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UTILAJELE-FOLOSITE 
CU INDICI ÎNALȚImunca mai spornică au fost date recent în exploatare 3 benzi transportoare pentru încărcarea în vagoane a carbonatului de calciu. în acest an vor intra în funcțiune, pe baza termenelor stabilite în planul de măsuri tehnico-organizatorice, o instalație de sodă grea și o instalație de silicat de sodiu, valorifi- cîndu-se în acest fel mai judicios produsele sodice pe care le fabricăm.La mai buna folosire a mașinilor și utilajelor au fost larg atrase cadrele de concepție din uzină. Ele

V'Colectivul uzinei noastre — deși tînăr — și-a îmbogățit mult experiența, în ultimii ani, în ce privește folosirea mașinilor cu indici înalți. în 1962 capacitățile de producție proiectate au fost depășite cu 11 la sută la secția de sodă calcinată și cu 8,6 la sută la secția de sodă caustică. De subliniat că 80 la sută din creșterea producției a fost obținută pe seama sporirii productivității muncii.Ce am întreprins în acest an ca instalațiile să funcționeze cu indici înalți ? Am avut de la început în vedere necesitatea de a asigura un 
randament sporit Ia utilajele-cheie, de care depinde în mare măsură întreaga desfășurare a procesului de producție. S-au luat măsuri în vederea creșterii puterii de răcire a instalațiilor prin montarea a 3 seturi de răcire la răcitorul stropit. Au fost astfel înlăturate „locul îngust” de la răcire și strangularea în funcționarea secției de sodă caustică, mai ales pe timp călduros.Rezultatele obținute anul trecut în creșterea indicilor de utilizare a instalațiilor și îmbunătățirea calității produselor se datoresc și faptului că muncitorii din secțiile de sodă calcinată și sodă caustică au fost instruiți în permanență în 
ce privește respectarea cu strictețe 
a parametrilor tehnologiei de fa
bricație.Sarcinile de producție pe anul în curs sînt mari, dar pe deplin realizabile. între altele, față de realizările anului 1962 avem de produs în plus 4 500 de tone de bicarbonat de sodiu brut ; se prevede și o creștere substanțială a calității produselor. Pentru a face față a- cestor sarcini sporite, atenția colectivului nostru se îndreaptă spre punerea în valoare a noi rezerve de creștere a productivității muncii. Activitatea noastră, măsurile pe care le-am luat și le vom lua în continuare sînt concentrate spre cîteva obiective mari și anume : să mărim continuu capacitatea de■ producție a utilajelor principale, < să înlăturăm locurile înguste, să mecanizăm operațiile la locurile care solicită eforturi mai mari ș.a. Mă voi opri numai la unele din a- ceste măsuri.Operațiile de încărcări șl descărcări în uzina noastră necesită un J volum mare de muncă. Spre a face

*7sînt îndrumate să se preocupe de soluționarea unor probleme menite să ducă la creșterea în continuare a indicelui de utilizare a instalațiilor, la îmbunătățirea calității produselor. In ultima vreme au fost promovați în serviciile de proiectări și cercetări 8 ingineri cu o bună pregătire profesională și o bogată experiență de producție. în același timp, pentru a nu slăbi asistența tehnică în secții, am luat măsuri eficiente în scopul întăririi rolului maistrului în producție.Așa cum a dovedit propria noastră experiență, o cale importantă de ridicare a indicilor de utilizare a instalațiilor și deci de sporire a productivității muncii, o constituie 
perfecționarea cursurilor de ridi
care a calificării operatorilor chi- miști, organizarea de conferințe cu caracter tehnic — în general îmbogățirea bagajului de cunoștințe al cadrelor. în acest an în uzină au fost deschise 3 cursuri de ridicare a calificării în secțiile termocentrală, atelier mecanic și aparate de măsură și control. Cursurile sînt urmate de peste 200 de elecfcripieni, mecanici de întreținere, lăcătuși etc. Pe linia activității cabinetului tehnic s-a alcătuit un plan de con-

Ing. BUJOR ROȘCA 
directorul Uzinelor de produse 

sodice din Govora

(Continuare în pag. II-a)

mH BE LA EXPWEm 
CÎȘTIGATĂDupă cum se știe, în exploatările forestiere din întreaga țară a crescut mult în ultimii ani gradul de mecanizare. Și în întreprinderile din .regiunea Suceava indicii de mecanizare au sporit de la an la an. Față de 1959, indicii de mecanizare la doborîtul și secționatul arborilor au crescut de la 16,3 la sută, la 41,1 la sută în anul ce a trecut, iar în acest an vor atinge 52 la sută.Dotareatare cu fierăstraie cu alte utilaje de înaltă produc-sectoarelor de exploa- mecanice șl

tivitate a dus la creșterea simțitoare a productivității muncii și a asigurat în același timp o valorificare mai rațională a masei lemnoase, îndeosebi a fagului. Dacă în urmă cu trei ani dintr-un metru cub de fag dat în exploatare numai 32 la sută era folosit pentru industrializare, acest indice a ajuns anul trecut la 64,3 la sută. Rezultate bune în ce privește mecanizarea au fost obținute și la alte faze de lucrări, ca scos-apropiat și încărcat. Creșterea gradului de mecanizare a dus la sporirea productivității muncii de la 0,900 la 0,935 mc pe om/zi.Pentru ca dotarea întreprinderilor forestiere cu un număr sporit de mijloace mecanizate să dea rezultate cit mai bune am luat măsuri 
să fie calificați un mare număr de 
muncitori, care pricepere mașinile, să le utilizeze cu rior. Anul'trecut, la Cîmpulung Moldovenesc au fost școlarizați timp de o lună 90 motoriști pentru fierăstraie mecanice, iar la Vatra Dornei — 26 funiculariști. în luna martie a acestui an vor urma cursuri încă 100 motoriști pentru fierăstraie mecanice și 35 funicu- lariștf.întreprinderile forestiere din regiunea noastră își desfășoară activitatea pe o suprafață de teren cu o mare diversitate de forme, în- cepînd de la coline joase, pînă la altitudini mijlocii și mari ; ea ofe-

să mînuiască cuun randament supe-

ră un cîmp de activitate deosebit de vast și interesant pentru folosirea unui parc sporit de mecanisme de diferite tipuri. Asigurarea unui 
echilibru și a unei proporții juste 
în mecanizarea diferitelor operații este, în asemenea condiții, un lucru hotărîtor pentru folosirea cu bune rezultate a tehnicii noi introduse în exploatările forestiere. Dacă în privința doborîtului și secționatului indicele de mecanizare a atins un nivel mulțumitor, nu a- celași lucru se poate spune despre felul cum s-au preocupat unele conduceri de întreprinderi forestiere din regiune de mecanizarea lucrărilor la fazele scos-apropiat și încărcat. Recuperarea rămînerii în urmă în acest sector stă în atenția direcției noastre forestiere. Pentru scoaterea materialului lemnos de la cioată cu diverse instalații de apropiat-transportat pot fi folosite unele instalații executate în atelierele proprii. Prin experimentare și apoi prin diferite îmbunătățiri ele pot căpăta forme definitive, în- lăturîndu-se astfel metodele învechite de lucru.Un factor important al creșterii productivității muncii — și spre care ne îndreptăm în mod deosebit atenția în acest an — este or
ganizarea temeinică a producției. Anul trecut întreprinderea forestieră Suceava a fost dotată cu 17 tractoare pentru scos-apropiat. Din cauză că procesul de producție nu a fost suficient de bine organizat, aceste utilaje nu au putut fi utilizate la întreaga lor capacitate. Uneori, tractoarele nu au avut ce transporta, fie pentru că arborii nu erau doborîți în mpd ritmic, fie că era slab organizată aprovizionarea cu combustibil. Asemenea lipsuri s-au manifestat și la folosirea fu- nicularelor. în timp ce întreprinderea forestieră Iacobeni a realizat o productivitate de 10 170 mc pe fiecare funicular de tip „Mîneciu“, întreprinderea forestieră Moldovița a realizat numai 8 600 mc, iar întreprinderea forestieră Fălticeni — 8 250 mc. Iată de ce am socotit necesar să luăm în fiecare întreprindere măsuri de organizare mai bună a muncii, să promovăm larg schimbul de experiență între di-

ALEXANDRU ANDREI 
inginer-șef al D.R.E.F.-Suceava

(Continuare în pag. II-a)

Aspecte de la alegerile de deputați in sfaturile Fruntașe
în întrecere

populare ale orașelor raionale și ale comunelor

Po întreg cuprinsul patriei, oa
menii muncii din comunele șl o- 
rașele raionale au participat cu 
entuziasm Ia alegerile de 
députait in sfaturile populare. In
tr-o atmosferă sărbătorească, ei 
șl-au dat votul pentru candidațil 
Frontului Democrației Populare, 
exprlmîndu-șl astfel deplina ade
ziune față de politica partidului 
șl guvernului, hotărirea de a-șl 
consacra toate forțele înfăptuirii 
luminosului program de desăvâr
șire a construcției socialiste, a- 
doptat de Congresul al Hl-Iea al 
P.M.R.

Iată cîteva aspecte de la sec
țiile de votare :

In orașul Dr. Petru Groza, re- 
.giunea Crișana, votează munci- 
țtori vlrstnlcl șl tinerii (fotograîfc 
din dreațpta sus).

Colectiviștii din comuna .Vișina, 
regiunea Argeș, și-au dat votul cu 
încredere candldațllor F.D.P. (fo- 

«tografia din stînga jos).
La secția de votare nr. 21 din 

1 jSatul Vllșoara, regiunea Do- 
! brogoa, s-a încins o horă (fotografia din dreapta jos).

CRAIOVA. — Bobinatoarele din 
echipa condusă de Iancu Paulina din 
sectorul mașini electrice rotative ale 
uzinelor „Electroputere" au realizat 
sarcinile de plan pe luna trecută cu 
o săptămână mai devreme și au eco
nomisit materiale electrotehnice în 
valoare de 2 000 lei, îndeplinindu-și 
angajamentul luat. Muncitoarele de 
la secția transformatori, folosind ra
țional materialele, au economisit 
luna trecută conductori de cupru, a- 
luminiu și materiale izolante cu care 
pot lucra 3 zile.

La fabrica de textile „Independen
ța", unde mai mult de 80 la sută 
dintre muncitori sînt femei, în pri
mele 2 luni ale anului s-au dat peste 
plan 4 078 m l țesături finite. Pe pa
noul de onoare al fruntașilor între
cerii au fost înscrise numele a nu
meroase țesătoare și filatoare: Elena 
Pîslaru, Elena Bănică, Maria Bolo
van, Florica Troi, care în cinstea zi
lei de 8 Martie au dat numai țesături 
de bună calitate, contribuind astfel 
ca planul pe întreprindere la calita
te să fie depășit.

Succese importante au obținut și 
femeile de la fabricile de confecții 
din Tr. Severin, Tg. Jiu, cele de la 
fabrica „Partizanul" Craiova, fabrica 
de țigarete Tg. Jiu.

(Agerpres)

Alexandra Gheorghe și Alexandrina Nicolaidis, fruntașe în producție de la întreprinderea „Tricotajul 
Roșu" din Capitală, lucrează cu o înaltă productivitate a muncii șl realizează produse de cea mai bună 
calitate. (Foto : Gh. Vlnțllă)

Procedee tehnologice care se extindUna din metodele de turnare a pieselor care se extinde în industria noastră metalurgică este turnarea cu modele ușor fuzibile. Aplicarea acestei metode permite execuția de piese cu configurații oricît de complicate, evită prelucrările mecanice de rectificare etc. în același timp, în întreprinderile unde s-a aplicat noua tehnologie consumul de metal a scăzut cu 20-70 la sută, iar prețul de cost a fost redus cu 20-80 la sută, comparativ cu acela al pieselor similare turnate după alte metode.Aplicarea acestei metode se încadrează în preocuparea specialiștilor din industria noastră metalurgică ds a obține semifabricate cît mai apropiate de dimensiunile piesei finite. în acest scop, în turnătorii au fost montate în ultimul timp o serie de utilaje și instalații perfecționate. De asemenea, sînt în curs de extindere diverse metode noi de lucru, printre care turnarea în coji de bachelită, în forme și miezuri întărite cu bioxid de carbon, formarea în cutii calde pentru piesele de precizie, turnarea în forme metalice statice sau centrifugale, turnarea sub presiune.Aplicarea acestor metode a permis fabricarea de piese cu calități fizico-mecanice și chimice de un nivel superior, cum sînt paletele pentru turbine, diverși reci- pienți pentru industria chimică, arbori cotiți din fontă cu grafit nodular etc. (Agerpres)
Acțiuni ale comisiilor 

de femei
Comitetele și comisiile de femei 

din regiunea Hunedoara au organizat 
numeroase acțiuni în sprijinul în
tăririi economico-organizatorice a 
G.A.C. In raioanele Ilia, Sebeș, Alba, 
Orăștie și Hațeg s-au ținut cursuri 
de scurtă durată și consfătuiri cu 
crescătoarele de păsări. In mai multe 
centre de comună au avut loc schim
buri de, experiență și demonstrații 
practice pe tema „Obținerea unor 
producții cit mai mari de legume 
timpurii în G.A.C.“. Concursul „Dru
meții veseli" cu tema „Realizările 
regimului democrat-popular în re
giunea Hunedoara" și simpozionul 
intitulat „Femeile oglindite în lite
ratură" se numără, de asemenea, 
printre numeroasele manifestări or
ganizate în întimpinarea zilei de 8 
Martie.

La odihna și tratamentLa stațiunile balneo-climaterice „1 Mai” și „Victoria” de lîngă Oradea a sosit de curînd la odihnă și tratament cea de-a patra serie din acest an. în lunile de iarnă în a- ceste stațiuni și-au petrecut concediul cîteva mii de oameni ai muncii.La „Victoria”, unde funcționează un ștrand cu apă termală, s-au amenajat cabine și coridoare de trecere încălzite, care permit folosirea bazinului și în timpul iernii. Numai în ultimele două luni peste 3 000 de oameni ai muncii din regiune au făcut aici băi.în vederea asigurării unor condiții cît mai bune de odihnă și tratament se fac reparații și amenajări la unele blocuri de locuit.La stațiunea „1 Mai” au fost amenajate noi săli de tratament pentru nămol și apă termală, a fost mărită capacitatea de cazare. Anul acesta își vor putea petrece aici concediul de odihnă cu 4 000 de oameni ai muncii mai mult decît în 1962.

Sate electrificate
Nu de mult la Berești, 

Drăgușeni, T. Vladimires- 
cu și în alte 5 comune din 
raionul Bujor a fost in
trodusă lumina electrică. 
Pînă în prezent, în raion 
au fost radioficate 16 lo
calități. Anul acesta în co

munele amintite se vor 
face lucrări pentru extin
derea rețelei electrice. 
Totodată în alte 10 sate și 
comune ca Docani. Bă- 
neasa. Bălăbănești și 
Slivna vor începe lucrări 
de electrificare.

In turneu
ORADEA (coresp. 

„ScJnteii”)-. — Con- 
tinuîndu-și turneul 
prin țară, Orchestra 
de muzică populară 
,,Barbu Lăutaru” a 
Filarmonicii de stat 
„George Enescu” din 
București a făcut un 
popas la Oradea.

Ieri, orchestra, di
rijată de Ionel Bu- 
dișteanu, artist al 
poporului, a prezen
tat in sala Teatrului 
de stat din localitate 
un reușit concert de 
muzică populară ro- 
mînească. Printre so
liștii orchestrei au 
fost Angela Moldo
van și Damian Luca, 
artiști emeriți, Ma
ria Lătărețu, Ion 
Cristoreanu și alții.

Concertul s-a bucu
rat de un deosebit 
succes.

întreprinderea „Pavoazarea Capitalei“. Graficianul 
Gh. Dumitrescu lucrează la un grafic pe sticlă, care 
ilustrează dezvoltarea industriei noastre chimice.

Gata pentru începerea campaniei 
de primăvară

în primăvara aceasta 
gospodăria noastră are 
de însămînțat peste 1 700 
ha, din care mai mult de 
700 ha cu porumb. Pen
tru a putea executa la 
timp acest volum de 
lucrări ne-am pregătit te
meinic.

O atenție deosebită am 
dat îngrășării pămîntului. 
în iarna aceasta am trans
portat la cîmp peste 4 000 
tone de bălegar, adică 
întreaga cantitate strînsă 
de la animalele gospodă
riei, iar , în prezent sîn- 
’em pe terminate cu 
transportul bălegarului 
din gospodăriile colecti
viștilor. Totodată, am con
diționat întreaga canti
tate de ovăz și orzoaică

necesară însămînțărilor, 
am asigurat tot porumbul 
de sămînță, am trimis pro
be |a laborator pentru 
controlul germinației și 
am reparat plugurile, gra
pele și celelalte unelte de 
trebuință.

Tot în primăvara a- 
ceasta vom planta 2 ha 
cu vie în terase și 12 ha 
cu pomi fructiferi. Avem 
asigurat tot materialul să- 
ditor, iar gropile sînt să
pate din toamnă.

GAVRIL MICLEA 
președintele G.A.C. din 
Dragu, raionul Huedin

*
PIATRA OLT (coresp. 

„Scînteii"). — La gospo

dăria agricolă de sfat din 
Piatra Olt, regiunea Ar
geș, pregătirile în vede
rea începerii campaniei 
agricole de primăvară 
sînt pe terminate. Cele 27 
de tractoare și 18 semă
nători se află în perfectă 
stare de funcționare ; să- 
mînța de porumb esfe 
asigurată pentru întreaga 
suprafață de 1 250 ha. De 
curînd s-a terminat in
struirea mecanizatorilor.

Pînă la începerea cam
paniei continuă acțiunea 
de fertilizare a solului. Pe 
terenul destinat porum
bului se transportă în a- 
cesfe zile încă 1 200 tone 
de gunoi, precum și 1 000 
tone de carbonat de 
calciu.

Examen în ^aula^ odoarelor
Ieri dimineață, studenții a- 

nului V de la Institutul agro
nomic din București s-au în- 
tîlnit pentru ultima oară în- 
tr-un amfiteatru. A fost o 
întîlnire scurtă în care și-au 
găsit loc entuziasmul și op
timismul specifice unui în
ceput de drum. Părăsind am
fiteatrul și laboratoarele in
stitutului, studenții pornesc 
spre un nou examen ce se 
va desfășura larg în „amfi
teatrul" dealurilor terasate 
de curînd, în „laboratoarele" 
întinse pe mii de hectare ale 
gospodăriilor agricole colec
tive și de stat.

Va fi o practică de dura
tă, studenții vor participa la 
realizarea celor mai impor
tante lucrări agricole, de la 
însămînțare și pînă la sfîr- 
șitul verii, la recoltat, răstimp 
în care își vor aduna mate
rial pentru lucrarea și exa
menul de stat din toamnă. 
Iar după această ultimă ve

rificare a cunoștințelor și ca
lificării lor, se vor întoarce, 
cu diploma de inginer in 
buzunar, să-și continue mun
ca în unitățile agricole.

Care vor fi rezultatele a- 
cestui examen ? Ne vor pu
tea răspunde la toamnă co

lectiviștii din numeroase 
sate de la Tulcea la Satu 
Mare, de la Tg. Jiu la Su
ceava, spre care pornesc azi 
viitorii agronomi și horticul
tori. Odată cu primăvara, 
examenul în „aula" vastă a 
ogoarelor începe.

k
La Iași, în fața rectoratu

lui Institutului agronomic, a 
domnit ieri aceeași însufle
țire. Timp de 5 ani tinerii 
prezenți aici s-au gîndit la

clipa aceasta. Și iat-o că a 
sosit. Unul după altul, absol
venții primesc repartizările. 
Soții Gheorghe și Emilia Bu- 
culeasa vor lucra la două 
gospodării alăturate din raio
nul Huși. Amândoi au termi
nat anul ultim numai cu me
dii de 9 și 10. Marica lonescu 
va merge la gospodăria de 
stat Strunga. Părinții lui Cor
nel Albu i-au trimis acestuia 
o scrisoare în care i-au 
spus „..colectiva noastră are 
nevoie de ingineri. Să vii 
aici". Dorința li s-a împlinit. 
Mîine fiul lor va lua trenul 
spre raionul Orăștie.

Astăzi tinerii mai petrec 
împreună o după-amiază fru
moasă la Casa universitari
lor. De mîine însă...

Totuși n-au terminat încă 
cu institutul. La toamnă vor 
poposi din nou în amfiteatre 
pentru a susține examenul 
de stat.

D. T.
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Sprijin concret,
organizațiilor de bază

I

indi- lem-

co- se- din ac_

în broșura semnată de prof. dr. O. 
Fodor sînt arătate cauzele care pro
voacă și favorizează colitele cronice. 
Broșura confine indicafii cu prt ’ la 
tratamentul ș1 regimul alimenteC 
sar penfry vindecarea acestei al/,, uni.

Tulburările de vedere ia copil

Autorii, dr. Alex. D. Ivănescu și dr. 
Gheorghe I. Sanda, prezintă în bro
șură o serie de cunoștințe importanta 
în legătură cu cauzele care produc 
ateroscleroza, mijloacele de prevenire 
și conduita pe care trebuie să o ur
meze persoanele care suferă de aceas
tă boală. Broșura mai cuprinde tabele, 
exemple de meniuri pentru întocmirea 
unei diete rationale.

Colitele cronice

Broșuri de educație sanitară
In colecția „Medicina pentru tofi', ti

părită de editura „Medicală*, au apărut 
noi broșuri de educație sanitară.

Ateroscleroza

In raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al partidului se subliniază necesitatea ridicării la un nivel și mai înalt a muncii organizatorice, care are un rol principal în înfăptuirea liniei politice a partidului, în perfecționarea continuă a metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Preocuparea comitetelor raionale și orășenești de partid de a îmbunătăți stilul lor de muncă a constituit obiectul analizei unei recente plenare a Comitetului regional de partid Bacău. Au participat primii secretari și secretari ai mitetelor raionale și orășenești, cretari ai comitetelor de partid marile întreprinderi din regiune, tiviști ai comitetului regional.Dezbaterile plenarei au arătat că comitetele raionale și orășenești de partid din regiunea Bacău au îmbunătățit munca lor de îndrumare a organizațiilor de bază, imprimîndu-i un caracter mai concret și mai diferențiat.Din discuții a reieșit ce rezultate bune se obțin în urma ajutorului dat la fața locului nu numai de către instructori, ci și secretarii și membrii comitetelor raionale și Astfel, participînd la cu privire la munca t-iilor de partid privind ficarea superioară a masei noase, secretarul Comitetului raional de partid P. Neamț, tov. I. Diaconu, a stat mai mult timp la întreprinderea forestieră P. Neamț. El a ajutat organizația de partid să organizeze mai bine activitatea politică-educa- tivă în rîndurile muncitorilor forestieri, a participat nemijlocit la a- ceastă muncă, instruind pe agitatori, ținînd în fața oamenilor muncii expuneri. Sub îndrumarea lui, comitetul de partid a sprijinit comitetul sindicatului să organizeze întrecerea socialistă pe echipe și brigăzi. Un număr de comuniști, cu bună pregătire politică și profesională, au primit sarcina să se ocupe în mod sistematic de ridicarea nivelului politic al muncitorilor fruntași din locurile-cheie ale producției. Mulți dintre aceștia au fost primiți în partid.Pe baza materialului prezentat de colectivul care a efectuat analiza, biroul Comitetului raional de partid P. Neamț a luat măsuri pentru îmbunătățirea muncii de partid și în celelalte întreprinderi forestiere din raion. Aceasta s-a resimțit pozitiv

de către birourilor orășenești, o analiză organiza- valori- lem-

în activitatea lor economică ; cele de valorificare a masei noase realizat în anul 1962 a fost superior sarcinilor de plan.Cît de prețios este pentru organizațiile de bază sprijinul calificat dat la fața locului se poate vedea și din experiența Comitetului orășenesc de partid Roman. Aici, fiecărui membru al comitetului i s-a repartizat un anumit număr de organizații de bază pe care să le ajute în mod permanent. Tov, Anton Gherghel, prim- secretar ai comitetului, împreună cu alți activiști, constatînd că la fabrica de țevi utilajele nu erau folosite rațional, au îndrumat organizația de partid să organizeze un studiu aprofundat asupra posibilităților de mărire a indicelui de exploatare a agregatelor, studiu la care au fost atrase cele mai bune cadre din uzină. Măsurile luate pe baza constatărilor acestui studiu au avut o mare influență asupra realizării și depășirii sarcinilor de plan.Destinînd cea mai mare parte a timpului muncii de sprijinire a organizațiilor de bază la fața locului, organele de partid reușesc să cunoască temeinic cerințele vieții, situația concretă din fiecare organizație de bază și să concentreze la timp principalele forțe acolo unde se simte cel mai mult nevoie de a- jutorul organului de partid ; membrii și activiștii comitetelor raionale și orășenești au astfel posibilitatea să studieze amănunțit experiența pozitivă a organizațiilor de bază și s-o generalizeze.Un alt mijloc de a orienta activitatea este instruirea rilor riența Comitetului raional de partid Roman, care obișnuiește să instruiască pe secretarii organizațiilor de bază din gospodăriile agricole colective în cîte o gospodărie colectivă fruntașă din raion. Aci ei văd cum se rezolvă în mod practic problemele economice și ale muncii de partid în gospodăria colectivă respectivă, își pot însuși experiența ei înaintată. Secretarii comitetului raional se străduiesc să dea instruirii un conținut cît mai bogat, un caracter multilateral. Pe lîngă informarea asupra și de stat lor principale 1er de partid mod dezvoltarea sectorului zootehnic, buna organizare și evidența muncii în brigăzi și echipe, folosirea chibzuită a zilelor-muncă, apărarea șî

organizațiilor de bază lunară a secreta- lor. Este interesantă expe-

hotărîrilor de partid și asupra sarcini- ce revin organizații- din raion, se țin în sistematic expuneri despre sectorului

//e JCOT corespondenții voiuntari
2 000 000 lei venit...au realizat, anul 
trecut, din cultura le
gumelor colectiviștii 
din comuna Goicea 
Mare, raionul Segar- 
cea. Aceasta reprezin
tă 35 la sută din veni
tul total al gospodă
riei. Anul acesta, su
prafața destinată gra
dinei de legume a 
fost dublată — de la 
50 la 100 de hectare. 
Colectiviștii au și a- 
menajat cca 10 000 
m p răsadnițe calde. (De la Dumitru Dini- 
șor, — președintele 
G.A.C.).

un autocamion. (De la 
Traian Ștefan, — colectivist). comunei. (De la Toni 

Teodorescu, colectivist).
457 de case noi

G. A. C. „Calea 
belșugului"

...din satul Boz, ra
ionul Ilia, împlinește 
doi ani de la înființa
re. Numai anul trecut, 
colectiviștii au con
struit adăposturi pen- . struite : 
tru 200 de animale, o 
puierniță pentru a- 
proape o mie de 
sări etc. Fondul
bază al gospodăriei a 
crescut la un milion și 
jumătate. Recent, co
lectiviștii au cumpărat

...și-au construit în 
ultimii ani țăranii 
muncitori din comuna 
Brebu, raionul Cîmpi- 
na. Comuna a fost, e- 
lectrificată și radiofi- 
cată. S-au construit : 
un dispensar, o casă 
de naștere, două școli, 
a fost amenajat un lo
cal al căminului cul
tural. (De la Ion Bra- 
tu, muncitor).

21 de cadre 
didactice

Expoziția 
permanentă 

de artă populară

...deschisă de curînd 
în orașul Babadag este 
vizitată zilnic de sute 
de locuitori ai orașu
lui și raionului. Ex
plicațiile asupra lu
crărilor de grafică și 
sculptură sînt date vi
zitatorilor de cadre de 
specialitate de la Mu
zeul regional Dobro- 
gea. (De la Constantin 
Dolniceanu, centrul de radioficare Babadag).

dezvoltarea avutului obștesc, democrația colectivistă etc. Expunerile sînt urmate de discuții. La unele expuneri se indică material bibliografic pentru studiu. Este binevenită și măsura luată de Comitetul orășenesc de partid Bacău de a instrui secretarii organizațiilor de bază diferențiat, după specificul ramurii de activitate în care muncesc.Scoțînd în evidență progresele realizate de unele comitete de partid, plenara comitetului regional a criticat totodată deficiențele care se mai manifestă în îndrumarea organizațiilor de bază. Mai sînt comitete raionale și orășenești care au o slabă legătură cu organizațiile de bază, nu le ajută suficient la fața locului să-și îndeplinească sarcinile.Unele organe, de partid țin un număr prea mare de ședințe. Comitetul raional de partid Buhuși a ținut, într-o singură lună, 11 ședințe de birou și 3 plenare de comitet. Biroul Comitetului raional de partid Momești, în cîteva luni consecutive ale anului 1962 a ținut cîte 9 ședințe de birou pe lună. Este evident că acestor organe de partid le ră- mîne prea puțin timp pentru activitatea politico-organizatorică concretă, pe teren. Se știe că întreprinderile de foraj-extracție au o pondere mare în economia raionului Moinești. Cu toate acestea, tovarășii Constantin Moroșanu, Constantin Dinu și Gheorghe Grama, membri ai biroului comitetului raional. n-au participat anul trecut la nici una din adunările organizațiilor de partid din aceste întreprinderi. Lipsind un control sistematic din partea biroului comitetului raional, au rămas pe hîrtie măsuri importante ce urmau să fie luate de organizațiile de partid din întreprinderile de foraj-extracție : organizarea unor schimburi de experiență privind aplicarea celoi' mai bune metode ale muncii de partid, analiza activității comitetelor sindicale pe linia organizării întrecerii.Alteori, unii secretari și instructori teritoriali iau contact cu organizațiile de bază la repezeală, în mod superficial. Nefiind sprijinite îndeajuns, organizații de bază, ca cele din G.A.C. Galbeni, raionul Ad- jud, G.A.C. Cîndești, raionul Buhuși, și altele nu reușesc să-și axeze activitatea pe problemele principale ale gospodăriilor colective, exercită un slab control asupra activității consiliilor de conducere.Unele comitete raionale și orășenești pierd din vedere probleme mari, esențiale, cheltuindu-și forțele cu lucruri mărunte. Anul trecut, Comitetul raional de partid Adjud, deși știa că întreprinderea forestieră din raion nu-și îndeplinea în mod ritmic planul de producție, a analizat situația abia la 8 decembrie 1962.Mai mulți participanți la plenară, vorbind despre sprijinul pe care comitetele raionale și orășenești de partid l-au primit din partea comitetului regional în îmbunătățirea metodelor de muncă, au subliniat necesitatea ca membrii biroului regional să participe mai des la ședințele birourilor comitetelor raio-r nale și orășenești de partid și să le ajute temeinic în stabilirea măsurilor organizatorice cele mai corespunzătoare pentru îndeplinirea | în bune condiții a_ hotărîrilor parti- ■ dului și guvernului.în planul de măsuri adoptat de plenară se prevăd măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea îndrumării organizațiilor de bază de către organele de partid, la ridicarea la un nivel mai înalt a activității de partid din regiune.
VASILE RUS

Utilajele - folosite cu indici inalți
(Urmare din pag. I-a)ferințe ce voi’ fi ținute de cadre tehnice competente din uzină.Este știut că în creșterea productivității muncii are o mare însemnătate felul cum sînt întreținute uti

lajele. Intr-unui din numerele trecute ale ziarului „Scînteia” am luat cunoștință de experiența dobîndită în această direcție de colectivul Uzinelor de produse sodice Ocna Mureș. Am reținut că în scopul protejării utilajelor împotriva agenților coro- zivi s-a format un colectiv de specialiști, care studiază noi metode de protecție anticorozivă de o mai mare eficacitate. Și la noi în întreprindere există preocupare în acest sens,

Se fac studii și cercetări privind experimentarea peliculelor epo- xidice și hipolonice rezistente în medii slab și puternic alcaline. Prin aceasta se urmărește îmbunătățirea protecției anticorozive la utilajele din secțiile de bază, menținerea lor cît mai îndelungată în exploatare. Primele rezultate ne dau convingerea că folosirea unor asemenea pelicule poate avea o mpre eficacitate asupra utilizării mai bune a capacităților de producție.întregul noștri? colectiv, îndrumat de comitetul de partid, este hotă rit să dezvolte experiența dobîndită și să realizeze cu aceleași instalații produse mai multe și de o calitate mai bună.

(Urmare din pag. I-a)feritele unități din cadrul D.R.E.F.- Suceava.Rezultate bune în utilizarea din plin a mecanismelor au obținut întreprinderile care au dat o mai mare atenție acțiunii dP Perma
nentizare a muncitorilor în exploa
tările de pădure. Pe măsură ce crește gradul de mecanizare a lucrărilor în sectoarele de exploatare se impun măsuri tot mai eficiente în vederea înlăturării fluctuației muncitorilor. Cursurile organizate de către D.R.E.F, Suceava pentru calificarea muncitorilor care mînuiesc diferite tipuri de mecanisme asigură. într-o bună măsură, acest lucru. Ele dau posibilitate muncitorilor să cunoască — că — meseria, să se diferitele mașini și în munca la pădurenu este suficient. Baza pregătirii o constituie practica producției. Conducerile întreprinderilor trebuie să țină seama de acest lucru, să-i ajute pe muncitori, și îndeosebi pe cei tineri, să se lege de întreprindere, să-și îmbunătățească în permanență cunoștințele profesionale, să devină muncitori stabili, de nădejde, ai unității respective, Odată ce un muncitor a fost format într-o anumită specialitate, el trebuie să aibă continuitate în muncă-

și să îndrăgeas- familiarizeze cu utilaje folosite etc. Dar aceasta

Experiența întreprinderilor noastre forestiere a dovedit că metoda de lucru cea mai eficace care, odată cu creșterea productivității muncii, aduce însemnate economii de material lemnos și înlătură pierderile de transport, este metoda exploatării lemnului în trunchiuri și catarge și prelucrarea lui în depozitele intermediare și finale. Această metodă creează și posibilitatea de a extinde mecanizarea lucrărilor în depozitele intermediare și finale și a încărcării în mijloacele de transport mecanizate.Concomitent cu Interesul pe care trebuie să-1 dovedească conducerile întreprinderilor forestiere și toți muncitorii și tehnicienii pentru folosirea rezervelor interne privind creșterea gradului de mecanizare a lu- și utilizarea cu indici mai mașinilor și utilajelor, este ca organele centrale să stu- să definitiveze introducerea
crărilor înalți a necesar dieze șiîn sectoarele de exploatare a unor funiculars pasagere de productivitate mai mare, pînă la peste două tone.Prin folosirea mai bună a capacității utilajelor existente, vom căuta să valorificăm cît mai larg marile avantaje ale mecanizării și, pe a- ceastă bază, să realizăm exemplar sarcina de creștere a productivității muncii pe anul în curs.

■ f
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Noua școală medie de clasă din Băicoi, Ploiești. cu 16 săli regiunea
(Foto : R. Costin)

Broșura cu titlul de mai sus, sem
nată de dr. C. Paraipan, se adresează 
părinților, educatorilor, tuturor celor ce 
lucrează în cadrul colectivităților da 
copii. Lucrarea descrie unele particu- 
larifăji ale ochiului la copii, principa
lele tulburări care se pot întîlni la 
copil, precum și modul de prevenire 
și tratare a acestor tulburări.

...se îngrijesc de șco
larizarea celor peste 
400 de fii ai colectiviș
tilor din comuna Con- 
drea. raionul Tecuci.

In anii din urmă în 
comună

'Valoarea 
mărfurilor

pi
de

au fost con
uri dispensar 
casă de naș- 

l.ocal pentru 
universal etc.

medical. 
teri, un 
magazin 
Curînd va fi dat în fo
losință noul local pen
tru cămin cultural și se vor termina lucră
rile de electrificare a

...vîndute colectiviș
tilor prin cele 
magazine sătești 
Ionești, raionul 
gășan.i, a fost, anul tre
cut, de peste 2 500 000 
lei. Colectiviștii și-au 
cumpărat peste 200 de 
aparate de radio, nu
meroase garnituri de 
mobilă, 260 de bici
clete si obiecte de uz 
casnic. (De la Ion 
Curcă, învățător).

cinci 
din 

D ra

Institutul de cercetări hortiviticole Băneasa-București. In fotografie ; Cercetătorul Bujor Mănescu explică colectivistelor Vasilica Ioniță și Marfa Gheorghe, de la G.A.C. „1 Mai“-Otopeni, metodei® de îngrijire a castraveților în sere.

de la Consiliul agricol câ la colectiva din So- lucrează un îngrijitor cale de a deveni ves-
:

ir a Someș-Odorhei, raionul Za- ■“^lău, majoritatea locuitorilor satului o alcătuiesc cei care se cheamă Ilieș, Moș și Lucăcel. Ilieșii, care ca și ceilalți sînt harnici și inimoși, numără printre ei oameni care se disting printr-o pasiune anumită, prin realizări ce se bucură de multă prețuire în ochii colectiviștilor.Aflăm încă regional Cluj meș-Odorhei do porci, petit pentru pasiunea și priceperea cu care lucrează. In gospodărie — o- blșnuita atmosferă din zilele de iarnă : brigadierii discută despre pregătirile pentru însămînțările de primăvară, președintele și inginerul a- gronom mai veriiică pentru a nu știu cîta oară cîțeva din șirurile de cifre înscrise în planul de producție. Alți colectiviști mîngîie cu privirea filele cărților și broșurilor agrozootehnice.Cînd începe Vasile Ilieș să-și depene amintirile din copilăria lui destul de îndepărtată, zumzetul glasurilor se potolește, colectiviștii so string cioatcă în jurul lui.„Aveam doar doisprezece ani cînd am plecat slugă tocmai prin părțile Branului — povestește el. Era prin luna mal. La munte unde urcasem, cu vitele unul bogătan, nopțile nu puteam dormi de frig, iar ziua picam de somn. De cîte ori mă toropea o- boseala, eram bătut. In una din seri am observat că se rătăcise o vacă, Am pornit s-o caut pe munte. Noaptea am dormit singurel sub o tufă. Norocul meu a fost că a doua zi s-a întîmplat să vină mama după mine, Așa am scăpat de bătaie“.Prin 1952 Vasile Ilieș, aflat la vîr- sta primelor fire argintii, venise a- casă, în sat. La sediul tinerei gospodării colective l-au înttmpinat președintele și mulți colectiviști care îl cunoșteau de pe vremea copilăriei.

cerut consiliului da con- să-1 repartizeze ca însă dovedească și

I s-a propus să fie brigadier sau să ocupe o altă muncă de răspundere mai potrivită, după cum se spunea, cu experiența lui de om umblat prin' lume. Pentru cîteva luni el a acceptat să fie brigadier de cîmp. Ilieș avea însă o părere pe care la început unii o socoteau ca un fel de „scrinteală". El visa ca gospodăria să-și încropească o fermă de porci cît de mică, la început.
Cînd gospodăria și-a procurat primele 10 scrofite, I- lieș a duceregrijitor. Voia celor mai neîncrezători că este nevoie de o fermă mare de porci care să aducă gospodăriei venituri de sute de mii de lei. Ușor de zis, dar mai greu de făcut. Primul necaz l-a avut cu rasa. Intr-adevăT de la scroafele din rasa Mangalita nu obținea maî mult de 7—8 purcei pe an. Orice soaoteli făcute negru pe alb arătau că această rasă nu e rentabilă în condițiile gospodăriei, Ce era de făcut ? A apelat la sfaturile specialiștilor care i-au spus că nu e nevoie să schimbe toate scroafele, ci numai vierii, astfel ca în cîțiva ani să îmbunătățească însușirile a- nimalelor. După ce gospodăria a procurat cîțiva vieri Bazna, au început adevărate lucrări de încrucișare între cele două rase. Din anul trecut, în gospodărie au început noi încrucișări, folosindu-se rasa Landrace. Vasile Ilieș socoate că prin această metodă, gospodăria ooate obține produși cu o creștere mai rapidă în greutate, care să răsplătească mai bine munca depusă pentru dezvoltarea sectorului porcin.In multe părți se obișnuiește să se hrănească porcii numai pe seama furajelor scoase din magazie. La Someș-Odorhei ș-a dovedit deosebit de avantajoasă folosirea tutu-

ror resurselor de furaje care pot înlocui o mare parte din concentrate.„M-am gîndit să nu caut vitaminele și sărurile minerale la magazie, ci pe cîmp, și mai ales la pășune pe malul Someșului — ne spune Vasile Ilieș. Aici am amenajat o tabără de vară, folosind materiale locale. Am obținut bune rezultate și prin tocarea lucernei care se dă vara în amestec cu concentratele. Lucerna este o sursă bună nu numai de vitamine și săruri, ci și de proteine. în timpul iernii folosim ca sursă suplimentară de vitamine scuturătura de fîn de trifoi, care se dă, de asemenea, în a- mestec cu furajele concentrate*.Citind cărțile și broșurile din mica bibliotecă înființată în cadrul sectorului zootehnic șl urmînd cu regularitate cursurile învățămîntului agrozootehnic, colectiviștii au învățat și alte metode cu eficacitate economică ridicată. Așa se face că lutul roșu, folosit la confecționarea cărămizilor, s-a dovedit bun, în cantități mici, și ca sursă de săruri minerale pentru purcei. La început unii zîm- beau ironic de „povestea cu lutul roșu“, dar cărțile și mai apoi rezultatele i-au lămurit că astfel se poate completa conținutul Insuficient de fier din laptele scroafelor. în ce privește creta furajeră, aceasta se folosește și în rajia celorlalte animale, cu rezultate la fel de bune.noutăților nu se opreș- aicj. Vasile Ilieș s-a și apoi a convins și că din aceeași canti- furaje se poate obține
irul te convins, pe alții, täte demai multă carne dacă acestea se folosesc după recomandările științei. Așa se face că în qospodărle s-a încetățenit metoda de a da furajele numai în amestec, astfel ca rația să conțină toate substanțele necesare în proporție optimă. In a- mestec cu concentratele se dau de

Teatrul do Operă și Balet al II, P, lîo- 
mine ; (Jarmen — (orele 19,38). Teatrul 
de staț de operetă ; Răgpnmi — (orele 
19,30). Teatrul Național ,,1. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) ; Vizita pătrînei doamne 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra" (Sala Maghpru) : Prima zi fie liber
tate — (orgie 10,30). (Sala studio) ; Băieții 
veseli — (orele ~ ;
Sturdza Bulandrafi (bd Schitu Măgurea- 
nu nr, I) ; Sfînța țoana — (orele ip.30). 
(Sala Studio — str- Alex. Sabia nr. 76) ; 
Menajeria de sticlă — (orele 19.30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C, 
Miile) : De n-ar fi iubirile — orele 20), 
(Sala Libertatea) ; o felie de Rină — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Ginlești : Măria sa bărbatul — (orele 
19,30). Teatrul Evreiesc de filat ; Opera 
de trei parale — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) ; Ca 
la revistă — (oreje 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolpl pămîntului In 30 de melodii — 
(orele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romine) : Jacqueline Francois, concert 
de șansonete — (orele 20). (Sala Dalles) : 
Alo, aici e Stroe — (orele 20.30). 
de stat ; Spectacolul prezentat de 
„Slayia" din Praga — (orele 20).

20). Teațrql „Lucia

Circul 
Circul

„Slayla“ din Braga —
CINEMATOGRAFE : 

cinemascop 
(8,30 ; 14 ;
11,30; 15; 18), 
29), Drumul 
Chaplin • Republica (9,30 
16,30 ; ----
11,30;
12.45; 
11.30;
12; 14,15; 16,30; Ifi.șS; 21). CRnele sălbatic 
Dingo : rulează la cinematografele Ma- 
gheru (0; 11,151 13.30; 16; 18,30; 21), Tine
retului (0.30; 11.40; 13,50; 16;
Stefan cel Mare (10; 12; 15,30; 18; 20.30), 
Libertății (10; 12,30: 15.30; 18; 20,30). Nu 
te atinge de fericire ; rulează la cine
matografele 
18.30; 20,30).
15,151 17; 19[ 
18.45; 20,30), 
Moartea în 
(9,45; 12; 14,15; 16.30: 
Central (10; 12: 14;
Unirea (16: 18: 20) 
20,30). Pedro pleacă 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
Ia orele 14. după-amiază 16; 18.15: 20.30). 
Program special pentru copii î 13 Sep
tembrie (orele 10) Baronul de Miinph- 
haiisen • 13 Septembrie (11,30: 14,30; 15,30; 
18,30; 20,30). G. Bacoviș (15.30? 18; 20,15), 
Fiul meu se însoară ; rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18; 20),
Camelia : înfrățirea între popoare (10,30: 
15,45; 18: 20,15) 23 August (9,45; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Stolul captiv : Cultural 
(15: 17; 10; 21), Balada husarilor ; Cultu
ral (10: 12), Aurel Vlalcii^lâ; 17: 19: 21). 
Alo !... nțl greșit numărul — Oameni pe 
gheață ; Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele Bl). 
Ultima, repriză : 8 Martie (15; 17; 19; 21).

LUPEb'I 
serii) : 

București

29 —
Patria 
(8,30 :

(ambele
17 : 20),
Alex Sahia (9,30: 12.15; 17,15: 

Serii (16: 13,30). Festival 
: 11,05 J 14,P0 ;

19,00 ; 21,15). E]ena Pavel (9,15 ;
13,45; 16; 18,30; 21), 1 Mai (10,15;
15.15: 17,45; 20,15). Gh. Doja (9; 

14; 16,30; 19; 21 30), G, £oșblie (9,45;

18.30: 2D.

V. Alecsandri (14.30: 16,30;
i, c, Frimu (iP: 1M5: 13,30; 
21), Grivița (10; 12; 15,15; 17: 
Floreasca (16; 18.15: 20.30).
insulă de zahăr : victoria 

18.45: 21). Fecioara : 
16,10: 18.20; 20.30),
Flacăra (16; 18.15: 

in Sierra : Lumina

asemenea cartofii și dovlecii fierți. Gospodăria cultivă dovleci în cultură intercalată pe sute de hectare în lanurile de porumb boabe.In timpul iernii mai ales, îngrijitorii respectă cu strictete o serie de reguli în aparentă simple, dar toate importante, printre care se numără și administrarea hranei numai sub formă încălzită. Avantajoasă s-a dovedit și folosirea pentru hrana purceilor a orzului prăjit semeni floricelelor porumb),Cu o pasiune pe avea decît cel care nutrește multă dragoste pentru meseria aleasă, ne vorbește Vasile IUeș despre felul cum îngrijește animalele le-a încredințat consiliul cere al gospodăriei.

(pare se face a- din boabele decare nu o poate
pe care i de condu-

âjÿ £nâ acum cîțiva ani gos- podâria avea pierderi depurcei din diferite din aceste cauze ceii cînd nimereau scroafe erau siîșiati Pentru a înlătura această pagubă, Vasile Ilieș s-a străduit și a reușit să cunoască fiecare purcel în parte. Acest lucru pare de necrezut fi- nînd seama că numai anul trecut el a crescut 700 de purcel, din care marea majoritate semănau între ei ca două picături de apă. Cunoașterea precisă nu numai după exterior cl și după însușirile productive ale fiecărui animal s-a dovedit de mare folos în organizarea selecției. Brigadierul zootehnic Pop Grigore ține o evidență strictă privind monta și fătarea scroafelor, creșterea în greutate a purceilor, sporul obținut de la porcii puși la îngrășat etc. Dar îngrijitorii cunosc mai bine nu numai ceea ce se înșiruie în scripte, ci și multe alte caracteristici fiecărui se ține jitorilor, care își valoroase la urmași, se obțin anual cîte 20—22 purcei uniformi și bine dezvoltați, pentru că e bună de lapte și foarte grijulie. Altele se culcă nepăsătoare peste purcei. „Cunos-

Una pur-cauze, era că în boxa altor de acestea.

ale animal, Așadar, în selecție seama și de părerea îngri- De la „Bălana“, o scroafă transmite o serie de însușiri

Partea ta de vină : rulează la cincmato- 
graful C-tln David (16; 18.15; 20,30). Car
touche — cinemascop ; V. Roaită (10: 12; 
14; 16,15: 18.30; 20 45). Dă-i înainte fără 
grjjä ; rulează |a cinematograful Ț. Vla- 
dimirescu (15. 17; 19; 20,45). Miracolul lu
pilor — cinemascop . Miorița (0.30: 11,45: 
14; 16,30: 19; 21,15). Inelele gloriei:
Popular (J6 , 18,15 ; 20,30), Olga Bancic
(15.30 : 13 ; 20.30). Divorț italian : Arta 
(II : 16 ; 18,30 : 20,30). B. Delavrancea 
(11 : 14 ; 16 ; 18 ; 20). Soțul soției sale : 
Mpșijor (16 ; 18,15 ; 20.30). A fost chemată 
și clasa V-a ; rulează la Cinematograful 
M. Emlnescu (16 ; 18,15 ; 20,30). Sub cu
pola albastră ț rujează la cinematograful 
Ilie Pintille (16 ; 18 : 20). Cinci oameni 
la drum : Volga (10 ; 12 ; 16,15 ; 18.15 ; 
20,30), Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). Con
tele de Monte Cristo — cinemascop (am
bele serii) : 30 Decembrie (10 ; 15 ; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 13,30 — Unlver- 
sltatea tehnică la televiziune : „Procedee 
Și utilaje moderne de forjare în con
strucția de mașini" de irjg. Mircea Co- 
dreanu. tehnolog principal 
„Steagul Roșt;“.Brașpv. și 
Baraș șeful secției forjă 
„Traetorul"-Brașov. 19.00 - 
ievizlunii. 19,15 — Pentru 
Sah, 20,00 — Transmisiune 
Tineretului „De 
Dorel Dorian In 
știință șl tehnică, 
de știri,

la Uzinele 
țng. Virgil 
a Uzinelor 

Jurnalul te-
eopit. 19,45 — 
de la Teatrul 
iubirile", de 
Emisiune de

n-ar fi 
pauză : 
In încheiere : Buletin

CUM E VREMEA?

Rădăuți. In 
în general 
acoperit. A 
suflat slab

Ieri în țară : Vremea s-a răcit înce- 
pînd din nord-estul țării. Cerul a fost 
variabil în vest și sud-vgst și mai mult 
acoperit în celelalte regiuni unde a nins 
temporar. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, cu intensificări pînă la tare în 
Bărăgan. Moldova si Dohrogea, iar local 

. în Moldova zăpada a fost viscolită. Tem
peratura aerului la ora 14 avea valori 
cuprinse între 5 grade Ia Răuți și Tg. 
J|u și minus 4 grade la 
București : Vremea a fost 
umedă, cu cerul mai mult 
nins intermitent. Vîntul a
pînă la potrivit din est și nord-est. 
Temperatura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de fi, 7 
și 8 martie. In țară : Vreme friguroasă, 
cu cer variabil mai mult noros. Vor 
cădea ninsori temporare, mai frecvente 
în estul țării. Vînt potrivit eu unele in- 
tensffjcărl la începutul Intervalului 
predominînd din nord-est. Temperatura 
în scădere la început, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
20 grade și minus 10 grade, iar maxi
mele între minus 7 șl plus 3 grade. In 
București : Vreme friguroasă cu cer
variabil, mai mult noros. Temporar 
ninsoare. Vînt potrivit, cu unele inten
sificări Ia începutul intervalului. Tem
peratura în scădere în prima parte, apoi 
staționară.

cînd acest lucru — ne povestește Ilieș — iau măsuri pentru a preîn- tîmpina pierderile. De la astfel de scroafe iau o parte din purcei și îi dau pentru a fi crescuți de altele care fată purcei mai puțini, dar îi cresc cu mai multă grijă, și au mai mult lapte. Schimbarea o fac nu oricum, ci puma! după ce înlătur mirosul specific fiecărui purcel prin stropirea cu creolină, oentru a nu fi recunoscuți ca străini. Daaă n-aș tine seama de acest amănunt aș avea pierderi".. Semnificativ este și faptul că Ilieș a ajutat pe ceilalți îngrijitori să aplice metodele lui de muncă, astfel ca toți să obțină rezultate dintre cele mai bune. După ce l-a calificat pe îngrijitorul Gheorghe Lucăcel, acum el se ocupă cu stăruință de calificarea lui loan Ilieș un tînăr utsmișt, sîrguincios și ascultător.în toamna trecută, la expoziția zootehnică de la Zalău, gospodăria colectivă din Someș Odorhei a primit patru diplome pentru animalele prezentate. îngrijitorii de animale Vasile Ilieș, Marieș Alexa, Crișan Vasile și alții au primit premii în obiecte.De mai multe ori, în vara trecută, Vasile Ilieș a trecut apa Someșului, mergînd la gospodăria colectivă Năpradea, pentru a povesti îngrijitorilor de acolo despre metodele înaintate care pot fi aplicate cu cele mai bune rezultate în creșterea porcilor. Apoi, de la Năpradea au venit îngrijitori pentru a învăța din experiența celor din Someș- Odorhei.In același scop s-au organizat mai multe schimburi ds experiență prin grija consiliului agricol raional.Oaspeții s-au putut convinqe că la temelia celor 1 228 000 de lei prevăzuți în planul de producție al gospodăriei pentru a fi obținuți pe acest an din sectorul zootehnic, stă hărnicia, îmbinată cu priceperea și pasiunea îngrijitorilor.
C. BORDEIANU
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Sub vîriul Bucura din Munții Retezat (Foto : E» Höfer)

A aPăruf „Probleme economice“ nr. 2-1963Numărul pe luna februarie 1963 este deschis prin articole închinate celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933: „Im
portanța politică internă și interna
țională a eroicelor lupte ale munci
torilor ceferiști și petroliști” de GRIGORE COMARTIN ; „Lupta 
maselor muncitoare sub conducerea 
P.C.R. împotriva ieșirii din criză pe 
seama celor ce muncesc" de V. A- XENCIUC și GH. SURPAT ; „Ecoul 
luptelor în publicistica timpului" de M. A. LUPU și N. MARCU ; „Uzi
nele «Grivița Roșie» — 1933—1963” de DUMITRU MIRON și GH. HOR- 
JA; „Situația muncitorilor petroliști 
în perioada 1929—1933” de P. VAGU.Revista publică articolul „15 ani 
de la Congresul Partidului Munci
toresc Romîn din februarie 1948” de 
M. FÄTU.In sumar mai sînt cuprinse articolele : „Aspecte ale extinderii mecani
zării șî automatizării producției în 
construcția de mașini” de D. PAU-

După întîlnirea de box R. P. Romînă — R. P. Polonă

Succesul trebuie consolidat
Remarcabila victorie realizată du

minică de pugilișfii noșfri pe ringul 
de la Floreasca continuă să fie pe 
larg comentată de amatorii de box. 
Fără îndoială, rezultatul de 7—3 cu 
care echipa romînă a învins puterni
ca echipă a R. P. Polone se înscrie la 
loc de cinste în șirul victoriilor reali
zate în ultimii am de sportivii noștri 
în confruntările de anvengură. Rezul
tatul de la București, care a permis 
boxerilor romînl să facă un Important 
pas pe drumul calificării într-o nouă 
etapă a „Cupei Europei“, a produs o 
bună Impresie în rîndurile specialiș
tilor străini prezénji la această în- 
fîlnire. Să învingi la o diferență con
cludentă o echipă de valoarea celei 
care am avut-o oaspete șl să treci 
primul examen într-o competiție de 
amploare cu școala de box poloneză, 
care a dominat ani la rînd marile 
competiții ale „sportului cu mănuși“ 
(Jocurile Olimpice și campionatele 
europene), constituie un succes de 
prestigiu. Reprezentanții noșfri, po
sesori al unei condiții fizice bune, 
energici în atac, rezisfențl și comba
tivi, trebuie să persevereze pe această 
cale, consolidînd succesul obținut.

La capitolul evidențiafi trebuie 
consemnate numele lui C. Ciucă, A. 
Olteanu, Fi Pătrașcu, I. Dinu 'șl V. 
Mariuțan, care au luptat cu multă în

8-12 martiß în sala Floreasca

„Internaționalele“ de tenis de masă 
ale R. P. Romîne

A 13-a ediție a campionatelor in- de cite patru echipe (atît la băieți, 
ternaționale de tenis de masă ale cît și la fete). Din formații nu vor 
R. P. Romîne va începe vineri, 8 lipsi campioanele mondiale Maria 
martie, in sala sporturilor de In Alexandru șt Geta Pitică, Ella 
Floreasca. Pînă ieri comisia de or- Constantinescu, Gh. Cobîrzan, Do- 
ganizare a primit confirmări de rin Giurgiucă. Adalbert Rethi și 
participare din partea următoarelor alții. Campionul țării noastre. Radu 
selecționate de peste hotare : R. P. Negulescu, nu va putea participa la 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, R.P.D. această competiție, fiind în exa- 
Coreeană, R. D. Germană, R.P.F. mene.
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Un- Întrecerile vor avea loc pe echipe 
gară. Pe lista concurenților figu- și individual. Vineri și sîmbătă este 
rează numele unor sportivi bine programat turneul pe echipe, ale 
cunoscuți pe plan european. Vor cărui finale se dispută duminică, 
evolua, printre alții Markovic (Iu- Turneul individual se va desfășura 
goslavia), Miko (Cehoslovacia), cu începere de duminică pînă 
Lemke (R. D. Germană), Rozsas marți 12 martie, cînd vor fi cunos- 
(Ungaria), Ivanova (Bulgaria) etc. cuți și campionii „internaționa- 

Tara noastră va fi reprezentată lelor".

LESCU ; „Probleme actuale ale dez
voltării agriculturii“ de N. GIOSAN și S. NICA; „Noi poziții ale econo
miștilor burghezi față de ritmul de 
dezvoltare a celor două sisteme 
mondiale” de A. POPPER.La rubrica „Din planul de activitate științifică al Institutului de cercetări economice” este publicat articolul „Cu privire Ia determinarea 
nivelului de mecanizare și automa
tizare în industrie” de P. VEINER și GH. RÄBOACÄ, iar la rubrica „Folosirea matematicii în economie” articolul „Posibilitatea construirii 
unor balanțe a legăturilor dintre 
ramuri din serii dinamice” de T. SCHATTELESZ.Revista mai cuprinde rubricile „Critică și bibliografie”, „Informații științifice“. „Scrisori către redacție“, precum și rubrica „Documente" la care se publică „Comuni
catul Direcției Centrale de Statistică 
cu privire la îndeplinirea planului de 
stat al Republicii Populare Romîne 
pe anul 1962”.

suflețire. O notă bună merită „semi
greul” gălățean Șt. Cojan, învingă
tor înainte de limită al lui Jozse- 
fowicz, participant la „europenele“ 
de la Belgrad (1961). V. Badea are 
meritul că a știut în rundul 3 să in
siste cu curaj, obținînd punctul ne
cesar victoriei în fața lui Siodla, care 
anul trecut l-a învins pe Monea.

Sub posibilitățile sale a evoluat 
N. Puiu, care s-a dovedit foarte ner
vos, ratînd majoritatea loviturilor. în
vingătorul său, Bending, a sesizat cu 
ușurință intențiile lui Puiu, sfopîndu-l 
cu alonja sa. Timorat de faima lui 
Pietrzykowski, campionul nostru Mo
nea nu a luptat ca anul trecut, cînd 
l-a întîlnit pe Walașek. Abia după ce 
a fost la podea în rundul 3, Monea a 
trecut la atac dar, lovind cu capul, a 
fost pe bună dreptate descalificat. 
Prea mult preocupat de blocaj, V. 
Mîrza a ceda) energicului Kuleja, 
care s-a adaptat repede stilului de 
luptă al reprezentanților noșfri.

Victoria de duminică trebuie să 
constituie un imbold în pregătirea 
în continuare a boxerilor noștri, care la 
17 martie vor acorda revanșa echipei 
poloneza. Antrenorii au datoria de a 
face o serioasă verificare la catego
riile semimijlocie și mijlocie-mică, 
aducînd la o formă cît mai bună pe 
viitorii jelecfionabilî,

P. A.

TELEGRAMĂPreședintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a trimis Adunării Reprezentative a poporului Republicii Indonezia o telegramă de condoleanțe cu ocazia încetării din viață a președintelui parlamentului, Zainul Arifin.
INFORMAȚII

Delegația Uniunii Tineretului Ceho
slovac condusă de Valigurova Anezka, 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, care se află in tara noastră, 
la invitația C.C. al U.T.M., a vizitat Uzi
nele „23 August”, Universitatea și alte 
obiective economice și social-culturale 
din Capitală, Rafinăria nr. 3 Teleajen, 
Uzinele de tractoare și centrul școlar 
profesional „Steagul Roșu” din Brașov, 
hidrocentrala de la Bicaz,' Uzinele de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești și Com
binatul chimic de la Borzești.

Vizita “delegației în țara noastră çpn- 
tinuă. (Agerpres)

V* ăcu rt
DIM TOATA ȚARACONCERTE SIMFONICE. Secția de operă și operetă a Teatrului de Stat din Constanta a dat duminică și luni două concerte simfonice cu concursul violonistului Ion Voicu, artist emerit al R. P. Romîne, laureat al Premiului de Stat.Concertele, care au cuprins rapsodia l-a de Mircea Chiriac, Concertul în re major pentru vioară și orchestră ' de Beethoven și Simfonia a V-a de Ceaikovski. s-au bucurat de succes.CURSURI PENTRU PREȘEDINȚII DE G.A.C. Din inițiativa consiliului agricol raional Segarcea a avut loc un curs de s'curtă durată pentru președinții gospodăriilor colective din raion. Timp de cinci zile, președinții au ascultat expuneri pe probleme de economie agrară, de organizare, planificare șl retribuire a muncii, agrotehnica culturilor irigate, creșterea animalelor etc.

UNITĂȚI COMERCIALE 1N COMU
NE. In comunele regiunii Bacău a în
cepu’ în ultima vreme construirea unor 
noi unități comerciale moderne. O ast
fel de unitate a fost dată în folosință 
recent în comuna Căluți. Ea se com
pune dinfr-un magazin universal șl un 
restaurant.CONSFĂTUIREA BIBLIOTECARILOR. La Călimânești a avut loc de curînd o consfătuire a bibliotecarilor din regiunea Argeș, în care s-au analizat rezultatele concursului bienal „Biblioteca în slujba construcției socialiste".

FOTBALEchipele divizionare de fotbal și-au continuat duminică pregătirile în vederea deschiderii sezonului oficial, susținînd noi meciuri de verificare. Iată rezultatele înregistrate : Farul Constanta — Rapid București 2—2; Dinamo Bacău — C.S.M.S. Iași 2—3; Steagul Roșu Brașov — Dinamo Pitești 2—1; U,T, Arap.' — Vagonul 4—3; Crișul Oradea — Știința Timișoara 2—3; Crișana Oradea — Știința Cluj 1—2.Echipa de fotbal Steaua București a susținut două noi întîlniri în cadrul turneului pe care îl întreprinde în Iran. Fotbaliștii 'ro- mîni au’ învins cu 5—2 (2—0) selecționata Iranului și cu 3—1 (1—0) echipa T.A.D.J.
In cîteva rînduri
Tînărul schior romîn Marin Focșe- 

neanu a obținut o dublă victorie în 
concursul internațional desfășurat la 
Jahorina în Iugoslavia, El a cîștigat 
proba de slalom specia] cu timpul da 
116”7/10 (în două manșe). Focșeneanu 
s-a clasat pe primul loc și la combi
nata alpină.

•k
In turneul internațional masculin de 

baschet de la Halle (R.D. Germană) 
formația Steaua București conduce 
neînvinsă după ziua a treia. Basciret- 
baliștii romîni au întrecut, cu 61—46, 
selecționata Berlinului , cu 71—59 pe 
Vorwärts Halle și cu 76—59 pe Che
mie Halle.

Tradiționalul meci triunghiular de 
floretă dintre echipele feminine ale 
R. P. Ungare, R. P. Romîne și Italiei, 
desfășurat la Triest, a fost cîștigat de 
sportivele maghiare. In finală, echipa 
R. P. Ungare a învins cu 10—6 echipa 
R. P. Romine. Cele mai bune floretiste 
au fost Szalontay (R.P.U.) și Olga 
Szabo (R.P.R.) care au obținut 3 vic
torii și au suferit cîte o Infrîngere. 
în preliminarii echipa R. P. Ungare a 
învins cu 9—3 echipa Italiei. Flore- 
tistele italiene au pierdut cu 7—9 
meciul cu echipa noastră.

★
Studentul din Tallin, Tomas Leyus, 

a cîștigat turneul internațional de te
nis pe teren acoperit desfășurat timp 
de mai multe zile la Moscova. In fi
nală, Leyus l-a învins cu 6—0; 1—6; 
6—3; 6—2 pe danezul Jan Lesley. A- 
cesta din urmă eliminase !n semifinale 
pe Mihail Mozer (U.R.S.S.) cu 6—4; 
2—6; 6—4; 6—3.

Proba de simplu femei disputată sis
tem turneu a revenit campioanei 
U.R.S.S., Ana Dimitrieva, cu 5 puncte 
din tot atîtea posibile. In ultimul 
meci, Dimitrieva a Întrecut cu 6—4,
6— 1 pe jucătoarea maghiară Laszlo. 
La dublu mixt, Ana Dimitrieva și Ser- 
ghei Lihaciov au dispus în finală cu
7— 5; 6—3 de cuplul Galina Bakșee- 
va—Tomas Leyus.

k
Jucînd la Stuttgart echipa Dukla 

Praga a învins cu 9—7 (4—5) pe F.A. 
Goppingen, în primul meci al semifi
nalelor „Cupei campionilor europeni” 
la handbal masculin. Formația vest- 
germană care a cîștigat anul trecut 
cupa, are puține șanse de a recupera 
handicapul, în meciul retur programat 
la 10 martie la Praga.

T E L E G R A M E EXTERNE
Ședințele unor comisii permanente ale C.A.LR.MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 26—28 februarie la Moscova a avut loc çea de-a XII-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru siderurgie.La ședință au luat parte delegații din : Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Romînă, 'Republica Populară lîngară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, țări membre ale C.A.E.R.La ședință au participat ca observatori reprezentanți ai. Republicii Populare Democrate Coreene.îndeplinind hotărîrile celei de-a XII-a sesiuni a Consiliului, precum și ale ședințelor a doua, a treia și a patra ale Comitetului Executiv, Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru siderurgie a examinat problemele referitoare la activitatea sa, inclusiv problema coordonării planurilor principalelor investiții în unele întreprinderi siderurgice din țările de democrație populară pe anii 1964—1965 ; ale satisfacerii necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. cu unele tipuri de laminate feroase și de țevi ; ale datelor preliminare referitoare la asigurarea țărilor de de
ÎN PARTIDELE FRĂȚEȘTI
Programul electoral al P. C. ItalianROMA 4 (Agerpres).— La 3 martie, ziarul „L’Unita“ a publicat programul electoral al P.C. Italian în vederea alegerilor parlamentare care vor avea loc la 28 aprilie.Politica de pace, de micșorare a încordării internaționale, de înfăptuire a dezarmării, șe spune între altele în program, constituie o sarcină primordială.Comuniștii propun ca la baza politicii externe a Italiei să fie puse următoarele obiective : renunțarea la blocuri militare și. neutralitatea; acțiuni consecvente îndreptate spre înfăptuirea dezarmării generale și controlate.Ca sarcini care se cer înfăptuite imediat se propun, printre altele, sprijinirea de către Italia a planurilor de constituire a unei zone denuclearizate în Europa și de încheiere a unui pact de neagresiune între N.A.T.O. și statele participante

Cuvîntarea lui John Gollan la NottinghamLONDRA 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Nottingham, la 3 martie. John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie, a declarat că Anglia are nevoie astăzi în primul rînd de naționalizarea economiei. Falimentul politicii economice engleze de astăzi a conservatorilor nu este altceva decît falimentul capitalismului monopolist, a declarat el.Nu vom. reuși să controlăm economia țării și să ieșim din stagnare,
Plenara C. C. al P.COPENHAGA (Agerpres). — La 4 martie, la Copenhaga, a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist din Danemarca. Președintele partidului, Knud Jespersen, a prezentat raportul referitor la situația care s-a creat în țară în legătură cu a-

SITUAȚIA DIN VIETNAMUL DE SUD

Diemismul și protectorii săiIn ultima vreme, agențiile de presă transmit numeroase știri din Vietnamul de sud, ilustrînd intensificarea luptei patriotice din această țară. Associated Press anunța acum cîteva zile că în delta fluviului Mekong, un grup de 300 de partizani au atacat avanposturile diemiste, iar nu departe de Saigon, patrioții au făcut să deraieze un tren și au aruncat în aer care blindate diemiste. Populația din provinciile centrale sud-vietna- meze, în colaborare cu patrioții, a respins cîteva raiduri întreprinse de trupele diemiste și americane, dis- strugînd mai multe „sate strategice“. Recent, agenția France Presse a- nunța că o mină amplasată de partizani a aruncat în aer o navă militară diemistă.Era o vreme cînd conducători politici dintre cei mai influenți din Occident ridicau în slăvi „soliditatea” regimului lui Ngo Dinh Diem. Luîndu-și dorințele drept realitate, ei țineau cu tot dinadinsul să-i facă și pe alții să creadă că într-atievăr. astfel s-ar prezenta lucrurile.Dar azi glasurile protectorilor lui Diem aproape au amuțit. Evenimentele de la sud de paralela 17 au dezmințit de-a lungul anilor cu vîrf și îndesat speranțele celor care au mizat pe marioneta din Vietnamul de sud. „Saigonul este măcinat de criză ca un cancer” — scrie „New York Herald Tribune’, iar agenția France Presse, afirmă : „Regimul din Vietnamul de sud se află pe panta naufragiului“.Chiar și diplomații și generalii a- mericani trimiși în Vietnamul de sud în sprijinul lui Diem, cînd iau. contact cu situația șubredă a marionetei și a armatei sale de mercenari nu pot să-și ascundă îngrijorarea și scepticismul. In urma vizitei făcute în Vietnamul de sud, generalul Wheeler, șeful statului major al forțelor terestre americane, a declarat că „va fi nevoie de un efort prelungit pentru a schimba direcția talazurilor“.Au trecut peste 8 ani de la instaurarea regimului lui Ngo Dinh Diem. Biografia acestuia este strîns legată de toate nenorocirile 

mocrație populară din Europa cu cărbuni cocsificabili și cu cocs metalurgic ; ale schimbului de produse siderurgice între țările membre ale C.A.E.R. Comisia a discutat de asemenea problemele în legătură cu desfășurarea în comun a lucrărilor de cercetări științifice șl a lucrărilor pe linia automatizării proceselor de producție în siderurgie.Comisia a aprobat planul lucrărilor pe 1963 și a luat în discuție un număr de probleme organizatorice și alte probleme.Ședința comisiei a decurs într-o atmosferă de înțelegere și de colaborare frățească.BERLIN 4 (Agerpres). —' După cum anunță agenția A.D.N., la Berlin s-au încheiat lucrările celei de-a 14-a sesiuni a Comisiei permanente pentru cărbune a Consiliului pentru ajutor economic reciproc (C.A.E.R.). In cadrul sesiunii au avut loc consfătuiri cu privire la problemele coordonării planurilor de dezvoltare a industriei cărbunelui pînă în anul 1980, ale stabilirii necesităților de utilaj pentru exploatările la zi. ca și ale organizării unui schimb de experiență în aplicarea progresului tehnico-științific.

la Tratatul de la Varșovia : lichidarea tuturor bazelor atomice și de rachete de pe teritoriul Italiei și renunțarea la înarmarea nucleară „multilaterală“ a N.A.T.O.; Italia să aducă o contribuție pozitivă la rezolvarea pașnică a celor mai acute probleme internaționale.Intr-un capitol special al programului sînt expuse revendicările cu caracter social-economic. Partidul comunist cere, printre altele, lichidarea șomajului; sporirea salariilor oamenilor muncii ; efectuarea unei reforme agrare generale ; asigurarea dezvoltării regiunilor sudice ale țării.„Condiția principală pentru o cotitură spre stingă în viața țării, se arată în încheiere în program, o constituie întărirea în alegeri a Partidului Comunist Italian, partidul clasei muncitoare".
a declarat Gollan, dacă nu vor fi naționalizate marile monopoluri. Scopul activității economice trebuie să fie binele poporului și nu profiturile monopolurilor. Trebuie să punem capăt înghețării salariilor, să obținem reducerea săptămînii de lucru, să extindem sistemul măsurilor sociale, să reducem cheltuielile militare și să promovăm o asemenea politică externă care să însemne ruperea cu N.A.T.O. și cu războiul rece, a declarat Gollan.
C. din Danemarcamestecul guvernului în tratativele dintre sindicate și patroni cu privire Ia încheierea de noi contracte colective. Acest amestec constă în prezentarea în Folketing a proiectului de lege cu privire la prelungirea pe doi ani a actualelor contracte colective.

pe care le-a îndurat poporul sud- vietnamez în acești ani. Diem și-a început „cariera politică“ făcînd ucenicie în cadrul administrației coloniale franceze în Indochina. Lipsa lui de scrupule, vocația de zbir și-au găsit teren prielnic în serviciul poliției coloniale, a cărei scară ierarhică a urcat-o rapid pînă la postul de ministru de interne al unuia din stătulețele marionetă în care era împărțită Indochina. Apoi Diem a dispărut un timp de pe firmament. plecînd în Europa și S.U.A. In această perioadă el a reușit să intre în legătură cu serviciile de informații americane. Protecția cardinalului american Spellman, precum și recomandarea Vaticanului, fac ca cercurile ultrareacționare să găsească în el un om de încredere, cu ajutorul căruia scontează să acapareze în Vietnamul de sud pozițiile care aparținuseră colonialismului francez.Regimul de dictatură fascistă instaurat la Saigon nu-și găsește egal în întreaga istorie a Vietnamului în privința nivelului atins de corupție, mizerie, ruină, teroare. Sute de mii de oameni nevinovați au fost arestați, torturați. Cine nu-și amintește de scelerata crimă din decembrie 1958 împotriva deținuților politici din lagărul de concentrare Fu Loi? Atunci au fost otrăviți 6 000 de deținuți politici, dintre care peste 1 OOo au murit. Un bilanț sinistru al acestor opt ani arată că au fost uciși circa 105 000 de patrioți sud-vietnamezl. Peste 1000 000 au fost aruncați în închisori și lagăre de concentrare. Milioane de oameni sînt înfometați. Economia sud-vietnameză este înfeudată monopolurilor străine. Cît privește pe țăranii sud-vietnamezi, a- ceștia sînt deportați în așa-zisele „sate strategice“, adevărate iagăre de concentrare. Regiuni întinse, sub motivul că acolo activează forțele patriotice, sînt bombardate sistematic cu substanțe toxice, distrugîn- du-se recoltele și vegetația, înregis- trîndu-se victime în rîndul populației pașnice.Cruzimea acestui călău poartă masca „integrității“ și „sfințeniei“, Pe ușa cabinetului său se află o

Vești din țările socialiste

întreprindere

Un singur om va 
putea conduce activi
tatea a peste o mie de 
sonde petroliere. Spe
cialiștii sovietici în
tocmesc proiectul unei 
întreprinderi pentru 
extracția petrolului, 
complet automatizată, 
prima de acest fel în 
lume. Ea va fi creată 
la exploatarea petro
lieră de lingă orașul 
Leninogorsk din Ta
taria (cursul mijlociu 
al Volgăi).

Toate procesele de

„Bunica
Pe ecranele ceho

slovace rulează în a- 
ceste zile un nou film 
de marionete, intitulat 
„Bunica cibernetică“^ 
al cunoscutului regizor 
Jiri Trnka. Filmul a 
primit Marele premiu 
de la Karlovy Vary la

petrolieră 
automatizată

extracție, transport ?i 
rafinare a țițeiului 
vor fi automatizate : 
sondele, mijloacele de 
colectare a țițeiului, 
depozitele, stațiile de 
compresoare, sistemul 
de întreținere artifi
cială a presiunii stra
tului. A fost realizat 
proiectul ermetizării 
complete a extracției, 
a colectării și trans
portării țițeiului și a 
gazelor de sondă. Tot
odată. se introduce 
metoda de colectare a

cibernetică" — un
festivalul filmului 
de scurt metraj.

„Ideea acestui film 
este interdependența 
dintre tehnică și civi
lizație" — a declarat 
regizorul despre noul 
său film.

Alături de celelalte

Antrepozite frigorifice de mare capacitate
In ultimii ani în 

R. P. Ungară a în
ceput construirea mai 
multor antrepozite 
frigorifice de mare ca
pacitate. Astfel, a fost 
construit antrepozitul 
din Miskolc cu o ca
pacitate de 620 de va

Cresc suprafețele insămînțate
Anul acesta investi

țiile în agricultura 
R. P. Mongole sînt cu 
12 la sută mai mari 
decît anul trecut.

Potrivit planului de 
dezvoltare a econo
miei naționale și cul
turii R. P. Mongole pe

goane. Apoi a urmat 
antrepozitul din Bébé- 
sesaba de 500 de va
goane, care a fost ter
minat anul trecut. In 
prezent o construcție 
de acest gen se reali
zează la un abator din 
Budapesta, iar la mij
locul anului vor înce

anul 1963, suprafața 
semănăturilor va ajun
ge la 458 000 de ha, 
fiind cu 4,2 la sută mai 
mare decît în anul 
1962. Recolta globală 
de cereale este pla
nificată să crească 
în amil 1963 cu 10 la

Biblioteca din Szczecin (R. P. Polonă) numără 200 000 volume și 
600 titluri de reviste. Aspect din sala do lectură a bibliotecii.

inscripție plină de pudoare : „Intrarea oprită pentru femei I“. Biografii săi personali îi descriu cu entuziasm chilia în care se află un pat de fier, un crucifix, cărți de rugăciuni și o bancă pentru molitve, în chilie „președintele" își petrece orele de dimineață. Aceiași biografi afirmă că principalii „consultanți“ ai lui Diem sînt dumnezeu și ambasadorul american la Saigon. De altfel sfaturilor ultimului dintre ei li se a- cordă atît de mare însemnătate, în- cît ziarul francez „L'Express" a numit Vietnamul de sud unul din.., „statele Americii“.Lui Diem nu-i place cînd este numit dictator : „Ce fel de dictator sînt ' eu că doar nu conduc de unul singur“. E adevărat. Alături de dictator mai este și numeroasa luj familie, „Familia domnitoare" a lui Diem reprezintă în același timp și parlamentul acestui regim. Funcții importante dețin doi frați ai lui Diem — Ngo Dinh Khan și Ngo Dinh Tue. In atribuțiile lui Khan, cunoscut prin cruzimea sa, intră lagărele de concentrare și poliția specială din provinciile centrale. Ngo Dinh Tue este arhiepiscop. Reputația lui este însă atît de detestată îneît și papa de la Roma a fost nevoit să-i refuze pretențiile la roba arhiepiscopală de la Saigon. Un alt frate al luj Diem, Ngo Dinh Nhu, este ideologul regimului și șeful armatei. Asemenea unui uriaș păianjen, el a împînzit toate regiunile Vietnamului de sud cu detectivi. Soția sa s-a făcut cunoscută prin faptul că a obligat pensionarele caselor de toleranță să îmbrace uniforma militară, for- mînd așa-zisele „detașamente de a- părare a ordinei și moralei publice". Pe agenda ei sînt înscrise o serie de matrapazlîcuri cu valută străină, precum și afaceri veroase pe socoteala statului.Adevărul despre Vietnamul de sud, recunoscut pînă și de către corespondenți de presă americani. îl înfurie pe dictator. Este cunoscut cazul corespondentului societății a- mericane de radio-televiziune „National Broadcasting Company", care a fost expulzat pe motiv că a

complet

țițeiului cu o singură 
conductă în locul me
todei dispersate.

Toate lucrările vor 
fi terminate pînă la 
sfîrșitul anului 1965. 
După calculele specia
liștilor, la Lenino
gorsk se va extrage 
de cîteva ori mai mult 
țiței de fiecare mun
citor decît la cele mai 
perfecționate exploa
tări petroliere din Sta
tele Unite ale Ame
rica.

nou film
filme de marionete ale 
lui Trnka — „Cîntecul 
preriei“. „Visul unei 
nopți de vară“, „Vechi 
legende cehe" — „Bu
nica cibernetică“ se 
bucură de o apreciere 
deosebită din partea 
spectatorilor.

pe lucrările pe șantie
rul antrepozitului din 
Baja, care va avea o 
capacitate de 540 va
goane.

Noile antrepozite, 
utilate cu compresoare 
moderne, sînt în mare 
parte automatizate.

sută, realizîndu-se o 
producție de cereale 
de 22,5 milioane de 
puduri.

Numărul de ani
male va spori în 
cursul anului 1963 cu 
aproximativ 7,1 mili
oane.

transmis fotografii despre torturile la care sînt supuși patrioții sud- vietnamezi de către trupele de represiune diemiste.în strategia cercurilor ultrareac- ționare „ngodinhdiemismul“ era conceput ca o variantă a „lisînmanișmu- lui“ pentru Vietnamul de sud. Diem a căpătat însă o asemenea „faimă“ îneît a devenit stingheritor chiar și pentru cej care l-au luat sub aripa lor ocrotitoare. Nu este exclus de a- eeea, după cum se spune la Saigon, ca la un moment dat, a- ceștia să-1 facă scăpat din brațe fără remușcări. Doar tot asa au procedat si cu Li Sîn Man, cînd dictatorul sud-coreean se compromisese atît de mult îneît devenise un balast. Ziarul francez „La Tribune des Nations" scrie într-un comentariu recent că „o repetare. în Vietnamul de sud, a formulei guvernamentale sud-coreene pare să fie rezultatul întrevăzut”. Problema este însă că deocamdată lui Ngo Dinh Diem nu i s-a găsit înlocuitor, ceea ce în situația creată în această țară nici nu este o treabă ușoară.Tocmai de aceea se încearcă de cîtva timp salvarea înecatului prin- tr-o operație de respirație artificială. In ajutorul clicii diemiste șînt pompați noi dolari cu nemiluita, sînt trimiși „consilieri“ și armament. In Vietnamul de sud continuă de ani de zile „războiul nedeclarat” împotriva populației pașnice. „Cheltuielile zilnice americane în Vietnamul de sud — scrie revista „Newsweek” — s-au ridicat la o medie de 1 500 000 de dolari”. Celor 12 000 de militari americani angajați în momentul de față în operațiunile militare li se vor adăuga, după cum a- nunță o știre recentă, alți o mie de proaspeți absolvenți ai Academiei militare West Point, care vor lua parte în calitate de comandanți de companie la acțiunile împotriva pa- trioților sud-vietnamezi.Dar toate infuziile de fonduri, „consilieri“ și armament se dovedesc fără eficacitate. în întreg Vietnamul de sud crește valul mișcării populare patriotice care zguduie eșafodajul regimului dictatorial de la Saigon, vîndut monopolurilor străine. De la începutul anului, mișcarea patriotică lupta maselor populare au căpătat o amploare fără precedent. înfrîngerile grele suferite^ de trupele americano-diemiste fac să se înmulțească îngrijorările lui Diem și ale sprijinitorilor săi.
I. ALEXANDRESCU
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In problema CongouluiLovitura de stat din Peru
care unmodified nimic

După aproape opt luni de guver
nare, președintele juntei militare din 
Peru, generalul Godoy Perez, a fost 
înlăturat Ia 3 martie printr-o lovitură 
de stat.
Nicolas 
grupări 
preluat 
război. Un comunicat oficial publicat 
Ia Lima anunță că „componența și 
statutul juridic al juntei guvernamen
tale nu vor fi modificate". De altfel 
acest lucru a fost confirmat de iaptul 
că numai un membru al juntei a fost 
înlocuit, iar doi miniștri au demi
sionat.

Pînă la 18 iulie 1962, în Peru a 
existat o așa-zisă „democrație repre
zentativă", avînd în frunte pe preșe
dintele Manuel Prado, venit la putere 
în urma unor alegeri la care au parti
cipat aproximativ 2 000 000 de alegă
tori din cele 11 milioane de locuitori 
ai țării (restul n-au fost admiși la urne 
fie pentru că erau analfabeți, fie că 
nu se încadrau în prevederile electo
rale referitoare la venit, culoarea 
pielii etc.). Prado și acoliții săi își du
ceau politica antipopulară la adăpos
tul unui așa-zis „regim constituțional" 
care satisfăcea atît interesele oligar
hiei autohtone, cît și pe acelea ale 
monopolurilor străine (numai trustul 
american „Cerro de Pasco Corpora
tion“ stăpînește în Peru 600 000 ha de 
pămînt).

Cînd însă nemulțumirea poporului 
n-a mai putut fi stăvilită prin meto
dele „democrației reprezentative“, o- 
ligarhia n-a ezitat să înlesnească ve
nirea la putere a unui regim „de mină

Noul șei al juntei, generalul 
Lindley Lopez (lider al unei 
militare rivale lui Godoy) a 
și funcția de ministru de

lor te". Acest rol a lost atribuit juntei 
militare conduse de generalul Godoy. 
Dar, în ciuda terorii pe care au dez
lănțuit-o împotriva forțelor patriotice, 
militarii n-au reușit să asigure stabi
litatea internă.

La început, cercurile conducătoare 
din S.U.A. s-au declarat „indignate" 
de lovitura de stat de la 18 iulie 1962: 
relațiile cu Lima au fost rupte, iar 
ajutorul economic și militar pentru 
Peru a fost sistat. Dar n-a trecut nici 
o lună și "Washingtonul a recunoscut 
oficial junta, iar ajutorul economic și 
militar a fost reluat. Merită mențio
nat faptul că la cîteva zile după lovi
tură, asociația Peru-S.U.A. a business- 
menilor a trimis Casei Albe o tele
gramă în care se arăta că ar fi indi
cat să se statornicească „relații de 
colaborare" cu junta militară peru
viana.

în ceea ce privește pe noul preșe
dinte al juntei, Lopez, agenția „Asso
ciated Press“ scrie că el este „un an
ticomunist și prieten al S.U.A.“, adă
ugind semnificativul amănunt că 
în trecut Lopez a figurat ca instructor 
în cadrul statului major de la Fort 
Levenwoeth (Kansas — S.U.A.). A- 
genția „Reuter“ caracterizează schim
barea din Peru ca pe o „liniștită 
revoltă de palat", provocată de neîn
țelegeri personale între membrii jun
tei. Iar agenția „United Press Inter
national“ menționează : „Oficialități 
militare și-au exprimat convingerea 
că înlăturarea lui Perez Godoy nu va 
afecta participarea statului Peru la 
„Alianța pentru progres“.

V. OROS

Pierderi suferite de trupele 
colonialiste In Guineea portugheză

BISSAU 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția U.P.I., în ultima 
vreme detașamentele de africani din 
Guineea portugheză, care duc o luptă 
armată pentru independența țării 
lor, au pricinuit pierderi grave tru
pelor regulate ale colonialiștilor por
tughezi în cursul unor bătălii care 
s-au dat în junglă. In urma acestor 
bătălii trupele portugheze au eva-

cuat importante regiuni și au fost silite să se retragă în interiorul țării.
Trupele portugheze distrug în mod 

sistematic regiunile evacuate, prefac 
în cenușă satele africane și pun la 
cale represiuni sîngeroase împotriva 
populației.

Numai în ultimele cîteva zile, se 
spune în comunicatul dat publicității 
la Rabat de către Secretariatul Par
tidului African al Independenței din 
Guineea portugheză și Insulele 
Capului "Verde, detașamentele de in
surgenți au întreprins 20 de acțiuni 
ofensive împotriva trupelor portu
gheze.

Lichidarea unei bande 
de contrarevoluționari 

în Cuba
HAVANA 4 (Agerpres). — Subunități 

ale forțelor armate revoluționare ale 
Cubei au lichidat o bandă de contrare
voluționari, care opera în regiunea ora
șelor Trinidad și Sancti-Spiritus (provin
cia Las Villas). Tn timpul luptelor au 
fost omorîți cîfiva contrarevoluționari, 
printre care șeful bandei, Thomas San 
Hil, care fusese numit de Agenția cen
trală de investigații a S.U.A. conducător 
»I contrarevoluționarilor din provincia 
Las Villas. Sub conducerea sa banda 
săvîrșea jafuri, incendia case, asasina 
muncitori și țărani. Tnfr-un comunicat al 
Ministerului forțelor armate revoluțio
nare din Cuba se arată că la 27 și 28 
februarie soldați ai infanteriei ..marine 
staționate pe teritoriul bazei maritime 
militare americane Guantanamo au 
deschis focul în direcția teritoriului 
cuban, în special asupra zonelor unde 
sînt situate posturile de grăniceri 
cuba ni.

Ralph Dunchc șba încheiat vizita
în R. A. YemenCAIRO 4 (Agerpres). — Corespondentul agenției MEN la Sanaa relatează că la 4 martie, Ralph Bunche, consilierul politic special al secretarului general al O.N.U., și-a încheiat ■vizita în Republica Arabă Yemen, plecînd spre Cairo.După cum s-a mai anunțat, Bunche s-a deplasat în Republica Arabă Yemen, la cererea secretarului general U Thant, avînd misiunea de a se informa asupra actualei situații din această țară, precum și asupra acțiunilor agresive întreprinse de trupele engleze și ale altor state vecine, la granițele yemenite.In cursul vizitei, Ralph Bunche a avut întrevederi cu președintele As- Sallal, precum șl cu șefii de triburi din raionul Maarib (situat la 70 de mile est de Sanaa), în prezent controlat de forțele armate republicane, Adresîndu-se șefilor de triburi, Ralph Bunche i-a asigurat că „în cazul în care trupele engleze vor continua acțiunile agresive împotriva Yemenului, O.N.U. va fi alături de 

ei".După cum anunță agenția MEN, în ’drum spre Cairo, Bunche s-a oprit în Aden.

Azi se
0. N. U. pentru AsiaMANILA 4 (Agerpres). — La 5 martie își începe lucrările la Manila sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia și Extremul O- rient. Una din problemele ce vor sta în centrul atenției lucrărilor sesiunii este influența Pieței comune europene asupra comerțului țărilor asiatice. Vor fi dezbătute, de asemenea, măsurile cu privire la îmbunătățirea veniturilor din export ale țărilor asiatice. îndeosebi măsurile necesare pentru stabilizarea prețurilor la materiile prime.Sesiunea va dura două săptămînl. La ea participă aproape 300 de re-

Referendum în Senegal

DAKAR. La 3 martie a avut loc în Senegal un referendum în problema modificării constituției, menit să confirme instituirea, după înlăturarea guvernului Mamadou Dia și a- restarea primului ministru, a unui regim prezidențial.Potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, participanții la referendum s-au ritate, pentru tuției. pronunțat, în majo- modificarea consti-

Tiatativele pentru dezarmare 
de la Geneva

Scrisoarea adresată lui U Thant 
de reprezentantul U.R.S.S. ia O.N.U.

prezentanți și observatori din 43 de țări, reprezentanți din partea a zece organizații specializate ale O.N.U., precum și din partea a numeroase organizații guvernamentale și neguvernamentale. La lucrări participă Uniunea Sovietică, precum și observatori din partea R. S. Cehoslovace, R. P. Romîne, R. P. Ungare, Iugoslaviei și altor țări.

NEW YORK 4 (Agerpres). — TASS :
N. T. Fedorenko, reprezentantul per
manent al Uniunii Sovietice la O.N.U., 
a făcui la 2 martie o vizită lui U Thant, 
secretar general al O.N.U., și i-a remis 
o scrisoare în problema Congoului.

După cum se știe, se spune în scri
soare, trupele O.N.U. au fost trimise 
în Congo în urma hotărîrii Consiliului 
de Securitate, ca răspuns la cererea 
guvernului Republicii Congo de a-i 
acorda ajutor militar în legătură cu 
agresiunea armată a Belgiei. Sarcina
O. N.U. în Congo era clară și precisă : 
să apere Republica Congo împotriva 
unei agresiuni din afară, să-i asigure 
independența politică, unitatea și inte
gritatea teritorială.

In ultimul timp, se spune tn conti
nuare în scrisoare, secretarul general 
a luat anumite măsuri în vederea în
deplinirii hofărîrilor Consiliului de 
Securitate, urmărind lichidarea activită
ții secesioniste în Katanga.

Unele puteri occidentale impun în 
continuare guvernului Republicii Congo 
un mod de reglementare a problemei 
reunificării Katangăi cu Congo, care 
înseamnă de fapt o înrobire a Re
publicii Congo de către monopolurile 
străine dominante în Katanga.

în scrisoare se arată că Uniunea So
vietică consideră că poporului, parla
mentului și guvernului Republicii 
Congo trebuie să I se ofere posibili
tatea de a hotărî asupra problemelor 
țării.

în raportul din 4 februarie a.c. al 
Secretariatului O.N.U., prezentat Con
siliului de Securitate, se subliniază că 
„este necesar ca O.N.U, să acorde în 
continuare guvernului congolez ajutor 
militar pentru menținerea legalității și 
ordinii" și că „va fi necesar ca trupe 
ale O.N.U. cu un anumit efectiv să ră- 
mînă în Congo chiar și mai mult de 
un an".

Menținerea trupelor O.N.U. în Congo 
pentru îndeplinirea unor funcții pur 
polițienești — se arată în scrisoarea 
reprezentantului sov;etic — nu poate 
fi legală din punctul de vedere al 
principiilor și al prevederilor Cartei 
O.N.U. Reprezentanța U.R.S.S. la 
O.N.U. consideră necesar să sublinieze 
că, după părerea guvernului sovietic, 
nimeni nu trebuie să împiedice guver
nul Republicii Congo să-și exercite

drepturile suverane asupra întregului 
■ inclusiv a provinciei

Dacă guvernul Republicii
1 necesar în acest scop

să trimită unități ale armatei naționale
congoleze în provincia Katanga, el are 
dreptul legitim de a proceda astfel. 
Trimiterea unor unități ale armatei na
ționale congoleze în Katanga ar face 
ca prezenja trupelor O.N.U. în această 
provincie, ca și pe fot restul teritoriu
lui Republicii Congo, să fie cu totul 
inutilă. Retragerea fără întîrziere a tru
pelor O.N.U. din Congo va da guver
nului congolez posibilitatea de a-și 
extinde jurisdicția asupra întregului te
ritoriu al țării, ceea ce va corespunde 
înfrufoful intereselor naționale ale po
porului congolez, precum și hotărîrii 
O.N.U. cu privire la restabilirea uni
tății și Integrității teritoriale a Repu
blicii Congo.

Guvernul sovietic crede că toate 
statele prietene poporului congolez îi 
vor acorda un ajutor multilateral în 
întărirea suveranității Republicii Congo 
și ridicarea bunăstării’ economice a po
porului ei.

teritoriu al țării, 
Katanga.
Congo consideră

GENEVA '4 De la trimisul special Agerpres, C. Benga : Luni dimineața a avut loc la Palatul Națiunilor din Geneva o ședință neoficială a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare în. care au fost discutate o serie de probleme referitoare la interzicerea experiențelor cu arma nucleară.GENEVA 4. De la trimisul special Agerpres, C. Benga: In seara zilei de 4 martie, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducătorul delegației R. P. Romîne la lucrările Comitetului celor state pentru dezarmare, a oferit dineu în cinstea unor delegații18 un

participante la tratativele 'de la Ç’ 
neva.

La dineu au participat reprezentanți ai: S.U.A. — Charles C. Stelle, ambasador, și David E. Mark; Indiei — Arthur S. Lall, șeful delegației, și Amrik S. Mehta; Etiopiei — Lij Mikael Imru, ambasador, șeful delegației și Ato M. Hamid ; R. S. Cehoslovace — Karel Kurka, ministru adjunct al afacerilor externe, șeful delegației, și Vratislav Pechota.La dineu a participat, de asemenea, Pasquale Spinelli, director general al Oficiului european al Națiunilor Unite din Geneva și secretar general adjunct al O.N.U.
Greva minerilor franceziPARIS 4. — CorespondentulAgerpres transmite : încercînd să înfrîngă rezistența muncitorilor mineri care se află în grevă în întreaga Franță de vineri dimineața, guvernul francez a anunțat că înce- pînd de luni minerii vor fi „rechiziționați", adică obligați să se prezinte la lucru prin ordine de chemare similare cu cele de concentrare. Purtătorii de cuvînt ai sindicatelor de mineri au subliniat că această măsură reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului de grevă" și că greva va continua în ciuda presiunilor autorităților. Principalele cen-

comune

Triton înviat după cinci milenii
Geologii soviefici, a- 

nunță agenția TASS, au 
descoperii în regiunea 
Polului frigului din Sibe
ria un triton care a înviat 
după ce a sfat timp de lucru s-a convins el în- 
cinci milenii în stare de 
anabioză.

în legătură cu aceasta, 
cunoscutul specialist so
vietic în anabioză, prof. 
Lev Lozino-Lozinski, șef 
de laborator la Institutul 
de citologie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., a 
declarat că, deși în lite
ratura științifică nu sînt 
cunoscute asemenea ca
zuri, ele nu trebuie con
siderate neverosimile. „U- 
nele organisme inferioare

pof să-și menfină viața 
vreme îndelungată în 
condițiile încetării totale 
a metabolismului“..

Subliniind că de acest

suși în cursul experiențe
lor efectuate în laborato
rul pe care îl conduce, 
profesorul Lozino-Lozin- 
ski arată că fluturele po
rumbului învie după în
ghețarea la o temperatură 
de minus 196 de grade.

Recent, profesorul a 
congelat unele omizi la 
temperatura de minus 
269 de grade (tempera
tura heliului lichid) și a 
obținui același rezultai

surprinzător : 65 la sută 
din omizi au înviat după 
ce au fost dezghețate.

„Aceste experiențe, a 
declarat Lozino-Lozinski, 
demonstrează posibilita
tea conservării pe o pe
rioadă îndelungată și a 
animalelor relativ supe
rior organizate. Acum pof 
spune cu siguranță 
cristalizarea lichidului din 
celule nu înseamnă la 
toate organismele moar
tea. Aceasta a fost dove
dit prin observațiile cu 
ajutorul microscopului a- 
supra procesului de for
mare a cristalelor în ce
lulele organismelor“.

Dificultăți in relațiile comerciale dintre S. IL A
Ö

WASHINGTON 4 (Agerpres). Luni, președintele Kennedy l-a primit pe Walter Hallstein, președintele comisiei însărcinate de Consiliul miniștrilor de externe ai țărilor Pieței comune să facă bilanțul neînțelegerilor care au împiedicat pînă acum admiterea Angliei în acest organism e- conomic. In declarațiile făcute reprezentanților presei după întîlnirea sa cu președintele Kennedy, Hallstein a arătat că a discutat în special posibilitățile de strîngere a legăturilor comerciale dintre Europa occidentală și S.U.A., în conformitate cu legea pentru expansiunea comercială adoptată de Congresul american la sfîrșitul anului 1962.După cum se știe, la întocmirea a- cestei legi s-a ținut seama de perspectiva aderării Angliei la Piața comună, ceea ce ar fi înlesnit sporirea exporturilor de produse agricole a- mericane către țările Pieței comune. După ce tratativele de la Bruxelles referitoare la admiterea Angliei au eșuat, în Statele Unite s-a discutat necesitatea unei eventuale modifi-

cări a planurilor americane cu privire la comerțul exterior.In momentul de față, Hallstein nu a fost în măsură să-1 asigure pe președintele Kennedy că mărfurile americane și în primul rînd produsele agricole vor avea acces liber pe piețele Europei occidentale. In schimb, el a comunicat președintelui Statelor Unite „speranța“ sa că Anglia va fi admisă în cele din urmă în Piața comună, dar că nu este în măsură să spună cînd se va întîmpla acest lucru. Purtătorul de cuvînt al Pieței comune a adăugat că acum se pune problema ce trebuie să se facă între timp. Una dintre posibilități ar fi, după părerea lui, „asocierea" Angliei la Piața comună, ca măsură temporară. El a atras atenția asupra dificultăților pe care le-ar întîmpina încercările de realizare a unei asemenea asocieri, întrucît „nu s-a căzut de acord nici asupra accepțiunii termenului de asociere“, astfel îneît tratativele în această chestiune nu pot începe- deocamdată.

traie sindicale franceze — Confederația Generală a Muncii, Confederația franceză a muncitorilor creștini și Force Ouvrière — au adresat apeluri pentru o grevă generală de 15 minute în ziua de 5 mantie în semn de solidaritate cu minerii greviști. La această grevă de solidaritate și-au anunțat participarea muncitorii din uzinele de gaz șl electricitate, studenții și membrii corpului didactic. In principalele bazine carbonifere ale Franței — în Departamentele Nord și Pas-de-Calais precum și în Lorena, au fost difuzate manifeste prin care se anunță că greva minerilor va continua pînă la satisfacerea revendicărilor.O delegație de consilieri generali din departamentul Pas de Calais, precum și toți primarii socialiști și comuniști din departamentele Nord și Pas de Calais au protestat vehement împotriva acțiunilor antimun- citorești ale autorităților. In bazinele miniere Forbach și Merlebach din regiunea Nord au avut loc mari manifestații la care au participat peste 30 000 de mineri. Manifestații similare au avut loc și la St. Etienne, precum și la Douai și Lens, în bazinul minier Nord.Lupta minerilor este sprijinită de inginerii din toate bazinele miniere. Aceștia au hotărît să renunțe în folosul minerilor la salariul lor pe două zile.Presa franceză de luni, referin- du-se la acțiunile greviste ale minerilor, subliniază că în toate bazinele miniere au fost trimise importante forțe polițienești și de jandarmerie. Ziarul „Paris Jour“ publică un articol pe prima pagină intitulat : „Minerii și _ ”■ jandarmii față în față“.
Cuvîntarea

Maurice Thorez

că

Von Hassel despre tratativele purtate 
la WashingtonBONN 4 (Agerpres). — Ministrul de război al R. F. Germane, von Hassel, care s-a înapoiat la Bonn după o vizită oficială în Statele Unite, a făcut presei o declarație în legătură cu tratativele pe care le-a avut cu oficialitățile americane. Von Hassel a declarat că a comunicat oficialităților americane că guvernul

unui compromisRealizarea
în conflictul franco-brazilian

RIO DE JANEIRO. Coresoonden- tul din Rio de Janeiro al agenției Prensa Latina relatează că între guvernele francez și brazilian a intervenit un compromis în scopul reglementării conflictului care a izbucnit între cele două țări ca urmare a prezenței navelor franceze de pescuit în apele teritoriale braziliene.
NEW YORK. După cum transmite 

corespondentul agenției U.P.I., C. Sa
leh, ministru în Cabinetul indonezian, 
a condamnat acțiunile societăților pe
troliere americane, engleze și olan
deze și „a elogiat măsurile luate de 
guvernul ceylonez, care a expropriat 
societățile petroliere din Ceylon". Sa
leh a declarat că Indonezia nu dorește 
să continue la nesfîrșit tratativele cu 
societățile americane „Calfex* și „Sfan- 
vac", cu societatea anglo-olandeză 
„Shell" în legătură cu încheierea unul 
nou contract. Aceste tratative continuă 
da doi ani șl jumătate.

MOSCOVA. Regele Laosului, Sri Savang Vathana, primul ministru, prințul Suvanna Fumma, și alți oameni de stat ai Laosului au sosit la 4 martie la Moscova, venind din Polonia.Prezidiul Sovietului Suprem și guvernul U.R.S.S. au oferit un prînz în cinstea lui Sri Savang Vathana, la care au participat și alți oameni de stat laoțieni. Din partea Uniunii Sovietice au luat parte nev, Nikita Hrușciov nalități.
JOHANNESBURG.s-a dat sentința în procesul tat de autoritățile rasiste din Republica Sud-Africană secretarului general al partidului Congresul Național African, Walter Sisulu. După cum se știe, acest partid a fost interzis de autorități. Potrivit agenției Reuter, Sisulu a fost condamnat la șase ani închisoare sub acuzația că ar fi desfășurat täte ilegală“.

Leonid Brej- și alte perso-La 4 martie inten-

o „activi-

ACCRA. La 4 martie a fost semnat la Accra protocolul cu privire la acordarea de ajutor economic de către Uniunea Sovietică Ghanei în finanțarea construcției obiectivelor prevăzute de acordurile sovieto-gha- neze. Protocolul prevede acordarea de credite Ghanei în sumă de 20 milioane ruble.
VIENA. La 4 martie au început la Viena lucrările conferinței pentru relații consulare organizată de O.N.U. La conferință participă delegați și observatori reprezentînd 120 de țări și organizații internaționale, printre care și reprezentanți ai R. P. Romîne. Conferința va discuta problema elaborării unor reguli internaționale în domeniul stabilirii relațiilor diplomatice, care pînă acum erau elaborate pe bază de acorduri bilaterale.

Reapariția ziarului
,,New York Post“

în închisoarea pentru femei din Baltimore (S.U.A.) s-a produs o aglo
merație neobișnuită. Peste 400 de femei au fost întemnițate pentru că 
au protestat împotriva discriminării rasiale.

LONDRA.' La 4 martie Londra într-o vizită de primul ministru al Suediei, Erlan- der, care va duce tratative cu primul ministru britanic, Harold Macmillan, și alți miniștri englezi. Prin- cipala problemă a convorbirilor, a- rată agenția Reuter, va fi situația actuală a Asociației europene a liberului schimb (E.F.T.A.) din care atît Anglia cît și Suedia fac parte ca membri fondatori. Macmillan și Erlander vor discuta viitorul comerțului exterior al E.F.T.A. în lumina eșecului tratativelor de la Bruxelles privind aderarea Marii Britanii la Piața comună.
DJAKÀRTA. Agenția indoneziană Antara relatează că la 4 martie a început să emită un post de radio al patrioților din Borneo de nord, colonie aflată sub dominația britanică. Agenția adaugă că postul de radio a transmis, în primele sale emisiuni, cuvîntări ale conducătorilor răscoalei populare a populației din acest teritoriu împotriva dominației coloniale.

a sosit la cinci zile NEW YORK. După cum transmite 
agenția U.P.I., la 4 martie a reapă
rut ziarul „New York Post“ după o 
întrerupere de 87 de zile, provocată 
de greva muncitorilor tipografi și de 
lock-out-ul declarat de editorii de 
ziare. Patronii magazinului univer
sal „Macy’s", cel mai mare din New 
York, și-au anunțat intenția de a 
boicota ziarul „New York Post", 
care, rupînd „frontul unic“ al pro
prietarilor de ziare newyorkeze îm
potriva greviștilor, a hotărît să sis
teze lock-out-ul și să se retragă din 
asociația editorilor. Declarația ■ pa
tronilor magazinului „Macy’s“ este 
considerată la New York drept o lo
vitură dată ziarului care a încăl
cat „solidaritatea de clasă" a ca
pitaliștilor, deoarece, după cum se 
știe, ziarele americane realizează cea 
mai mare parte din venituri prin pu
blicarea anunțurilor publicitare, in
clusiv a reclamei magazinelor uni
versale.

dimineața zilei de 4 martie, în fața tribunalului militar din Madrid au compărut 13 persoane, printre care o femeie.După cum transmite agenția France Presse, cei 13 acuzați arestați în iulie 1962 în timpul marilor acțiuni greviste din Spania, au fost în- vinuiți de autoritățile franchiste că au făcut propagandă ilegală în rîndul muncitorilor din provincia Oviedo.Potrivit agenției, procurorul militar a cerut ca doi dintre acuzați să fie condamnați la 15 ani închisoare, iar ceilalți la pedepse variind între 6 și 10 ani închisoare.
PARIS. Intr-o cuvîntare rostită cu prilejul sărbătorii naționale a Marocului, regele Hassan al II-lea a declarat că politica Marocului se bazează pe principiile independenței, cuprinse în Carta O.N.U., ale respectării statutului Ligii țărilor arabe și Cartei de la Casablanca. El 

a vorbit, de asemenea, despre proiectele de realizare a reformei agrare și de naționalizare a întreprinderilor energetice și a transportului feroviar.

vest-german aprobă întru totul planul Washingtonului de constituire a faimoasei „forțe nucleare multinaționale“ dirijată de S.U.A. în cadrul N.A.T.O. După părerea lui Hassel, tratativele pe care le-a avut la Washington constituie, „un început bun“.Deși pînă acum nu s-a anunțat nimic concret în legătură cu rezultatul acestor tratative, agenția americană Associated Press amintește în- tr-un comentariu, că „guvernul de la Bonn ridică pretenții la dreptul de a controla și dispune, ce] puțin în- tr-o oarecare măsură, de armamentul nuclear situat pe teritoriul vest- german în cadrul formulelor de tipul forțelor nucleare multinaționale".

PARIS 4 (Agerpres). — La un miting care a avut loc la Sète (Hérault) a luat cuvîntul Maurice Thorez, secretarul general al Partidului Comunist Francez. Vorbitorul a arătat că atunci cînd muncitorii recurg la grevă, autoritățile îi obligă la lucru în mod ilegal. Un pericol amenință întreaga clasă muncitoare, pe republicanii.După ce a amintit că în lupta potriva acestei politici se unesc oamenii muncii, toți republicanii, Maurice Thorez a spus : „Există de fapt o unitate în aproape toate punctele programului între socialiști, comuniști, republicani, membrii Uniunilor sindicale „Confederația Generală a Muncii", „Force Ouvrière“ sau „Confederația franceză a muncitorilor creștini".Este necesar ca noi să ne unim în interesul construirii unei Frânte noi, democratice și socialiste. Comuniștii nu au altă năzuință în afara slujirii cinstite a acestei cauze sfinte a unității, în interesul progresului, democrației și păcii".
Convorbirile lui Merchant la RomaROMA 4 (Agerpres). — In cadrul vizitei pe care o întreprinde în prezent în Italia, diplomatul american Livingston Merchant, trimis special al președintelui Kennedy pentru tratative în vederea constituirii „forțelor nucleare multilaterale“ ale N.A.T.O., însoțit de Frederik Reinhardt, ambasadorul S.U.A. în Italia, a fost primit la 4 martie de Amin- tore Fanfani, președintele Consiliului de Miniștri, cu care a avut un scurt schimb de vederi.La sfîrșitul întrevederilor pe care Merchant le-a avut la Roma n-a fost dat publicității nici un comunicat oficial, avîndu-se în vedere îndeosebi că în Italia se desfășoară în prezent campania electorală în legă-

toțiîm- toți

tură cu apropiatele alegeri parlamentare. Un purtător de cuvînt al președinției consiliului. întrebat în legătură cu problemele discutate în cadrul primelor întrevederi, a precizat că este vorba de contacte menite să permită un sondaj asupra opiniei guvernului italian în legătură cu crearea așa-ziselor „forțe nucleare multilaterale“ în cadrul N.A.T.O. și, în special, asupra controlului asupra acestor forțe.De asemenea, purtătorul de cuvînt a precizat că în timpul întrevederilor lui Merchant cu oficialitățile italiene s-a discutat și problema bazelor americane din Marea Medite- rană.
„Anglia poate juca un rol important 

domeniul colaborării economice“ 
Un articol în săptămînalul britanic „Tribune"

Demonstrație a studenților
irakieni in R.F.G

O nouă înscenare judiciară
la Madrid

MADRID. Un nou grup de muncitori și etudenți spanioli au foßt judecați de autoritățile franchiste. In

BONN. Agenția U.P.I. relatează că la 4 martie a avut loc la Bonn o demonstrație a studenților irakieni care învață în R.F.G. Demonstranții purtau pancarte care exprimau solidaritatea lor cu forțele patriotice din Irak supuse represiunilor.
LONDRA. La 4 martie primul ministru al Ugandei, Apollo Milton Obote, a sosit într-o vizită oficială în capitala Sudanului, Khartum.
BOGOTA. In Columbia cresc prețurile la mărfurile de larg consum. Astfel în ultimul timp prețurile la pește, carne, lapte au crescut cu peste 40 la sută. Prețul ziarelor s-a dublat. S-a majorat, de asemenea, prețul taxelor de călătorie cu avionul și cu autobuzul.

LONDRA 4 (Agerpres). — Intr-un 
amplu articol apărut în săptămînalul 
britanic „Tribune" și consacrat po
liticii externe a Marii Britanii, par
lamentarul britanic William Warbey 
ridică problema alianței militare cu 
S.U.A. și a apartenenței la blocul 
militar N.A.T.O,

Warbey consideră că Marea Bri- 
tanie poate să joace un rol pe plan 
internațional nu în domeniul militar, 
ci în cel al promovării colaborării 
economice. Warbey se pronunță 
categoric împotriva aderării Ma
rii Britanii la Piața comună și 
O.E.C.D. (Organizația pentru colabo
rare economică europeană) care, 
constată el, „este dominată de ameri
cani șl supusă presiunilor acestora 
pentru a o transforma într-o organi
zație menită să ducă un război eco
nomic împotriva țărilor răsăritene“.

Alternativa față de Piața comună

Warbey o vede în Comisia economică 
pentru Europa a O.N.U. care ar 
trebui să devină „vehiculul nostru 
pentru colaborarea economică în Eu
ropa". Această comisie trebuie „să 
înlesnească toate acțiunile comune 
care să ducă la o creștere a nivelului 
activității economice europene și să 
întărească relațiile comerciale cu ce
lelalte țări ale lumii".

Pentru a-și putea îndeplini această 
misiune, scrie Warbey. în sinul Co
misiei trebuie să fie primiți ca 
membri pe picior de egalitate R. F. 
Germană și R. D. Germană.

„Dezvoltarea comerțului dintre 
cele două state germane poate servi 
ca o punte între Europa occiden
tală și cea răsăriteană".

în promovarea acestor țeluri, con
chide Warbey. Marea Britanie poate 
juca un rol important și poate con
tribui activ la consolidarea păcii și 
eliminarea primejdiei războiului.
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