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consumului specific al lemnului de mină
Un aspect tot mai des întîlnlt 

în exploatările miniere : monta
rea susținerii metalice cu stîlpi 
tubulari.

Printre 
medii, 170 
cămine cui-

orașelor raionale și ale

de
în luna noiembrie 1962 
m de puț săpat și be-

a- 
în

In fotografia de jce : Aspect de la adunarea populară din co
muna Filipeștii de Tîrg. în dreapta : Iov. Șerban Hogea prezentînd 
adunării graficul realizărilor din-/comună în anii puterii populare. 

(Foto : R. Coslinj
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și energiei electrice
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Imagini grăitoare ale noului
CLUJ (coresp. „Scînteii“)/ — 

Gilăul este una din cele mai/mari 
și mai frumoase comune din ra
ionul Huedin. în oricé loc fi-ai 
purta pașii, te imj>resi!onează 
noul. La înfăptuirile, de aici cu 
caracter social-cultural, - gospodă
resc, și-au adus contribuția și ce
tățenii, care au răspuns tuturor 
acțiunilor inițiate de sfatul popu
lar.

Luînd cuvîntul la adunarea ce
tățenească dedicată alegerilor de, 
la 3 martie, deputatul regional 
Gh. Bodea a vorbit despre reali
zările obținute, de oamenii mun
cii, sub conducerea partidului, 
despre hotărîrea lor de a înde
plini cu cinste mărețele sarcini 
stabilite de 'cel de-al III-lea Con
gres al partidului. In continuare, 
el a scos în evidență cîteva din în
făptuirile din Gilău : a fost 
electrificată și radioficată comu
na, s-a amenajat un spital cu 30 
de paturi, s-a construit un ma
gazin universal și s-a amenajat 
un restaurant. Un ajutor substan
țial au dait cetățenii la construc
ția căminelor culturale din satele 
aparținătoare — Someșul Rece și 
Someșul Cald. Este în plină con
strucție în centrul comunei un 
local cu etaj pentru căminul cul
tural. La această lucrare, locui
torii au prestat pînă acum un

mare număr de ore de muncă 
patriotică. Tot prin muncă patrio
tică au fost plantați peste 1 000 
de pomi fructiferi.

Atît la adunarea cetățenească 
cît și cu prilejul întîlnirilor pe 
circumscripție cu candidații F.DkP. 
alegătorii din Gilău s-au referi,* în 
cuvîntul lor la imaginile însufle- 
țitoare ale noului prezent în viața 
comunei, în propria loi' viață, su
bliniind faptul că asemenea rea
lizări se întîlnesc astăzi-în satele 
de pe întregul cuprins al patriei 
socialiste. Ei aiu făcut noi și nu
meroase propuneri de acțiuni 
gospodărești la înfăptuirea căro
ra să-și aducă 
cetățenii din 
se referă la 
lei electrice la 
trucția a două 
meșul Mic și 
pentru a feri dte inundații 
50 ha teren agricol, la construirea 
unui magazin universal în satul 
Someșul Rece și altele.

Alegătorii au subliniat în 
cuvîntul lor că la 3 martie își 
vor da cu toată încrederea votul 
candidaților F.D.P., care în acti
vitatea lor viitoare, avînd spri
jinul larg al maselor de cetățeni, 
își vor aduce contribuția la îm
bunătățirea continuă a muncii z 
sfaturilor populare.
_________ -ț-'l

contribuția toți 
comună. Acestea 
extinderea rețe- 
Gilău. la cons- 

diguri pe rîul So- 
Valea Căpușului 

circa

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Sute de 
colectiviști din comu
na Filipeștii de Tîrg, 
raionul Cîmplna, au 
luat parte la adunarea 
cetățenească, care a 
avut loc în cadrul 
campaniei electorale. 
Cu acest prilej, ei au 
trecut în revistă reali
zările din anii pu
terii populare care au 
schimbat fața comu
nei, viața lor, au 
dezbătut cu răspunde
re problemele de inte
res obștesc.

Cetățenii c-au oprit 
în fața unui grafic, a- 
șezat pe un perete al 
sălii. Aici văd ca în
tr-o limpede oglindă 
tot ce s-a înfăptuit. 
Cuvintele tovarășului 
Șerban Hogea, secre
tarul 
munal 
zintă 
gestiv 
astăzi

Pentru înflorirea gospodăriei colective, 
a comunei lor

meloi s-au obținut 
nul trecut venituri
valoare de peste două 
milioane lei.

în cuvîntul lor, nu
meroși alegători și-au 
exprimat dragostea și 
atașamentul față de 
partid și guvern și 
s-au angajat să mun-

ceașcă cu avînt'pen
tru înflorirea gospodă
riei colective, a cornu, 
nei lor.

La sfârșitul adunării 
echipa de teatru a 
școlii profesionale de 
tractoriști din comună 
a prezentat un pro
gram artistic. •

Una din cele mai 
importante proble
me tehnico-econo- 
mice strîns legate 
de introducerea 
tehnicii moderne 
în industria minieră a cărbunelui 
este înlocuirea materialului lemnos, 
folosit la armarea lucrărilor miniere, 
cu alte materiale.

Decenii de-a rîndul, în minele 
noastre de cărbuni și în special în a- 
bataje, ca material de susținere era 
folosit cu mici 
lemnul rășinos, 
réa celorlalte 
(galerii, suitori, 
etc.), se folosea 
ță tare (stejar, gorun) în propor
ții mari față de materialul feros sau 
beton. Din această cauză, în indus
tria cărbunelui consumurile specifice 
ale lemnului de mină erau în trecut 
foarte ridicate.

In Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. între sarcinile ce 
revin unităților din ramura carboni
feră se prevede : „Consumul speci
fic de lemn 
de la 53 mc 
bune extras 
mc în 1965, _ 
jelor frontale cu armare metalică”.

în vederea reducerii consumului 
de materiale lemnoase în industria 
carboniferă, ținînd cont de condițiile 
locale, de faptul că natura zăcămin
telor noastre 
la un bazin 
mină la alta 
un sector la 
muncitori și 
țări și din institutele de proiectări 
și cercetări miniere au studiat și au 
încercat diferite metode de susține
re în toate lucrările miniere. S-a a- 
juns astfel ca în 1960 consumurile 
specifice medii în industria cărbu
nelui să scadă là 47,8 mc lemn de 
mină la o mie tone cărbune extras, 
iar in 1962 la 41,71. Pentru anul în 
cur,- se prevede scăderea în conti
nuare a consumului de material 
lemnos. Sarcina noastră în 1963 e de 
a realiza pe întregul sector carboni
fer un consum specific de lemn de 
41 mc pe 1 000 tone de cărbune ex
tras, în Valea Jiului sarcina planifi
cată fiind de 39 mc.

exclusiv 
susține- 
miniere 

rampe

excepții 
iar la 
lucrări 

puțuri, 
lemn de esen-

de mină se va reduce 
pe mia de tone de căr- 
în 1959 la cel mult 35 
prin extinderea abata-

e variată nu numai de 
la altul, ci și de la o 
sau uneori chiar de la 
altul, colectivele de 
ingineri de la exploa-

Metalul și betonul își fac drum
tot mai larg în mină

Experiența de pînă acum a mine
rilor și cadrelor noastre tehnice în 
înlocuirea lemnului de mină trebuie 
să fie larg extinsă și cît mai bine 
pusă în valoare. Rezultatele cele mai 
bune s-au obținut la lucrările mi
niere de deschidere și pregătire. La 
susținerea galeriilor se folosesc cu 
mult succes inele din bolțari de be
ton, zidărie continuă din bolțari și 
zidărie din beton bătut.

Puțurile nou săpate, indiferent de 
adîncime, profil și funcție, se susțin 
exclusiv cu prefabricate de beton 
sau beton turnat după diferite me
tode. Rezultate valoroase s-au ob
ținut la săparea și susținerea puțu
lui . nr. 1 de la mina. Dîlja, unde 
se folosește cofrajul mobil meta
lic. Acest sistem elimină complet 
folosirea lemnului la betonarea sus
ținerii. Noua metodă de lucru a fost 
proiectată, executată și pusă în 
funcție in întregime de către spe
cialiștii noștri din cadrul Combina-

tului carbonifer 
din Valea Jiului. 
In această privin
ță merită a fi re
levate rezultatele 
obținute de briga- 
minerul Dionisie

Pentru eliminarea 
pierderilor de țiței

Sub semnul muncii înfrățite
Cetățenii din'comună și-au propus 
să construias/că un nou cămin cul
tural în satul Nazna ; s-a prevă
zut înființarea unui punct farma
ceutic și totodată desecarea a 50 
ha teren. în. prezent inundabil.

Participanfii la adunarea cetă
țenească au vizionat un program 
artistic prezentat de artiștii ama
tori ai căminului cultural.

da condusă 
Bartha, care 
a realizat 51 
tonat față de 18—25 m pe lună cît 
reușea anterior.

Susținerile metalice de diferite ti
puri în galerii au început să devi
nă preponderente față de susținerile 
din lemn. Cele mai bune rezultate 
s-au obținut cu armăturile cu profil 
clopot, care pe lîngă calitățile ex
celente de rezistență prezintă avan
tajul că au o greutate mică pe me
tru liniar. In 1961, Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini 
și-a însușit laminarea acestor’ profi
le. Rezultatele bune obținute cu acest 
sistem de susținere au îndreptățit or
ganele tehnice ale ministerului nos
tru ca pentru 1963 să prevadă sus
ținerea 
peste 60 
clopot.

Intr-o 
batajele 
că unde 
mai mari de material lemnos sub 
două 
tund 
sență 
diții, 
micșorarea consumurilor de mate
rial lemnos sub orice formă în aba
taje, reprezintă pentru industria căr
bunelui o problemă deosebit de im
portantă.

In abatajele frontale ale unor ex
ploatări din Valea Jiului, cît și în 
unele exploatări de lignit și de căr
bune brun se utilizează cu tot mai 
bune rezultate sistemul de susținere 
cu grinzi și stîlpi metalici de diferi
te tipuri. Metodele de exploatare 
prin abataje cameră nu permit deo- 
camda^î înlocuirea lemnului de mină 
cu armături metalice. Totuși, colec
tivele de muncitori și ingineri ale 
unor exploatări din Valea Jiului 
(Petrila și Lonea) au experimentat 
folosirea unor stîlpi metalici spe
cial construiți pentru abatajele- ca
meră. care să înlocuiască un anumit 
număr de stîlpi de lemn și care 
înainte de prăbușirea sau rambleie- 
rea abatajului respectiv sînt extrași.

Dacă în acțiunea de înlocuire a 
lemnului de mină cu armături me
talice de diferite tipuri și.forme, atît 
în abataje, cît și mai ales la lucră
rile de deschidere, și pregătire s-au 
obținut rezultate remarcabile, nu a- 
celeași rezultate s-au putut obține 

; și la'înlocuirea cherestelei în aceste 
lucrări subterane. în straturile groa
se și cu, 'înclinare mare, în special 
un bazinele din Valea Jiului și. Ba
nat, din: cauza condițiilor geologice 
și tehnice, se lucrează după1 metode 
care impun crearea unui tavan arti
ficial format din „poditură” de che
restea rășinoasă. La lucrările de des
chidere și pregătire, în unele unități 
s-au făcut încercări de înlocuire a 
bandajelor de lemn cu plăci meta
lice și cu scînduri de beton ar
mat, dar pînă în prezent rezulta-

unei lungimi de galerii de 
km cu armături din fier

exploatare carboniferă a- 
sînt locurile de mun- 

se consumă cantitățile cele

forme principale : lemn ro
și cherestea, ambele de e- 
rășinoasă. In aceste con- 

înlocuirea lemnului, respectiv

(Continuare în pag. Il-a)

Consfătuirea miniștrilor apărării 
ai țărilor Tratatului de la Varșovia
VARȘOVIA 28 (Agerpres).—La 28 

februarie 1963 a luat sfîrșiț consfă
tuirea miniștrilor apărării ai țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La consfătuire au fost examinate 
probleme curente privind situația

armatelor și planurile de măsuri 
pentru coordonarea pregătirii de 
luptă a trupelor pe anul 1963.

Discuțiile au decurs într-o atmos
feră de unitate și ințeiegere recipro
că deplină.

Pentru folosirea apei sărate pro
venite din zăcămîntul petrolifer în 
schelele Țicleni, Ochiuri și Valea 
Caselor au fost construite stații de 
purificare cu ajutorul cărora sînt 
eliminate aproape complet pierderi
le de țiței. După purificare, apa este 
injectată înapoi în zăcămînt, în 
scopul extracției a noi cantități de 
țiței.

Spre deosebire de apa dulce între
buințată în mod obișnuit în aceste 
procese de producție, apa sărată in
jectată în zăcăminte de petrol care 
conțin marnă prezintă avantajul că 
evită umflarea acesteia și menține 
capacitatea de recepție a sondelor.

Prin construirea acestor stații a 
fost rezolvată problema utilizării 
apei sărate extrase o dată cu țițeiul, 
înlăturîndu-se astfel în mare parte 
impurificarea apelor curgătoare.

în cursul acestui an, se prevede 
construirea unor asemenea instalații 
și în alte schele petrolifere din țară.

(Agerpres)

TG. MURES (coresp. „Scîn
teii“). — Ca în toate satele și co
munele de pe cuprinsul patriei și 
colectiviștii din Sincraiu de Mureș 
se vor prezenta la alegeri cu fru
moase realizări.

Numeroși vorbitori printre care 
Andrei Butuza, secretar al comi
tetului orășenesc de partid, co
lectivista fruntașă Florea Orza, 
învățătorul A. Bartha și alții au 
arătat cu prilejul adunării cetă
țenești că oamenii muncii romîni 
și maghiari, muncesc cu dragoste, 
într-o frățească prietenie, pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid. în comună s-a 
introdus lumina electrică, s-a mă
rit școala existentă la Sincraiu de 
Mureș și s-au amenajat noi săli 
de clasă în satul 
renovat 
executat reparații., de' drumuri. 
Prin punerea în circulație a unui 
număr sporit de autobuze, s-a îm
bunătățit transportul în comun. 
Ca urmare a muncii harnice.a co
lectiviștilor, gospodăria colectivă 
s-a dezvoltat an de an. în prezent, 
colectiviștii din Sincraiu de Mureș 
dispun de un puterniă'sector zoo
tehnic, de numeroase noi cons
trucții, fondul de bază al gospo
dăriei în ultimii ani a crescut cu 
aproape 2 000 000 lei. Veniturile 
sporite ale gospodăriei colective 
asigură un trai mai îmbelșugat 
colectiviștilor. In ultimii ani s-au 
construit 630 case noi ; în prezent 
în comună există 504 aparate de 
radio, 35 motociclete și aproape 
1 000 biciclete.

Toate acestea constituie un 
punct de plecare spre noi realizări.

corhitetului co
de partid pre- 
în mod 
imaginea 

a 
construit 
mentară 
10 săli 
casă de 
paturi, un cămin cul
tural cu sală de pro
iecție și altele. Nu
meroși colectiviști 
și-au înălțat case noi, 
și-au cumpărat apara
te de radio, motoci
clete, mobilă.

Gospodăria colecti- 
Jvă a devenit an de an 
K lot mai bogată. Nu- 

•’ mai din cultura legu-

su- 
de 

comunei. S-a 
o școală ele- 
de 8 ani cu 

de clasă, o 
naștere cu 20

CAK.NET ELECTORAL
• Aproape 1 200 de formații artistice de amatori' 

din regiunea Suceava au pregătit spectacole închinate 
alegerilor de la 3 martie. Echipele de teatru ale că
minelor culturale din Dolhești, Liteni și din alte co
mune au prezentat spectacole la punctele de agitație 
cu sceneta „Votăm pentru pace”. Brigada artistică de 
agitație de |a I.C.I.L. Vatra Dornei prezintă la pune- 
tele de agitație din oraș și în satele apropiate spec
tacolul intitulat „Azi votează și brigada .

La punctele de agitație d'n regiune au loc, de ase
menea, întilriiri între ținerii care votează pentru prima 
oară și alegători mai virstnici, seri de întrebări, și 
răspunsuri pe diferite teme, recenzii, lecturi, vizionări 

• de filme etc. La manifestările politice și cultural-edu
cative care au avut loc în această campanie au parti
cipat pînă .acum aproape 600 000 oameni ai muricii 
din regiunea Suceava.

® Comitetele executive ale sfaturilop populare din 
Dobrogea au luat din timp măsuri pentru amenajarea 
secțiilor de votare și dotarea lor cu cabine și urne. 
An fost confecționate toate urnele necesare celor 
270 secții, de votare și peste 350 de urne mobile 
pentru colectarea voturilor cetățenilor de la locurile 
de muncă mai îndepărtate, din unitățile spitalicești 
etc. De asemenea, au fost amenajate cabinele de vot 
pentru secțiile de votare din regiune.

• Satele regiunii Oltenia s-au îmbogățit In ultimii 
ani cu numeroase obiective social-culturale și 'edili- ' 
tar-gospodărești. Intr-un deceniu au fost ridicate aici 
407 școli elementare și medii, 305 cămine culturale, 
s-au electrificat 320 localități, s-au construit nume
roase teatre de vară, dispensare, case de naștere.etc.. 
Sprijinind acțiunile gospodărești inițiate de sfaturile 
populare, sătenii au executat diferite lucrări de înfru
musețare a localităților lor.

După cum reiese dintr-o situație existentă la Sfatul 
popular al regiunii, în anul acesta se vor realiza 673 

noi obiective social-culturale și 
edilitar-gospodărești, multe, din a- 
cestea propuse de cetățeni în ca
drul intilnirilor cu candidații în 
alegerile de la 3 martie, 
acestea se află 3 școli 
școli de 4 și 8 ani, 48 
turale etc.

Nazna, a fost
căminul cultural, s-au
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In regiunea Crișana

Șantierele intîmpina primăvara
ORADEA (coresp. „Scînteii“), — In cadrul Trustului 

regional de construcții Crișana au fost organizate 13 
șantiere, dintre care 4 în orașul Oradea și 9 în cen
trele'de raion, Șantierele de locuințe, construcții in
dustriale și social-culturale din orașul Oradea 
sînt aprovizionate pentru lunile martie și , aprilie cu 
toate materialele neceeare: cărămizi, ciment, var stins, 
fier-beton, cofraje din panouri demontabile etc. De ase
menea au fost, instalate 3 macarale-turh și s-a adus o 
automacara. Pe noul șantier de locuințe „Rogerus" din 
Oradea unde se construiesc în acest an 300 de apar
tamente, a fost instalată și verificată,- stația centrală 
de betoane și mortare cu o capacitate do 100 mc pe zi.

Pe șantierul de locuințe din Ineu, 
unde-se vor construi în acest an 200' 
de apartamente, ritmul lucrărilor de 
construcție a crescut în prezent sim
țitor. Primele 68 de apartamente, a 
căror construcție a început în luna 
ianuarie, vor fi date în folosință la 
termenul stabilit.

Casa de cultură din stațiunea Borsec 
oferă oaspeților în aceste zile numeroase 
posibilități de a-și petrece cit mai plăcut 
timpul. Zilele trecute a avut loc aici un 
concurs „Cine știe, cîștigă”, pe tema : 
„De la munte la mare”, Ia care au parti
cipat peste 300 de oameni ai muncii ve- j 
niți la odihnă. De asemenea, s-a organi
zat un concert cu tema : „Să cunoaștem 1 
cintecele noi ale compozitorilor noștri”, i 
Cu regularitate au loc audiții muzicalei) 
din operele compozitorilor clasici și con-ii 
temporani, conferințe,
simpozioane, seri literare, 
oaspeților pe profesii etc.

Noi produse 
de marochi- 

nărie

comerciale, 
cel de-al 

trimestru al 
Au fost con- 

circa 100 
arti- 

marochină-

jurnale vorbite,, 
î ntîlniri

Intr-un nou magazin deschis pe, magistrala Nord-Sud 
din Capelă. , (Foto . At Carlolan)

Utilaje noi in portul 
Constanța

CONSTANȚA (coresp. . „Scînteii"). 
— Portul Constanta a fost zilele a- 
cestea dotat cu noi utilaje necesare 
efectuării volumului sporit al lucră
rilor de încărcare-descărcare și 
transport al mărfurilor. In prezent 
se montează o macara plutitoare cu 
o putere de ridicare de 100 tone. 
Secția ..Mecanizate“ a D.R.N.C. a pri
mit în dotare 19 tractoare, 40 de re
morci auto cu o capacitate de 3 tone 
fiecare. ,La danele 11, 13 și 14 s-au 
dat în exploatare 9 tractoare de 
cheiu db. cîțe 3 tone fiecare. De ase
menea se..fac pregătiri pentru darea 
în folosință a încă 6 macarale de 5 
și 6 tone la,celelalte dane.

Pentru deservirea numărului spo
rit de utilaje cu care este înzestrat 
portul s-a organizat o școală cu du
rata de 3 luni pentru calificarea a 80 
de tractoriști

/ ln Capitală s-au 
(încheiat, lucrările de 
jcontractare între 

sectorul industriei 
de pielărie și organi
zațiile 
pentru 
II-lea 
anului.

»tractate
modele noi de 
cole de 
rie : poșete, sacoșe 
etc. Un accent deose
bit s-a pus pe 
tractarea unor 
ticole speciale 
tru litoral : 
lip litoral, 
articole din 
și altele.

con- 
ar- 

pen-
sacoșe 

sandale, 
cauciuc

SATU-MARE (coiesp. „Scînteii"). — 
La gospodăria colectivă din comuna 
Cărășeu, raionul Satu-Măre, a avut 
loc sărbătorirea colectivistelor frun
tașe, organizată de comitetul raional 
al femeilor și comitetul pentru cul
tură și artă.

La sărbătorire 
reprezentante ale 
comunele vecine 
bud, Homorodu 
tîndu-le pe 
tru succesele
tarea gospodăriei 
amatori ai căminului cultural și de 
la fabrica de confecții „Mondiala“ 
din Satu-Mare au prezentat un pro
gram artistic în cinstea sărbătorite
lor.

au luat parte și 
colectivistelor din ■ 
Culciu-Mic, Am- 
de Jos, felici- 

tovarășele lot pen.
obținute în dezvol- 

colective. Artiști'

Conferințe tehnice 
pentru proiectanți

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 
Pentru a populariza în rîndurile 
proiectanților metodele avansate de 
lucru în construcție și metalurgie, 
filiala IPROMET-Galați a organizat 
un ciclu de conferințe tehnice. Te
mele conferințelor sînt variate și 
dezbat probleme ca : „Metodele 
moderne de prelucrare a metalelor 
și procesele de automatizare”, „O 
nouă metodă de montaj a macara
lelor portale și podurilor 
doare grele”, „E- 
xecutarea turnuri
lor de răcire cu co
fraje industriale”

Ciclul de confe
rințe va contribui 
Iu ridicarea nive
lului de cunoștințe 
profesionale al pro
iectanților, îi va 
pune în curent cu 
cele mai noi rea
lizări în domeniul 
construcțiilor side
rurgice.

Premieră 
la Teatrul 
regional 
București

transbor-

Ieri seară, pe sce
na Teatrului regio
nal București, a a- 
vut loc premiera pe 
tară a piesei „Răz
boiul", comedie în 
3 acte de Carlo Gol
doni. Regia artistică 
aparține lui Horea 
Popescu. I

Schimb de
La

muna
a avut loc un schimb de^ experiență 
pe tema sporirii producției de legu
me și creșterea animalelor, la care 
au participat peste 100 de colecti
viste din raionul Somcuta.

După ce au ascultat referatele

gospodăria colectivă din co- 
Ardusat, regiunea Maramureș,

Intervenție 
promptă
•in părțile Salontei a căzut 

în iarna aceasta multă ■ zăpadă. 
Odată cu dezghețul, pește colinele 
care străjuiesc calea ferată Ciu- 
meghiu-Holod au început să se 
reverse apele. Acum cîteva zile, 
din cauza viiturilor de apă, fîșii 
de teren cu trunchiuri de copaci 
au alunecat acoperind o porțiune 
de cale ferată. Mihai Iancu, mun
citor din Mociar, care tocmai tre
cea spre casă, a văzut cum .pă
mântul alunecă, acoperind calea 
ferată în dreptul kilometrului 6.

Nu era timp de așteptat, în 
cîteva clipe Mihai Iancu l-a 
anunțat despre cele întîmplate 
pe muncitorul de cale Mihai Biro. 

Ca să evite un accident, Mihai 
Biro a alergat, cam un kilometru 
în î.ntîmpinarea trenului La sem
nalul lui, mecanicul de locomoti
vă a. oprit.

între timp Mihai Iancu. a che
mat la fața locului echipa. d^> în
treținere a căii, condusă de Vasile 
Doble. Cei 8 oameni, din echipă 
aveau în față o avalanșă, de pă- 
mînt care bloca linia ferată pe 
o distanță de aproape 15 metri. 
Dar n-a trecut mult timp și în 
urma muncii pline de abnegație 
a celor 8 muncitori, trenul a 
putut să-și continue drumul spre 
Holod.

Pentru fapta sa, muncitorul 
Mihai Iancu a fost felicitat cu 
căldură de muncitorii și. tehnicie
nii districtului 4 Rogoz, precum și 
de. locuitorii din împrejurimi.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

4

privind organizarea muncii în gos
podăria din Ardusat. contribu
ția femeilor și metodele folosite 
de acestea pentru sporirea produc
ției legumicole și animaliere, parti
cipantele la schimbul de experiență 
au vizitat sera și sectorul zootehnic 
al gospodăriei. (Agerpres)
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In prag de primăvara
O farmacie în cartier

Pentru parcarea bicicletelor
și motocicletelor

Ion Col

ii,75 lei

lucrări noi apărute în Editura tehnică Comunicatul

Chimie fizică

toți- brigadierii de 
cîmp, după care s-a vizitat G.A.C.

asigurarea 
de în- 
aces-

Un serviciu despre... 
prestările de servicii

Apropierea primăverii se simte instructaj cu 
din plin și în satele raionului Aiud.
La Rădești, colectiviștii însămînțea- din Mirăslău. Aici brigadierul Ar- 
ză în răsadnițe ; la Lopadea, .se Iu- ghir Mărgiheanu. a vorbit amănun- 
crează la desfundatul terenului pen
tru plantarea viței de vie ; la,G.A;C. 
Mirăslău, pe parcelele unde zăpada 
s-a topit și terenul permite, cinei 
tractoare au pornit la arat etc.

Pentru a vedea cum s-au pregătit 
gospodăriile colective pentru cam
pania agricolă de primăvară, ce 
măsuri a luat consiliul agricol ra
ional în acest scop, am avut o con
vorbire cu membri ■ ai comitetului 
executiv al consiliului agricol raio
nal, cu președinți și specialiști din timp eventualele neglijențe în exe- 
gospodăriile colective. cutarea unor reparații. în gospodă-

-Un lucru esențial pentru reali- riile colective ,se amenajează sedii 
zarea obiectivelor planului 
de producție al gospodăriei 
colective'este buna organi
zare a muncii în brigăzi și 
echipe, cunoașterea de că
tre fiecare colectivist a 
producțiilor ce trebuie ob
ținute de brigada și echi- 

, pa în care lucrează, a me
todelor agrotehnice care 
trebuie aplicate. în le
gătură cu aceasta, tov. ing. 
dea, președintele consiliului agricol 
raional, a arătat măsurile luate pen
tru întocmirea planurilor de cultură 
ale brigăzilor, stabilirea terenurilor 
care vor fi cultivate cu diferite plan
te, organizarea adunărilor pe bri
găzi în cadrul cărora să se discute 
măsurile ce trebuie luate pentru 

, realizarea cu succes a lucrărilor în 
campania agricolă.

Președintele gospodăriei colective 
din Rădești, tov. Dumitru Coza, a 
arătat că consiliul de conducere s-a 
ocupat cu multă atenție de întărirea 
brigăzilor de cîmp. La conducerea 
unor brigăzi și echipe au fost numiți 
oameni care au dovedit în cursul a- 

fenului trecut pricepere organizatorică 
și multă dragoste de muncă. Agita
torii au purtat discuții cu colecti
viștii despre producțiile ce trebuie 
■realizate și despre metodele agroteh
nice care vor fi aplicate.

'Unele gospodării colective 
sînt cele din Asinip, Ciugud, 
naca, Hopîrta au nevoie de 
jufor mai mare în organizarea

țit oaspeților despre organizarea și 
evidența muncii în brigadă, despre 
felul cum se aplică plata suplimen-. 
tară în raport cu producția reali
zată de brigadă sau echipe.

Consiliul agricol raional a luat mă
suri încă din toamnă pentru repa
ratul mașinilor S.M.T.-ului și a in
ventarului gospodăriilor colective.

în prezent reparațiile sînt termi
nate. Acum se mai face un 
control spre a se putea înlătura din

® Bună organizare a muncii în brigăzi și echi
pe ® Brigăzi permanente de tractoare în toate gos
podăriile colective © Se face condiționarea și în
cercarea puterii de germinație a semințelor • Con
tinuă lucrările de fertilizare a solului © Se vor altoi 
8 700 000 vițe © Acțiuni de îmbunătățire a pășunilor 
și fînețelor.

I
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In Piața Griviței din orașul 
Constanța se , află o drogherie 
bine aprovizionată și cu medica
mente. Cînd ai nevoie, însă, de 
prepararea unei rețete, trebuie să 
mergi tocmai la farmaciile din
centrul orașului. Pentru mai 
buna deservire a cetățenilor din 
acest cartier ar fi bine ca sfatul 
popular orășenesc și oficiul regio
nal farmaceutic să deschidă, în 
locul drogheriei, 0 farmacie. 
După părerea mea acest lucru 
este ușor de realizat, mai ales 
dacă ținem seama și de făptui că 
drogheria respectivă dispune de 
spațiul necesar. (De la I. Dragomir, 
muncitor).

pentru brigăzile de tractoare repar
tizate. Anul acesta este primul ari 
cînd în toate gospodăriile colective 
vor lucra brigăzi de tractoare per
manente.

Consiliul agricol raional s-a o- 
cupat îndeaproape de 
semințelor, încercarea puterii 
colțire, curățirea și tratarea 
fora.

Cele mai multe gospodării 
tive și-au procurat întreaga 
täte de sămînță. Consiliul agricol 
raional a controlat dacă toate pro
bele sînt trimise la laboratorul re
gional. în fiecare gospodărie colec
tivă s-a pus. cîte o probă de semințe 
pentru încercarea puterii de germi
nație. ’

Experiența ne-a convins — a ară
tat tov. ing. Tiberiu Ștefănescu, 
președintele G.A.C. din Cimbrud—că 
folosirea îngrășămintelor constituie 
unul din principalele mijloace de 
sporire a producției la ha. De aceea, 
în timpul iernii am folosit toate ate
lajele la transportul îngrășămintelor 
pe cîmp, în special pe terenurile 
unde se cultivă sfeclă de zahăr, ’.le
gume și porumb.

în toate gospodăriile colective din 
raion acțiunea de • fertilizare a-te-

colec- 
canti-

cum
Șpăl-

un a-
u______________ mun
cii. ‘ în aceste gospodării, consiliul 
agricol raional, a trimis cadre cu 
experiență din gospodării fruntașe,
•pentru a ajuta la. organizarea mun- > renurilor -se desfășoară din plin. La 
cii, tinerea evidentei. De asemene'a - -indicația-consiliului agricol raional, 
a organizat la centrul raional un în fiecare gospodărie colectivă -se

Gata de ieșit; -în cin,
în această perioadă tractoarele și mași- 

s-au făcut lucrări.-pré- nilei .; •
gătitoare pentru’ iri- . Pentru ’ ba : .niuțica;: 
garea legumelor;-s-au noaâtră să fie cît mai 
săpat peste 150 ln;cs.-. bine organizată, s-a 
nale, cele vechi, gu'sdădSt 'o -■ reîmpărțire- a 
fost refăcute, s-au Dro- colectiviștilo’r.po bu
curat .4 'noi motopom-t ." cfĂși’ Șf- echipe» Pțanul 
pe etc. Gospodăria •< rjE producție a fcfefe 
și-a asigurat din vre

Folosind cu price
pere. Experiența anilor 
ttecuți,, consiliul’ de 
conducere al gospo- 
daiitei’agricole colec- 
tivçt.din comuna Făr- 
câșele,. raionul Ca- 
ragal„ a luat din vre
me iöasuri pentru des
fășurarea în bune 
condiții a campaniei 
agricole de primăva
ră. în lunile de iarnă, 
colectiviștii noștri au 
întreprins diferite ac
țiuni ca anul acesta 
să obțină producții 
cit mai mari.

.’Qu; fiecare an ne-am 
convins tot mai mult 
că îngrășarea pămîn- 

‘ tuliiiaduce sporuri 
mail de recoltă. Iarna 
aceasta aspră a pus 
în fața noastră și pro
blema asigurării mij
loacelor de transportat 
îngrășăminte pe cîmp.

, Am confecționat încă 
45 de sănii, cu care 
am cărat în cîmp 
mai bine de 3 000 
tone îngrășăminte or
ganice. O însemna
tă cantitate de gu
noi de grajd am trans
portat la grădina de 
legume, care anul a- 
cesta se întinde pe 80 
ha. în prezent se lu
crează din plin la ră
sadnițe ; s-au făcut 
peste 2 500 m paturi 
calde. Gospodăria și-a 
procurat din timp în
semnate cantități de 
îngrășăminte chimice: 
34 tone azotat de a- 
moniu, 10 tone super- 
fosfat și 10 tone sare 
potasică, care vor ii 
administrate diferite
lor culturi, după indi
cațiile specialiștilor.

„ , J . fO®f’fe:
pre-iuciat șj. defalcat

me semințele necesa- ■ pe.-,.brigăzi.. începînd 
re pentru campania a- cu -qceastă -campanie, 
gricolă de primăvară. ' colectiviștii vor lucra 
La alegerea soiurilor

Postul
de corespondenți 

voluntari 
are cuvîntul

am ținut seama de re
zultatele obținute în 
anii trecuți, de reco
mandările specialiști
lor. Pentru lotul de 
porumb avem asigu
rate 11 600 kg de se
mințe . dublu 
generația I și o în
semnată cantitate de 
semințe dublu hibrid 
generația a Il-a. Avem 
semințe din soiuri 
bune și la roșii, ca si 
la celelalte culturi. Se
mințele au fost supu
se probelor de germi
nație.

Au fost revizuite și 
reparate întregul parc 
de atelaje și uneltele 
gospodăriei. Am ținut 
o strînșă legătură cu 
brigada de tractoare, 
care lucrează pe pă- 
mîntul gospodăriei. 
Mecanizatorii s-au 
străduit să repare la 
timp și ’bine toate

hibrid

în: continuare pe ace- 
■ leași loturi, ceea ce le 
va da posibilitatea să 
cunoască mai ■ bine 
caracteristicile solului 
și să execute, lucrările 
agiidglô^çoiéspuazd^L 
toare. S*au ” luat’mă- . 
suri dp . sporire feareofeSfe 
intereșării’.çElectivfdïi- ’ " 
lor, prin retribuirea 
muncii și în funcție 
de producția obținută. 
Vor fi de mare folos 
colectiviștilor cunoș
tințele însușite în cele 
patru cercuri ale în- 
vățămîntului agrozoo
tehnic.

Campania ggricolă, - 
care va începe în cu- 
rînd, ne găsește mai 
b’ine pregătiți și lucră
rile agricole le vom 
executa la un înalt ni
vel agrotehnic.

ION NICOLAE, se
cretarul comitetului 
de partid, ȘTEFANIA 
BAROANĂ, 
horticultor, 
STANCIU, 
de cîmp, MARIA PU
RICE, ■ colectivistă, 
din postul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii” de la G.A.C. 
„Ilie Pintilie”, comu
na Fărcașele, raionul 
Caracal.

inginer
ION 

brigadier

Ä1■<

zfe.’z'fe Ä
>»• A

Y T '
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După terminarea reparațiilor, tractoarele șl mașinile S.M.T. „1 Mai’’ 
Brăila sînt trimise în gospodăriile coieclive. în fotografie : înainte ca meca
nizatorii din brigada condusă de Ion Aurel să pornească spre G.A.C. Vădeni, 
inginerul șef Radu Gheorghe le înmînează planul lucrărilor ce le au de efec
tuat In. campania agricolă de primăvară. (Foto Agerpres)

fer«" fefefew

transportă la cîmp și gunoiul de 
grajd din curțile colectiviștilor. Cele 
mai mari cantități au fost transpor
tate la gospodăriile colective din - 
Fărău, Hopîrta, Noșlac, Lopadea și 
Gîrb.ova de Jos.

Solul și expoziția terenului fac ca 
vinurile din raionul Aiud să fie de 
calitate superioară. Multe gospodă
rii au încă mari rezerve pentru mă
rirea suprafețelor ocupate cu vii. Pe 
baza planurilor agropedologice, două 
colective formate’, din specialiști lu
crează la delimitarea terenurilor în 
pantă și erodate apte pentru vii și 
pomi. Planurile de producție ale 
G.A.C. prevăd ca în acest an supra
fața ocupată cu vii să crească cu 62 
ha. Unele gospodării colective — Mi

răslău, Asinip și altele — 
au desfundat terenul încă 
din toamnă. Acolo unde nu 
s-a făcut această lucrare, 
consiliul agricol raional a 
luat măsuri să se treacă 
de îndată la desfundat. La 
G. A. C. Lopadea, Rădești, 
Gîrbova se lucrează în pre
zent de zor la desfundat. 
Fiecare a pregătit 4—5 ha

de teren.
Tot materialul pentru plantat se 

produce în gospodăriile colective, 
în anul acesta, se vor altoi 8 700 000 
vițe. în prezent în gospodăriile co
lective se lucrează la pregătirea ara
cilor.

Paralel cu preocuparea ’pentru 
sporirea producției la hectar la toa
te culturile, în gospodării se dă o- 
mare atenție asigurării bazei fu
rajere, care are o importanță hotărî- 
toare în sporirea producției de lapte, 
carne, lină, ouă. Ținînd seama de ex
periența dobîndită în anii trecuți,-de 
propunerile colectiviștilor, gospodă
riile sporesc suprafețele cultivațe cu, 
trifoi, lucernă, boroeag de toamnă 
și primăvară, sparcetă etc. în acest 
raion nu numai că, există condiții 
bune pentru aceste aulturi, dar și o 
tradiție. în anul trecut G.A.C. din 
Hopîrta a valorificat 2 vagoane de . 
sămînță de trifoi.

O mare ’bogăție a raionului — a 
arătat ing. zootehnist Laurian Stoica 
de la G.A.C. Mirăslău — sînt cele 
aproape 9 000 de hectare de pășune. 
Pentru anul acesta s-au prevăzut 
acțiuni importante pentru îmbunătă
țirea lor : curățiri, defrișări de ar
borate, supramsămmțări etc.

în prezent, în G.A.C. Lunca Mu
reș, Unirea-Mirăslău și altele, co
lectiviștii 
scurgerea

; pășuni. Pe alte pășuni cu terenuri 
acide — cum ar fi cele ale G. A. C. 

(Rădești — se aplică amendamente 
țcalcaroăse.
1 S-au luat măsuri; pentru îmbună
tățirea munții . în sectorul zootehnic, 
îți cadrul .brigäzil'ör',zoötebnice s-au 
organizat ferme., .griițkrte pe specii 
și' categorii de animale. jS-au tipi- 

. za't imprirpate ; pentru u Sg, introduce' 
^ălfiecare^spb^^îpfțftiTolul ’ pro- 
dusției pe -cap dé animal.

' "■'<'» .'fe'" fe-
DKscuțiilfe purtate,.au arătat că în 

. raipriul Aiud colectiviștii -se pregă
tesc untens pentru\ campania agri
colă de primăvara. Firește, consiliul’ 
■agricol raional mai ' are de făcut 
multe \ lucruri. întrucît se apropie 
timpul’ închiderii’ cursurilor învăță- 
mîntulții agrozootehnic de masă; lec
torii trebuie îndrumați să expună 

,. lecții de sinteză pe teme - strîns le- 
’.fels^âte de. cele -mai importante pro

bleme hle ..producției în gospodă
riile respective. Totodată trebuie să 

..' se facă instruirea practică a meca
nizatorilor șl a colectiviștilor care 
vor mînuî diferite mașini pentru a 
se folosi metodele înaintate la exe
cutarea lucrărilor în campania agri
colă de primăvară.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să ajute în continuare con
ducerile unităților agricole socialiste 
spre a organiza temeinic munca, și 
a repartiza țațional forțele, îneît fie
care oră bună '.dè lucru în cîmp să 
fie ' folosită- din plin.

TEODOR MARIAN

In orașele și localitățile care 
prezintă interes turistic, în stai 
țiunile balneo-climaterice. cred, 
că ar fi bine să se amenajeze 
locuri speciale sau remize pentru 
parcarea bicicletelor și a motoci
cletelor, deservite de personalul 
cooperativelor de prestări de ser
vicii. Remizele respective s-ar 
putea confecționa din material 
plastic, în așa fel ca în sezonul 
rece, cînd n-ar mai fi necesare, 
să fie ușor demontate (De la 
D. Radu, funcționar).

La repetiție (Brigada artistică de agitație a Uzinelor de fire și fibre sintetice Săvinești).La repetiție (Brigada artistică de agitație a Uzinelor de fire ?i fibre sintetice Săvinești).

de noi 
realizări

M-am hotărît să-mi renovez 
apartamentul în care locuiesc. 
Toate lucrările vor fi executate 
de cooperativa de construcții și 
reparații din oraș. Discutând cu-, 
mai mulți vecini din bloc, și ei 
și-au exprimat, dorința de a face 
unele lucrări de întreținere în 
apartamente. Nu știau însă unde 
să se adreseze, în ce condiții se 
pot executa lucrările. In această 
situație sînt și alți locuitori din 
Bacău. Cred că Uniunea regiona
lă a cooperativelor meșteșugă
rești ar' trebui să pună la înde- 
mîna cetățenilor mijloace cores
punzătoare de informare privind 
organizarea prestărilor de servicii 
de către cooperativele meșteșugă
rești (De la M. Dânescu, muncitor).

Cartea lui V. A. Kireev, tradusă din 
limba rusă, cuprinde capitolele funda
mentale ale chimiei fizice : structura 
materiei, termodinamica chimică, teoria 
solufiilor, electrochimie, teoria cineti
că, teoria stării coloidale etc. Se adre
sează inginerilor, chimișfilor, tehnicie
nilor, cercetătorilor științifici, precum 
și profesorilor de chimie fizică.

Cartea muncitorului de la tratamente
termice

Repararea unui drum
sapă șanțuri pentru 

apei care băltește' pe De mai mulți ani, drumul care 
leagă satul Botorogi de orașul 
Tg. Jiu, din cauza circulației in
tense, a devenit impracticabil. In 
vederea reparării celor 3 km de 
drum, cetățenii s-au adresat Sfa
tului popular raional Tg. Jiu. 
Constatând - că drumul a suferit 
degradări în urrrța circulației 
tractoarelor Trustului de Extrac
ție și foraj Tg. Jiu, sfatul pbpular 
a cerut țr,usțului să ia măsuri 

. pentru a-l repara, -S-au în
cheiat minute, procese ver
bale. Toate însă fără nici un 
rezultat. Ar fi util _ ca de 
la aceste discuții să se treacă la 
fapte pentru repararea și buna 
întreținere a drumului. (De la 
V. Giuverdea, pensionar).

Curs pentru bibliotecari

La Iași s-a desfășurat un curs 
de instruire a bibliotecarilor de 
la cabinetele tehnice ale între
prinderilor din localitate. Cursan- 
ții au primit îndrumări în legă
tură cu completarea fondului de 
cărți, evidența publicațiilor, în
drumarea lecturii cititorilor, mun
ca de popularizare a cărții. La 
sfîrșitul cursului s-au organizat 
schimburi de experiență la bi
bliotecile de la Fabrica de anti
biotice, Atelierele de reparat m.a- 

'terial rulant „Nicolina", Fabrica 
„Țesătura“ — biblioteci fruntașe 
în răspîndirea cărții tehnice.

parametrilor. Lucrarea se adresează in
ginerilor din domeniul construcției/’ 
proiectării, cercetării, utilizării siste
melor de reglare automată. Ea poale- 
fi... utilă și sfudenjilor care se .speciali
zează în electrotehnică, energetică 
în automatica industrială.

Metalurgie fizică

Șl-

în Editura politică a apărut:

1962, un an 
și importante
48 pag. .*
Broșif^ cuprinde

Direcției Centrale de Statistică 
cu privire la îndeplinirea planu
lui de sfat al Republicii Populare 
Romînè pe anul 1962. Lucrarea 

■conțifie numeroase grafice care 
prezintă principalele realizări din 
anul- trecut.

■ zf.'

T1EATR1E
fradusă 
despre 
despre 

sol id if icarcj

TEATRE : Teatrul de Operă și 
al R. P. Romine : Trubadurul — 
19,30). Teatrul de stat de operetă

Conjinuiul de bază al lucrării lui 
V» I. Popescu și C. Gh. Neacșu se re
feră la principalele nofiuni de metalur
gie necesare înțelegerii fenomenelor 
legate de tehnologia tratamentelor 
termice și fermochimice. Cartea este 
destinată muncitorilor calificați, șefilor 
de echipe, maiștrilor din atelierele de 
tratamente termice și poate fi utilizată 
de elevii școlilor profesionale și 
maiștri.

de

Lucrarea lui ' H. Schumann, 
din limba germană, tratează 
structura metalelor și aliajelor, 
influenta proceselor de
deformare plastică și de tratament ter
mic asupra structurii și despre corelafia 
dintre structuri și proprietăți mecanice, 
fizice și chimice ale materialelqr meta
lice. Sînt descrise metodele de cerce
tare metalografică și analizate cele mat 
importante diagrame de echilibru. 
Cartea este destinată inginerilor ineta- 
lurgi și mecanici, putînd servi ca ma
nual auxiliar sfudenjilor facultăților teh
nice.

Teoria și calculul sistemelor 
de regîare aufomaSă

Autorii J. G. Gille, P. Decaulne, 
Pelegrin expun în această carte,

M. 
tra- 

dusă din limba franceză, teoria siste
melor de reglare automată. Sînt date 
numeroase curbe și abace practice și 
se interpretează valorile concrete ale

Pentru constructorii de mașini

In lucrarea elaborată de Z. Duca 
sînt (rafale pe larg problemele puse 
de tehnologia prelucrării găurilor la 
organele de mașini. Ea se adresează 
muncitorilor și tehnicienilor din indus
tria' tonstruttoare de mașini care exe
cută operații de prelucrare, precum și 
sculerilor care execută sculele pentru 
găurire.

Balet 
(orele 

_____ ___  _ _ _ : Pa
ganini-.— (oțele 19.30). Filarmonica 
stal „George .Ehescu“;xAteneul R. P. Ro- 

’ mirie;:" Recital' '■’rCé’jtiöferä. Solist: Ion 
Voicu, Artist emerit. Laureat al Premiu
lui de Stat — Jfireje. 20). - Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiàlé" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19.30). 
'(Sără Sttldio) • Bolnavul Închipuit — (o- 
rele. 19,30). Teatrul. „C. I. Noțtara" (Sala 
Magheru) : Ciocîriia — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlé și doamna Moon — (orele 
20). Teatrul . „Lucio Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Slir.ta 
Ioana — (orele 19.30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Cred în tine — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile) : De Pretore Vincenzo 
— (orele 30) (Sala , Libertatea) : Micuța 
Dorrit — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.’-Giulești : Hbții și vardiștii — (o- 
réle 19,30). Teatrul evreiesc de stat : Cu 
cîntec spre stele — (orele 20). Ansam
blul de cîntecc și dansuri al C.C.S. : Vi
suri îndrăznețe — (orele. 20). Teatrul sa
tiric müzicäl „C. TShasc" (Sală’. Victo
riei) ; Ocolul pămintului în 30 de me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) i Harap Alb — (ore
le 16).

de

Cărți pentru constructori

cu-

„Betonul armat”
de prof. ing. V. Nicolau

Lucrarea cu titlul de mai sus 
prinde principiile de alcătuire și teo
ria calculului elementelor de beton 
și beton armat, monolite și prefa
bricate, prin metoda stărilor limită, 
corespunzător normativului condi
ționat pentru calculul construcțiilor 
de stări limită, aprobat de C.S.C.A.S. 
în anexă sînt prezentate exemple 
privind modul de aplicare a acestei 
metode.

„îndrumătorul parchetarului 
linolist”

de F. Gheorghiu, I Roșu 
și I. Duncan

Lucrarea constituie un îndreptar 
teoretic și practic pentru activitatea

celor care montează pardoseli (din 
lemn și din material pe bază de po
limeri sintetici). în cadrul lucrării 
sînt descrise materialele și principa
lele operații care alcătuiesc procesul 
tehnologic de execuție a pardoselilor. 
Este indicat și modul cum se folo
sesc diferite scule și dispozitive spe
cifice fiecărui tip de pardoseală.

*
La îndemîna constructorilor 

mai află :
„îndrumătorul montatcrului 

panouri mari prefabricate”, dè
Martac, C. TsiCura și P. Gomoescu.

„îndrumător de tehnica securității 
muncii la montarea elementelor pre
fabricate“ de O. Tcaciuc 
moescu.

S.
cu 
nouă’

se,

dc 
R.

Cerkinski : „Betonul 
polimeri” (colecția

și P. Go-

de ciment
„Tehnicăposibilități pentru scădereaconsumului specific al lemnului de mină

(Urmare din pag. I-a)

tele nu sînt pe deplin satisfăcătoare 
mai ales din punct de vedere eco
nomic.

Atenția principală
spre abatajele frontale

în 1963, în exploatările din Valea 
Jiului ponderea cărbunelui extras 
din abatajele frontale larmate meta
lic va depăși 55 la sută din totalul 
cărbunilor extrași din abataje fron
tale.

Fiecare trust și întreprindere și-a 
construit ateliere de fabticat bolțari. 
în 1962 ele au avut o capacitate to
tală de 106 500 mc, urmîrid ca dtlpă 
necesități, în viitor, aceste capacități 
să se majoreze mai alesțîn Oltenia și 
Valea Jiului. Atelierele amintite fo
losesc în general ca materie primă, 
în afară de -ciment, resursele locale 
(pietriș, nisip).

în cercetarea posibilităților de în
locuire a lemnului de mină cu sus
țineri metalice, atît la exploatări cît 
și la Institutul de cercetări tninière 
(ICEMIN) au existat și o série de 
lipsuri, mai ales la experimentarea 
acestor metode. Nu s-a acordat în
totdeauna atenția cuvenită acestor 
acțiuni. Așa a fost cazul cu încerca
rea scuturilor pășitoare hidraulice 

la Trustul minier „Ardealul”1! sau

se va extinde din 
armarea metalică 
tale.

Pentru a răspunde cu cinste sar
cinii importante de reducere a con
sumului specific de lemn de mină, 
pe lingă extinderea folosirii armătu
rilor metalice în abataje frontale, 
trebuie să se acorde o atenție deo
sebită gospodăririi lemnului la depo
zitare, în transport și folosirii lui la 
locurile de muncă.

Folosirea rațională a lemnului de 
mină depinde în mare măsură de 
calitatea și dimensiunile lemnului 
primit de la furnizori. Uneori dife
riți furnizori aparținînd direcțiilor 
regionale ale economiei forestiere 
Hunedoara, Oltenia. Suceava și Plo
iești au trimis la exploatări miniere 
lemn „verde”, de lungimi și grosimi 
necorespunzătoare, din care cauză 
se folosesc cantități mai mari decît 
dacă s-ar fi primit lemn uscat și de 
dimensiuni corespunzătoare. Din 
tea acestor furnizori așteptăm 
multă atenție și sprijin.

în acțiunea de înlocuire a 
nului de mină au fost, de
menea, cazuri cînd exploatările 
noastre au întîmpinat greutăți din 
cauza nelivrării la timp a laminate
lor necesare confecționării armătu
rilor metalice respective ; unitățile 
miniere au fost astfel obligate să 
folosească în loc de metal, material 
lemnos pentru susțineri. Un fapt 
pozitiv este că,’ deși sîntem de-abia 
în a doua lună a anului, combinatele 
MMCM și-au respectat întocmai o- 

. bligațiile contractuale, fiind „la zi” 
.cu livrările profilelor clopot. Uni
tățile miniere așteaptă ca și în vii
tor livrarea să se facă ritmic, cu 
reșpec..tarea,(graficelor,

> ■ ■ ■

straturilor

ce în ce mai mult 
în abatajele fron-

în 1963 — realizări
cît mai însemnate
industria cărbunelui,

par- 
mai

lem-
ase-

de la Trustul minier „Ardealul”! sau 
cu unele cercetări făcute de ICTțtaN 
cu diferite sisteme, de cadre pășiitoa- 
re proiectate și confecționate chiar 
de ICEMIN. ■ .£ ț

Pentru 1963 sînt prevăzută nin tob
te bazinele noastre carbonifere ex
perimentări cu diferiți stîlpi și grinzi 
metalice. Pe baza rezultatejob obți
nute în diferitele condiții, de lucru,

în 
dërea „materialelor" în prețul 
cost ah cărbunilor extrași variază 
între 11 și 13 la sută. Costul mate
rialului lemnos, raportat la costul 
tuturor materialelor, a fost în 1961 
de 46,69 la sută pe totalul ramurii 
cărbune, iar în 1962 de 45,55 la sută» 
în 1963 proporția prevăzută e de 
44,69 la sută. Aceste cifre ne arată 
cu prisosință importanța deosebită 
pentru industria carboniferă a 
țiunii de înlocuire a „lemnului 
mină" la toate lucrările miniere.

Pentru a se realiza sarcina de 
ducere a consumului specific 
lemn de mină, în 1963 trebuie con
tinuată cu perseverență experimen
tarea materialelor de înlocuire ; se 
cer extinse i 
susținere noi 
bune.

Conducerea 
fer din Valea 
confecționarea și omologarea noilor 
stîlpi metalici pentru abatajele fron
tale din straturile groase. Pentru 
abatajele-cameră este necesară con
fecționarea unui număr cît mai 
mare cîe stîlpi experimentați la Pe- 
trila și Lonea. Trebuie de aseme
nea, să se studieze și să se pregă
tească noi panouri de zăcămînt, mai 
ales la Lonea, Petrila și Ani- 
noasa, în care exploatarea să se 
facă prin abataje frontale armate 
metalic, să se confecționeze noi gar
nituri de cofraj metalic mobil pen
tru săparea puțurilor noi de la Ani- 
noasa și Dîlja, să se studieze și ex
perimenteze formarea „tavanului

pon
de

ac- 
de

re
de

cu curaj sistemele de 
care au dat rezultate

Combinatului carboni-
Jiului poate urgenta

artificial“ în abatajele 
groase, din alte materiale înlocuitoa
re sie lemnului. Conducerea combi
natului poate lua noi măsuri pentru 
încurajarea introducerii și extinderii 
metodelor de lucru ce vör fi propuse 
de inovatori.

Unitățile miniere producătoare de* 
lignit și cărbune brun pot să extin
dă mai mult metodele de exploatare 
cu abataje frontale armate metalic, 
în acest scop Direcția generală căr
bune trebuie să le înzestreze cu 
stîlpi și grinzi metalice la timp și 
în număr corespunzător. Trustul 
minier „Ardealul”, împreună cu Di
recția generală cărbune, au datoria 
să repare și să studieze posibilita
tea folosirii garniturii de scuturi hi
draulice în exploatările de lignit, 
iar trustul minier „Oltenia”, ajutat 
de ICEMIN, va trebui să intensifice 
activitatea de încercare a noilor me
tode de lucru în minele-pilot, în așa 
fel ca la punerea în funcție a noilor 
mine să se folosească exclusiv me
tode de abataj cu susțineri metalice.

în cursul anului 1963 se vor 
intensifica schimburile de expe
riență între muncitorii, tehnicienii 
și inginerii tuturor exploatărilor din 
țară, acțiune care s-a dovedit foar
te eficace în introducerea tehnicii 
noi, respectiv a înlocuirii lemnului 
de mină. Va trebui, de asemenea, 
ca forul tutelar, împreună cu insti
tutele de proiectări și cercetări mi
niere, să organizeze conferințe teh- 
nico-științifice, cu teme speciale de 
înlocuirea lemnului de mină.

Putem afirma cu toată convinge
rea că, lucrătorii din industria car
boniferă, animați de dorința de a 
îndeplini și de a 
gerea cifrei de 35 
consumat pe mia 
sub conducerea 
partid, vor depune toată priceperea 
și eforturile lor pentru a realiza a- 
ceastă sarcină importantă care stă în 
fața industriei cărbunelui.

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 - Ci
li emascop"(ambele serii): Patria (8,301 
14; 17; 20), București (8,30-, 11,30; 16,15; 
19), G. Coșbuc (10; 13; 17; 20). Camelia: 
Republica (9.45; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Cinci oameni la drum : rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20 45), Gl'ivița (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30). Absență în
delungată; rulează la cinematograful 
Magheru (10; .12; 15; 17; 19; 21). Povestiri 
despre revoluție : Tineretului (10; 12; 16; 
19,15; 20,30), AldX. 'Popov’‘(rulează în con
tinuare dé'Ta" orele M pînă Ia orele 21). 
Ilie Pintilie, (16; M; 29). Modicul.și-vraciul 
—. cinemascop: Vjc.toria (10,15;. 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Profesiunea doam
nei Warren i Lumina rulează în conti
nuare de la orele. 10 pînă la orele 14, 
după-amiază (16; 18,30| 20.30J. Seara prie
tenilor filhiulüi : V. Alecsandii (orele 
19). Baronul de MiitfnliIiausCn : Central 
(10,30; 12,30; 14,39; 16,30; 13,30; 20.30). Arta 
(11; 16,30-, 18,30 ; 20,30), Barbu Dclavrancea 
(11; 16; 118; .20)'. Program special péntru 
copii — orbie 10 -la- cinematograful 13 
Septembrie. ' Divorț Italian t 13 Septem
brie. (11,30; 13,30i-16;>.18-,Kî 20.30), 8 Mar
tie (11: 14,30; 16,45: 19; 21,15). înfrățirea 
între* pbpp’âre (/ô,3(h ' 1S.45Î 18;-20,16), V. 
Alecsăhdrf'.UO;. 14,30pîl6,45)Ș M. Emi’Fescu 
(10) Program' de filme,, clqcumentare' jé 
la O.rèlg., 1Q. pînă Ja ofßlc .21 în continuate 

’ la cmëfnatogfaiul Timpuri Noi. Frumoa- 
■la amfcîieănă ‘ rtiieaiă Iff^clnematograful 
Maxim Gorki ,(16;’r,.18,15;- 20,30). inelele 
gloriei : 1 Mai (10; 12; 15;’ 17; 19: 21). Flo- 
reasca (IC; 18.15;-20,30); 'Alex. Saltia (10; 
12'f 16; ltf.iâ’;’’20,30). Strada . mezinului :
Cultural (15;-17-; 19; 21).-Fecioara rulează 
la cinen-iatogrâțui Jqțoja (10; 12: 15; 
17; 19; 21). Marile speranțe rulează la 
cinematografele^ C-tiri David (15,30; 13;
20.30) ,. G... Bacovia (15»30; .10; 20.15), Mio
rița (10: 12.15). Agentui x 25 - cinema
scop : V. Roaită-; (10; .12:. 16: 18,15; 20,30). 
Omul cu obiectivul: Unirea (16; 18: 20). 
Patru.' inimii . Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
Partea ta de ■OîhàAl'rulează la cinema
tograful Tt , Vladiinir-escu • (15; 17; 19;
20,45). Moartea în insula de zahăr : Mio
rița (16; 18,15; 20,30). Drum de încercarje : 
Mynca. (16; .18,15; 20,30); Marile familii : 
Popular (15: .17; 19; 21). Lizzie Mac Kay--' 
Moșilor (16; Ï8; 2(1); Stolul captiv: 23 
August (19;. 21). Haiducul de pe. Ccre- 
mU.ș : 23 August. (ID; If; - 15; 17). La
birintul inimii — cinemascop ; M. Emi- 
nescu (161 18,15;- 2O;3O-).' -Mongolii — ci
nemascop : Ștefan cel Mare (9,30; 11,45; 
14; 16.15; 18,30: 20,45)’. O viață: Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Marii Candelaria : Li
bertății (10: 12;. 14;. 16.15; 18,30; 20,30); Dă-i 
înainte fără grijă : Luceafărul HG; 18,15;
20.30) . Cursa de 100 Kilometri : rulează
la cinematograful -Olga Bancic (15130; 18; 
20,30). Carmela : Drumul Scrii (15; 17; 
19; 21). Balâda h’üsarilöi-': 3'0 Decem
brie (11,30; 16;. 18,15; 20;30). A fost che
mată și clasa a V-a : Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). ■

contribui la atin- 
mc lemn de mină 
de tone extrase, 

organizațiilor de

CUM E VREMEA
ieri în țară ; în cursul zilei de ieri 

vremea s-a menținut friguroasă cu cer 
variabil mai mult senin în Transilvania 
și schimbător în celelalte regiuni. A nifii? 
temporar in Oltenia și Banat unde local 
ninsoarea a avut caracter de averse. Vin- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, cu in
tensificări pînă la tare și rafale predo- 
minînd în sectorul nordic. în Bărăgan 
Moldova și- Dobrogea, unde izolat a 
spulberat zăpada. Temperatura aerului 
la orole 14 oscila între minus 4 grade la 

S’riina și minus 14 
glăde la Iași șî Avrămeni. In București: 
Vremea a fost friguroasă, cu cer schim
bător mai mult senin în cursul dimine
ții. Vintul a suflat slab pînă la potrivit 
din, nord și nord-ëst. Temperatura maxi
mă a înregistrat valori de minus 5 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
2, 3 și 4 martie. In țară : Vremea se va 
menține fece, cu cer. variabil. Ninsoii 
locale în sud și răsăritul țării, vînt po
trivit din sectorul nordic. Temperatura 
in general staționară. Minimele- vor fi 
hp£X ‘V1!6, minus 8 graüe 51 minus 
13 ßraoe. local mai coborîte, iar maxi- 

-,PrluS 2 ?1 minus 8 . grade. în 
București . Vreme rece, cu cer variabil 
Temporar ninsoare, vint potrivit ’ TemJ 
peratura staționară. ’ .
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Bărăganul, o comună 
cu g.ameni harnici și priceput!, tn anii 
regimului democrat-popular, înfățișa
rea comunei s-a schimbat. Colectiviștii 
șl-au construit îtj’ulllinit ani peste 200 
case noi, un cămin cultural, o școală ; 
comuna "a fost electrificată și radiofl- 
cată. Aici sîpt 230 aparate de radio ; 
peste 300 de familii ' și-au cumpărat 
mobilă: nouă.

In comună se desfășoară o bogată 
activitate culturală. Echipa de teatru, 
de dansuri, brigada artistică de--agita
ție și corul prezintă programe artisti
ce variate, legate de viata colectivei.' 
Fotografia de sus înfățișează clădi
rea căminului cultural, nou construit.

Biblioteca? Cti pèSte 5 000 de volume 
de literatură politică, beletristică, a- 
gricolă, științifică etc., are aproape 
600 de cititori permanenți. în perioada 
de iarnă aici au fost organizate, dife
rite «Țcțiuiii : seri de întrebări și xăs- ? 
punsuri, recenzii și alte manifestări 
care contribuie la dezvoltarea gustu
lui pentru citit.

în comuna unde în trecut asistența 
medicală era aproape inexistentă, as
tăzi există , doi medici, trei ofi- 
cianți sanitari și o moașă. în foto-

Intre Jijia 
și Prut

Locurile dintre Jijia și Prut 
erau cunoscute odinioară pentru 
sărăcia și înapoierea lor. Trebuia 
să treci prin cîteva sate pînă 
dădeai de o școală și să parcurgi 
zeci de kilometri ca să găsești -un 
medic.

In ultimii ani, aspectul așezări
lor și traiul locuitorilor s-au 
schimbat mult. Au fost construite 
56 de localuri noi pentru școli și 
18 cămine culturale. 14 sate au 
fost radioficate, iar în 26 se află 
cite un cinematograf. In 21 de 
comune funcționează dispensare 
medicale și case de nașteri, iar 
la Săveni, centrul raionului, pe 
lingă spital a fost înființată și o 
policlinică înzestrată cu apara
tură medicală modernă.

Numeroase construcții noi au 
fost ridicate în raionul nostru mai 
ales în ultimii 2—3 ani. In acest 
răstimp, gospodăriile agricole co
lective s-au întărit', și-au dezvol
tat simțitor sectoarele aducătoare 
de venituri mari, mai cu seamă 
cel zootehnic. Numai anul trecut, 
pe întregul raion, au fost termi
nate 363 de construcții zootehni
ce. Gospodăriile colective din 
Miorcani, Sîrbi, Știubieni, Ripi- 
cëni și Bold au intrat în rîndul 
gospodăriilor milionare.

A crescut simțitbr nivelul de 
trai al colectiviștilor. Aproape 
700 de case poartă, pe frontispi
ciul lor data construcției 1962. 
Tot în cursul anului trecut, co
lectiviștii din raion au cumpărat, 
numai prin cooperativele de con
sum, mărfuri în valoare de peste 
110 milioane lei.

GH. ZAIȚ 
coresp. voluntar

Bä fă
.; ’ Vv’:

gratia din mijloc dr* Elena Martines- 
cu consultă unul din copiii colecti
viștilor.

Colectivistul fruntaș Ion Bălan este 
membru al gospodăriei colective din 
anul 1950. El și-a construit o

casă nouă, și-a cumpărat mobilă, 
parat de 
de jos, 
sale.

a- 
radio etc. Iată in fotografia 
aspectul exterior al casei

Text : V. MIHAI
Foto : GH. CIOROBEA

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, a președintelui Comisiei de Stat 

a Planificării din R. P. Bulgaria
Joi 28 februarie 1963, vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, a primit pe 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R.P. Bulgaria, Pașev 
Apostol, însoțit de vicepreședintele 
Comisiei de Stat a Planificării din 
R. P. Bulgaria, Monov Țeko,

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, 

Avram Bunaciu, a ambasadorului 
Elveției la București

Joi la amiază, Avram Bunaciu, vi
cepreședinte. al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, a primit în audien
ță de prezentare pe Emile Bisang, 
ambasador extraordinar și . plenipo
tențiar al Elveției la București.

TELECRAME EXTERNE
■—......—..............

A fost terminată construcția barajului de pe [nisei
Discuțiile s-au purtat în jurul 

problemelor de colaborare economi
că dintre R. P. Romînă și R. P. 
Bulgaria, privind perioada de pers
pectivă generală pînă în 1980.

La primire a fost de față Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

INFOR M A fl I
Joi dimineața a părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre Nicosia o dele
gație a C.C. al U.T.M., condusă de 
tovarășul Oană Constantin, membru 
supleant al C.C. al U.T.M., secretar 
al Comitetului, regional U.T.M. Plo
iești, Care va participa la lucrările 
celui de-ai IlI-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Democrat Unit ■ din 
Cipru (E.D.O.N.).

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 7-a aniversari 
a Armatei Populare Naționale a R. D. Germane

Atașatul militar al R. D. Germane 
în R. P. Romînă, locotenent colonel 
Walter Zander, a oferit joi seara o 
recepție cu .prilejul celei de-a 7-a ani
versări a Armatei Populare Naționa
le a R. D. Germane.

Au luat parte general colonel Flo- 
ca Arhip și general locotenent Mihai 
Burcă, adjuncți ai ministrului forțe-

lor armate, general maior Ion Dincă, 
șeful Direcției Superioare Politice a 
Armatei, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mină, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștlgurl 
TRAGEREA DE BAZA

DIN 28 FEBRUARIE 1963

C
îșt

lg
ur

l Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nn Parțială Totală

1 46947 35 75.000 75.000
1 10618 34 50.000 50.000
1 24545 37 25.000 25.000
1 07615 20 10.000 10.000

1
1
1

08600 14 5.000
09740 34 5.000
12033 24 5.000

1.
1

18078 34 5.000
22540 25 5.000

1 25148 19 5.000
1 45011 19 5.000
1 51741 15 5.000 40.000

Tcrmi-
nația 
seriei

60 163 23 .2.000
60 393 ■ 11 2.000
60 ' ' 733 30 ‘ "2.000 360.000

600 13 25 800
600 39 06 800
600- • '59 40 800 1.440.000

I.9S2 TOTAL 2.000.000

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
Cîștigurile de mai sus, în care este cu
prinsă și valoarea nominală a obligațiu
nii cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se. face, prin capele 
raionale de economii și’ agențiile C.E.C. 
descentralizate.

Pe scurt
• Dirijorul sovietic Boris Haikin, ar

tist al poporului al R.S.F.S.R.,. a condus 
concortul simfonic extraordinar de joi 
sëara al Filarmonicii de stat „Moldova” 
din Iași. La acest concert și-a dat 
concursul violonista sovietică Nina 
Beilina, laureată a concursurilor interna
ționale ,,P. Çeaikovski” de la Moscova și 
„George Enescu” de la București. Pro
gramul a cjiprins : suita din baletul 
„Spartacus" de Haciaturian, Concertul 
pentru vioară și orchestră în Re major de 
Ceaikovski (solistă Nina Beilina) și Sim
fonia a Vl-a (Patetica) de același compo
zitor.

Concertul s-a bucurat de mult succes.

• La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane A.D.A.S. din 
28 februarie 1963 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere : C.U.U. ; V.X.C. ; 
G.P.R. ; X.D.K. ; G.M.K, ) X.Z.T. ; 
J.X.K. ; V.H.O.

SpoiitivT fcomîni peste hotare
Joi au început în orașul Brighton cam

pionatele internaționale de tenis de masă 
ale Angliei -la.- care participă .jucători și 
jucătoare - din- 44 țări,.; Ifi. competiția . pe 
echipe, reprezentativa feminină a R. P. 
Romine,. (Maria.' Alexandru, - Geta. Pitică, 
Ella Constàntinéscu). a învins cu 'Scorul 
de 3—0Sie'chipä-'Atfcträliei tși'.'cu' 3—1 
echipâ’':AnÿIfei. R.' P,' Ungară a 'dispus cu 
3—0 de Anglia iar R. F. Germană a în- 
trecut£çu;.àcel.açi.scor -echipa Belgiei.

fut.'iuiznc’? p n.u, .*
(ijrtBTns3SîQ4i'l ■ .. ■

ii e î ț e- v ă
Fëdér.apa,. de. .hochei. pe gllegță a 

U.R.S.S. a desemnat. 18 jucători care vor 
alcătui, echipa participantă la campiona
tele mondiale din Suedia. Iată numele 
acestora -Konovalenko,. Zaițev — por
tari J • Ivanov, jKuzkin,.. Ragulin, Sologu- 
bov, .Davidov .— fundași ; Boris.: și Ev? 
gheni Maiorov,, Starsinov, . Alexandrov, 
L. Volkoy; Almețgy,. I. Volkov, Iurzinov, 
Petuhov-, Iakusev.- Paramoskin — atacanți. 
Antrenorii echipei-sînt Âțcadi Cernișev și 
'Anatoli.: Tarasov,- . ..

Iată cîteva rezultate din turneul mas
culin : R. F. Germană—Anglia 3—0; R. S. 
Cehoslovacă—Belgia 3—0; Belgia—Scoția 
3—1; Iugoslavia—Belgia 3—0. .

-k
COPENHAGA 28 (Agerpres). — Asea

ră, ]a Copenhaga, în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” la handbal femi
nin, echipa Frederiksberg a învins cu 
11—7 (6—3) pe Rapid București. Returul 
se va disputa la 27 martie la București.

Moduri s
La mijlocul lunii iunie se proiectează 
organizarea la Budapesta a unui turneu 
internațional cu participarea echipelor 
Honved, Real Madrid și Juventus Torino.

în stațiunea de sporturi de iarnă Cor
tina d’Ampezzo au început campionatele 
mondiale de patinaj artistic. După prima 
zi, la individual, conduce campionul ceho
slovac Karol Divin cu 725,8 puncte urmat, 
de Manfred Schnelldorfer (R. F. Ger
mana) — 718,5 puncte și Alain Calmat 
(Franța) — 709,7 puncte. ,

Din agenda spartachiadei de iarnă
Etapa a ll*a în raionul 

Turda...
Asociațiile sportive din raionul 

Turda au încheiat întrecerile din 
prima etapă a spartachiadei de iar
nă a tineretului, la care și-au dispu
tat întîietatea peste 45 000 de concu- 
renți. De un frumos succes s-au 
bucurat concursurile desfășurate în 
asociațiile sportive Recolta—G.A.C. 
Frata, Recolta—G.A.C. Plăiești, Spi
cul—G.A.C.Luna, Recolta—G. A. C. 
Viișoara etc. Aci au avut loc 
întreceri de schi, patinaj, gimnas
tică, trîntă, șah, tenis de masă, tir, 
— sporturi care au devenit tradițio
nale în rîndurile maselor de colecti
viști și elevi din comunele amin
tite.

Săptămîna aceasta, campionii aso
ciațiilor sportive au luat startul în 
cea de-a doua etapă a spartachiadei, 
programată pînă la 10 martie, lată

MOSCOVA 28 (Ager- 
pres), — A fost termi
nată 
1 uliii 
unul 
mari

construcția bara- 
de pe Énisei — 
dintre
fluvii

cele mai 
siberiene.

Ofensiva fără prece
dent împotriva fluviu
lui a fost diisă la bun 
sfîrșit în condițiile gre

le ale iernii siberiene. 
Eniseiul a intrat în 
noua sa albie prin de- 
versorul barajului. El 
va pune în funcțiune 
agregatele hidrocen
tralei de Ia Krasno
ïarsk, care va ii cea 
mai mare din lume. 
Inițial, puterea acestei

hidrocentrale a fost 
stabilită la cinci mi
lioane kw, dar. cons
tructorii presupun că, 
datorită noilor agre
gate construite la Le
ningrad, ea va putea 
furniza o cantitate du
blă de energie elec
trică.

Neînțelegeri între sociakdemocrați și creștin democrați
in Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 28 (Ager
pres). — La 27 februarie a încetat coa
liția formată din reprezentanții Parti
dului Social-Democrat și creștin- 
democrați care au guvernat tn ultimii 
nouă ani Berlinul occidental. După 
cum transmite agenjia Associated Press, 
socialiștii, conduși de primarul vest- 
berlinez Willy Brandt, și creștin-de- 
mocrajii au dat publicității .0 declarație, 
în care anunță că nu.au Intenția să 
reînnoiască vechea coaliția, ambele 
partide considerînd că această coaliție 
„nu mai poate continua în actualele 
circumstanțe".

Potrivit agenției, disputa dintre so-

cial-democrafi și creștin-democraji a 
intervenit ca urmare a rezultatului ale
gerilor din Berlinul occidental, în care 
reprezentanții partidului lui Adenauer 
au suferit o grea înfrîngere. Citind 
„cercurile informate“ agenția Associa
ted Press subliniază că socialiștii do
resc să capete mai multe locuri în 
noua administrație, întrucît au obținut 
victoria în alegeri, în timp ce creștin- 
democrații au respins această cerere. 
„In prezent, scrie agenția, nu se știe 
încă dacă socialiștii lui Brandt inten
ționează să formeze o coaliție cu par
tidul liber-democrat sau vor încerca să 
conducă singuri”.

Cuvântarea lui J. Wehru în parlamentul indian
DELHI 28 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în parlamentul indian, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, a de
clarat : „Sîntem pentru, pace și co
laborare cu toate țările”. Premie
rul indian a subliniat că tara sa 
trebuie să promoveze o politică de 
neaderare. „Această politică, a. de
clarat el, ne garantează libertatea de 
acțiune, independența și suveranita
tea. Politica de pace și de neadera
re la blocuri militare are o impor
tanță uriașă pentru India“. Nehru a 
salutat faptul că noile țări inde
pendente care s-au eliberat de ro
bia colonialistă au pășit pe calea 
neutralității și neparticipării la pac
te militare.

în continuare, Nehru s-a referit 
la crearea așa-numitului „scut ae
rian“ propus de țările occidentale. 
După çum a relevat presa progre-

sistă din India, adoptarea acestui 
proiect ar atrage în fond țara în 
orbita planurilor militare strategice 
ale Occidentului cu privire la Asia 
de sud-est. Nehru a lăsat să se în
țeleagă în mod limpede că India, 
după cum s-a exprimat el, nu are 
nevoie de un paznic cu bîtă.

Referindu-se la propunerile par- 
ticipanților la Conferința de la Co
lombo urmărind reglementarea liti
giului de frontieră indiano-chinez, 
Nehru a confirmat că India a apro
bat aceste propuneri. El a adăugat 
că guvernul indian nu exclude po
sibilitatea reglementării litigiului pe 
calea tratativelor. Primul ministru a 
dezaprobat activitatea elementelor 
reacționare din țară, care caută prin, 
orice mijloace să submineze soluțio
narea pe calea tratativelor a diver
gentelor de frontieră dintre cele 
două țări.

Spaak despre coexistența pașnică
BRUXELLES 28 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor pe marginea bugetului Ministe
rului Afacerilor Externe al Belgiei, 
Paul Henri Spaak, ministrul afa
cerilor externe, a declarat că Occi
dentul trebuie să accepte principiul 
sovietic al coexistenței pașnice și

ideia că războiul nu mai este 
inevitabil. Spaak a subliniat că a- 
ceste principii ale politicii externe 
a Uniunii Sovietice sînt pentru so
cialiști „idei cu adevărat revoluțio
nare“. „Trebuie să i se mulțumească 
lui N. S. Hrușciov pentru aceste 
idei realiste, pe care trebuie să le 
acceptăm“, a spus el.

IE IP ÎRI IE ir IU ir II N O IE II

Meciul ..pentru . titlul /mondial de dame 
(saski):dintre? actualul* campion, marele . 
maestru; Kupërman (U.R.S-.S.), și .marele- 
maestru Baba Si (Senegal) va • avea loc 
în noiembrie-decemb.rie în orașele Soci, 
Ialta, ’Baku și Țașkent. . .

Intr-urf‘iriecr internațional de haltere 
desfășurat la- Helsinki, echipa R. P. Po
lone a învins cu scörül "de 4—3 selecțio
nata Finlandei.

Echipa masculină de handbal Dozsa 
Budapesta și-a început turneul in R. D. 
Germană, jucînd la Halle cu formația 
Dynamo din localitate. Gazdele au cîști- 
gat. cu scorul de 18—14 (11—6). • • ■

Formația cehoslovacă de fotbal Banska. 
Bistrica, care se află de cîteva zile în 
R. P. Ungară, a jucat la Ozd, în com
pania echipei locale. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate (2—2). Fotba
liștii cehoslovaci vor juca în continuare 
cu Salgotarjan.

La Swansea s-a disputat meciul inter
național de fotbal dintre echipele de ti
neret : (jucători sub 23 ani) ale Țării Ga
lilor și Irlandei de nord. Țara Galilor a 
obținut victoria cu scorul de 5—1.

In cursul lunii aprilie vor evolua la 
Budapesta cunoscutele echipe de fotba'. 
.Wolverhampton (Anglia) și Admira Viena.

Turismul sportiv a căpătat o mare 
dezvoltare în Uniunea Sovietică. în 
1962 aproape 4 000 000 de oameni au 
vizitat, folosind biciclete, motociclete, 
autoturisme sau ambarcațiuni, .306 o- 
bifective turistice.

Lidia Skoblikova, profesoară, în 
vîrstă de 24 de ani, din Celeabinsk, 
a realizat o performanță nemaiîntîlni- 
tă în fstoria campionatelor mondiale 
de patinai viteză La competițiile des
fășurate la Karuizawa (Japonia), pa- 
tinatoarea soviefică a cîștigat toate 
cele 4 probe și titlul de campioană 
mondială absolută, obținînd 5 medalii 
de aur. în plus Skoblikova a îmbună
tățit recordul mondial la 1 900 m reaii- 
zînd timpul de t’31”8'10. în I960 Lidia 

■ Skoblikova a fosl dublă campioană 
! olimpică în probele de 500 și 3 000 m 
I Noua Campioană a lumii patinează de

F. C. Santos, echipa Iui Pele, neîn-’ 
vinsă de mult limp, a trebuit să în
cline steagul în fața echipei chiliene, 
Universität) Santiago. Brazilienii au 
pierdui cu 2—4, un meci. în care Pele 
nu și-a puiuț face locul, fiind marcat 
strașnic de Morls, un jucător de re
zervă aflat ia primul său meci inter* 

: național.

cele 7 localități unde au loc aceste 
întreceri : Băișoara, Frata, Ciurila, 
Plăiești, Viișoara, Luna. Poșaga. Pen
tru buna desfășurare a întrecerilor, 
comisia raională de organizare a 
competiției a luat o serie de măsuri 
eficiente. Astfel, în fiecare comună 
au fost desemnați profesori de edu
cație fizică și instructori sportivi 
care' se ocupă de pregătirea și în
drumarea tinerilor concurenți.

♦♦♦ și în raionul Dej
Un număr însemnat de concurenți 

au fost prezenți și la întrecerile or
ganizate de asociațiile sportive din 
raionul Dej. Astfel, pe listele parti- 
cipanților întîlnim 19 700 de tineri și 
tinere.

Cu prilejul întrecerilor spartachia
dei, în raionul Dej s-a creat o nouă 
asociație sportivă (Tractorul-S.M.T. 
Dej) și s-a mărit numărul membrilor 
înscriși în U.C.F.S. cu încă 1 200. De 
asemenea, au fost amenajate noi săli 
de sport, iar la Boziaș s-au confec
ționat, din resurse locale, 40 perechi 
de schiuri și patine, s-a procurat o 
masă de tenis ; în comuna Ciubăncu- 
ța s-au confecționat 16 perechi de 
schiuri și mai multe săniuțe.

De cîteva zile, concurența clasați pe 
primele locuri la etapa a l-a a spar
tachiadei au început pregătirile pen
tru faza pe centre de asociații spor
tive, care se desfășoară la Dej, Po
iana Blenchi. Ileanda, Bobîlna, Re
cea, Cristur, Reteag, Beclean și 
Spermezeu.

TEMPLU SUBTERAN 
DESCOPERIT UNGĂ ROMA
In localitatea Marino, situată la 

circa 20 de kilometri de Roma, a 
fost, descoperit ■ cu prilejul unor 
lucrări de construcții, un templu 
subteran închinat zeiței iraniene 
Mithra.

In acest templu s-a păstrat o 
frescă deosebit de interesantă, 
care, potrivit aprecierii specialiș
tilor, este una din cele mai bine 
conservate picturi descoperite- în 
Italia și consacrate cultului aces. 
tei zeițe. Acest- cult a fost intro
dus în Italia de către prizonierii 
persani.

UN „CATALOG 
AL ȘARLATANIEl”

Escrocheriile cu medicamente 
produc anual cumpărătorilor cre
duli din America pierderi evalua
te la cel puțin un miliard de do
lari, a declarat în fața unui Co
mitet special al Senatului Geor
ge P. Larrick, membru al Admi
nistrației pentru produsele ali
mentare și farmaceutice. Larrick 
a citat în sprijinul afirmației sale 
numeroase exemple semnificative. 
Astfel, un pachețel de săruri de 
bae, care costă 12 cenți, a fost 
prezentat ca un medicament „mi
racol* care vindecă un mare nu
măr de boli de la cancer și pînă

la ...insuficiență mintală, vînzîn- 
du-se la prețul de 1,50 dolari. Vi
tamine și tablete de bicarbonat 
prezentate drept leacuri univer
sale au fost vîndute la prețuri în- 
trecînd de cinci ori prețul lor o- 
bișnuit. Pentru, a proteja pe cum
părătorii naiVi,'a spus Larrick, 
Administrația pentru produsele 
alimentare și farmaceutice întoc
mește acum un „catalog al șarla- 
taniei".

„SURORI SIAMEZE" 
TIMP DE 48 DE ORE

O naștere puțin obișnuită a 
avut loc la clinica Garigliano din 
Roma. Două gemene s-au născut 
cu toracele lipit și cu o singură 
inimă. In asemenea cazuri — 
extrem de rare — noii născuți nu 
supraviețuiesc. ..Surorile-siame- 
ze" de la Roma au murit la 48 
de ore după naștere.

CEL MAI BÀTRÎN COPAC 
DIN LUME

In partea de nord a Ceylonului, 
la Anuradhapura se află cel mai 
bătrîn copac din lume. Se crede 
că acest copac numit Bo și consi
derat sacru de către locuitorii in
sulei a fost plantat cu 2S8 ani îna
intea erei noastre. El a fost adus 
în Ceylon odată cu venirea pri
milor budiști.

Spaak a menționat, de asemenea, 
alte aspecte ale politicii externe so
vietice și în special poziția realistă a 
U.R.S.S. în zilele crizei din regiunea 
Mării Caraibilor. în încheiere, Spaak 
a chemat la un amplu dialog între 
Est și Vest : „Tratativele — acesta 
este sensul diplomației", a decla
rat el.

Dispută între monopoluri

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : In ultimul timp 
se constată o pătrundere tot mai 
puternică a capitalului străin, în
deosebi nord-american și englez, pe 
piața franceză. Acest lucru este con
statat și de ziarul „Le Monde“, care 

'scrie că „această invazie de capital 
străin poate avea consecințe nefaste 
pentru economia franceză”.

Presa franceză anunță că o nouă 
societate comercială anglo-canadiană 
„Comar LTD“ din Londra, filială 
a- trustului englez „Associated Bri
tish Food LTD“, care controlează 
3 000 de magazine din Marea Brita- 
nie, a cumpărat de curînd societa
tea franceză „Entrepôts Dubuffet”. 
Grupul anglo-canadian, -scrie ziarul 
„Les Echos”, „a pus piciorul și în alte 
țări ale Pieței comune, cumpărînd 
mai multe societăți vest-germane, 
dintre care cea mai importantă este 
„Deutsche Supermark“ din München. 
Conducătorul acestui grup, magna
tul Garfield Weston, a declarat de 
curînd că deține deja 45 la sută din 
acțiunile principalelor societăți co
merciale vest-germane.

Șomajul in rîriiUe tineretului american

Din simplă curiozitate, un arbitru 
francez a cîntărit mingea de ioc la 
sfîrșitul unui meci de fotbal disputai 
pe un teren desfundat. Mingea își 
mărise cu mult greutatea ; ea cîntă- 
rea 1,409 kg, cu aproape t kq peste 
greutatea reglementară.

între cei 20 de participșnți la cam 
pionatut marcui’h de șah al R.S.S 
Gruzine se află prin excepție și o fe
meie. Aceasta nn este cita rlecît cam 
pioana mondială Nona Gaprindașvili, 
a cărei forță de loc este cel puțin e- 
gală cu a unui maestru. De altfel, a- 
nu] trecut, la același campionat, ea s-a 
clasat pe locul 3—6.

Unul dintre Cei mai buni jucători ai 
echipei de hochei Spartak Praga, cla
sată pe locul 2 în campionatul ceho
slovac, a fosl Ștefan Rozinak. în vîr
stă de 41 de ani, Rozinak joacă în a- 
ceastă echipă de un pătrar de secol. 
El a făcut parte în 1947 și 1949 din e- 
chipa R. S. Cehoslovace, cîștigătoarea 
campionatului mondial.

Boxerul brazilian Yves Cipriano 
este în același limn și ziarist sportiv. 
De curînd într-un meci disputat la 
Paris el a fost învins prin K.O. în 35 
sec. de Felix Brahi, ceea ce i-a per
mis desigur să fie foarte operativ în 
transmiterea cronicii despre propriul 
său meci.

Pe tfadionul „Unirea"

lin nou cuplaj rugbistîc
Duminică dimineață pe stadionul 

„Unirea“ din șos. Olteniței este pro
gramată etapa a II-a a „Cupei 6 
Martie" la rugbi rezervată echipelor 
divizionare din Capitală. Meciurile 
se vor disputa astfel : ora 10,30 Pro
gresul—Gloria; ora 11,45 Dinamo- 
Unirea.

„Pentru tinerii americani obținerea 
de slujbe devine tot mai grea pe 
măsură ce trece timpul" — scria re
cent revista „U. S. News and World 
Report“,- Iată cum este înfățișată 
situația existentă, în paginile revis
tei :

„Șomajul în rîndul tinerilor este 
ridicat, iar numărul celor ce caută 
de lucru crește mai repede decît 
numărul Slujbelor. Cel mai puternic 
loviți sînt cei lipsiți de calificare. 
Inalții funcționari guvernamentali 
sînt preocupați de această problemă 
tot mai grea ; șomajul în rîndul ti
nerilor.

încă de pe acum este din ce în ce 
mai dificil pentru tinerii sub 25 de 
ani șă găsească de lucru, atunci cînd 
părăsesc liceul spre a intra în 
cîmpul muncii. Guvernul prevede o 
înrăutățire a situației. Anul 1965 
este considerat ca perioada în care 
un mare număr de tineri va intra 
Pe piața muncii. Ministrul muncii, 
Willard Wirtz, a prezentat această 
viitoare problemă astfel: „Niciodată 
pînă în prezent țara nu a trebuit să 
pună la dispoziție slujbe peptru atît 
de mulți tineri într-un timp atît de 
scurt".

O privire asupra următoarelor 
cifre arată de ce sînt îngrijorați 
funcționarii superiori :

— Procentul șomajului in rîndul 
tinerilor sub. 25 de ani este de două

ori mai mare decît pentru munci
torii peste 25 de ani.

— In luna ianuarie, 11 tineri la 
fiecare sută nu au putut găsi de 
lucru.

— In perioada 1960—1970, 26 mi
lioane de tineri vor trebui să intre 
în cîmpul muncii.

„In ultimul timp, a declarat Wirtz, 
problema șomajului tinerilor a deve
nit deosebit de gravă". De ce ? Wirtz 
arată că „numărul muncilor necali
ficate și semicalificate — acelea

sfoind presa străină

care de obicei sînt primele slujbe ce 
li se oferă muncitorilor tineri — a 
scăzut într-un ritm rapid“. Ministrul 
muncii a descoperit că industria mo
dernă are nevoie de muncitori spe
cializați. Mașinile noi, mai compli
cate, au. nevoie de muncitori care 
să știe să le mânuiască.

Ministrul Wirtz a. spus că procen
tul șomajului este deosebit de ridi
cat în ce privește tinerii care termi
nă liceul. El a arătat că 27 la sută 
din absolvenții de la începutul anu
lui 1961 nu găsiseră încă de lucru în 
luna octombrie a aceluiași an,

Unii economiști susțin că unii ti
neri, șomeri în prezent, ar fi an
gajați dacă patronii nu ar trebui vă

le plătească salariul federal minim 
de 1,15 dolari. Patronii ar angaja 
mai mulți tineri fără o pregătire 
specială, dacă aceștia ar putea fi 
plătiți cu un salariu mai mic decît 
minimul cerut de lege.

Negrii înlîmpină și mai multe 
piedici decît albii cînd e vorba de 
găsirea unei slujbe. Ultimele cifre 
arată că procentul cel mai ridicat al 
șomajului este în rîndul băieților și 
fetelor de culoare pînă la 20 de ani.

In decembrie 1962, cifrele indicau 
un procent al șomajului de 21 la 
sută pentru băieții de culoare și de 
28 la sută pentru fetele de culoare. 
Pentru tinerii albi, băieți și fete, 
procentul era de aproximativ 12 la 
sută. Pe de o parte, cauza acestei 
situații o găsim in discriminarea ra
sială ; lipsa de instrucțiune și de 
calificare este de asemenea o cauză.

Legile cu privire la vechime, care 
figurează în contractele sindicatelor, 
pot fi de asemenea criticate. Adesea 
se întîmplă ca cel mai tînăr lucrător 
să fie ultimul angajat și primul dat 
afară.

Funcționarii superiori se îndoiesc 
că altceva decît o mare expansiune 
a economiei ar putea duce la crearea 
de slujbe pentru toți cel 26 milioane 
de tineri care vor intra pe piața 
muncii în următorii ani", scrie în 
încheiere „U. S. Nevs and World 
Report".

I
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împotriva reprimării

întîlnirea intelectualilor 
pentru dezarmare și pace
întîlnirea intelectualilor pentru de

zarmare și pace, care a avut loc la 
Roma în zrele de 23 și 24 februarie, 
s-a bucurat de 
pare și continuă 
sunet în opinia 
de oameni de 
numeroși delegați 
provincii ale Italiei, 
au urmărit desfă
șurarea lucrărilor. 
In sala întîlnirii se 
aflau, de asemenea, 
delegații de tineri 
și reprezentanți ai 
muncitorilor de la „Ansaldo" „Halsider" 
și alte întreprinderi industriale, întreaga 
desfășurare a întîlnirii dovedind că che
marea inițiatorilor întîlnirii — semnatarii 
cunoscutului „apel al celor 12” lansat 
în zilele crizei din Marea Carai
bilor de Carlo Levi, Alberto Mora
via, Renato Guftuso, Giacomo Manzù și 
alți oameni de cultură și știință — a 
avut un larg răsunet. Același grup de 
intelectuali a organizat nu de mult și 
alte acțiuni de masă în favoarea de
zarmării și păcii, printre care reamintim 
strîngerea a peste 300 000 semnături pe 
o petiție cerînd desființarea bazelor 
nucleare din Italia și marșul pentru 
pace de la Altamura.

Dezbaterile întîlnirii. desfășurate pe 
baza unui referat introductiv prezentat 
de scriitorul Carlo Levi și la care au 
luat parte, printre alții, picfprul Renato 
Gutfuso, profesorii Rodolfo Margaria, 
Monfabenli, Lucio Lombardio Rădice, 
dr. Mario Pannella, av. Cavalieri, 
s-au încheiat cu adoptarea mai multor 
documente. Pornind de la constatarea 
că diversele forme ale „politicii de 
forță" pe care le promovează cercurile 
conducătoare ale coaliției atlantice sînt 
practici vechi și periculoase ce 
expun omenirea la riscuri mari, în- 
fîlnirea intelectualilor a schițat un pro-

o numeroasă partici- 
să aibă un larg ră- 

publică italiană. Sute 
cultură, printre care 

sosiți din diferite

gram de informare a opiniei publice din 
(ară asupra gravității acestor riscuri și 
de mobilizare a ei în cadrul unei acțiuni 
unite și combative pentru o politică ita
liană de destindere, dezarmare și 
pace. în documentele adoptate sînt 
cuprinse propuneri, ce vor fi prezen
tate ministrului

i

educației publice și 
reprezentantului ita
lian la UNESCO, 
cu privire la intro
ducerea în școli a 
studieri' probleme
lor dezarmării, la o 
largă dezbatere a 

acestor probleme prin intermediul pre
sei, radioului și televiziunii, cinemato
grafiei.

Referindu-se apoi la situația actuală 
a Italiei și la noile angajamente pe care 
guvernul se pregătește să și le asume, 
în cadrul N.A.T.O, față de planul ame
rican de creare a unei „forțe atomice 
multilaterale", documentele adoptate 
cer oamenilor politici democrați care 
își prezintă candidatura în apropiatele 
alegeri parlamentare să-și precizeze 
poziția față de aceste probleme și să 
declare că se vor opune noilor forme 
ale cursei înarmărilor nucleare pe 
care ie preconizează planul atomic 
american.

în cercurile politice și de presă din 
Roma se subliniază în mod deosebit 
semnificația întîlnirii intelectualilor și a 
programului adoptat cu acest prilej. Cu 
cîteva zile înainte de sosirea la Roma 
a lui Livingston Merchant, ambasado
rul special al președintelui Kennedy, 
care, după cum se spune în aceste 
cercuri, vine să solicite folosirea portu
rilor italiene ca baze pentru submari
nele americane avînd pe bord rachete 
„Polaris“. întîlnirea a fost o manifes
tare expresivă a rezistenței holărîte pe 
care opinia publică italiană o opune 
acestei politici.

GIORGIO PASTORE

Demonstrație de protest ta Bogota
muncitorilor greviști

MOSCOVA. La 28 februarie, am
basadorul Finlandei în U.R.S.S. a o- 
ferit o recepție cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a primului ministru al Fin
landei, Ahti Karialainen și a soției 
acestuia. Din partea sovietică, la re
cepție au fost prezenți : N. S. Hruș- 
cipv, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu soția, Alexei 
Kosîghin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
cu soția, Ignati Novikov, 
ședințe 
Și

U.R.S.S., 
vicepre- 
Miniștri,al Consiliului de 

alte persoane oficiale.
întîlnirea copreședinților

Comitetului celor 18

Varșovia s-au încheiat tratativele unele aflîndu-se stare gravă,
comerciale polono-italiene prin sem-. Cauza exploziei nu se cunoaște încă, 
narea unui protocol privind schim
bul de mărfuri intre cele două țări 
pe anul 1963.

30 de ani de la incendierea
Reichstagului

BERLIN. Comitetul Central

ROMA. Aspect din timpul întîlnirii intelectualilor pentru dezarmare 
și pace.

GENEVA. La 28 februarie a avut 
loc la Geneva întîlnirea celor doi 
copreședinți ai Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare — S. K. Ța
rapkin, reprezentantul Uniunii So
vietice, și W. Foster, reprezentantul 
Statelor Unite.

BRUXELLES, 
siei executive a 
ter Hallstein, a 
rie la Washington pentru a purta 
tratative cu 
nului S.U.A. 
comerciale în 
dintre S.U.A.
mune.

LONDRA. La 26 februarie fracțiunea 
parlamentară a Partidului laburist a 
prezentat în parlament o rezoluție de 
neîncredere în guvern în legătură cu 
cheltuielile militare. în rezoluție ■ se 
subliniază că contribuabilii englezi sînt 
nevoiți să suporte cele mai mari chel
tuieli militare din timp de pace din 
întreaga isiorie a Angliei.

HAGA. La invitația guvernului 
olandez, anunță .agenția France 
Presse, la 28 februarie la Haga au 
sosit într-o vizită de trei zile primul 
ministru al Greciei, Konstantin Ka
ramanlis, și ministrul afacerilor ex
terne, E. Averoff.

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., la 27 februarie la

al
P.S.U.G., Consiliul Național al Frontu
lui Național al Germaniei Democrale și 
Comitetul luptătorilor antifasciști din 
rezistență din R. D. Germană au orga
nizat la Leipzig un miting de masă cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
incendierea Reichstagului, cunoscuta 
provocare înscenată de hitleriști împo
triva comuniștilor și antifasciștilor ger
mani.

TEL AVIV. După cum relatează a- 
genția U.P.I., Comitetul izraelian de 
luptă pentru dezarmare atomică, for
mat din 65 de oameni de știință, a or
ganizat la 26 februarie la Tel Aviv o 
conferință de presă în cursul căreia a 
protestat împotriva cenzurii stricte in
stituite de autorități. După cum s-a 
arătat la conferința de presă, această 
cenzură împiedică să se aducă la cu
noștința opiniei publice din 
mejdia pe care o reprezintă 
atomică.

DELHI. Agenția France 
nunță că la 28 februarie 
din viață Rajendra Prasad, 
președinte al Republicii India.

BOGOTA 28 (Agerpres), — La 23 fe
bruarie, unități militare columbiene au 
tras asupra muncitorilor greviști de la 
fabrica de ciment „El-Cairo“, din co
muna Santa-Barbara. Muncitorii cereau 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
majorarea salariilor. După cum relatea
ză corespondentul din Bogota al agen
ției Prensa Latina, 11 
uciși și 42 răniți.

Guvernul și presa 
cercat să freacă sub 
presiuni sîngeroase.

muncitori au

burgheză au 
tăcere aceste

fost

în-
re-

La 27 februarie, de îndată ce oame-1 
nii muncii din capitala Columbiei au 
aflat despre „sîmbăta sîngeroasă" de 
la Sania-Barbara, ei au încetat lucrul 
și au organizat o demonstrație de pro
test la care au participat aproximativ 
10 000 de muncitori și sfudenți.

Unități militare și detașamente de 
poliție au încercat să împrăștie demon
strația. Au avut loc ciocniri. Soldații șl 
polițiștii au tras asupra demonstranți
lor. Un om a fost ucis, iar alții au fost 
răniți. Numeroși demonstranți au fost 
arestați.

Acțiuni ale partizanilor din Vietnamul de sud
Izrael pri- 
înarmarea

Presse a- 
a încetat 

fostul

Miting la Londra împotriva înarmării atomice
LONDRA 28 (Agerpres). — La 

Londra a avut loc un miting organi
zat de Mișcarea pentru dezarmare 
nucleară in cursul căruia numeroși 
vorbitori au subliniat că Anglia tre
buie să renunțe la iluzia „forțelor 
nucleare independente" și să ia mă
suri reale care să ducă la pace și la 
interzicerea cursei înarmărilor pri
mejdioase.

Profesorul de matematică de la 
Universitatea din Londra, Felix Pi- 
rani, a subliniat că forțele nucleare

engleze pun Anglia în fața, primej
diei unei contralovituri distrugă
toare în orice conflict nuclear..'

Deputatul laburist Anthony Green
wood a condamnat guvernul’ englez 
pentru că nu ia nici un fel de ini
țiativă în rezolvarea problemelor in
ternaționale. Redactorul revistei tri
mestriale „Război și pace", Stuart 
Hall, l-a sprijinit pe Greenwood.

Președintele Comi- 
Pieței comune, Wal- 
plecat la 28 februa-

reprezentanții guver- 
în problema tarifelor 
schimburile economice 

și țările Pieței co-

Proiecte ale partidului 
laburist

LONDRA 28 (Agerpres). — în 
seara de 27 februarie, liderul Parti
dului laburist englez, Harold Wil
son, a rostit o cuvîntare la postu
rile de televiziune în cursul căreia 
a expus programul partidului labu
rist. în principalele probleme de po
litică internă ale Angliei. Wilson a 
promis o „reînnoire" în cazul veni
rii laburiștilor la putere cu prilejul 
viitoarelor alegeri și a declarat că 
vor fi înfăptuite reforme care vor 
cuprinde deopotrivă industria, im
pozitele, sistemul de învățămînt și 
comerțul.

Subliniind că partidul laburist 
consideră necesară renaționalizarea 
industriei siderurgice, Wilson a de
clarat : „Noi vrem ca această in
dustrie să se consacre în întregime 
producției și nu diferitelor manevre 
financiare". Liderul laburist s-a o- 
cupat de problema șomajului și a a- 
rătat că una din primele sarcini ce 
trebuie înfăptuite constă în crearea 
de noi uzine în regiunile cele mai 
defavorizate, îndeosebi în sudul Ță
rii Galilor și în Scoția. „De zece ani 
— a spus Wilson — Anglia s-a lă
sat întrecută de principalii ei con- 
curenți comerciali“. El a lăsat să se 
înțeleagă că acest lucru este o ur
mare a politicii greșite a conserva
torilor.

*

într-o declarație a Comitetului 
Executiv al Partidului laburist, care 
s-a întrunit sub președinția lui Ha
rold Wilson, dată publicității la 27 
februarie, acesta preconizează înce
perea de tratative în vederea stabi
lirii unor zone denuclearizate în 
regiunile unde se face cel mai mult 
simțită încordarea în lume. Decla
rația menționează în acest sens Eu
ropa centrală.

LONDRA. Federația industriașilor 
britanici a. anunțat la 26 februarie 
că in urma tratativelor, care s-au 
desfășurat la Londra între această 
federație și reprezentanții Camerei 
comerțului exterior al R.D.G., a -fost 
încheiat un acord comercial pe anul 
1963.

SAIGON. După cum anunță agenția 
Associated Press, în provincia din delta 
fluviului Mekong, un grup de 300 de 
partizani sud-vietnamezi au atacat a- 
vanposturile diemisfe, provocînd morfi 
și răniți în rîndurile apărătorilor. în 
localitatea Donk Xuan, situată la 240 
mile nord-est de Saigon, pafrioții au 
făcut să deraieze un tren și au aruncat

în aer care blindate aparținînd trupe
lor diemisfe.

Pe de altă parte, populația din pro
vinciile regiunilor centrale sud-vietna- 
meze, în colaborare cu pafrioții, au 
respins mai multe raiduri întreprinse 
de trupele diemisfe și americane și au 
distrus mai multe „sate strategice”.

NEW YORK. Agenția U.P.I. anunță 
că guvernul indonezian l-a informat 
pe secretarul general al O.N.U., 
U Thant, că Indonezia și Olanda vor 
relua relațiile diplomatice, la nivelul 
ambasadorilor. Tratativele sînt în 
curs, uimind să fie reglementate 
unele detalii tehnice, iar apoi vor fi 
trimiși pe bază de reciprocitate 
Haga și la Djakarta însărcinați 
afaceri.

Rachetă explodată

la 
cu

NEW YORK. Agenția Associated 
Press anunță că la centrul de cer
cetări al uzinei din Pomona (statul 
California), aparținînd societății 
„General Dynamics”, unde se pro
duc rachete, cu prilejul încercării 
unei rachete, aceasta a explodat, 
provocînd un incendiu. Agenția a- 
nunță că 12 persoane au fost rănite,Noi incidente între unități congoleze și jandarmi katanghezi

anumite

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
în seara zilei de 27 februarie au avut 
loc la Elisabelhville noi incidente 
între unități congoleze și jandarmii 
katanghezi. Se pare că
cercuri caută să provoace și să exa
gereze aceste incidente pentru a le 
folosi în scopul unor noi acțiuni se
cesioniste în Katanga.

Această presupunere este confir
mată de declarațiile făcute în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc joi dimineață, de către 
Evariste Kimba, locțiitorul lui

Chombe. El s-a dedat la atacuri îm
potriva unităților armatei naționale 
congoleze și a afirmat fățiș că inci
dentele „riscă să compromită recon
cilierea națională în care ne-am 
străduit să credem pînă în prezent". 
El a afirmat, fără înconjur, că „va 
veni o zi în carp ne vom regăsi în
tr-o situație comparabilă cu cea din 
iunie 1960" (cînd clica lui Chombe 
a început acțiunile sale secesio
niste). El a pretins ca păstrarea or
dinii să fie încredințată din nou 
exclusiv jandarmilor katanghezi.

Sub firma
NEW YORK 28 (Agerpres). — Har

lan Cleveland, secretar de stat ad
junct al S.U.A., care a condus mi
siunea americană care a vizitat re
cent Congoul, a avut la 27 februarie 
o întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Potrivit agenției 
France Presse, Cleveland a discutat 
cu U Thant unele din rezultatele 
vizitei misiunii americane în Congo. 
După cum se știe, această vizită a 
avut drept scop să stabilească moda
litățile intensificării penetrației a- 
mericane în Congo prin intermediul 
„ajutoimlui" acordat acestei țări și 
al unei așa-zise „reorganizări" a ar
matei congoleze cu sprijinul S.U.A.

în cursul unei conferințe de presă 
care a avut loc după întîlnirea cu 
U Thant, Cleveland, răspunzînd unei 
întrebări cu privire la intenția S.U.A. 
de a trimite ofițeri pentru instruirea 
trupelor congoleze, a declarat că au
toritățile americane vor lua o hotă- 
rîre definitivă în această privință 
după ce vor cunoaște intențiile altor 
puteri occidentale în problema „aju
torului" pentru Congo.

în același timp, cinci experți ai 
misiunii americane care a vizitat 
Congoul s-au întîlnit cu consilierul 
militar al secretarului general, ge
neralul Rikhye.

Tehnică sau
Acum cîteva zile, Lall, reprezen

tantul Indiei în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare de la Ge
neva, a declarat răspicat : „Trebuie 
renunțat la tendințele... care ar duce 
la tratative lungi și la o întreagă 
junglă de detalii"! El a rostit a- 
cesle cuvinte ca răspuns la încer
cările pe care le fac reprezentanții 
puterilor occidentale în Comitet de 
a prezenta problema încheierii unui 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare ca o chestiune 
de ordin tehnic, cu mii de amănun
te, a căror precizare și reglemen
tare ar fi necesare, chipurile, pen
tru a se putea ajunge la o înțelege
re. Turnura pe care. în ultimele zile 
au luat-o discuțiile din Comitet în a- 
ceastă problemă i-a făcut pe mulți 
ziariști și observatori prezenți aci, 
la Geneva, să-și pună întrebarea : 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară este oare o problemă teh
nică sau politică ?

Să vedem ce spun faptele.
încă de acum cîțiva ani, oamenii 

de știință au ajuns la concluzia că 
tehnica a atins un asemenea nivel, 
încît poate asigura un control sigur 
și de la mari distanțe asupra res
pectării interdicției experiențelor nu
cleare. De aparate suficiente pentru 
înregistrarea oricărui fel de expe
riențe, efectuate atît la sol cît și în 
atmosferă, în apă, în subteran sau 
în Cosmos dispun în prezent toate 
statele nucleare și nu numai ele. 
După cum a relevat d-na Myrdal, 
conducătoarea delegației Suediei, 
și în țara sa instalațiile de inter
ceptare a experiențelor funcționează 
fără greș. O serie de alte țări po
sedă de asemenea mijloace sufi
ciente pentru a semnala clipa și lo
cul exploziilor nucleare. Aceste sis
teme naționale de detectare alcătu
iesc, de fapt, o rețea universală 
care efectuează de pe acum un

j

control riguros asupra experiențelor. 
Este fapt că, după cum a arătat S. 
Țarapkin, conducătorul delegației 
U.R.S.S., în ultimii ani nu s-a efec
tuat pe glob nici o explozie nuclea
ră care să nu fi fost înregistrată. 
De pildă, în mai 1962 Franța a în
cercat să organizeze în cel mai 
mare secret o experiență subterană 
în Sahara. Dar secretul a rămas ne
dezvăluit doar pînă în clipa explo
ziei, căci în această clipă aparatele 
instalate la multe mii de kilometri au 
înregistrat faptul cu precizie. De a- 
semenea, explozia efectuată de 
S.U.A. în statul New Mexico, în așa

partea 
bună

Corespondență din Geneva

se 
li
la 
se

fel încît să nu fie înregistrată de ni
meni, a fost detectată imediat de a- 
paratele din Uniunea Sovietică, Ja
ponia, Cehoslovacia, Suedia și alte 
țări.

Faptele atestă că tehnica nu 
dezvoltă unilateral, că ea nu se 
mitează Ia crearea de bombe și 
vehicule pentru ele, ci paralel,
creează și mijloacele de combatere 
a lor, iar în cazul de față — de des
coperire a experiențelor. „Nu e- 
xistă nici un fel de piedici de or
din tehnic pentru încheierea unui 
acord între S.U.A. și U.R.S.S. — a 
declarat fără echivoc la 2 februarie 
dr. Don Leet, seismologul principal 
al universității „Harward" din S.U.A. 
Iar în ajunul reluării lucrărilor Co
mitetului celor 18, publicistul John 
W. Finney, specialist în problema 
dezarmării și a experiențelor nu
cleare, scria. în „New York Times“ : 
„Reprezentanții oficiali presupun că, 
datorită perfecționării mijloacelor 
de detectare, S.U.A. se pot baza în

care 
die-

în Vietnamul de 
sud se intensifică 
lupta forțelor pa
triotice pentru li
chidarea așa-nu- 
mitelor „sate stra
tegice", adevăra
te lagăre de con
centrare în 
autoritățile
miște înghesuie cu 
forța populația 
pașnică. Numai în 
luna ianuarie au 
lost lichidate 76 de 
asemenea lagăre. 
In fotografie : De
monstrație de pro
test a populației 
din provincia Long 
An împotriva creă
rii de „sate strate
gice“ și a terorii 
diemiste.

Dificultăți 
in țările

PARIS 28 (Agerpres).— La 27 fe
bruarie, anunță agenția France 
Presse, la Paris au început lucrările 
comitetului pentru problemele eco
nomice al O.C.D.E. (Organizația pen
tru colaborare economică și dezvol
tare), care grupează pe lîngă țările 
membre ale Pieței comune și cele 
ale zonei liberului schimb și pe Ir
landa, Islanda, Grecia, Turcia, Spa
nia, Statele Unite și Canada.

Conferința examinează dificultă
țile economice din țările participan
te la această organizație economică. 
Cu prilejul dezbaterilor din prima 
zi asupra situației economice din 
Franța, Germania occidentală și Ita
lia au ieșit la iveală fenomene de 
inflație care se manifestă în aceste 
țări. __  -.

în ședințele următoare ale comi
tetului se va‘ analiza sittîația finan
ciară a Statelor

BONN. Luînd 
unei conferințe

economice
O. C. D. E.

economiei al R. F. Germane, Lud
wig Erhard, a declarat că economia 
vest-germană va continua să înre
gistreze un regres în cursul anului 
1963.

Potrivit agenției Associated Press, 
deși Erhard s-a ferit să prezinte ci
fre cu privire la situația economică 
actuală a R. F. Germane, regresul 
economic din această țară este ilus
trat de faptul că, în anul 1962, rit
mul de creștere a produsului social 
total a fost de 4 la sută față de 10 
la sută în anul 1961.

O rezoluție 
a senatului belgian

BRUXELLES 28 (Agerpres).— Co
respondentul din Bruxelles al agen
ției France Presse relatează că se
natul Belgiei a adoptat la 28 fe
bruarie, cu o majoritate covîrșitoare 
de voturi, o rezoluție în care se a- 
rată că în principiu „guvernul bel
gian nu a hotărît să participe 
la crearea forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.”.

în rezoluție este exprimată „con
vingerea” senatului că guvernul nu 
trebuie să angajeze'țara în politica 
creării „forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O.”, fără ca în prea
labil să cunoască părerea parlamen
tului în această privință.

în jurul misiunilor lui von Hassel 
si Merchant rf 'y.

Unite și a Angliei.
★

cuvîntul în, cadrul 
de presă, ministrul

propusă de cele 8 
înfăptuirea a 2—3 
pe teritoriul fiecărei' 
Comisia amintită ar

gre“) pe teritoriul acestor țări, cre
area comisiei internaționale a oame
nilor de știință 
state neutre și 
inspecții pp an 
puteri nucleare.
avea menirea să culeagă și să stu
dieze datele înregistrate de siste-i 
mele naționale, de control și de „cu
tiile negre“.

La acest punct al tratativelor, 
se credea că nimic nu maț putea 
împiedica realizarea unui acord. 
Dar de îndată ce U.R.S.S. a venit în- 
întîmpinarea puterilor occidentale, 
acestea au început să pună alte 
piedici în calea unei înțelegeri, în- 
cercînd să atragă tratativele tocmai1 
în acea „junglă de detalii tehnice"

întregime pe stațiunile ce funcțio
nează în afara teritoriului U.R.S.S.".

Este deci evident că nu „imper
fecțiunile" mijloacelor tehnice au 
împiedicat pînă în prezent realiza
rea unui acord. „Obstacolul real 11 
constituie poziția puterilor nucleare 
apusene... care în loc să se inspire 
din imperativul negocierilor... tind la 
obținerea de concesii din 
partenerilor“ — a arătat pe
dreptate George Macovescu, repre
zentantul R. P. Romîne în Comitet.

Ce au vrut să obțină puterile a-' împotriva cărora și-a ridicat vocea, 
pusene ? Ele au încercat să capete 
acces la controlarea teritoriului 
U.R.S.S. Statele Unite și Anglia au 
făcut din problema controlului in
ternațional și mai ales a inspecției 
la fața locului piedica principală în 
calea încheierii unui acord. In con
dițiile cînd inutilitatea controlu
lui la fața locului este ’ 
tă se naște întrebarea : 
ascunde în spatele cererii de a se 
efectua inspecții internaționale ? Nu 
este oare vorba de o încercare de a 
rezolva, prin intermediul acestor 
inspecții, alte probleme, care n-au 
nimic comun cu sarcinile respectării 
interzicerii experiențelor nucleare ? 
Aceste inspecții nu le sînt oare ne
cesare puterilor occidentale pentru 
a descoperi locurile de amplasare a 
mijloacelor de ripostă nucleară de 
care dispune Uniunea Sovietică ? Cu 
toate acestea, U.R.S.S., minată ex
clusiv de dorința de a se ajunge la 
o înțelegere, a mers în întîmpinarea 
partenerilor săi la tratative făcînd 
o importantă 
sovietic 
carea 
privire

printre alții, reprezentantul Indiei. 
Reprezentanții S.U.À.-, Angliei și Ita
liei în Comitet, se declară acum în
grijorați de... numărul inspecțiilor și 
al stațiunilor automate care li 
pare „insuficient“.

Desfășurarea de pînă acum a 
tativelor cu privire la încetarea

se

tia- 
_ ___________ ex-

eviden-, periențeloi nucleare arata câ pu
ce se...............................

concesie. Guvernul 
a consimțit ca verifi- 

respectării acordului cu 
„____ la interzicerea experien
țelor; bazată pe mijloace naționtfle 
de detectare, să cuprindă trei im
portante elemente internaționale și 
anume : instalarea a cite trei sta
țiuni seismice automate („cutii ne-

terile occidentale fac tot ce le 
stă în putință pentru a împie
dica ajungerea la o înțelegere 
în această problemă care frămîntă 
atît de mult întreaga omenire. Cu 
drept cuvînt se spune în cercu
rile observatorilor de aci că nu 
tehnica, ci politica este aceea care 
împiedică realizarea unui acord. Și 
anume, politica acelor cercuri din 
Occident care se tem de perspectiva 
destinderii relațiilor internaționale, a 
încetării cursei înarmărilor și 
staurării unei păci trainice.

Cu toate acestea omenirea nu 
pierdut încrederea în puterea 
țiunii. Ea poate impune amintite
lor cercuri să se situeze pe o pozi
ție realistă la tratative, în vederea 
încheierii 
acord în 
terzicerii 
cleară.

in-

și-a
ta-

cit' mai grabnice a unu! 
importanta .problemă a !n- 
experiențelor cu arma nu-,

AL. CÎMPEANU

WASHINGTON. 28 (Agerpres). — 
în 'capitala SlU.Ă. a fost publicat un 
comunicat'oficial. în legătură cu în-r 
trevederile pe care le-a avut mipis- 
trul de război vest-german, von 
Hassel, la Washington. Dincolo de 
formulările generale- obișnuite pri
vitoare la intenția de „menținere și 
întărire“ a colaborării, la „însemnă
tatea schimburilor de vederi“ privi-? 
toaré .la. problemele strategice ale? 
N.A.T.O,, inclusiv crearea viitoarei ■ 
„forțe nucleare mùltilateralé", co
municatul nu precizează’ nimic con- 
creț. .

Accentul pus de-von Hassel în de
clarațiile făcute după întrevederea 
cu -președintele Kennedy pe „con
cepția comună!“ amèricaho-vest-ger- 
mană este interpretat -de observa
tori ca, o încercate de a grăbi im
punerea pretențiilor vest-germape. 
Ca n explicație a lipsei'precizărilor 
privitoare la condițiile participării 
vest-germăne la „forța nucleară 
multilaterală" 'a! N.A.T.O., a fost 
pretextată prezența' simultană în 
Europa • occidentală a lui L. Mer
chant, împuternicitul special al pre
ședintelui S.U.A. Dacă von Hassel a 
discutat deci la Washington aspec
tele politicé și militare, L. Merchant 
urmează să pună la punct planul 
concret al. viitoarei forțe „multina
ționale și multilaterale" a N.A.T.O. 
După expunerea făcută miercuri la 
Paris la ședința reprezentanților

permanenți în Conșilițil N.A.T.O., L. 
Merchant urmează să poposească la 
Bonn.

Dificultățile .de a impune punctul 
de vedere al S.U.A. partenerilor din 
N.A.T.O. s-au făcut simțite chiar la 
luarea de contact a lui L. Merchant 
la Paris.

După cum s-a mai anunțat, în șe
dința din 27 februarie a: Consiliului 
permanent N.A.T.O:.,; reprezentanții 
americani' Livingstpxi ^‘Merchant și 
Thomas Finlețter au făcut, o pre
zentare a'planului S.U.A. de creare 

■a unei forțe multilaterale' nucleare 
a N.A.T.O. In legătură', cu,-.aceasta, 
corespondentul agepției .U..P.I. .rele
vă că planul american — care sui? 
eticheta ’„multilateralității“ tinde șă 
mențină hegemonia americană în 
domeniul armei nuçleare și' în. ace
lași timp să arunce asupra .partene
rilor S.U.A. o sporire a poverii înar
mărilor — „a fost primit cu răcea
lă". în cursul intervențiilor celor
lalți delegați din țările membre ale 
blocului N.A.T.O. s-au manifestat 
divergențe față de poziția S.U.A. în 
această problemă. Potrivit agenției, 
„numai trei dintre cei 14 coparte- 
neri ai Statelor Unite în N.A.T.O., 
au arătat un oarecare interes față 
de acest plan. Franța, continuă a- 
genția, s-a opus pe față, Anglia a 
manifestat dezacordul față de unele 
detalii, iar celelalte țări nu au fă- 
cut nici un comentariu".

Conflictul franco-brazilian
RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). 

— Conflictul care a izbucnit între 
Franța și Brazilia, ca urmare a refu
zului autorităților franceze de a re
trage navele de pescuit languste din 
apele teritoriale braziliene continuă. 
Agenția Reuter transmite că în ur
ma unei conferințe care a reunit pe 
președintele Goulart, ministrul afa
cerilor externe, Hermes Lima, și re
prezentanții ministerelor militare, în 
seara de 27 februarie la Rio de 
Janeiro a fost dată publicității o 
declarație în care se precizează că o 
navă de război franceză a fost repe
rată la 90 mile distanță de coastele 
Braziliei. „Prezența acestei nave, 
indiferent dacă se află în afara ape
lor teritoriale braziliene, a declarat 
purtătorul de cuvînt al președinte
lui Republicii Brazilia, nu contribuie 
la o soluționare a problemelor discu-

täte în prezent. Nimic nu justifică 
prezența navei franceze în această 
regiune ; ea face imposibilă reluarea 
tratativelor“.

în aceeași zi ministrul marinei 
militare a Braziliei, A. Suzano, a 
declarat ziariștilor că unități brazi
liene de recunoaștere au reperat o 
„forță de șoc“ franceză alcătuită 
dintr-o navă purtătoare de avioane, 
un crucișător și două distrugătoare, 
care se găsește în prezent la jumă
tatea distanței dintre Franța și Bra
zilia. Suzano a subliniat că marina 
braziliană a fost pusă în stare de 
alarmă pentru apărarea suveranită
ții țării. El a declarat că „poziția 
noastră în această problemă este să 
ne menținem calmul, dar sîntem 
gata să apărăm suveranitatea Bra
ziliei“.,
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