau pe pămînt, întrucît și unele si altele pot fi foarte bine detectate cu 
ajutorul seismografului, care poate 
stabili cu precizie regiunea în care 
a fost efectuată explozia.

Ripostă fermă

neo-
fost

GENOVA 7 (A- 
gerpres). — Cînd 
organizația neo
fascistă „Tînăra 
Italie" a declarat 
că va organiza o 
adunare la Geno
va, cetățenii ora
șului s-au ridicat 
cu hotărîre împo
triva acestei in
tenții. Organiza
țiile locale ale A- 
sociației naționale 
a partizanilor ita
lieni, Confederația 
Generală a Mun
cii din Italia, par
tidele comunist, 
socialist, social-de
mocrat și republi
can și Consiliul 
federal de rezis
tență din regiunea 
Liguria au decla
rat : „Vom da fas
ciștilor răspunsul 
Pe care îl 
rită".

Ca urmare, 
fasciștii au 
nevoiți să renunțe 
la ținerea adună
rii.

Situația din CongoLEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă transmit că la 6 februarie un grup de ofițeri superiori ai jandarmeriei ka- tangheze au depus la Leopoldville jurămîntul în fața președintelui Ka- savubu. Potrivit agențiilor menționate, aceasta ar marca integrarea 

durata medie a 
nu depășește în

t-aso", 
vieții 
Paraguay 28 de ani.

„Forțele armate pa- 
raguayene — scrie 
săptămânalul american 
„National Guardian" 
— înghit, direct sau 
indirect, 75 la sută din 
veniturile statului, în 
timp ce 80 la sută din 
populația țării este 
analfabetă, duce o e- 
xistență semiflămîndă 
și nu are posibilitatea 
să recurgă la servi
ciile organelor de o- 
crotire a sănătății pu
blice... închisorile sînt 
arhipline, sute de 
mii de Paraguayern 
și-au părăsit țara“.

Zilele trecute, în le
gătură cu așa-zisele 
„alegeri", Confedera
ția muncitorilor din 
Paraguay, pusă de 
Stroessner în afara 
legii, a dat publicității 
o declarație în care se 
spune printre altele : 
„Drama Paraguayului, 
care geme sub tirania 
lui Stroessner, nu mai 
este un secret pentru 
America. Nu se poate 
vorbi despre efectua
rea unor alegeri libere 
într-o țară în care nu 
există nici măcar con
dițiile minime necesa
re garantării libertă
ților democratice și 
drepturilor omului".

G. L.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ! București, Piața „Scfnteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ie fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

(Agerpres). — „Sînt 
dezarmării generale si- 
controlate", scrie Guy 
deputat în Parlamentul 

PARIS 7 
partizanul 
mult ane și 
Desson, fost
francez, în ultimul număr al revistei 
„Tribune des Nations“.

„Coexistența pașnică între toate 
statele, indiferent de structura lor 
economică și socială, se impune".

Desson arată în continuare că „a 
combătut și va continua să combată 
în mod hotărît orice „politică" euro
peană bazată pe antisovietism". El
se pronunță împotriva unor organi
zații zonale 
Economice 
colaborării militare între Franța 
Germania 
părerea lui, „această „mică Europă' 
este 
rism

In 
buie 
racterul intangibil al frontierei Oder- 
Neisse, trebuie să se lupte pentru o 
politică de dezangajare și dezarmare 
în Europa centrală, pentru interzi
cerea experiențelor nucleare și 
producției de arme atomice“.

de tipul Comunității 
Europene și împotriva 

Și
Federală întrucît, după 

tf
baza economică a unui milita- 
amenințător".
încheiere, Desson scrie că „tre- 
reafirmat, o dată mai mult, ca-

a

La Milano, mii de partizani ai păcii din Italia au 
demonstrat cu lozincile : „Cerem dezamarea nuclea
ră 1“, „Nu, războiului I“, „Dezarmare generală și con
trolată 1“.

ale armateianunță că în secret sosit într-o

jandarmeriel katangheze în forțele armate ale guvernului central. Cu toate acestea, rămîne încă de văzut dacă actul formal al depunerii ju- rămîntului, care a fost și așa acceptat după îndelungi ezitări și sub presiunea autorităților O.N.U. de către așa-numitul șef al jandarmeriei, Norbert Moke, reprezintă cu a- devărat renunțarea la scopurile secesioniste. De altfel, chiar la ceremonia depunerii jurămîntului, ofițerii katanghezi purtau insignele armatei katangheze și nu cele naționale congoleze.Pe de altă parte se Chombe, care a părăsit marți seara Katanga, a mică localitate din Angola, situată în apropiere de granița katangheză. Scopul vizitei lui Chombe în Angola, relatat de agenția France Presse, a fost de a controla constituirea unor importante rezerve de valută transportate din Kolwezi puțin înainte de intrarea forțelor O.N.U. în acest oraș. în afară de aceasta, însă, Chombe a căutat firește să ia legătură cu unitățile de mercenari care s-au refugiat în Angola în urma acțiunilor forțelor O.N.U. Din Angola Chombe s-a reîntors ulterior în Rhodesia de unde se așteaptă să plece în Europa occidentală în cursul zilei de vineri.Agențiile occidentale de presă continuă să relateze despre înrăutățirea tot mai accentuată a situației economice din Congo.

Fotografia de mal sui, reprodusă din ziarul londonez „Daily, .Worker", Înfățișează muncitori englezi 
stind la coadă pentru a primi ajutorul de șomaj.

in interesul regiunilor insuficient dezvoltateGENEVA 7 De la trimisul special Agerpres, C. Benga : La 7 februarie, la Palatul Națiunilor din Geneva au continuat lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate. în- cadrul ședinței prezidate de prof. Henry Laugier (Franța), vicepreședinte al conferinței, s-au dezbătut probleme legate de valorificarea rațională a resurselor umane. După cuvîntul lui David A. Morse, director general al Biroului internațional al muncii, a vorbit secretarul științific D. H. Hoben.

LUSAKA. „Vom opune rezistență 
oricărei încercări de a se păstra aso
cierea existentă între Rhodesia de nord 
și Rhodesia de sud” — a declarat Ken
neth Kaunda, președintele Partidului 
Unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord. „Vrem să hotărîm 
noi înșine viitorul țării noastre” — a 
subliniat Kaunda.

Spre polul frigului

MIRNÎI. Convoiul sovietic de auto
tractoare și sănii, care se îndreaptă 
spre regiunea Polului geomagnetic 
sud și a polului frigului al Pămân
tului, a ajuns la stația intracontinen- 
tală antarctică Komsomolskaia, si
tuată la o altitudine de 3 500 de 
metri deasupra nivelului mării. Cele 
cinci puternice autotractoare care 
remorchează sănii cu echipamentul 
expediției au parcurs în două săp
tămîni distanța de 870 km de la ob
servatorul sud-polar Mirnîi la Kom
somolskaia. După un scurt popas, 
exploratorii polari își vor continua 
drumul spre sud. Convoiul mai are 
de parcurs 540 km pînă la stația in- 
tracontinentală Vostok.

WASHINGTON. Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat miercuri că delegația Statelor Unite la conferința comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, care își va relua lucrările la 12 februarie. va fi condusă de William Foster. Acesta este președintele A- genției S.U.A. pentru controlul armamentelor și dezarmare și a participat la recentele tratative în probi ema dezarmării care au avut loc la New York reprezentanții americani. și Washington între sovietici, englezi și
La Khartum a sosit oKHARTUM.

delegafie sovietică economică în frun
te cu I. V. Arhipov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru relajii e- 
conomice externe de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. Membrii de- 
legajiei sovietice vor analiza împreună 
cu autorităfile din Sudan problema tra
ducerii în viafă a acordului dintre cele 
două fări, cu privire la colaborarea e- 
conomică și tehnică.

HANOI. în anul care a trecut, în partea de sud a Vietnamului central au trecut de partea poporului luptător aproximativ 15 000 de sol-
Greve în Argentina

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — Un 
nou val de greve a cuprins Argentina. 
Peste 3 000 de muncitori de la între
prinderile companiilor petroliere par
ticulare din orașul Comodoro Rivadavia 
sînt în grevă de două săptămîni. Ei

Tratativele dintre experții 
militari francezi și spanioliPARIS 7 (Agerpres). — La 6 februarie s-au încheiat la Madrid tratativele dintre generalul Ailleret, șeful statului major general al forțelor armate franceze, și generalul Munos Grandes, șeful statului major al armatei spaniole.După cum rezultă din relatările agenției France Presse, generalii Ailleret și Munos Grandes au examinat problemele cu caracter strategic privind regiunile Mării Medite- rane și Oceanului Atlantic, care interesează ambele părți. Experții militari spanioli și francezi lucrează la alcătuirea programului unor manevre comune. Nu este exclusă realizarea unui acord cu privire la folosirea de către forțele armate franceze a porturilor și aerodromurilor din Spania. Forțele armate franchiste vor primi în schimb dreptul de a folosi baze franceze.

s-a re-In scopul orientării discuțiilor stabilit prezentarea verbală a 6 ferate. Printre cei care și-au prezentat referatele se află si prof, ing Simion Țaigăr, președintele Comitetului de stat pentru muncă și salarii din R. P. Romînă, care a prezentat referatul „Probleme ale evaluării și utilizării raționale a resurselor umane în procesul dezvoltării economice". Au mai prezentat referate reprezentanți din Canada, Franța, India, Indonezia și Republica Arabă Unită.

sud-vietnameze șl administrației die- de două ori maidați ai armatei funcționari ai miste, aproape mulți decît în 1961. După cum transmite Agenția Vietnameză de Informații, soldați! care au trecut de partea poporului au adus cu ei numeroase arme și muniții.
TOKIO. Forțele democratice 

ale orașului Hoya (Prefectura To
kio) au repurtat o victorie în re
centele alegeri municipale — mai 
mult de jumătate din cele 26 de 
mandate de deputați au fost 
ținute de candidații frontului 
mocrat. Partidul Comunist 
Japonia a obținut trei locuri 
Consiliul municipal al orașului, 
iar partidul socialist nouă locuri.

ob- 
de- 
din 

în

Campanie pentru lichidarea 
analfabetismului în Ghana

ACCRA. Potrivit relatărilor presei ghaneze, începînd de la 1 august în întreaga tară va avea loc o campanie de trei luni pentru lichidarea analfabetismului, la care vor participa profesorii de la școli și colegii și de la alte instituții de învățămînt.
RIO DE JANEIRO. „Statele Unite 

vor acorda Braziliei un împrumut 
numai în cazul cînd ea își va 
schimba politica externă", scrie zia
rul brazilian „Tribuna da Imprensa", 
analizînd rezultatele viziței în țară a 
reprezentantului Fondului valutar 
internațional. S.U.A. insistă în pri
mul rînd pentru modificarea politicii 
Braziliei față de Cuba, subliniază 
ziarul, referindu-se la declarația 
unui colaborator al băncii brazilie
ne „Banco de Brasil" care a parti
cipat la tratativele cu reprezentantul 
Fondului valutar internațional.

BRUXELLES. In Belgia ia amploare mișcarea împotriva proiectelor de lege guvernamentale cu privire la limitarea drepturilor oamenilor muncii la grevă (sau, cum se numesc oficial, a „legilor cu privire la menținerea ordinei"). în legătură cu apropiata discutare a acestor proiecte de lege în Camera Reprezentanților, grupul parlamentar al comuniștilor a adresat tuturor de- putaților o scrisoare în card îi chea-
cer revizuirea contractelor de muncă, 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Din aceleași cauze au declarat grevă 
muncitorii și funcționarii de la centra
lele electrice din provincia Cordoba.

în orașul La Plata, conducătorii sin
dicatului salariaților de la poștă și te
legraf au declarat greva foamei. Ei au 
afirmat că nu vor înceta lupta pînă ce 
nu vor fi reprimiți la lucru cei 1 800 
de muncitori membri ai acestui sindicat 
care au fost concediați ilegal.

Directorul revistei „Der spicßcl" 
a fost pus în libertateBONN 7 (Agerpres). — în urma puternicelor proteste din partea opiniei publice, autoritățile vest-ger- mane au fost silite să pună în libertate pe directorul revistei „Der Spiegel”, Rudolf Augstein.După cum se știe, Augstein a fost arestat la 27 octombrie 1962, sub acuzația de „înaltă trădare“, pentru că revista „Der Spiegel", pe care o conduce, a publicat o serie de articole despre abuzurile săvîrșite de fostul ministru de război, Strauss, implicat în afacerea „Fibag“.

7 februarie a.c. semnarea comercial privind regle- schimburilor de mărfuri Romînă și Danemarca pe
în urma tratativelor purtate la Copenhaga, care s-au desfășura^ într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, a avut loc la unui acord mentarea între R. P.perioada 1963—1965Listele de mărfuri stabilite pentru primul an al acordului prevăd o creștere a schimburilor de aproximativ 40 la sută față de anul 1962. Republica Populară Romînă va exporta în Danemarca produse ale industriei chimice, produse petroliere, textile, încălțăminte, produse agro- alimentare, mașini și utilaje etc. Exportul danez spre țara noastră va cuprinde mașini, utilaje, instalații, instrumente de măsură și control, 

•N

mă să dea urmare cererilor păturilor largi ale oamenilor muncii belgieni care s-au ridicat împotriva acestor proiecte de lege antidemocratice.
Rasiștii sud-africanl 

in acțiune re- unei albi înCAPETOWN. Agenția Reuter latează că în urma exploziei bombe aruncate de rasiști seara zilei de 5 februarie într-o berărie africană din orașul Durban (Republica Sud-Africană), 11 persoane de origine africană au fost rănite.
ALGER. Secretarul de stat adjunct al S.U.A. pentru problemele africane, Mennen Williams, care întreprinde un turneu de trei săptămîni în mai multe țări din Africa, și-a încheiat vizita în Algeria. In cursul întîlnirilor pe care le-a avut cu conducători algerieni, Williams a
Notele adresate de guvernul sovietic 

și R. F. Germane berării, nu face decît să sublinieze că „guvernul francez rupe în văzul tuturor cu idealurile care au însuflețit popoarele coaliției antihitleriste în lupta împotriva dușmanului comun“.„Ajungînd la înțelegere cu forțele revanșarde din Germania occidentală, guvernul Franței pregătește terenul pentru ca armata franceză să se alinieze Bundeswehrului în momentul în care doctrina militară a- gresivă a militariștilor vest-germani va fi scoasă din sefuri pe cîmpul de luptă".„Chiar și în tratatul franco-vest- german își găsește expresia sprijinul acordat de Franța tendințelor agresive ale Bonn-ului. Cum poate fi altfel interpretat faptul că în tratat a fost inclusă prevederea specială că acțiunea lui se extinde asupra Berlinului occidental, deși există acordurile interaliate din care reiese în mod limpede că Germania occidentală nu are nici un fel de drepturi asupra Berlinului occidental“.„Dacă guvernul Franței ar dori să întindă o adevărată punte prieteniei între popoarele francez și german, atunci, pornind de la existența celor două state germane, el nu ar putea să nu-și alăture eforturile celor ale guvernului Uniunii Sovietice și ale guvernelor altor țări care luptă pentru închiderea definitivă a capitolului celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace german și prin normalizarea, pe această bază, a situației din Berlinul occidental".în nota adresată guvernului R. F. Germane se arată, între altele, că guvernul federal, urmînd politica sa evident nerealistă și contrară intereselor păcii, încearcă să vorbească în numele întregii Germanii, în timp ce alături de R.F.G. există un alt stat german suveran — Republica Democrată Germană, precum și Berlinul occidental, care constituie de fapt o unitate politică separată.Este îndeobște cunoscut, se amintește în notă, că guvernul R.F.G. caută încă de mulți ani cu insistentă să potrivească chei la arsenalele nucleare. ,,în scopul obținerii armei nucleare se face uz de toate mijloacele — de la încercările de șanta- v\ jare a actualilor lor aliați, pînă Ia a- sigurări și promisiuni vădit false făcute în mod intenționat“.în nota adresată guvernului R.F.G. se spune : Guvernul sovietic a a- vertizat deja în repetate rînduri guvernul federal de pericolul funest pe care acesta îl atrage asupra țării sale cerînd cu insistență înzestrarea Bundeswehrului cu arma racheto- nucleară. Nu este greu de imaginat că, dacă lucrurile vor ajunge pînă la un război termonuclear, în mod inevitabil asupra Germaniei occidentale vor fi îndreptate lovituri puternice și concentrate cu arma racheto- nucleară. Ea nu va supraviețui unui al treilea război mondial. Viitorul R.F.G. este la plug și la strung, la munca pașnică. Nu există o altă posibilitate pentru a pune la adăpost actuala generație de germani și pentru a da viață unor noi generații.Articolul inclus în tratatul franco- vest-german și care prevede extinderea acestui tratat asupra Berlinului occidental este calificat în note drept „intenționat provocator”. „A- ceastă încercare nu poate avea nici un fel de valabilitate din punct de vedere al dreptului internațional”.în notă se exprimă speranța că guvernul R.F.G. „cu prilejul stabilirii acțiunilor sale ulterioare va aprecia toate consecințele posibile ale a- cestora pentru Republica Federală, în primul rînd pentru securitatea ei, astfel îneît să nu se întîmple un lucru ireparabil“.

guvernelor FranțeiMOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite : Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a înmînat ambasadorilor Franței și R. F. Germane la Moscova notele adresate de guvernul sovietic guvernelor Franței și R. F. Germane în legătură cu „Tratatul cu privire la colaborarea germano-franceză dintre Republica Federală Germană și Republica Franceză“. în note se spune între altele : „A fost semnat nu un tratat de pace, ci un tratat al războiului". „Tratatul de colaborare franco-vest-german este un fel de lovitură dată edificiului lumii europene care și așa nu are un fundament trainic“.în notele sovietice se arată că, întrucît conducătorii Fț-anței și R. F. Germane doresc ca Europa să trăiască în condițiile existenței a două lagăre militare care să se amenințe reciproc cu rachete de luptă, Uniunea Sovietică împreună cu toți alia- ții săi — țările lagărului socialist — „va fi nevoită să tragă concluziile corespunzătoare și să ia noi măsuri pentru întărirea capacității lor comune de apărare“.în note se constată că tratatul consemnează alianța strînsă, militară și politică, a Franței cu Germania occidentală. El prevede coordonarea pozițiilor în toate problemele importante ale politicii externe, inclusiv relațiile Est-Vest, 0 largă colaborare în domeniul militar. A- cest tratat servește intensificării încordării internaționale și subminării păcii și securității popoarelor, în primul rînd în Europa.După cum se arată în notele sovietice, tratatul franco-vest-german prevede elaborarea unei strategii și tactici comune „în scopul apropierii doctrinelor militare ale celor două țări". Drept unic mijloc de evitare a distrugerii într-un război a statului vest-german, care are un teritoriu relativ mic și care este limitrof cu țările socialiste, doctrina R.F.G. prevede desfășurarea „fulgerătoare“ a unor operațiuni militare cu folosirea tuturor tipurilor de arme de exterminare în masă.„Și în acest caz guvernul sovietic consideră necesar să atragă atenția asupra inconsistenței și caracterului aventurist al acestei doctrine chiar și din punct de vedere pur militar.O doctrină care se orientează spre dezlănțuirea termonuclear poate avea un singur deznodămînt : în focarul unui război atomic va arde cel care intenționează să-1 aprindă", se subliniază în nota guvernului sovietic.în capitalele statelor membre ale N.A.T.O. a atras în mod deosebit atenția faptul că tratatul trece sub tăcere problema restricțiilor aplicate R.F.G. în domeniul armelor nucleare.în legătură cu aceasta, „guvernul sovietic consideră necesar să declare că accesul Bundeswehrului la arma nucleară, indiferent de formele a- cestui acces — și în prezent în Occident se discută intens tocmai problema formei de acces — ar însemna Ö agravare foarte serioasă a situației din Europa. Pe orice cale ar ajunge arma nucleară în mîinile Bundeswehrului, pe cale directă sau indirectă, Uniunea Sovietică ar considera aceasta drept o amenințare nemijlocită la adresa intereselor sale naționale vitale și ar fi nevoită să adopte deîndată măsurile necesare dictate de o astfel de situație".După cum se arată în nota adresată guvernului Franței, semnarea tratatului militar-politic franco-vest- german tocmai în ajunul împlinirii a 20 de ani de la marea victorie de pe Volga asupra armatei hitleriste, cînd asupra Franței au răsărit zorile eli- 

unui război mondial

pește și produse din pește, produse farmaceutice etc.Acordul de lungă durată a fost semnat în numele guvernului Republicii Populare Romine de ing. Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar în numele guvernului danez de Per Haekkerup, ministrul afacerilor externe.La solemnitatea semnării acordului au asistat membri ai celor două delegații, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. A fost prezent, de asemenea, Iosif Beseadovschi, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Romîne la Copenhaga.După semnarea acordului, între Per Haekkerup și ing. Mihail Petri A a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

discutat, după cum relatează agenția France Presse, problema „ajutorului“ pe care S.U.A. urmează să-l acorde Algeriei.
BONN. Comandantul suprem al forțelor armate unificate ale N.A.T.O. în Europa, generalul Lemnitzer, a dus la 6 februarie la Bonn tratative cu ministrul vest-german de război, von Hassel, în legătură cu apropiata călătorie a acestuia din urmă la Washington. Tema principală a tratativelor lor a fost problema parti-- cipării Bundeswehrului la crearea așa-numitelor „forțe atomice multilaterale ale N.A.T.O.".
TOKIO. Agenția France Presse a- nunță că poliția din Osaka a arestat la 6 februarie trei indivizi înarmați, care au pus la cale un atentat la viața primului ministru japonez, Ha- yato Ykeda, și a unor membri de seamă ai partidului liberal democrat.

La 10 februarie în 
Paraguay vor avea loc 
alegeri prezidențiale. 
Alfredo Stroessner, 
dictatorul țării, care 
se menține de mulți 
ani la putere cu aju
torul 
luat 
să-i 
ria".

Ziarul mexican „Po
litica“ a scris recent : 
„în 1954, un grup 
de generali au răstur
nat pe președintele 
Federico Ceaves. De 
atunci un regim dic
tatorial asuprește po
porul Paraguayan. Dic
tatorul „ales" în iulie. 
1954, „reales" în 1958, 
face tot posibilul ca să 
fie reales și în februa
rie 1963“.

Regimul de cruntă 
teroare, instituit de 
Stroessner și de acoli
ții săi, a avut urmări 
nefaste pentru poporul 
Paraguayan. „Potrivit 
datelor recensământu
lui populației din Pa
raguay, din 92 000 de 
familii țărănești nu
mai 17 000 posedă lo
turi de pămînt — 
scrie ziarul vest-ger
man „Deutsche Volks
zeitung”. Cei ce con
duc în prezent țara se 
străduiesc să înăbușe 
cu cruzime orice miș
care pentru reforme 
democratice. în Ar
gentina, Brazilia și


