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Prestările
de servicii
la sate

Schimbările înnoitoare petrecute în 
viata satelor au pus în fata coope
rației de consum noi sarcini. Para
lel cu activitatea de desfacere a 
mărfurilor și de intensificare a achi
zițiilor de produse agricole, au fost 
înființate unităti prestatoare de ser
vicii pentru populația sătească : a- 
teliere de reparat Obiecte de uz per-! 
sonal si 'gospodăresc, cismării, croi
torii. cojocării, ateliere foto și altele. 
In momentul de fată există peste 
5 000 asemenea unităti. Contribuind 
la satisfacerea unor trebuințe cu
rente, înființarea lor este primită 
pretutindeni cu interes. Iată de ce 
Centrocoop, uniunile regionale și ra
ionale ale cooperației de consum se 
ocupă atît de deschiderea a noi a- 
teliere și secții — pe baza studie
rii cerințelor — cît și de moderni
zarea celor existente.

îri multe localități, unitățile sînt 
amplasate în clădiri noi. dotate cu 
mobilier și utilaj corespunzător. 
Centrele de deservire și-au cîștigat 
încrederea populației prin calitatea 
lucrărilor, prin respectarea terme
nelor de execuție, prin strădania de 
a-i mulțumi pe cei care li se 
adresează. Sînt sate ca Ileanda, re
giunea Cluj, Giarmata. Pischia, re
giunea Eanat, Făcăeni și Burdușani. 
regiunea București, unde își des
fășoară activitatea cite 5—9 uni
tăți de prestații profilate pe dife
rite servicii. Datorită deservirii 
prompte și conștiincioase, aici, ca și 
în alte părți, volumul prestațiilor 
către populație crește în ritm ra
pid. Asemenea rezultate depind nu 
numai de priceperea meseriașilor, ei 
și de felul cum uniunile raionale și 
regionale ale cooperației de consum 
îndrumă și controlează activitatea 
unităților.

Rețeaua unităților de prestări de

În sprijinul realizării angajamentelor luate

PROCEDEELOR MODERNE

V

Industria noastră, în plin avînt, 
are nevoie an de an de cantități 
sporite.de metale neferoase, de ca
litate superioară. La satisfacerea a- 
cestor cerințe o contribuție de 
seamă sînt chemate să aducă și co
lectivele întreprinderilor din cadrul 
Trustului minier Baia Mare. Sarci
nile de plan care ne revin în acest 
an sînt sporite. Cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan și stabilirii an
gajamentelor în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
s-a șubliniat că pentru îndeplinirea 
lor exemplară este necesar să se 
dea, in continuare, o atenție deose
bită extinderii procedeelor moder
ne de extracție și prelucrare a mi
nereurilor. începînd de la săparea

conduse de Mihai Serjenco de la Exploatarea minieră IlbaIaiă în fotografie cîțiva membri ai brigăzii
brigadă care obține lună de lună rezultate de seamă în întrecerea socialistă.

Miercuri 12 februarie 1964

servicii din unele regiuni nu răs
punde însă pe deplin cerințelor jus
tificate ale cetățenilor. Organele 
cooperației din regiuni ca Plo
iești, Galați, Iași nu au inclus în 
preocupările lor înființarea, de noi 
secții,, nu se ...interesează, sistematic 
de bunul mers al unităților exis
tente, lasă ca activitatea lor să se 
desfășoare la voia întîmplării, Din 
această cauză, unor ateliere nu le 
sînt asigurate spații corespunzătoa
re, în altele munca nu este bine or
ganizată, lucrările sînt tărăgănate. 
Deficiențe se semnalează și în apro
vizionarea lor cu materiale. Unele 
materiale, necesare într-un anumit 
sezon, sînt primite cu mare întîrzie- 
re. De aceea unele comenzi nu pot 
fi efectuate întotdeauna atunci cînd 
sînt solicitate. Se mai întîmplă ca 
aprovizionarea cu materiale a unor 
ateliere de croitorie și cismărie sau 
mecanice să se facă fără a se ține 
seama de specificul localității res
pective, de preferințe ; ca urmare, 
unele materiale rămîn nefolosite, în 
timp ce cetățenii sînt nevoiți să se 
adreseze unităților din alte locali
tăți.

Cooperativele de consum au capa
citatea organizatorică necesară . atît 
pentru dezvoltarea unităților pres
tatoare de servicii, cît și pentru în
drumarea lor. Organizarea activi
tății de prestări de servicii po
trivit solicitărilor, ridicarea ei la 
nivelul exigențelor populației cons
tituie îndatoriri ce nu pot fi 
neglijate de nici o uniune regio-

• nală și raională a cooperativelor de 
consum. Unitățile prestatoare de 
servicii să se bucure de atenția și 
sprijinul Centrocoop-ului și orga
nelor locale, spre a-și putea înde
plini sarcinile în condiții corespun
zătoare.

lucrărilor miniere și pînă la obți
nerea concentratelor, procedeele noi, 
moderne își găsesc o largă aplicare. 
Ele ușurează eforturile muncitori
lor și duc la creșterea productivi
tății muncii.

Experiența unor întreprinderi ale 
trustului nostru a arătat că pentru 
extragerea completă a substanței 
minerale utile și pentru obținerea 
unor randamente sporite în abataje 
trebuie să existe o grijă deosebită 
la alegerea metodelor de lucru, în 
funcție de caracteristicile zăcămîn- 
tului. Colectivele unor mine au îm
brățișat cu multă încredere metoda 
de exploatare cu înmagazinare, care 
reduce transportul în abataj și ram- 
bleierea în timpul abatării și mărește
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Membrii gospodăriei colective din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești, 
au hotărît să extindă suprafața cultivată cu legume. Ei se îngrijesc 
de pe acum de asigurarea răsadurilor necesare. în fotografie : 
brigada legumicolă lucrează la amenajarea răsadnițelor și însă- 

mințează varză timpuriePregătiri pentru primăvară în gospodăriile colective
Colectiviștii noștri aplică în practică 

cunoștințele însușite la cercurile de 
învățămînt agrozootehnic. Cursanții de 
la cercul legumicol pleacă de la lecție 
la răsadnițe. Ei au amenajat răsadni
țe pe o suprafață de 1 000 m.p. și au 
semănat roșii timpurii. Cei de la cer
cul de cultura plantelor cercetează îm
preună cu lectorul starea de vegetație 
a culturilor de toamnă, stabilesc parce
lele de grîu pe care trebuie să împrăș
tie îngrășăminte chimice în primăvară, 
iar pe terenul destinat culturii porum
bului continuă căratul gunoiului.

în gospodărie se vor organiza loturi 
demonstrative pe care cursanții de la 
cercurile de cultură a plantelor vor e- 
xecuta toate lucrările după cele mai 
înaintate metode agrotehnice; (De la 
ing- Ștefan Bimbirică, președintele 
G.A.C. din Horezu Poenari, raionul Se- 
garcea).

★
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Co

lectiviștii din regiunea Argeș se pregă

simțitor productivitatea muncii. S-a 
dovedit în practică că metodele cu 
front lung pot fi adaptate la zăcă
mintele de minereuri complexe, a- 
colo unde condițiile de zăcămînt per
mit. La exploatarea minieră Uba, o 
mină nouă, se folosește cu succes 
această metodă. Pentru a obține re
zultate și mai bune prin folosirea 
ei, pe parcursul experimentării se 
vor aduce îmbunătățiri cerute de 
condițiile locale de zăcămînt.

Ne-am propus să ne ocupăm mai 
sistematic de extinderea unor me
tode de exploatare noi, impuse de 
condițiile de zăcămînt, care .au dat 
bune rezultate. La Baia. Sp'rie se. va 
folosi pe scară largă metoda cu ram
bleu pentru filoane groase. Avînd în

In ziarul de azi;

• N. Mocanu : Oțelăriilor — 
canfităfi sporite de fier vechi — 
Posibilități de colectare nefolo
site (raid-anchetă) (pag. 2-a).

• Din activitatea cercurilor de 
studiere a economiei și organi
zării producției în G.A.C. (pag. 
2-a).

• Lucrările conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva. — Cu- 
vîntarea reprezentantului R. P. 
Romîne (pag. 4-a).

tesc intens pentru primăvară. La G.A.C. 
Tufeni, dé exemplu, colectiviștii trans
portă gunoiul la cîmp, condiționează se
mințele, ■ pregătesc răsadnițele. La 
G.A.C. Priboeni, Pleșoiu și altele s-au 
semănat în răsadnițe roșii, varză și ar
dei, iar la G.A.C. din Stoicănești s-au 
împrăștiat pe semănături 1 600 tone 
mraniță.

★
Tri vederea obținerii uifor cantități 

sporite de . legume, colectiviștii din ra
ionul Negrești cară gunoi de grajd 
pe locurile unde se vor amenaja răsad
nițe, repară tocurile și geamurile etc. 
Pînă acum au fost transportate peste 
1 900 tone de gunoi: La G.A.C. Vultu
rești a început pregătirea unei -supra
fețe de 600 m p pentru răsadnițe noi 
și se «amenajează cele vechi. S-au 
evidențiat în această muncă membrii 
gospodăriilor colective din Băcești, To- 
direști etc. (De la loan Bîrsan, coresp. 
voluntar).

vedere volumul mare de goluri ce 
trebuie rambleiate este necesar să 
folosim intensiv screperele la aceas
tă operație, lucru posibil în majori
tatea locurilor cu rambleu adus.

în ultimii. ani, în minele noastre 
,s-au căutat noi căi pentru înlocui
rea lemnului de susținere. S-a ajuns 
la înlocuirea armăturilor de lemn 
nu numai în galerii, ci și în rosto
golurile de . transport al minereului. 
Comparînd indicele consumului de 
lemn de mină pe tona de minereu 
extras, realizat anul trecut, cu cel 
din 1959, se constată o micșorare la 
toate exploatările trustului. La mina 
Cavnic, reducerea este de 27 la sută, 
iar la Baia Sprie — de peste 24 la 
sută. Numai în anul 1963 la Herja 
s-a obținut o reducere de 38,2 la 
sută a consumului de lemn de mină 
pe tona de minereu extras, față de 
anul 1962. In total, exploatările 
trustului nostru au folosit anul tre
cut, numai la armarea rostogoluri
lor, 218 500 bucăți bolțari din beton, 
care au înlocuit peste 3 000 mc de 
lemn.

Un alt procedeu de susținere, fo
losit cu succes în lucrările miniere 

•— și se cere ca el să fie extins în 
continuare — este susținerea prin 
torcretare, care la diferite grosimi 
de torcret poate înlocui cu succes 
lemnul. Această metodă permite, pe 
lîngă o viteză mai mare de execuție 
a lucrărilor de armare, și reducerea 
cu circa 26 la sută a prețului de cost 
pe metru de galerie. întreținerea lu
crărilor astfel armate se face mult 
mai ușor decît a celor la care s-a fo
losit lemn. Pentru extinderea acestui 
procedeu au și fost luate o serie de 
măsuri. Și-a dovedit eficacitatea în 
practică și metoda de ancorare cu 
ajutorul tijelor metalice sau cu 
beton armat. Ea se poate aplica la 
orice lucrare minieră.

Toate aceste procedee de armare 
își găsesc cîmp de aplicare în 
minele noastre, prezentînd nu
meroase avantaje economice și teh
nice. Colectivele de ingineri, tehni
cieni și maiștri din mine acor
dă o atenție sporită folosirii și 
extinderii acestor metode, înlo
cuind la maximum lemnul de 
mină, care este mai scump și are 
durata de funcționare mult mai 
mică fată de alte materiale. Va tre
bui totuși să înlăturăm anumite re-

Ing. GH. CODREANU 
director al Trustului minier 

Bala Mare

(Continuare în pag. III-a)
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Cercetări Se extinde remorcarea trenurilor
fructuoase cu locomotive Diesel-electrice

Specialiștii Institutului de cerce
tări metalurgice din București au 
realizat, după o metodă originală, 
țevi din oțel carbon placate cu o- 
țeluri inoxidabile. Aderența dintre 
cele două straturi de metal, verifi
cată prin încercări repetate, s-a 
dovedit satisfăcătoare. Procedeul, 
care constă în laminarea la cald 
a țevilor, prezintă multe avantaje. 
Din calcule reiese că la fabricarea 
unei tone de țeavă placată, prețul 
de cost este cu aproximativ F" 
sută mai redus decît cel al 
cantități similare de țevi din 
inoxidabil masiv.

In institut au fost realizate 
noi tipuri de oțeluri refractare, in
dicate a fi folosite la fabricarea 
unor piese supuse solicitărilor ri
dicate și la temperaturi de 550— 
600° C. După soluțiile prezentate 
de cercetătorii de aici se reali
zează acum piese din bronz grafi- 
tat cu porozitate redusă, utilizate 
în construcția instalațiilor petro
liere, aliaje complexe de aluminiu 
destinate turnării 
presiune și diferite 
necesare industriei 
de mașini.

35 la 
unei 
oțel

două

pieselor sub 
alte materiale 
constructoare

(Agerpres)

SATU MARE (coresp. „Scînteii") 
La MuzeuL de istorie din Satu Mare 
s-a deschis expoziția regională de 
artă plastică. Sînt expuse a- 
proape 100 de lucrări de pictură, 
grafică și sculptură, aparținînd artiș
tilor plastici din regiunea Mara
mureș. în majoritatea lor, lucrările 
prezentate înfățișează 
viața nouă a regiunii, 
care expun se numără : 
maestru .emerit al artei, 
Andrei Mikola, Alexandru Sainelic, 
Zoltan Bitay, Agneta Szatmări, Iuliu 
Toth și alții.

aspecte din 
Printre cei 
Vida Geza, 

Paul Erdös,

Tineri curajoși
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In 

comuna Ineu izbucnise un incendiu. 
Vuietul sirenei i-a trezit pe toți. La 
școala medie din localitate utemiștii au 
dat alarma. In cîfeva clipe, toți cei 54 
de elevi ai școlii medii erau îmbrăcați. 
înarmați cu tîrnăcoape, lopeți și găleți, 
utemiștii au alergat la locul' incendiului. 
Mircea Naiu, Gheorghe Biro, Pavel Tă
tar, Gheorghe Cociuba, Florian Horvath 
au fost mereu
unde era mai greu. Mai bine 
două ore a durat lupta cu focul, 
cendiul, care amenința să mistuie 
nuri materiale în valoare de suie 
mii de lei, a fost localizat și

printre primii acolo
de
In- 

bu- 
de 
în

cele'din urmă“ stins complet. 'Pentru lare:-termică,..se instalează „mijloace mo- 
fapfa lor curajoasă, utemiștii școlii din derne de prevenire a incendiilor ș.a. 
Ineu și-au cîștigat stima și prețuirea Oaspeții festivalului „George Enescu"
populației din localitate. vor găsi Ateneul într-o haină nouă.

în receptorul telefonului 06 a sunat o chemare... Viața unui om este salvată de medic în mașina antișoc, 
care se îndreaptă cu viteză spre spital (Foto : R. Costin)

SURSE ÎN NOAPTE
Miez de noapte. Pe străzile pustii 

gonește o mașină a Salvării. In re
ceptorul telefonului 06 sunase, ca un 
strigăt de disperare și speranță, o 
chemare. Acum, șofer și medic 
au un singur gînd — să ajungă cît 
mai repede. Labirintul de artere al 
marelui oraș este străbătut cu pre
cizie. Lîngă o clădire cineva iese în 
întîmpinarea mașinii. Scările sînt ur
cate în fugă. Trusa — o adevărată 
farmacie în miniatură — e deschisă 
din mers. O ușă, două... Iată bolna
vul. E în stare gravă. Lupta pentru 
salvarea vieții începe. Secundele 
trec greu, încordarea e maximă. Dar 
omul revine la viață, trăiește. Pri
vește uluit în jur, iar ochii lui oglin
desc, în clipa aceasta, cea mai de
plină recunoștință.

LUPTA CU SECUNDELE
Lupta pentru salvarea vieții unui 

om grav accidentat sau bolnav în
cepe mai întîi cu secundele. Sînt se
cundele care-1 împiedică pe medic 
să ajungă din timp la căpătîiul bol
navului. Pentru biruirea lor s-a or
ganizat la Salvarea Capitalei un a- 
devărat „creier operativ". El este 
compus din registratoarele medicale 
(telefonistele care răspund la 06), 
dispecerele și doctorul coordonator. 
De munca lor depinde, în primul 
rînd, rapiditatea intervenției. Pe unul 
din pereți se află scrise, cu slove 
mari, următoarele cuvinte : „Nu ui
tați — viața depinde uneori de se
cunde". La micșorarea numărului a- 
cestor secunde poate contribui 
enorm solicitantul însuși. Fiind în 
majoritatea cazurilor grăbit, spe
riat, el cere cu insistență la tele
fon un singur lucru — mașina să 
vină cît mai iute. Lămuririle supli
mentare i se par de prisos. Dai ra
piditatea depinde foarte mult de 
precizia informațiiloi. Trebuie să stai 

a înzestrării căilor noas- 
noi locomotive Diesel-

Ca urmare 
tre ferate cu 
electrice de producție romînească, se 
extinde tot mai mult tracțiunea tre
nurilor cu aceste mijloace puternice 
și moderne.

Folosirea locomotivelor Diesel-elec
trice a dus la îmbunătățirea indicilor 
transporturilor feroviare : viteza co
mercială a trenurilor de marfă a spo
rit cu 50 la sută în comparație cu 
garniturile tractate de locomotive cu 
abur, tonajul lor mediu a crescut cu 
35 la sută, iar cheltuielile de remor
cate au scăzut cu 63,9 la sută. în ul
timul timp locomotivele Diesel-elec
trice au început să fie folosite pe noi 
secțiuni de cale ferată — printre altele 
pe distanța Ploiești-Constanța, Cra- 
iova-Turnu Severin, București Giur- toate piesele componente s-au com- 
giu, Ghimeș-Comănești, Craiova-Pe- 
troșeni. în curînd vor primi locomo
tive Diesel-electrice și depourile Ca
ransebeș și Adjud. Se prevede ca 
pînă la sfîrșitul anului, depoul Brașov

Ateneul R. P. Romîne este în schele. 
Comitetul de stat pentru cultură 
și artă a întocmit încă din anul 
1963 un program de restaurare și mo
dernizare a acestei monumentale clădiri, 
înălțată în 1888. Acum, în sala mare de 
concerte, unde melomanii ascultau vră
jiți arcușul fermecat al lui Enescu, Oi- 
strah, Menuhin sau Thibaud, în rotondă 
și chiar la intrare lucrează ipsosari, tîm- 
plari, dulgheri. In vestibulul de la 
parter se restaurează toate picturile și 
ornamentațiile boitei. Sala garderobei 
va fi și ea ornamentată, iar podeaua — 
îmbrăcată în marmoră. Va fi instalat și 
mobilier nou. Pentru evitarea aglomera
ției de la garderobă, se mai fac două 
infrări. Electricienii refac vechea insta
lație, realizînd un iluminat care să 
pună mai bine în valoare picturile și 
ornamentațiile.

In sala de concerte totul este refă
cut. Vechea pardoseală din lemn este 
înlocuită cu una nouă, din beton armat, 
pesfe care se va așterne un strat care 
să nu influențeze acustica sălii. Sub 
podea vor fi instalafe tuburile pentru 
aer condițional Locul vechilor scaune 
va fi luaf de fofolii noi, comode, cu ac
ces mai bun la fiecare loc. Sînt refăcute 
și lojile. O nouă strălucire va da sălii 
de concert și sistemul 
fi insfalafă o orgă de 
construiește scena. In 
orgii de concerfe vor 
600 tuburi sonore.
fășoară lucrări de verificare a ele
mentelor de susținere a cupolei, de izo-

de iluminare. Va 
lumini. Se re- 
spafiul rezervat 

fi instalate încă 
Paralel se des- 

verificare

o noapte la Salvare ca să înțelegi 
cît de greu le este registratoareloi 
să elimine vorbele de prisos, spre a 
cîștiga timp, să treacă peste izbuc
nirile, uneori violente, venite de la 
celălalt capăt al firului, ca să afle 
cum se prezintă bolnavul, cît de 
grav, manifestările bolii, adresa pre
cisă. în funcție de toate acestea me
dicul coordonator stabilește urgența, 
cine trebuie să meargă, instrumen
tele și ăparatajul necesar. Și în timp 
ce medicul consultă fișa, șoferul 
taie calea cea mai scurtă. Vom sosi 
oare la vreme ? — se întreabă de 
zeci de ori pe zi oamenii Salvării, 
în majoritatea covîrșitoare a cazu
rilor, ei sosesc într-adevăr la timp.

MAȘINILE ANTIȘOC
Uneori medicul coordonator cu

noaște după fața telefonistei că e 
vorba de un caz deosebit de grav. 
Nici nu termină solicitatorul să dea 
lămuririle cerute și în difuzoare se 
aude chemarea : „Urgent la poar
tă o mașină antișoc". în cîte- 
va clipe, aceasta pornește în 
viteză prin oraș. Mașina anti
șoc este un minuscul cabinet me
dical pe.;. roți. Ea dispune de în
treaga aparatură pentru reanimare 
— tuburi de oxigen, aparate pentru 
respirație artificială, pentru transfu
zie și perfuzie, trusă chirurgicală etc. 
Toate acestea se folosesc în cazu
rile foarte grave : traumatisme cra- 
niocerebrale ori toracice, infarcte 
miocardiace, în stările de șoc. De 
multe ori viața unui om este salvată 
de medic și aparate în interiorul ma
șinii, care se îndreaptă cu toată vi
teza spre spital.

Mașinile antișoc, bine echipate, 
sînt un ajutor de preț în munca lu
crătorilor de la Salvare.

Medicina de urgență are un spe
cific al ei, care cere multă experien

necesare remorcării 
trenurilor de marfă pe secțiu- 
cale ferată deservite de acest

acesta vor fi utilizate loco- 
Diesel-electrice la alte trenuri

să dispună de numărul de locomotive. 
Diesel-electrice 
tuturor 
nile de 
depou.

Anul 
motive 
de persoane : la acceleratele Bucu- 
rești-Episcopia Bihorului și București- 
Giurgiu, realizîndu-se o reducere a 
timpului de parcurs și o mărire a 
numărului de vagoane , pe garnitură.

La Direcția genèralâ C.F.R. ni s-a 
relatat și următorul amănunt : de la 
darea în exploatare a unui grup de 
locomotive Diesel-electrice, acestea au 
pai curs peste 300 000 km, după care 
h s-au făcut primele reparații prevă
zute. S-a constatat cu acest prilej că 

portât bine, nefiind nevoie să se înlo
cuiască decît foarte puține dintre ele. 
Aceasta denotă calitatea superioară a 
execuției locomotivelor Diesel-electrice 
romînești.

In cadrul lucrărilor din etapa a doua 
vor fi refăcute treptele de la intrare și 
fațada. La subsolul Ateneului vor fi 
restaurate două săli, care vor găzdui 
concertele' tinerilor soliști vocali și in
strumentiști.

Se lucrează la ornamentațiile care 
vor împodobi scena Ateneului

ță și pasiune. Diagnosticul trebuie 
pus repede și precis. Aici n-ai timp 
de investigații amănunțite.

BOLNAVII... ÎNCHIPUIȚI
Ceasurile nopții trec, mașinile vin 

și pleacă. Nimeni n-are clipe de o- 
dihnă. Telefonul sună :

— Alo, veniți, îi curge sînge pe 
gură și pe nas.

— Ce s-a întîmplat, de ce suferă ? 
O mică pauză, apoi :
— Are TBC la gît, poate...
Cazul pare grav Medic, mașină, 

pornesc. Iată și str. Popa Nicolae, 
iată și numărul 25. Bolnavul se vai
tă. îl dor... fălcile. Cetățeanul Ș., 1 
avusese, cu cîteva ceasuri mai îna
inte, o extracție dentară și-i curgea 
un firicel de sînge.

Medicul pleacă. E indignat, indu 
reiat. Păcat că pentru astfel de oa
meni nu există încă pedepse exero 
plare.

Mai sînt unii care cred că ..glu
mesc" cînd pun în zadar mașini și 
medici pe drumuri. Asemenea fapte 
reprobabile pot avea drepl conse
cință punerea în pericol a vieții 
unor oameni care au intr-adevăr. în 
acea clipă, nevoie să fie salvați.

■Ar
Mereu pornesc și vin mașini. Me 

dich comentează cazurile. în clijsele 
de răgaz Au cuvinte nu tocmai plă
cute la adresa unor accidentați.-, E și 
firesc. Unul s-a intoxicat din negii' 
jență, altul a sărit pe scara tram 
vaiului aflat în mers, un 'tînăr și-o 
frînt, pur și simplu, gîtul, fiindcă-.ejc; 
beat. în majoritatea lor. aceste.acei 
dente puteau fi evitate cu uștirință

Dimineața a albit de mult f-eres 
freie. Este ora 7. Echipa de noapte 
se pregătește de plecare. „Ziua" de: 
muncă s-a-terminat. , , ■ •

VASILE TINCU '

sporite.de
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Ofelăriilor — cantități sporite de fier vechi

POSIBIUtiH BE COLECTARE MOȘITE
Intr-o discuție, tovarășul Gheor

ghe Popescu, șeful centrului 
I.C.M.-Moineștî, își arăta îngrijo
rarea că nu va realiza în bune 
condiții și ritmic planul la colec
tarea și predarea fierului vechi.

— Dacă anul trecut am predat 
cu 1 000 tone peste plan, în 1964 
am început slab. Ne trage în 
urmă Oneștiul....

După această precizare, tovară
șul Popescu ne invită să facem o 
vizită la fața locului.

4r
...Iată-ne la Onești. însoțiți de un 

delegat al I.C.M.-ului, ne oprim la 
întreprinderea forestieră. Anul tre
cut; întreprinderea nu și-a realizat 
planul de predare a fierului vechi. 
Nici anul acesta n-a predat canti
tatea prevăzută pe luna ianuarie. 
Directorul unității justifică șituatia 
prin faptul că „I. F.-ul n-are posi
bilitatea să predea cantitățile pre
văzute“. Oare așa stau lucrurile ?

Am intrat în fabrica de cheres
tea și parchete aflată la doi pași. 
Chiar în spatele porții am dat de o 
.grămadă de fier vechi : roți de 
transmisie crăpate, țevi, piese ale 
unor foste agregate etc. — în total 
cîteva tone. Puțin mai încolo, după 
o gheretă, cantități însemnate de 
șpan și piese zăceau împrăștiate 
prin zăpadă. Așa dar, fierul vechi 
nu lipsește. Lipsesc, numai spiritul 
gospodăresc și răspunderea ' pentru 
îndeplinirea unei sarcini atît de im
portante.

Atitudinea conducerii I.F. Onești 
față de colectarea și predarea fie
rului vechi se poate aprecia și după 
faptul că tovarășii de aici nici mă
car nu s-au îngrijit să amenajeze 
cîteva boxe pentru depozitarea șpa- 
nului și a fierului vechi.

...Am vizitat apoi atelierul de 
prefabricate al I.Ș.C.M. Onești. în 
fundul curții se află un adevă
rat cimitir de fier vechi — cazane, 
vagoneți, părți de utilaje, conducte.

Și aceste cantități de fier vechi, aflate la Combinatul chimic Borzești, așteaptă să ia drumul oțelariilor

Anul acesta, pe lingă organizațiile 
de partid din numeroase gospodării 
colective au fost create cercuri ale 
învățămîntului de partid în care se 
studiază probleme ale economiei și 
organizării producției în G.A.C. Ac
tivitatea cercurilor, cînd ele sînt în
drumate cu grijă de organele de 
partid, se dovedește a fi de mult fo
los pentru pregătirea economică a 
colectiviștilor, așa 
corespondențele pe 
mai jos.

cum se arată în 
care le publicăm.

UN STUDIU CĂRE NE
ESTE DE MULT FOLOS

In gospodăria noastră există 8 
cercuri de studiu, în care învață 
113 membri de partid, 65 candidați 
și 48 de tovarăși din activul fără 
de partid. La cercul de studiere a 
economiei și organizării producției în 
G.A.C., în care studiem 17 cursanți, 
este propagandist tovarășul Mihai 
Fîcă, membru al Comitetului raional 
de partid Tg. Neamț. El ne explică 
clar problemele, folosește în expu
nerile lui multe date și fapte din 
activitatea gospodăriei noastre, ne 
îndrumă să tragem învățăminte din 
cele studiate pentru munca noastră. 
Folositoare ne sînt și broșurile tipă
rite anume pentru această formă de 
învățămînt, de către Editura Poli
tică.

In discuțiile la seminarul despre 
„Dezvoltarea proprietății obștești și 
justa folosire a fondurilor statutare 
în G.A.C. “ s-a arătat concret cum 
s-a dezvoltat fondul de bază al gos
podăriei noastre. Cu participarea tu
turor, a fest temeinic lămurită ideea 
că creșterea avutului obștesc este 
hotărîtoare pentru întărirea econo
mică a gospodăriei și sporirea veni- 
țțprilor colectiviștilor. S-a desprins 
concluzia că an de an averea ob-

R AÎD-ANCHETĂ

roabe etc. După spusele unor munci
tori, acestea zac aci de ani de zile. 
Se pare că șantierul 3-Onești, că
ruia îi aparțin, a uitat cu desăvîr- 
șire de ele. Cu vremea, o parte din 
fierul vechi a început să fie acope
rit cu pămînt sau cu materiale de 
construcții. Ce așteaptă gospodarii 
acestor materiale ?

Din păcate asemenea „gospodari“ 
am întîlnit și la atelierul mecanic 
al combinatului de cauciuc sintetic 
Onești. Aici o grămadă de ca
pete de țevi resturi de coloane și 
piese uzate se află chiar la in- 

' trarea în atelier, încurpînd circula
ția. Din cele 755 tone fier vechi cit 
trebuie să predea combinatul în a- 
cest an, nu se predasè pînă zilele 
trecute nici a suta parte. Delegatul 
I.C.M. Onești ne informează că de 
cîte ori se prezintă să ridice fierul 
vechi, șeful atelierului mecanic, tov. 
Vasile Antohi, îl sfătuiește : „Băia
tule, mergi de te plimbă cîteva 
zile. Pînă atunci noi...“ Iar cînd 
revine după cîteva zile este din 
nou „sfătuit“ să se plimbe. Ce-ar 
spune tovarășii din conducerea a- 
cestei unități dacă, atunci cînd s-ar 

.prezenta să ceară anumite cantități 
de metal nou necesar procesului de 
producție în atelier, ar fi „sfătuiți“ 
și ei, la rîndul lor... să se plimbe ?

...Combinatul chimic, poarta nr. 2. 
Și aici sînt posibilități de a se co
lecta cantități mai mari de fier 
vechi. In apropierea porții se gă
sesc diferite piese uzate, aruncate la 
voia întîmplării. O locomotivă veche, 
scoasă din uz, zace de doi ani chiar 
în marginea drumului de acces în 
combinat. De doi ani este cerută de 
I.C.M. și tot de atîta timp tovarășii 
din conducerea serviciului meca- 
nic-șef refuză să o predea pe motiv 
că vor să o dezmembreze ei. Dar 
pînă acum nu s-a întreprins ni

«IM
fi. A. C.

u

ștească trebuie mărită prin alocarea 
unor fonduri sporite din veniturile 
realizate de gospodărie.

Apoi am discutat cum se creează 
celelalte fonduri statutare, ca fon
dul de furaje, de semințe, de ajuto
rare, social-cultural etc. în cadrul 
seminarului s-a subliniat însemnăta
tea creării acestor fonduri și a folo
sirii lor cu spirit gospodăresc, răs
punderea pe care o au colectiviștii 
pentru sporirea producției agricole 
și folosirea chibzuită a zilelor 
muncă.

Modul în care se predau lecțiile și 
se desfășoară dezbaterile face ca 
toți ' cei înscriși să vină cu 
plăcere și interes la seminarii și ne 
îndreptățește să spunem că învăță- 
mîntul de partid în gospodăria noas
tră își atinge scopul, contribuie 
ridicarea nivelului de pregătire 
colectiviștilor și, prin aceasta, la 
tărirea gospodăriei.

CONSTANTIN HOBINCĂ 
colectivist, G.A.C. Războieni, 

raionul Tg. Neamț

la 
al 

în-

ÎN SPRIJINUL CREȘTERII
PRODUCȚIEI AGRICOLE
Inginerul agronom Valeriu Mican 

lucrează de mulți ani în gospodăria 
colectivă din Cășei, raionul Dej. El 
și-a cîștigat stima colectiviștilor prin 
priceperea și dragostea cu care îi 
îndrumă în munca lor. In acest an 
școlar a fost numit propagandist la 
cursul care a luat ființă în gospodă
rie pentru studierea economiei și or
ganizării producției agricole. „După 
lecțiile predate pînă acum — ne-a 
spus el — pot afirma că acest cerc 
își justifică pe deplin existența. Dis
cuțiile care au avut loc în seminarii 
i-au ajutat pe colectiviști să-și cla
rifice probleme de mare însemnă
tate pentru munca lor". 

mic în acest sens. Alături se gă
sesc și alte obiecte metalice împrăș
tiate, unele chiar dincolo de gardul 
care înconjoară combinatul. în în
treprindere există și un așa-zis de
pozit sau rampă de fier vechi. Am
bele denumiri sînt improprii, deoa
rece ceea ce se vede acolo nu sea
mănă cu un depozit sau rampă. Tot 
felul de materiale feroase se află 
împrăștiate pe o suprafață aprecia
bilă ; cu toate că există un fel de; 
boxe improvizate, acestea nu sînt 
folosite.

Combinatul, care anul trecut s-a? 
achitat exemplar și chiar și-a depă
șit sarcinile ce le avea în privința 
predării fierului vechi, a predat în 
acest an o cantitate mică față de 
posibilități. Tovarășul Nicolae Stîn- 
gu, din cadrul serviciului me- 
canic-șef, care se ocupă de această 
problemă, motivează că nu i se dau 
vagoane. In schimb, șeful servi-, 
ciului transporturi susține că se a-; 
sigură vagoanele, dar ele nu sînt 
încărcate întotdeauna în timpul 
prevăzut, ceea ce face ca uneori 
să fie retrase sau să se plătească lo
cație. Nu încercăm să lămurim a-, 
ceastă dispută, dar un lucru este 
cert : că aici problema colectării șij 
predării fierului vechi este subapre
ciată și că se impun măsuri urgente 
din partea conducerii combinatului, 
a organizației de partid pentru a 
determina o schimbare a situației.

Și o altă constatare de ordin mai 
general. Toate întreprinderile din 
Onești, vizitate în cadrul raidului 
nostru, dispun de cantități însemna
te de piese și obiecte din tablă și 
șpan cu un volum mare și greuta
te relativ mică. Uneori din această 
cauză un vagon de 20 tone se în
carcă efectiv doar cu 4—5 000 kg. 
Se impune procurarea unor prese 
care să baloteze resturile de tablă 
și șpanul spre a ocupa un volum cît 
mai mic.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

A

Iată o temă discutată: „Dezvolta
rea diferitelor ramuri de producție 
în G.A.C.“. La început ing. Mican 
a arătat cursanților necesitatea de 
a se ține seama în dezvoltarea 
ramurilor de producție de condițiile 
și resursele fiecărei gospodării, de 
veniturile pe care le poate realiza 
în acest fel gospodăria. Apoi proble
ma a fost analizată sub raportul po
sibilităților existente în gospodăria 
colectivă din Cășei. „La noi sînt con
diții bune pentru cultura cerealelor
— a arătat tov. Gavril Borodi, pre
ședintele gospodăriei. După cum 
știți, anul trecut, cu toate că vre
mea a fost cam zgîrcită în ploi, gos
podăria noastră a obținut la hectar 
1 876 kg grîu și 2 900 kg porumb. A- 
nul acesta am mărit cu 32 hectare 
suprafața ocupată cu porumb. Te
renul e pregătit“. Brigadierul Anca 
Petre a arătat că există încă rezer
ve de creștere a producției la hectar
— o dovadă fiind însuși faptul că 
sînt diferențe de recoltă de la o bri
gadă la alta, de la o echipă la alta.
El a propus să se extindă hibrizii, • 
care s-au dovedit a fi cei mai pro
ductivi.

Unii cursanți au subliniat că dez
voltarea sectorului legumicol are o 
mare însemnătate pentru întărirea 
economică a gospodăriei. Grădi
na de legume ocupă o suprafa
ță de 57 ha. Anul trecut ea a adus 
un venit de 637 000 lei. In discuții 
s-a amintit că anul acesta suprafa
ța cultivată cu legume va rămîne a- 
ceeași, 
ajungă 
realiza 
ducem 
într-o perioadă scurtă de timp — a 
arătat brigadierul Petre Bujor. Să 
organizăm în așa fel treaba, încît să 
producem legumele eșalonat, din 
primăvară, timpuriu, și pînă 
toamna“.

Din discuții a reieșit necesitatea 
de a spori cantitățile de legume tim
purii. Propagandistul a explicat în
semnătatea lor și a arătat că gospo-

dar veniturile vor trebui să 
la 960 000 lei. Cum se va 
aceasta? „Nu e bine-să pro- 
întreaga cantitate de legume

Cititorii ne sesizează
Mobilă fără scaune

Am intrat în magazinul „Mobila' 
din Lugoj să-mi cumpăr mobilă. 
Mi-am ales o garnitură, însă pînă la 
urmă n-am putut s-o cumpăr din ca- 

. uză ca nu avea scaune. Mi s-a spus 
să mai aștept. Cînd am revenit 
am găsii scaune, dar nu mai era 
mobila pe care doream s-o cumpăr.
A treia oară, dnd am venit la 

magazin, am găsit mobilă, am găsit și 
scaune, dar numai trei... și toate de 
alt model. Interesîndu-măj am aflat 
că întreprinderile IPROFIL-Rădăuți, 
IPROFIL-Focșani și altele livrează 
unele garnituri de mobilă fără scaune. 
Ar trebui ca fabricile să livre
ze garnituri de mobilă complete. 
(De la Tiberiu Pantovici, tehnician).

Ciment cu bilete de spectacol
Acum cîtva timp, avînd nevoie de 

ciment, am mers la depozitul bazei 
interraionale a cooperației de consum 
din Rm. Vîlcea. Cînd m-am dus să 
achit costul cantității de ciment ce
rute, am avut o surpriză : „Pînă na 
iei și două bilete de spectacol, hu-fi 
putem primi banii pe ciment" — mi 
s-a spus. Am plătit 10 lei pe două bi
lete. Deși n-am putut afla cînd și 
unde va avea loc spectacolul, trebuie 
să recunosc că Întreprinderea comer
cială interraională Rm. Vîlcea și 
U.R.C.C.-Argeș au grijă să ne și dis
trăm... Lăsînd gluma la o parte, mă 
întreb de ce se admite o asemenea 
practică? (De la Paul Rădună, șofer).

Două străzi — același nume
O stradă din Petrila a primit de cu- 

rînd numele de strada Zorilor. E un 
nume frumos. Numai că tovarășii de 
la sfatul popular au uitat că mai exis
tă o stradă cu același nume și fac
torii poștali încurcă corespondenta. 
(De la Petru Găină, muncitor).

Pe jumătate
După multă tărăgănare, la 24 no

iembrie 1963, I.A.L.-T. Vladimirescu
a început să execute unele repa
rații necesare la clădirea în care 
locuiesc. Dar le-a dus numai pînă la 
jumătate. în această situație, m-a sur
prins răspunsul dat de tov. ing. I. Lă- 
zău, vicepreședinte al comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular raional, și 
D. Calomfirescu, directorul I.A.L., la 
o sesizare pe care am trimis-o „Scîn
teii". In răspuns se arată că „actual
mente se execută reparații generale", 
că „lucrările de consolidare a fun
dației și de zidărie au fost terminate". 
Situafia este însă alta. In prezent nu 
se execută nici un fel de reparații 
generale, iar lucrările de consolidare 
a fundației și de zidărie sînt făcute 
numai pe jumătate. Asia înseamnă de 
fapt că și spațiul locativ mi-a 
fost înjumătății. Cînd se vor ter
mina oare cu adevărat aceste re
parații ? (De la Emil Medrea, str. 
Vulturilor 16).

Fără ușă, fără geamuri
Întreprinderea de gospodărie .oră

șenească Cîmpulung Moldovenesc a 
construit o sală de așteptare pentru 
călătorii care circulă cu autobuzele 
pe distanta Cîmpulung Moldovenesc- 
Sadova și retur. Dar această sală nu 
are nici geamuri, nici ușă. Așa că e 
tot una de aștepți afară, ori în „sală". 
Sînt aproape 5 ani de cînd s-a făcut 
această construcție. Este timpul ca în
treprinderea'de gospodărie orășenea
scă să ia măsuri pentru terminarea ei. 
(De la Helmut Gaiduș, muncitor).

dăria are condiții favorabile pentru 
introducerea acestor culturi. Gos
podăria dispune de o seră în care 
se pot produce răsaduri spre a fi 
plantate mai devreme în cîmp. Pen
tru protejarea culturilor împotriva 
intemperiilor gospodăria va achizi
ționa foi de polietilenă.

Gospodăria are și un sector zoo
tehnic dezvoltat. La suta de hectare 
teren revin 40 de bovine. Discutîn- 
du-se în seminar despre perspecti
vele acestui sector, brigadierul Oc
tavian Boldor, vicepreședintele gos
podăriei. Alexandru Mican, au ară
tat că se poate mări numărul de 
vaci cu lapte. S-a subliniat că va 
trebui desfășurată o muncă perse
verentă pentru selecția animalelor, 
oprindu-se de prăsilă cele mai bune 
exemplare.

Participanții la seminar au arătat 
că mărirea numărului de animale 
impune și asigurarea unei puternice 
baze furajere. Din discuții, oamenii 
au ajuns la soluții practice. Gospo
dăria are o suprafață însemnată de 
pășune, pentru care s-a propus în
tocmirea unui plan tehnic de îm
bunătățire. Ea va trebui, să fie cu- 

. rățată, grăpată și pe o bună parte 
însămînțată și îngrășată. S-a discu
tat și despre importanța cultivării 
unor plante furajere care să dea 
producții mari, cu o valoare nutri
tivă ridicată, cum sînt sparceta și 
ghizdeiul care valorifică mai bine 
terenurile sărace.

Cunoștințele dobîndite de colecti
viști în cerc, discuțiile purtate în 
seminarii au ajutat mult la întocmi
rea judicioasă a planului de pro
ducție pe 1964 ținîndu-se seama în

. mai mare măsură de posibilitățile 
gospodăriei, de experiența acumulată 
de colectiviști în decursul anilor.

TEODOR MARIAN

APEÎNARI ÎN LANȚ
In gospodăriile agricole colective 

din raionul Tr. Măgurele au fost în
ființate 4 cercuri de studiere a eco
nomiei și organizării producției în 
G.A.C. După ce au fost stabiliți pro
pagandiștii și a fost elaborată te
matica, s-a întocmit un grafic cu 
datele precise la care urmau să aibă 
loc lecțiile și seminariile în cercuri. 
In gospodării însă, lecțiile s-au a- 
mînat mereu și s-au ținut cu mare 
întîrziere, deși cursanții s-au dove-

In atelierul de restaurare a picturilor do la Muzeul de Artâ al R. P. Rom ine. Foto : Agerpre»

CA SĂ NUSS PIARDĂ CE S-A ClSTIGAT
Cosfel D. vagabonda pe străzi, dispărea 

mereu de acasă, legase cartea la gard. 
La vîrsfa de 10 ani era abia în clasa a 
ll-a elementară. Lipsit de supraveghere 
părintească, lăsat de capul lui, ajunsese să 
săvirșească și mici furturi. Din datele cu
lese cu privire la comportarea și condi
țiile în care a fost crescut, s-a ajuns la 
concluzia că dezvoltarea, formarea lui ca 
om folositor societăjii este primejduită, 
copilul fiind expus a deveni infractor, de
licvent precoce. Acjionînd ca factor de 
prevenire, tribunalul raional „T. Vladimi
rescu'’ din Capitală a hotărit, în august 
1961, să fie trimis la un institut de reedu
care.

Au trecut doi ani. O adresă a institutu
lui prin care se cere 
ca minorul Costel D. 
să fie redat familiei 
rezumă în cîteva rîn- 
duri schimbările sur
venite in acest răs
timp. Copilul a urmat școala mai departe, 
a obținut rezultate satisfăcătoare la învă
țătură. E sociabil, are acum o comportare 
normală,, e cuviincios, bine crescut. 
Exemplul celorlalți colegi, grija și solici
tudinea pedagogilor, exigenja lor au dai 
rezultate.

„Solicităm aceasta — se scrie în adresă 
— înfrucît minorul nu mai prezintă pro
bleme..."

Foarte bine. Ne bucură ori de cîte ori 
vedem on copil care s-a îndreptat, rein- 
trînd în rîndurile colegilor de vîrstă, sănă
tos, voinic, bine educat și cu tragere de 
inimă la învăfăfură. Copilul a fost, o bu
cată de timp, în mîini bune. In mîini bune 
e nevoie să se găsească și pe viitor, pen
tru a nu se pierde ce s-a cîștigat, pentru 
a se consolida și dezvolta rezultatele ob
ținute.

Putea familia asigura celui reîntors con
dițiile ca să nu mai fie tentat s-o apuce 
iarăși pe drumuri strîmbe ?

Cronica judiciara

dit-de la început dornici să studieze 
tematica anunțată.

Vina pentru aceste amînări o poar
tă însuși cabinetul raional de partid, 
care nu s-a îngrijit de pregătirea la 
timp a propagandiștilor. Numai pri
ma pregătire s-a făcut conform gra
ficului. Al. doilea seminar pentru 
propagandiști, care trebuia să aibă 
loc în decembrie, s-a ținut abia în 
ianuarie. Se pune întrebarea: de ce 
în gospodăriile colective din raionul 
Tr. Măgurele învăț.ămîntul de par
tid nu se desfășoară în pas cu alte 
raioane din regiunea București, cum 
sînt Fetești, Călărași, Titu, Roșiorii 
de Vede, unde lecțiile și seminariile 
se țin la datele stabilite ?

In prezent, sesizîndu-se de aceas
tă situație, biroul comitetului raio
nal de partid a luat măsuri pentru a 
asigura pregătirea la timp a propa
gandiștilor. In gospodăriile colective 
au fost trimiși activiști care să par
ticipe la lecții, seminarii. Aceasta va 
contribui la îmbunătățirea învăță- 
mîntului, desigur în măsura în care 
cercurile vor fi ajutate nu numai 
în respectarea programului calenda
ristic, ci mai ales în asigurarea unui 
bogat conținut de idei al dezbateri
lor din seminarii.

FLOREA CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

TEMATICA ADAPTATĂ 
CERINȚELOR EIECĂREI 

GOSPODĂRII
In cercul de studiere a economiei 

și organizării producției din comu
na Vînători, raionul Galați, învață 
președinții, membri ai consiliilor de 
conducere, brigadierii și unii colec
tiviști din cele două gospodării co
lective din comună. Lecțiile și se

IN EDITURA POLITICÄ
au mai apărut următoarele lucrări din colecția „Pentru cercurile de 

studiere a economiei și organizării producției în G.A.C.“
EM. ALEXANDRESCU : Organizarea muncii în gospodăria colec

tivă. Brigada permanentă de producție. Legătura dintre brigada 
G.A.C. și brigada de tractoare S.M.T. 24 pag. 0,25 lei.

P. VOICULESCU : Consiliul de conducere al G.A.C. Atribuțiile lui. 
24 pag. 0,25 lei

La această întrebare a fost chemată din 
nou să răspundă instanța de judecată, în
trunită pentru a dezbate cererea de mai 
sus. In prealabil s-a dispus efectuarea 
unei anchete sociale de către autoritatea 
tutelară. In instanță a luat cuvîntul repre
zentantul procuraturii ; a. vorbit apoi apă
rătorul minorului, un avocat desemnat a- 
nume pentru a apăra interesele lui, și; în 
fine, a pus concluzii și autoritatea tute
lară.

La ce concluzii s-a ajuns ? înfr-adevăr, 
copilul nu mai punea probleme ; dar con
tinua să pună probleme familia lui. Lipsea 
o viață normală de familie. Mama, fire 
violentă, era mereu în conflict cu vecinii, 
avea ieșiri necontrolate, folosea un voca

bular cu fotul nepo
trivit. Avea, de altfel, 
la activul ei, două 
condamnări pentru 
scandaluri. Cu prile
jul unei scurte vacan

țe a copilului în familie, s-a văzut că a 
continuat să-l lipsească de supravegherea 
părintească. Ambianța, mediul familiar ne
corespunzător nu erau de natură să inspire 
încrederea, siguranța că copilul va fi în 
mîini bune. Ce putea învăța, de la cine 
putea avea exemplul deprinderilor bune, 
cînd însăși educația celor chemați să-l 
educe lăsa de dorit ?

Totul este acum ca mama să caute să 
găsească în ea forța necesară pentru a-și 
revizui felul de a fi, comportarea, pentru 
a se putea ocupa pe viitor cu răspundere 
de educația copilului, de creșterea și 
dezvoltarea lui normală,. în cazul cînd îi 
va fi încredințat. Ca să-l schimbe însă în 
bine e nevoie, mai întîi, să se schimbe ea.

Pînă atunci, pe baza concluziilor inspi
rate de grija pentru interesele copilului, 
instanța de judecată a lost nevoită să 
considere inoportună întoarcerea lui în fa
milie.

V. SEBASTIAN

minariile sînt urmărite cu mult in
teres de cursanți. La aceasta contri
buie tematica cercului, axată pe 
problemele principale ale întări
rii celor două gospodării. Au fost 
prevăzute lecții pe temele: dezvol
tarea și folosirea gospodărească a 
fondurilor obștești, planul de pro
ducție și financiar al gospodăriei, 
sarcinile anuale de producție pe bri
găzi și altele. Intrucît gospodăriile 
se află în apropierea orașului și au 
condiții foarte bune pentru dezvolta
rea creșterii vacilor. în cerc s-au 
dezbătut teme ca: asigurarea bazei 
furajere, organizarea și normarea 
muncii în sectorul zootehnic etc.

Una din problemele care-i preo
cupă mult, pe colectiviști este folosi
rea mai bună a pămîntului. De a- 
ceea. pe această temă a fost prevă
zută o expunere. Ținînd seama că 
colectiviștii din Vînători au de plan
tat 120 hectare cu viță de vie și 
pomi fructiferi, în expunere s-a re
dat pe larg experiența colectiviștilor 
din satul Odaia Manolache (sat com
ponent al comunei Vînători) care au 
terasat și plantat cu viță de vie 
25 ha pămînt erodat, neproductiv.

Discuții vii s-au purtat în cadrul 
cercului și pe tema organizării muncii. 
Membrii consiliilor de conducere și 
brigadierii din cele două gospodării 
au avut cu acest prilej un util 
schimb de păreri despre felul cum e 
mai bine să fie organizate echipele 
și brigăzile, cum trebuie asigurată 
legătura dintre brigada de cîmp și 
brigada de tractoare etc.

îmbinarea justă a tezelor teo
retice cu problemele concrete ale 
economiei și organizării produc
ției în cele două gospodării re
prezintă un factor important în rea
lizarea unui învățămînt eficient.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii"

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Lacul lebedelor — .(orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Opereta 
cîntă dragostea — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) ; Orfeu în infern — (orele 19) ; (Sala 
Studio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : 
Act venețian — (orele 19,30). ; (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu. Măgureanu nr. 1) : O- 
restla — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Săhia nr. 76 A) : Noaptea ,e 
un sfetnic bun — (orele 19,30), Teatral 
de Comedie : Șeful sectorului suflete — 
(orele 19,30). Te'atrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Ascensiunea lui Artüro Ui 
poate fi oprită — (orele .19,30). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str. C. 
Miile) ; Ocolul pămîntului în so de zile
— (orele 20) ;. (Sala din str. Eremia Gri- 
gorescu, fost cinema „V. Alecsandri“) : 
Băiatul din banca a doua — (orele 16). 
Teatrul evreiesc de stat : Firul de aur
— (orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20)“; (Sala din Calea Vie. 
toriei nr. 174) : Concertul cîntărețului 
italian Nico Ventura — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Povestea 
porcului — (orele 16). Circul de stat : 
Circul florilor de gheață — (orele 19,30).

Pași spre lună : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30,- cu seria de' bilete 
nr. 985), Patria (9; 11; 13; 15; .17; 19; 21). 
Rusalka — cinemascop • Republica (9,45; 
11,45; 14; 16,30;- 18,45"; 21), Grlvița (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Flamură (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Hoțul din San Marengo : 
Carpați (10; 12; 14; 16),' Capitol (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Giuleștî (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Aurora (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Modern (9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20). 
Seara prietenilor filmului : Carpați (o- 
rele 19). Inculpatul „1 040“ : București 
(9,30; 11,15; 15; 17; 19; 21), Excelsior (10; 
12; 14; 16, 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Cascada diavolului : Festival (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). Viață sportivă: 
Victoria (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30), To. 
mis (9; 11,45; 14;30; 17,30; 20,30)1 Melodia 
(Ï0; 12,15; 15.30; 18; 20,30). Ucigașul și 
făta: Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
20.30) , Cotroceni (15; 17; 19; 21). A 12-a 
noapte : Lumina (de la orele 9,45 la o- 
rele 13 rulează în continuare ; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Nu'-i loc pentru al treilea : Union (15,30; 
18; 20,30). Program de filme pentru co
pii : Doina (orele 10). Magazin film : 
Doina (11,30; 14.30; 16,30; 18.30; 20.30), Da
cia (10; .11,45; 13,30; 15,30; 17.15; 19; 21), 
Flacăra (14,30; 16.30; 18,30; 20,30).. Un ci. 
clu de filme documentare : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în con
tinuare , 19; 21). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : înfrățirea intre popoare 
(10; 16; 19,30) Volga (10,30; 14; 19,30). 
Haiducul de pe Ceremuș : Cultural (15; 
17; 19; 21). Pisica de mare; Buzești 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Elena din Trola
— cinemascop: Crîngași (14; 16,15;. 18,30; 
20,45). Ultimul tren din Gun Hill ; u- 
nirea (11; 16; 18; 20). Qivitoq : vitan 
(15,30; 18; 20,30). A dispărut o navă : 
Munca (15; 17; 19; 21). Medicamentul care 
ucide (ambele serii) : Popular (16; 19,30). 
Jurnalul Annei Frank — cinemascop : 
Arta (15; 17,45; 20,15), Viitorul (14,30) 17,30;
20.30) . Mamelucul : Moșilor (15,30; 18;
20,30).  Atențiune, părinți ! : Cosmos (16; 
18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). Cartouche
— cinemascop : Colentina (14; 16; 18; 
20). Podul ; Luceafărul (16; 18;15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Iurta de âur?: Progre. 
sul (15,30; 18; 20,15). A treia repriză — 
cinemascop: Drumul Sării (16; 18; 20). 
Agatha, lasă-te de crime ! : ^Ferentari 
(15; 17; 19; 21).
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CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a - menținut 

rece. Cerul a fost variabil, }&iai mult 
noros în vestul țării. Au căzpt ninsori 
temporare în Ardeal. Vîntul. a suflat 
slab pină la potrivit cu' intensificări lo
cale din sectorul vestic. . Temperatura 
aerului ia orele 14 era cuprinsă între 
5 grade la Craiova. Calafat, Beçhetu și 
minus 6 grade la Dej, Brașov, Avră- 
meni și Corugea. In București'; Vremea 
à fost închisă, cu cerul mai mult aco
perit. Vîntul a suflat potrivit din sec
torul sud-vestic. Temperatura maximă 
a , fost', de' zero grade.

Timpul, probabil pentru zilele de 13, 14 
și 15 februarie. In țară : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații mai 
frecvente în Ardeal și nordul Moldovei. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor 
fi cuprinși? între minus 2 grade și mi
nus 12. grade, local mai coborîte. iar 
maximele intre plus 4 grade și minus 6 
grade. In București ■ vreme umedă, cu 
cerul mai: mult noros. Temporar pre- 
cipitațiip Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura în creștere ușoară.
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@ Sortimente noi de materiale didactice 
din mase plastice© Hărți în relief

® Trusa cu semiconducLori
© Eliminarea gipsului

O scurtă vizită la întreprinderea 
de material didactic din București 
a Ministerului învățămîntului ne 
oferă prilejul de a arăta ce ma
teriale didactice se pregătesc 
pentru viitorul an școlar. Din
tre cele 29 de produse noi pe 
care întreprinderea le va trimite 
școlilor medii amintim : termoelec- 
tromagnetul, cu ajutorul căruia se 
poate demonstra transformarea di
rectă a căldurii în electricitate, pe 

. baza fenomenului de termoelectri- 
citate ; trusa necesară la demons
trarea condițiilor de echilibru a 
corpurilor ; mașina magnetoelectri- 
că pentru evidențierea principiilor 
de bază ale tipurilor frecvente de 
mașini electrice — de curent con
tinuu și curent alternativ mono 
și trifazic. Familiarizarea elevilor 
cu noțiunile de bază de topometrie 
și cu calculele trigonometrice pen
tru determinarea înălțimilor și a 
distanțelor va fi înlesnită de un 
nou aparat. Se pregătește și un 
planiglob în relief. întreprinderea 
va produce diapozitive color cu 
texte subtitrate fotocopiate, astfel 
încît literele să fie lizibile pe orice 
fond de imagine.

La sectorul biologie se poate ve
dea un bob de grîu mult mărit, pe 
care se disting cu ochiul liber toa
te detaliile, pînă și grăunții de 
amidon, iar alături, pe secțiunea 
unei frunze de trifoi, de asemenea 
mărită, se pot vedea epiderma, 
țesutul palisadic și cel lacunar. 
Acestora li se alătură un vîrf de 
rădăcină, o secțiune de tulpină și 
diferite alte mulaje ajutătoare in 
predarea științelor naturale și a 
obiectului „Agricultura". La sec- 

. ția de prototipuri, tînărul inginer 
Marius Donici, un inovator pasio
nat, se ocupă în prezent de pro
ducerea în serie a două truse : una 
pentru experiențe cu semiconduc- 

' tori și una pentru lucrări de elec
tromagnetism, pe care le-a prezen
tat la ultimul concurs de creație a 
materialelor didactice, primind 
două premii.

prilejul 
didac-

Prin scrisori, cit și cu 
unor consfătuiri, cadrele 
tice, care folosesc în școli pro
dusele întreprinderii, au făcut su
gestii și propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea calității materialelor 
didactice. Analizînd observațiile 
întemeiate ale pedagogilor, ingine
rii și tehnicienii din I.M.D. se stră
duiesc să confecționeze materiale 
didactice care să corespundă nu 
numai din punct de vedere func
țional și pedagogic, ci și ca 
aspect exterior, greutate, volum., 
ușurință in manipulare etc' în a- 
cest scop sînt utilizate în produc
ție diferite materiale noi. Masele 
plastice au pătruns în toate secții
le. Gipsul greoi și sfărîmicios a 
fost înlocuit. Hărțile geografi
ce în relief și carcasele pentru 
aparatele electrice sînt confecția-

nate în tot mai mare măsură din 
mase plastice, rezistente, ușoare și 
estetice.

în afară de fișa de calitate, fie
care nou produs va fi însoțit și de 
un chestionar, prin care întreprin
derea solicită învățătorilor și pro
fesorilor să menționeze cum se 

; comportă aparatele, sugestii și e- 
ventuale propuneri de îmbunătăți
re. Și pe această cale, colectivul de 
muncă din întreprinderea de ma
terial didactic caută să îmbunătă
țească în continuare calitatea pro
duselor, să valorifice experien
ța pedagogică a cadrelor didactice, 
pentru a înlesni elevilor înțelege
rea și însușirea cit mai temeinică 
a lecțiilor.

FRANCISC STORCH

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă, Arso Milatovici, a o- 
ferit marți după-amiază un cocteil 
în. cinstea delegației Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia condusă de tovară
șul Svetozai’ Vukmanovici-Tempo, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din R.S.F. 
Iugoslavia; care face o vizită în 
tara noastră.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
CeaușeȘcu, Alexandru BîrlădeanU, 
Leonte Răutu, Martin Isac, președin
tele C.C.S., S. Bughici, P. Niculescu- 

.Mizil, I. Popescu-Puțuri, Ghizela 
Vass, membri ai Ç.Ç. al P.M.R., Gh. 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai Prezidiului 
C.C.S., activiști ai sindicatelor.

Cocteilul, s-a desfășurat- într-o at
mosferă prietenească.

La întreprinderea de material didactic se lucrează la asamblarea 
unor noi aparate pentru laboratoarele școlare

Foto : R. Costin

•A-
Continuîndu-și călătoria prin țara 

noastră, delegația sindicatelor iu
goslave, condusă de tovarășul Sve
tozar Vukmanovici-Tempo, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia, a 
vizitat luni orașul Onești. Oaspeții 
au vizitat rafinăria de petrol și Com
binatul chimic Borzești. Membrii de
legației au fost informați despre dez
voltarea orașului și unităților indus
triale construite aici în anii regimu
lui de democrație populară. La în-

INFORMAȚII
Acad. Tudor Vianu, membru în 

Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O., 
a plecat la Paris pentru a participa 
la lucrările Comitetului special al 
Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
care se vor desfășura 
Franței între 13 și 25

■A-
La Casa de cultură 

din Cluj a avut loc un 
pe tema „R. P. Romînă peste hota
re“. Au fost ținute referatele : „Con
tribuția R. P. Romîne la consolida
rea păcii și securității internaționa
le“, „Relațiile comerciale externe ale 
R. P. Romine“, „Științele tehnice, 
biologice și medicale din R. P. Ro
mînă peste hotare“ și „Creația și arta 
interpretativă romînească“. La sim
pozion au luat parte profesori, con
ferențiari universitari și alte cadre 
didactice din institutele de învăță- 
mînt .superior din Cluj.

(Agerpres)

în capitala 
februarie.

a studenților 
simpozion

tV

cheierea vizitei, tovarășul Svetozar 
Vukmanovici-Tempo a mulțumit pen
tru călduroasa primire și a apreciat 
înaltul nivel tehnic al instalațiilor, 
arătînd că ceea ce s-a făurit la 
Onești constituie o frumoasă reali
zare cu care, pe drept cuvînt, po
porul romîn se poate mîndri. In 
cursul zilei de marți, delegația a vi
zitat gospodăria agricolă de stat Odo- 
bești.

(Agerpres)

Comuniștii, oamenii muncii , din 
Italia sărbătoresc- astăzi împlinirea 
a 40 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului „l’Unitâ“, 
organul Partidului Comunist Italian.

Primul număr din „l’Unitâ" a a- 
părut lai Milano, în condițiile grele 
create de instaurarea fascismului. Nu
mele însuși al ziarului, sugerat dt 
Antonio Gramsci, unul din fondatorii 
partidului comunist, simboliza che
marea pe care comuniștii o adresau 
clasei muncitoare și întregului popor 
la unirea forțelor pentru doborîrea 
regimului fascist, împotriva exploa
tării, politicii colonialiste și pregăti
rilor de război, pentru făurirea unei 
orînduiri drepte, socialiste.

In tot cursul celor patru decenii, 
în anii deosebit ae grei ai celui de-al 
doilea război mondial și ai rezisten
tei antifasciste armate a poporului 
italian, ziarul a purtat în mase a- 
ceastă chemare, adesea cu multe 
eforturi și cu grele sacrificii ale co
lectivului său redacțional, ale țipă- 
ritorilor și ale difuzorilor săi.

După eliberarea Italiei de sub ju
gul fascismului, „l’Unitâ“, care în 
anii războiului a dobîndit un puter
nic prestigiu, a devenit repede un 
mare ziar de mase. A luat ființă a- 
sociația denumită „Prietenii ziaru

lui M’Unità“, în rîndrir.ile căr^eiâ se 
numără -zeci de piri. de ‘ membri. ■

Călăuzindu-se de ideile marxism- 
leninismului, „l’Unitâ" își aduce con
tribuția 1.-. lupta P. C. Italian și a tu
turor forțelor muncitorești și demo
cratice din Italia pentru Interesele 
celor ce muncesc, pentru dezvolta
rea libertăților democratice, pentru 
socialism, pentru promovarea unei 
politici de destindere și pace. „L’U
nitâ“ militează pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice între ță
rile cu orînduiri sociale diferite, 
pentru întărirea prieteniei dintre po
porul italian și popoarele țărilor so
cialiste.

„L’Unitâ", care se difuzează zilnic 
în circa o jumătate de milion de 
exemplare, iar duminica în- peste un 
milion de exemplare, este un ziar 
combativ, popular, iubit de oamenii 
muncii din Italia, stimat și prețuit 
de oamenii muncii, de forțele' de
mocratice și progresiste din cele
lalte țări, ■ '

Cu prilejul sărbătorii sale de as
tăzi, urăm, redacției ziarului frățesc 
„l’Unitâ“ și întregii prese comuniste 
din Italia' noi succese în nobila acti
vitate pe care o desfășoară în inte
resul cauzei păcii, democrației și 
socialismului.

Evo^wția stațiilor cosmice 
„ESektron-r4 și „Eiektron-2“

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Cer
cetarea păturilor superioare ale at
mosferei și a spațiului cosmic cu a- 
jutorul stațiilor cosmice științifice 
„Elektron-1“ și ,,Elektron-2“ conti
nuă cu succes.

La 10 februarie stația „Elek- 
tron-2“ a intrat din nou în zona ra- 
diovizibilității de pe teritoriul Uniu
nii Sovietice și legăturile cu ea au 
fost reluate. La 11 februarie, ora

18, ora Moscovei, stația „Elektron-1" 
a înconjurat Pămintul de 104 ori ; în 
această perioadă stația „Elektron-2" 
a efectuat peste 13 rotații. în jurul 
Pămîntului.

Legăturile prin radio cu cele două 
stații și recepționarea de la aceste 
stații a informațiilor științifice se 
efectuează în conformitate cu pro
gramul stabilit.

La tenis de masă

C S, M Cluj in finala „Cupei 
campionilor europeni“

CLUJ (coresp. „Scînteii“). Marți 
seara s-a desfășurat la Cluj întîl- 
nirea internațională de tenis de 
masă din cadrul semifinalei „Cu
pei campionilor europeni“, dintre, 
campioana țării noastre C.S.M. Cluj 
și echipa Vörös Meteor-Budapesta. 
Victoria a revenit echipei C.S.M. 
Cluj cu scorul categoric de 5—0.

Iată rezultatele : Radu Negulescu- 
Földi Laszlo 2—0 (21—19; 21—17).
Adalbert Rethi-Fahazi Ianos 2—0 
(21—10 ; 22—20). Dorin Giurgiucă- 
J^ncsô Joszef 2—0 (21—11 ; 21—14). 
Éadu NegulesCu-Fahazi Ianos 2—0 
(21—18; 21—19) și Dorin Giurgiucă- 
Földi Laszlo 2—0 (21—19 ; 21—18).

Campsonate, competiții
TENIS DE MASĂ. — Mîine în 

sala, sporturilor de la Floreasca va 
începe concursul internațional, de 
tenis de masă cu participarea unor 
jucători de valoare din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. F. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, Anglia și 
R. P. Romînă. întrecerile, sînt 
așteptate cu interes, întrucît pe 
lista participanților figurează nume 
cunoscute în arena internațională, 
în probele feminine, vicecampioana 
mondială Maria Aletxandru, fosta 
campioană europeană Eva Koczian 
(R.P.U.), Diana Rowe, Mary Shan
non (Anglia), Inge Harst (R. F. Ger
mană), Ella Constantinescu și altele. 
La masculin vom revedea la mesele 
de.„joc pe iugoslavii Vecko, Marko- 
vici, Korpa, pe maghiarii Fahazi. 
Roszas, pe cehoslovacii Stepanek, 
Kunz, care vor lupta pentru victorie 
alături de reprezentanții țării noas
tre Radu' Neguleșcu, Dorin Giur- 
giucă, Adalbert Rethi sau Gh. Co- 
bîrzan, considerați și ei ca favoriți 
ai concursului. Programul de mîine 
începe la ora 17,30, cînd, concomi
tent, la patru mese, vor avea loc pri
mele . meciuri ale turneului pe 
echipe. Deosebit de pasionante se 
anunță partidele feminine R. P 
Ungară — R. F. Germană, Anglia— 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Romînă—R.F. 
Germană și cele masculine R. P. 
Romînă — R. S. Cehoslovacă, Iu
goslavia — R. P. Ungară. Vineri,

sîmbătă și duminică, întrecerile se 
dispută dimineața (între 9-13) si 
după-amiaza (17,30—21).

★

BOX.- Sîmbătă seara, de la ora 18, 
se va desfășura în sala Dinamo o 
interesantă reuniune de box în ca- . 
drul căreia vor. evolua cei mai va
loroși pugiliști ai cluburilor Dinamo 
și Progresul. Printre alții vor urca 
treptele ringului A. Verdeș, Șt. 
Bîrsu, M. Dumitrescu (Dinamo), A. 
Bariciu, C. Rusu, Mihai Mariuțan, 
Gh.- Constantin (Progresul).

★

FOTBAL. Amatorii de fotbal 
bucureșteni pot urmări joi de la o- 
rele 15,30 pe terenul Timpuri noi 
(cal. Duclești) jocul amical dintre e- 
chipele Steaua și Flacăra Roșie.

*
SCHI. La Poiana Brașov se desfă

șoară sîmbătă și duminică întrece
rile primei etape a competiției de 
schi pe echipe „Cupa R. P. Romine“, 
în program figurează întreceri de 
slalom special și uriaș și probe de 
fond pentru seniori, senioare, ju
niori. Duminică , va avea loc și un 
concurs de sărituri de la trambulină. 
La startul probelor vor fi prezenți 
cei mai valoroși schiori din întreaga 
țară, cu excepția lui N. Pandrea, j 
Ilonei Mikloș și Gheza Temeri care ' 
sînt plecați la Universiada de iarnă 
din R. S. Cehoslovacă.

Isa cstsva Bfâradwi
<B In drum spre fără, echipa de hochei 

pe gheață a Japoniei, care a participat la 
J.O. de la Innsbruck, a evoluat la Co
penhaga în compania selecționatei Dane
marcei, Ho'cheiștii japonezi'au terminat 
învingători cu scorul de 7-4 (2-2 ; 3-1 ; 
2-1).

© Tradiționala competiție de schi pen
tru „Premiul Kandahar" se va desfășura 
la sfîrșitul acestei săptămîni la Garmisch 
Partenkirchen. Cea de-a 29-a édifié a a- 
cestei competifii reunește schiori din 11 
țări, printre care Elvefia, Franfa, Austria, 
Italia, R. F, Germană și altele. Concursu
rile constituie o revanșă a probelor de 
schi din cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck.

<0 Pe plan international cel mai de 
seamă eveniment fotbalistic al acestei 
săptămîni îl constituie fără îndoială me
ciul retur dintre echipele Real Madrid 
și A. C. Milano din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor europeni". 
Jocul se va disputa mîine la Milano. In 
primul meci, Real a cîștigat cu 4-1.

© La 25 februarie la Miami Beach, ac
tualul campion mondial de box la cat. 
grea, Sonny Liston, își va pune titlul în 
joc în fafa altui boxer negru, Casius 
Clay. într-un interviu acordat reprezen
tanților presei sportive, celebrul boxer 
negru Henry Armstrong, cu ani în urmă 
triplu campion mondial, a declarat : 
„Clay este cu 10 ani mai tînăr decît Lis
ton. El are de partea sa tinerefea și vi
teza în execufie. Dacă va ști să aplice o 
tactică adecvată, cred că Clay poate ob
ține victoria". (Agerpres)

Brigăzi- științifice la sate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Pe 

lingă comisiile de răspindire a cu
noștințelor cultural-științifice din re
giunea Ploiești funcționează 98 de 
brigăzi științifice, alcătuite din profe
sori, medici, juriști, ingineri agronomi 
și alți intelectuali. în ultimele 3 luni, a- 
ceste brigăzi au avut 320 de întîlniri 
cu sătenii și au răspuns la peste 4 000 
de întrebări, lămurind probleme de 
agrozodtehnie, știință popularizată, po-' 
litică' internațională etc. La întîlnirile 
cu ' brigăzile științifice au participat 
peste 100 000 de persoane — colecti
viști, mecanizatori ș.a.

Explorind frumuseți 
ale adîncurilor

Cercetătorii de la Institutul de speo
logie „Emil Racoviță" al Academiei 
R. P. Romîne studiază în laborator 
materialul cules cu prilejul lucrărilor e- 
fectuate anul trecut în peșteri. Anul a- 
cesta speologii vor continua cercetarea 
peșterilor din Munții Apuseni, din re
giunile Hunedoara, Banat, Oltenia, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Dobrogea 
și a apelor subterane din aceste regiuni. 
Unele peșteri — Topolnifa din Oltenia, 
Șura Mare din regiunea Hunedoara, și 
cîteva din Munții Apuseni — vor fi 
studiate în mod deosebit în vederea 
elucidării unor probleme științifice : 
legătura rețelei acvatice subterane cu 
cea de la suprafață, fauna peșterilor 
etc. Pentru punerea în valoare a fru
museții unora dintre aceste peșteri, de 
proporții monumentale, vor fi făcute 
diferite amenajări. Totodată, vor fi con
tinuate cercetările asupra unui mediu 
de viață descoperit pentru prima oară 
anul trecut în Dobrogea, mediu re
prezentat de fisurile rocilor. Aceste fi
suri sînt populate cu sute de specii de 
nevertebrate.

Măsuri eficiente pentru extinderea 
procedeelor moderne

Catastrofă în Oceanul Pacific
CANBERRA 11 (Agerpres). — In 

timpul unor manevre navale, con- 
tratorpilorul australian „Voyager" și 
portavionul „Melbourne“ s-au cioc
nit luni în largul oceanului Pacific, 
la 125 mile de coasta sudică a Aus
traliei. Canfratorpilorul (2 800 tone) 
a fost’rupt’în două. Partea dinainte 
a contratorpilorului s-a scufundat 
imediat. Portavionul nu a suferit de
cit o ușoară avarie. .

Imediat după ciocnire s-a inițiat o 
mare acțiune de salvare. Avioane, 
elicoptere și vase au participat în 
cursul zilei de luni și noaptea spre

marți la acțiunile de căutare a su
praviețuitorilor. Cu toate acestea, 
pînă în dimineața zilei de marți, 85 
din cei 300 de membri ai echipaju
lui contratorpilorului, printre care 
și căpitanul vasului, nu au fost gă
siți.

Premierul australian, Menzies, a 
declarat că această catastrofă este 
fără precedent în timp de pace în 
istoria marinei australiene și a or
donat efectuarea unei' anchete pu
blice asupra cauzelor catastrofei și 
pentru a stabili responsabilitățile.

BEZSATERSLE Dm CONSILIUL

DE SECURITATE ÎN PROBLEMA

KASMIRULUI

NEW YORK 11. (Agerpres). — La 
10 februarie, Consiliul de Securitate 
s-a întrunit din nou pentru a con
tinua dezbaterea problemei- Kașmi- 
rului. In cursul ședințelor de' pînă 
acum ale Consiliului și-au expus 
punctele de vedere numai părțile 
interesate, India și Pakistan.

In ședința din 10. februarie, repre
zentanții Coastei de Fildeș și Maro
cului au sugerat o serie de măsuri 
îndreptate--spre soluționarea proble
mei Kașmirului. Reprezentantul 
Coastei de Fildeș a preconizat ca 
președintele Consiliului de Secu
ritate să ceară celor două părți să 
restabilească uri clirriat de înțelegere 

.și armonie ...între .celg $p.ua comuni
tăți din Kașmir și să înceapă trata
tive în vederea soluționării pașnice 
a diferendului. Reluarea .tratativelor 
între cele două părți în vederea .gă
sirii unei soluții pe baza drepturilor 
poporului din-Kașmir a fost cerută 
și de reprezentantul Marocului. Re
prezentantul ' britanic și-a exprimat 
în linii mari sprijinul față de pro
punerile celor două țări africane.

-s mii[ socialism
Canalul Volga-Baltica

Ecluza Cerepoveț a canalului Volga-Baltica

La bazinul Floreasca, zilnic sînt prezenți Ia antrenamente sau la con
cursuri de veriiicare înotătorii (ccnsacrati sau începători) din cluburile 
sportive bucureștene. Iată în fotografie momentul startului la proba de 

400 m liber-fete

(Urmare din pag. I-a)

țineri ale unor cadre tehnice pri
vind introducerea procedeelor și 
metodelor noi de lucru, să popu
larizăm larg avantajele lor.

Un rol de seamă au instalațiile 
de prelucrare a minereurilor. Cu 
ajutorul lor se înlătură partea ste
rilă din minereu și se produc con
centratele necesare procesului me
talurgic. Ne revine sarcina ca aici 
să urmărim obținerea unor randa
mente sporite de extracție și o ca
litate superioară a concentrației în 
metal, pentru a elimina pierderile 
și a ușura extragerea metalelor 
respective.

Datorită compoziției mineralogi
ce a substanței minerale utile și 
elementelor sterile care intră în 
procesul de preparare, practica 
ne-a arătat că trebuie aplicat pen
tru fiecare minereu un flux tehno
logic specific. Deși rezultatele obți
nute pînă acum în acest domeniu 
reprezintă un progres însemnat, to
tuși este nevoie să dăm o atenție 
mai mare folosirii utilajului și apli
cării procesului tehnologic de sepa
rare și îmbogățire.

Aplicarea metodei de prelucrare 
selectiv-colectivă și de flotare în 
două stadii a rezolvat o serie de 
probleme dificile în obținerea con
centratelor pe elemente din mine-

litatea concentratelor și a randa
mentelor de extracție. La flotația 
exploatării Băiuț s-au obținut, anul 
trecut, randamente de extracție cu 
circa 8 la sută mai bune decît în 
1962, redueîndu-se prețul de cost pe 
tona de concentrat cu 24 la sută. 
La exploatarea minieră Baia Sprie, 
prin aplicarea metodei de separare 
a concentratelor, conținutul de me
tal în concentrat a crescut de a- 
proape două ori ; s-a îmbunătățit 
simțitor și procesul metalurgic de 
extragere a metalului respectiv. In 
domeniul preparării avem însă 
multe de făcut, mai ales pentru a 
îmbunătăți calitatea concentratelor, 
în special la minereurile obținute 
din zăcămintele noi. Procedeele de 
preparare a acestor concentrate pot 
fi încă mult perfecționate.

Controlul și urmărirea fluxului 
tehnologic în instalațiile de prepa
rare, prin mecanizarea și automati
zarea utilajului — în acest scop am 
și prevăzut unele măsuri — vor a- 
sigura creșterea producției și a pro
ductivității muncii la instalațiile 
amintite. Menținînd un flux cons
tant, se va obține și o calitate mai 
bună a concentratului.

Introducerea noilor procedee teh
nologice constituie o preocupare de 
seamă a colectivelor din minele 
trustului nostru. Muncitorii, ingine
rii, tehnicienii și maiștrii depun o 
muncă perseverentă, pasionantă,

Pe traseul noului canal 
care va uni fluviul Vol
ga cu Marea Baltică au 
fost terminate principa
lele lucrări de construc
ție, urmînd ca in primă
vară el să fie dat in între
gime în folosință — rela
tează presa sovietică. A- 
ceastă cale navigabilă va 
înlocui vechiul canal 
Mariinski, care nu mai 
putea face față necesită
ților mereu crescînde ale 
transporturilor. Milioane 
de tone de încărcături — 
grîne, produse petrolie
re și chimice, metale 
destinate Leningradului 
și regiunilor de nord- 
vest, la fel ca și mi- 
nereurile din peninsu
la Kola destinate re
giunilor centrale ale 
R.S.F.S.R. — trebuiau 
transportate pe calea fe
rată din cauză că vechiul 
canal avea o capacitate 
prea mică de trecere, 
îri sectorul cel mai greu, 
de la lacul Onega 
pînă la Cerepoveț, situat

pe lacul de acumulare 
Rîbinskoe, canalul avea 
38 de ecluze. Noua cale 
navigabilă va avea nu
mai șapte ecluze, utilate 
cu tehnica cea mai mo
dernă. Circulația navelor 
se va accelera de 2—3 
ori, iar durata navigației 
mărfurilor se va reduce 
de la cinci, la numai 
două zile. Tonajul vaselor 
care vor naviga pe canal 
va crește, de la 700 tone 
în prezent, la 2 700 tone. 
Ulterior, pe acest canal 
vor putea circula nave cu 
un tonaj și mai mare.

Noul canal Volga-Bal
tica va oferi turiștilor po
sibilități de a face călă
torii de agrement cu mo
tonavele din Leningrad 
pină la. Astrahan, la Ma
rea Caspică, și chiar pină 
la Rostov pe Don. De re
marcat că toate lucră
rile de construcție ale 
noului canal ' au fost e- 
fectuate fără oprirea na
vigației.

Cursuri agrozootehnice ia sate

reurile complexe. Acest procedeu 
ca și altele, folosite la Rotațiile din 
Baia Sprie, Baia Borșa și Băiuț, au 
adus îmbunătățiri simțitoare în ca-

convinși că pe această bază vom 
putea livra industriei minereuri în 
cantități tot mai mari și de bună 
calitate.

In satele din R. P. 
Bulgaria peste 520 000 de 
oameni urmează cursu
rile agrozootehnice în 
timpul iernii. In cadrul

învățămîntului de la sate, 
Academia Agricolă de 
Științe organizează cursu
ri, la care predau specia
liști și oameni de știință.

Economia R. P.
După cum transmi

te agenția P. A. P., Di
recția Centrală de Statis
tică a R. P. Polone a dat 
publicității rezultatele în
deplinirii planului econo
miei naționale pe anul 
1963.

In anul 1963, valoarea 
producției industriale 
globale a sporit cu 5,5 la 
sută față de anul 1962. 
Planul economiei națio
nale a fost îndeplinit în 
proporție de 100,6 la sută. 
Nu a fost îndeplinit pla
nul producției bunurilor 
de consum.

In industria construc
toare de mașini și elec
trotehnică, în producția 
mijloacelor de transport 
și în industria construc
țiilor metalice ritmul de 
creștere a producției a 
fost, ca și în anii prece- 
denți, mai ridicat decit pe 
întreaga industrie. A 
crescut considerabil par
tea energiei electrice ob
ținute pe bază de cărbu-

S e i m b u 
asistența

în provincia Ha Bac 
din R. D. Vietnam a fost 
inaugurat recent spitalul 
Bien Dong, care va acor
da asistență medicală 
populației din două dis
tricte de munte. în tre
cut, bolnavii trebuiau să 
se deplaseze la spitalul

Fabrică
La Budapesta, pe stra

da Szentendrei, se cons
truiește prima fabrică de 
case din R. P. Ungară. 
Hala centrală a acestei 
întreprinderi moderne va 
avea o lungime de 108 
metri și o lățime de 50 
metri. Aici se vor produ-

Polone in 1963
ne brun. Siderurgia n-a 
îndeplinit . în . întregime 
sarcinile de plan.

Producția agricolă glor. 
bală a sporit cu, 3,8. la 
sută față de anul 1962,. 
dar a fost cu 2,5 la sută 
mai mică decit nivelul 
prevăzut de plan. Pro
ducția vegetală a crescut 
cu 11,3 la sută., ..producția 
sectorului zootehnic a 
scăzut eu 6,1 la sută. ■ :-

Investițiile capitale în. 
economia socialistă, fără; 
cooperativele agricole de' 
producție, cercurile agri
cole și cooperația pentru 
construcția de locuințe, au 
reprezentat anul trecut' 
103,6 miliarde zloți (creș
terea reprezintă 2,4 la 
sută). Au fost date în ex
ploatare o serie de obiec
tive importante.

Potrivit datelor preli
minare, venitul național 
a crescut cu 5,5 la sută.

La sfîrșitul anului tre
cut, populația Poloniei a 
fost de 30,9 milioane per
soane.

ia tă testey J 
medicală
din capitala provinciei, 
la o distanță de 60 kilo
metri. Noul. spital are 
mai multe secții — de ' 
chirurgie, ginecologie, pe
diatrie etc. — și este în
zestrat cu instrumente și 
aparate medicale mo
derne.

de case
ce anual 1 800 de-aparta
mente finisate. Primele 
locuințe vor fi montate în 
noul cartier budapestan 
„Kelenföld“. Apartamen
tele vor avea instalațiile 
necesare pentru tot con
fortul.

p.ua
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In pregătirea Conferinței 0. N. UGENEVA

încetarea focului în nordul Irakului
Declarațiile președintelui Aref și generalului Mustafa Barzani

GENEVA 11. Trimisul special Agerpres, C. Benga, transmite : Șe
dința de marți dimineața a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, 
prezidată de Vasile Dumitrescu, conducătorul delegației R. P. Romîne, 
a fost consacrată problemei dezarmării generale și totale. In cursul 
ședinței au luat cuvîntul reprezentanții R. S. Cehoslovace, Marii Bri
tanii, Statelor Unite ale Americii și R. P. Romine.

în cuvîntarea sa, L. Simovic, re
prezentantul R. S. Cehoslovace, a 
subliniat sarcina Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare de a ela
bora un tratat de dezarmare gene
rală și totală.

R. S. Cehoslovacă, a arătat vorbi
torul. este ferm convinsă că în ve
derea atingerii acestui obiectiv pro
punerea Uniunii Sovietice privind

distrugerea încă din prima etapă a 
dezarmării a vehiculelor purtătoare 
de arme nucleare, dar cu menține
rea unei anumite cantități de ra
chete și focoase atomice pînă la 
sfîrșitul celei de-a treia etape a de
zarmării, deschide largi perspective 
pentru realizarea unui acord. A- 
ceastă propunere concretă răspunde 
necesității de a se lichida cît mai

rapid pericolul războiului nuclear și 
merge în întîmpinarea pozițiilor oc
cidentale.

Au luat apoi cuvîntul Paul Mas
son, reprezentant al Marii Britanii, 
și William Foster, șeful delegației 
S.U.A., care au cerut „lămuriri su
plimentare“ delegației sovietice în 
legătură cu propunerile Uniunii So
vietice. Reprezentanții celor două 
țări nu au lăsat să se întrevadă 
vreo schimbare a actualei poziții a 
puterilor occidentale în problema 
dezarmării generale și totale, deși 
delegatul american Foster a carac
terizat propunerile
pas spre un acord“. Foster și-a con
sacrat o mare parte din discurs pro
punerilor americane în problema 
dezarmării expuse în mesajul pre
ședintelui Johnson adresat Comite
tului celor 18.

pentru comerț
NEW YORK 11 (Agerpres). — La 

sediul O.N.U. continuă lucrările co
misiei pregătitoare a Conferinței 
mondiale pentru comerț și dezvol
tare care urmează să aibă loc la 
Geneva intre 23 martie și 15 iunie. 
După cum transmite agenția France 
Presse, în ședința de luni, observa
torul din partea Nepalului, Ram 
Malhotra, a propus ca viitoarea con
ferință să înscrie pe ordinea de zi 
și problemele comerciale ale țărilor 
care nu dispun de ieșire la mare. 
Reprezentantul Pakistanului, A. G.

și dezvoltare
Kazi, a subliniat că unul din scopu
rile conferinței va trebui să fie creș
terea veniturilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

★
RABAT 11 (Agerpres). — Ziarul 

marocan .„Nation Africaine“ salută 
hotărîrea sesiunii O.N.U. cu privire 
la convocarea Conferinței interna
ționale pentru comerț și dezvoltare 
care urmează să se deschidă la 23 
martie a.c. la Geneva. Comerțul in
ternațional, subliniază ziarul, stimu
lează relațiile dintre țări și conti
nente.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad a transmis la 
10 februarie ordinele date de pre
ședintele Irakului, Aref, și de con
ducătorul partizanilor kurzi, gene
ralul Mustafa Barzani, pentru în
cetarea focului în nordul țării. Or
dinele au fost citite la postul de 
radio de către ministrul orientării 
naționale, generalul Bbdul Karim 
Farhan.

în declarația președintelui Aref se 
arată că guvernul irakian a luat ho 
tărîrea de a „recunoaște drepturile 
naționale ale fraților kurzi în cadrul 
Irakului“ și de a introduce o pre
vedere în acest sens în constituția 
provizorie, de a pune în libertate pe 
toți cei deținuți în legătură cu inci
dentele din nordul țării, de a resti
tui bunurile sechestrate și de a de

clara o amnistie. In declarație se 
spune, de asemenea, că în regiunile 
din nord va fi reinstalată adminis
trația locală, funcționarii civili con- 
cediați vor fi reintegrați, vor fi re
construite regiunile din nord și vor 
fi plătite compensații corespunzătoa
re victimelor ciocnirilor.

In declarația lui Barzani, așa cum 
a fost transmisă de radio Bagdad, 
se spune : „în dorința de a menține 
unitatea țării am hotărît să încetăm 
focul și să sfătuim pe partizanii 
noștri să se întoarcă la casele lor. 
Procedînd astfel, se va crea posibi
litatea de a lua măsuri în vederea 
asigurării normalizării situației, pre
cum și a securității și stabilității. Se 
va crea, de asemenea, perspectiva 
cuceririi drepturilor naționale de 
către kurzi“.

sovietice ca ,.un

Cuvintarea reprezentantului R. P. Romine
reprezentantul
Dumitrescu, a

Luînd cuvîntul, 
R. P. Romîne, Vasile 
arătat că în curînd se împlinesc doi 
ani de cînd problema dezarmării ge
nerale și totale se află în fața Comi
tetului celor 18.

„Nu se poate tăgădui, a declarat 
delegatul romîn, că în acești doi ani 
s-au înregistrat elemente de natură 
să deschidă perspective mai bune în 
vederea apropierii pozițiilor. Ele
mentul cel mai semnificativ care a 
intervenit în ultima perioadă este, 
după aprecierea noastră, cunoscuta 
propunere a guvernului Uniunii So
vietice privind menținerea de către 
cele două mari puteri nucleare pînă 
la sfîrșitul procesului de dezarmare 
generală și totală, pe teritoriile pro
prii, a unui număr limitat de rache
te intercontinentale, rachete anti- 
rachetă și rachete anti-aeriene de 
tipul sol-aer.

Importanța acestei propuneri, a 
arătat V. Dumitrescu, a fost subli
niată la conferință de reprezentanții 
Indiei, Birmaniei, Nigeriei, Marii 
Britanii, Italiei și Canadei.

Referindu-se la constatările ce se 
desprind din aceste declarații, con
ducătorul delegației R. P. Romîne a 
arătat că ele atestă înainte de toate 
faptul că propunerea sovietică oferă 
o bază corespunzătoare pentru ne
gocieri.

„în ceea ce ne privește, a subli
niat reprezentantul romîn, sîntem de 
părere, ca și în trecut, că cea mai 
bună soluție ar fi de a se distruge 
toate armele nucleare și mijloacele 
de transport ale acestora încă din 
prima etapă a procesului de dezar
mare. Din păcate, un acord în acest 
sens, în momentul de față, pare a fi 
greu de realizat.. Propunerea sovie
tică. răspunzînd la temerile exprima
te din partea statelor occidentale, 
are, după părerea noastră, meritul 
de a veni în întîmpinarea celeilalte 
părți, ușurînd astfel apropierea po
zițiilor.

Susținînd această inițiativă, ne 
exprimăm convingerea că ea ar pu
tea să scoată din punctul mort tra
tativele cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, să le dea un impuls 
pentru realizarea unui acord“.

Subliniind că toți reprezentanții 
țărilor în Comitetul celor 18 au fost 
de acord că dezarmarea generală și 
totală trebuie înfăptuită, deși încă 
nu s-a putut ajunge la o înțelegere

asupra modului cum acest proces va 
fi controlat, V. Dumitrescu a spus :

„Să ne punem de acord ca din 
prima etapă toate vehiculele arme
lor nucleare să fie lichidate, cu 
excepțiile cunoscute, iar pentru in
trarea în vigoare a acestei măsuri 
va fi necesar și posibil ca în prea
labil să se stabilească măsurile co
respunzătoare, general acceptabile, 
ale unui strict control internațional, 
în ce ne privește, ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm în continuare pen
tru controlul strict al tuturor măsu
rilor de dezarmare“.

Acest control, a continuat repre
zentantul romîn, trebuie să fie pro- 
porționat cu volumul natural și im
portanța măsurii de dezarmare la 
care se referă. Atît problema echi
librului de forțe, cît și aceea a con
trolului nu sînt în fond decît aspecte 
ale unei probleme mai largi, pro
blema securității statelor în timpul 
procesului de dezarmare".

„Această problemă, a adăugat V. 
Dumitrescu, cu toate aspectele sale 
politice, militare și juridice, este de 
mare actualitate. Este însă evident 
că ideea securității trebuie să ne 
ajute în realizarea dezarmării și să 
nu devină un factor de frînare 
chiar de zădărnicire a acesteia“

în încheiere V. Dumitrescu a de
clarat ■ Delegația romînă atribuie 
lucrărilor consacrate pregătirii tra
tatului de dezarmare generală și to
tală sub un strict control interna
țional o deosebită însemnătate. So
luția cu adevărat radicală, capabilă 
să lichideze pericolul unei confla
grații mondiale, este dezarmarea ge
nerală și totală. Aceasta determină 
rolul important ce revine Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarma
re, de la care popoarele așteaptă o 
contribuție sporită și 
zitive.

în această etapă 
problemei dezarmării
totale delegația romînă 
dorința ca în condițiile schimbate în 
bine, Comitetul să treacă la nego
cieri rodnice, care să creeze posi
bilitatea unor progrese reale pe ca
lea dezarmării generale și totale. 
Cu bunăvoință, cu răbdare, cu per
severență, cu spiritul cooperării, a- 
ceastă problemă poate și trebuie să 
fie rezolvată.

Cercuri engleze: pentru continuarea cu Cubacomerțului
LONDRA 11 (Agerpres). — In ca

drul ședinței de luni seara a Came
rei Comunelor, o serie de membri 
laburiști și conservatori au criticat

Unite pentru politica promo- 
ce privește comerțul Angliei

sau

rezultate po-

a examinării 
generale și 

exprimă

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare va 
avea loc la 13 februarie.

Consultări în problema Ciprului
LONDRA 11 (Agerpres). — Pără

sind Londra pentru a informa la 
Nicosia pe președintele Makarios 
despre stadiul tratativelor asupra Ci
prului. ministrul de externe cipriot 
a declarat că „conferința de la 
Londra în problema Ciprului a in
trat acum în umbră pentru un timp 
nedefinit, iar 
vor desfășura

viitoarele tratative se 
la Nicosia“.
(Agerpres). — In ca-ATENA 11 

drul întrevederilor pe care subse
cretarul de stat al S.U.A., George 
Ball, le-a avut luni la Atena cu re
prezentanți ai guvernului grec, pre
cum și cu ambasadorii S.Ü.A. la A- 
tena. Nicosia și Ankara, a fost exa
minat planul revizuit, anglo-ameri- 
can cu privire la crearea unei forțe 
internaționale de poliție în Cipru. 
Acest plan prevede ca forțele să fie 
constituite în principal din trupe 
nord-americane și engleze.

în cercurile oficiale grecești, rela
tează agenția Reuter, se consideră 
că întrevederile lui Bail la Atena 
au avut un caracter „ihteramerican“ 
și constituie o apreciere făcută la 
fața 
tual 
port 
inte 
le va avea la Washington cu primul 
ministru al Angliei. Douglas-Home. 
Agenția precizează că. în cadrul 
convorbirilor avute cu ministrul de 
externe al Greciei subsecretarul de 
stat al S U.A. n-a adus nici un ele
ment nou referitor la planul anglo- 
american.

Potrivit agenției Associated Press 
guvernul grèc a anuntat luni noap-

locului pentru a prezenta even- 
președintelui Johnson un ra- 

asupra situației din Cipru îna- 
de întrevederile pe care acesta

tea că sprijină planul de creare a 
forțelor internaționale de poliție în 
Cipru, dacă acest plan este aprobat 
de Consiliul de Securitate și dacă a- 
ceste forțe nu vor fi considerate 
drept o operațiune a N.A.T.O. in 
Cipru.

ANKARA 11 (Agerpres).— George 
Ball a sosit marți la Ankara unde a 
avut consultări în problema cipriotă 
cu Ismet Ynönü, președintele Consi
liului de Miniștri al Turciei. După 
aceste întîlniri George Ball a decla
rat : „Sînt satisfăcut de întrevede
rile de la Atena și Ankara“.

NICOSIA 11 (Agerpres). — Co
respondentul la Nicosia al agenției 
France Presse anunță că în cursul 
după-amiezii de marți la Limassol 
(port din sudul Ciprului) au conti
nuat schimburile de focuri la limi
tele dintre cartierele grec și turc 
din acest oraș. Trei ciprioți greci 
au fost răniți.

★

ATENA 11 (Agerpres). — La Ate
na a avut loc luni seara un mare 
miting de solidaritate cu Cipru și 
împotriva planurilor N.A.T.O., la 
care au participat 20 000 de persoa
ne. La miting au luat cuvîntul per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale. printre care prorectorul Uni
versității din Atena, prof. Papa- 
ioanu. președintele Asociației avoca- 
ților din Atena. Pallis și primarul 
Atenei. Tsukalas. Primarul a decla
rat. printre altele, că poporul ci
priot trebuie să-și hotărască singur 
soarta. El a făcut apel la marile pu
teri pentru a recunoaște drepturile 
cipriotilor.

Statele 
vată în 
cu Cuba.

Mathew, locțiitorul parlamentar 
al ministrului afacerilor externe, 
răspunzînd la interpelarea laburis
tului Hughes, a amintit că guvernul 
englez a respins demersurile State
lor Unite referitoare la comerțul An
gliei cu Cuba, subliniind că va con
tinua comerțul cu această țară pe 
baze legale. El și-a exprimat păre
rea că această declarație va fi spri
jinită de. toți membrii Camerei Co
munelor.

Conservatorul Harvey a condam
nat declarația senatorului american 
Goldwater care a cerut ca navele 
engleze comerciale, care se îndreap
tă spre Cuba, să fie oprite prin forța 
armelor.

Sesiunea CXP.A.L
SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager

pres). — Astăzi se deschide la San
tiago de Chile cea de-a zecea sesiune 
a C.E.P.A.L. — Comisia economică a 
O.N.U. pentru America Latină.

La această sesiune, care va dura 
trei zilë, va fi analizată activitatea 
economică desfășurată în America 
Latină din mai 1963 pînă în prezent 
și o serie de probleme privind mă
suri de planificare și asistență teh
nică.

Sesiunea va lua, de asemenea. în 
discuție poziția țărilor Americii La
tine la conferința mondială pentru 
comerț și dezvoltare de la Geneva.

ÎNTRERUPEREA importurilor 
UNOR PRODUSE

ÎN PIAȚA
ALIMENTARE

COMUNĂ

primele întrevederi Home-Pearson
OTTAWA 11 (Agerpres). — In 

capitala Canadei au avut loc pri
mele întrevederi între primul mi
nistru al Canadei, Lester Pearson, 
și primul ministru al Marii Brita
nii, Alec Douglas-Home.

în ce privește problema relațiilor 
Est-Vest, șefii guvernelor englez și 
canadian au discutat „măsurile pro
prii în vederea destinderii încordă
rii". Ei au abordat, de asemenea, 
problema dezarmării, comerțul cu 
Cuba și pregătirile în vederea apro
piatei conferințe internaționale asu
pra comerțului, de la Geneva.

Miniștrii de externe ai Angliei, 
R. A. Butler, și Canadei, Paul Mar
tin. au avut convorbiri separate în 
problema Ciprului. Agenția Asso
ciated Press relatează că ministrul 
de externe canadian, deși a subli
niat că țara sa este interesată în a 
contribui la restabilirea ordinii în 
Cipru, a exprimat rezerve față de 
cererea engleză ca 1 000 de militari 
canadieni să participe la forța in
ternațională de poliție. El a decla
rat că orice asemenea forțe trebuie 
să fie puse sub egida Organizației 
Națiunilor Unite.

BRUXELLES 11 
După- cum anunță 
din Bruxelles al agenției Ù.P.I., im
porturile de carne de pasăre și ouă 
în țările Pieței comune au fost în 
mod practic întrerupte la 
bruarie, ca urmare a sporirii 
felor vamale de către cei 
Taxele vamale au devenit mai 
ca oricînd în trecut.

Pe de altă parte, avicultorii 
cezi, într-o scrisoare adresată mi
nistrului agriculturii, Pisani, au ce
rut ca Franța să suspende imediat 
importurile sale de ouă provenind 
din țările Pieței comune și să re
curgă la o clauză prevăzută de Pia
ța comună pentru protejarea pieței 
interne a unei țări față de partene
rele sale din Piața comună. O ce
rere similară au prezentat și pro
ducătorii vest-germani.

(Agerpres). — 
corespondentul

10 fe- 
tari- 
șase. 
mari

fran-

încercări de reglementare pașnică 
a conflictului dintre Somalia și Etiopia

NEW YORK 11 (Agerpres). — Re
prezentanții Somaliei și Etiopiei au 
remis la 10 februarie răspunsul gu
vernelor lor la mesajul secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în legă
tură cu necesitatea reglementării 
pașnice a conflictului de frontieră 
somalezo-etiopian. Guvernul Soma
liei declară că acceptă în principiu 
apelul secretarului general pentru 
o reglementare pașnică, afirmînd 
totodată că este necesară „apărarea 
demnității“ Somaliei. Guvernul Etio
piei declară la rîndul său că „este 
dornic să pună capăt ciocnirilor care 
provoacă vărsări de sîngp și pierderi 
de vieți omenești“, adăugind însă că 
conducătorii somalezi trebuie să re
nunțe „la politica lor de expansiune 
teritorială“.

Reprezentantul Somaliei la O.N.U. 
a remis președintelui Consiliului de 
Securitate o plîngere împotriva E- 
tiopiei în legătură cu ciocnirile de 
la frontiera celor două țări. Soma

lia ceruse anterior convocarea Con
siliului de Securitate pentru discu
tarea acestei probleme. După cum 
relatează agenția Reuter, membrii 
Consiliului de Securitate examinea
ză în prezent cererea Somaliei, dar 
nu se așteaptă stabilirea unei date 
pentru ședința consiliului înainte ca 
problema conflictului de frontieră 
să fie dezbătută de miniștrii de ex
terne africani la conferința care 
începe miercuri la Dar Es Salaam.

A
ADDIS ABEBA 11 (agerpres). — 

După răspunsul afirmativ la apelul 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, guvernul somalez a dat in
strucțiuni pentru aplicarea imedia
tă a ordinului privind încetarea fo
cului După cum relevă agenția 
MEN, și trupele etiopiene au primit 
ordinul de a nu mai ataca, avînd 
permisiunea însă de a se apăra în 
caz de atac.

După îndelungate dezbateri

Camera Reprezentanților S. I). A. a aprobat 
proiectul de- lege privind drepturile civile

WASHINGTON. — Camera Re
prezentanților S.U.A. a adoptat luni 
seara cu 290 voturi, contra 130, pro
iectul de lege cu privire la dreptu
rile civile. Noua lege, prezentată 
Congresului încă de fostul președin
te al S.U.A., Kennedy, prevede in
terzicerea oricăror discriminări în 
domeniul dreptului la vot, educației, 
dreptului de a ocupa un serviciu, ac
cesului în localurile publice etc. și a- 
cordă puteri largi în vederea unei 
acțiuni a guvernului federal in ca
zul încălcării acestei legi.

După cum transmite agenția 
U.P.I., adoptarea proiectului de lege 
cu privire la drepturile civile are 
loc după cea mai lungă dezbatere

din ultimii ani asupra unui docu
ment prezentat Camerei Reprezen
tanților. Această dezbatere a durat 
mai mult de un an. Votul de luni a 
prilejuit formarea a două coaliții, 
prima alcătuită din 152 democrați și 
138 republicani, care au votat în fa
voarea proiectului, iar cealaltă com
pusă din 96 democrați și 34 republi
cani „sudiști“, care s-au opus. Aceș
tia din urmă au prezentat nu mai 
puțin de 120 amendamente in încer
carea de a lipsi de conținut legea cu 
privire la drepturile civile, dar ma
joritatea lor au fost respinse.

Proiectul de lege urmează să’TÎe- 
prezentat acum spre aprobare Sena
tului S.U.A.

SCURTE ȘTIRI

CONSTITUIREA CONSILIULUI 
EXECUTIV AL YEMENULUI

SANAA 11 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret semnat de președintele 
Republicii Arabe Yemen, Abdallah 
As-Sallal, a fost format Consiliul 
executiv al republicii, care deține a- 
tribuțiile guvernului. Președinte al 
Consiliului executiv a fost numit 
Hassanein Amry, iar vicepreședinte 
Mohamed Numan. Din consiliu mai 
fac parte Hassan Mekki, ministru 
al afacerilor externe, Abdallah 
Sobni, ministru de interne, Hussein 
El Dafei, ministru al apărării națio
nale, și alți miniștri.

Același decret prevede și consti
tuirea unei Comisii consultative al 
cărei președinte este Abdel Rahman 
El Iriani. Din această comisie mai 
fac parte șeful statului major al ar
matei yemenite, generalul Mohamed 
El Ahlini, șeful poliției, Mohamed 
Abdel Wasseh, și alte personalități.

Printr-un alt decret a fost forma
tă o organizație populară numită 
„Uniunea progresistă yemenită“ sub 
președinția mareșalului As Sallal.

Marguerite Oswald 
în fața comisiei de anchetă
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Marguerite Oswald, mama asasinu
lui prezumtiv al fostului președinte 
al Statelor Unite, John Kennedy, a 
compărut luni, pentru prima oară. în 
fața comisiei prezidențiale de anche
tă condusă de.Earl Warren, pre
ședintele Curții Supreme. La sfîrși
tul depoziției. în care,. după cum a 
declarat ea, a prezentat „un dosar cu 
probe menite să demonstreze nevi
novăția fiului“ său. Marguerite Os
wald a refuzat să facă vreo decla
rație. Nici președintele , comisiei. 
Earl Warren nu a făcut corespon
denților de presă declarații în legă
tură cu depoziția mamei lui Oswald

In delta fluviului Mekong
După cum s-a anunțat, detașa

mentele de patrioți sud-vietnamezi 
au provocat zilele acestea o serioasă 
infrîngere trupelor guvernamentale, 
în. delta fluviului Mekong, la 55 mile 
sud-vest de Saigon. Corespondentul 
din capitala Vietnamului de sud al 
ziarului „New York Times“ relatea
ză următoarele amănunte :

„Cîteva sute de luptători de gue
rilă au pus stăpînire pe un punct de 
comandă al guvernului, situat în 
delta fluviului Mekong, în cadrul ce
lui mai greu atac al partizanilor din 
luna noiembrie încoace. Sursele mi
litare au relatat că un batalion de 
peste 400 de partizani îndîrjiți și-au 
croit drum spre punctul de coman
dă al unui batalion din armata sud- 
vietnameză aflat la Hau My, la 55 
de mile sud-est de Saigon, sub a- 
coperirea unei perdele de foc provo
cate de mortiere, mitraliere și puști 
fără recul. în urma unei lupte de 
trei ore, partizanii au cucerit un nu
măr considerabil de arme, inclusiv 
două mortiere de 81 mm.

De la ofensiva partizanilor din 
noiembrie, comandanții partizanilor 
s-au regrupat și și-au aprovizionat 
unitățile. Partizanii au ajutat, de a- 
semenea, în acest răstimp la recol
tarea orezului.

Sursele militare au anunțat o spo
rire a incidentelor în partea supe
rioară a deltei fluviului Mekong.

Recent, un purtător de cuvînt din 
partea armatei a anunțat că aproape 
o sută de partizani au pîndit arier
garda unui batalion din armata sud- 
vietnameză care mergea pe un drum 
din provincia muntoasă Thua Thien la 
aproximativ 400 mile nord de Sai
gon. Forțele partizanilor, care se aflau 
ascunse în jungla deasă, au reușit să 
prindă coloana armatei guver

namentale în focul armelor au
tomate. Altă acțiune curajoa
să a fost întreprinsă de patru 
partizani, care au pătruns în sediul 
consilierilor militari din S.U.A. la 
Kontum., aflat la 260 mile nord de 
Saigon și au dat foc sediului și po
potei... Nouă sentinele vietnameze au 
dispărut înainte de darea alarmei.

Dar atacul asupra postului de co
mandă al batalionului guvernului 
sud-vietnamez de la Hau My, una 
din puținele fortărețe ale guvernului 
rămase în provincia vestică Dinh 
Tuong, rămîne cea mai mare și cu
rajoasă acțiune a partizanilor din 
noiembrie încoace.

„Dosar despre Portugalia“
Ziarul „l’Unită“ publică un articol despre soarta răsculaților din 

garnizoana Beja a armatei portugheze. După cum se știe, garnizoana 
din Beja s-a răsculat în dimineața zilei de 1 ianuarie 1962, arătînd o 
dată în plus că regimul lui Salazar nu se bucură de sprijin nici măcar 
în rîndurile armatei. Răsculații au dezarmat și au luat prizonieri pe 
ofițerii regimentului de infanterie. Doi ofițeri au scăpat însă și au dat 
alarma. Au urmat lupte crîncene între militarii garnizoanei răsculate și 
detașamente salazariste. Deși răscoala a fost înăbușită, ea a avut un pro
fund răsunet în opinia publică internațională. Răsculații au fost arun
cați în temnițe și supuși unui regim de cruntă teroare.

„Metoda de torturare folosită de 
P.I.D.E. (Poliția politică portugheză) 
în timpul interogatoriilor este așa- 
numita metodă a „statuii" — scrie 
ziarul. Sute de deținuți au descris 
această metodă în fața tribunalului... 
Prizonierul este silit să stea in pi
cioare, nemișcat, cu fața spre perete ;

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Conform surselor militare, fortă

reața de la Hau My a fost întărită 
cu 250 de oameni înarmați cu mor
tiere și arme de artilerie. Sursele 
informate arată că detașamentele de 
partizani au făurit un plan de atac 
fodrte bun, atacînd din mai multe 
direcții. Atacul a fost coordonat de 
asemenea cu focuri de mortiere de 
hărțuială. împotriva unei alte com
panii a guvernului, căre era menită 
să protejeze un al doilea centru a- 
semănător, aflat la 10 mile depăr
tare. Asemenea pierderi — scrie în 
încheiere corespondentul ziarului 
„New York Times" — sînt conside
rate drept un indiciu important al 
stării de lucruri și au contribuit' 
în ultimele luni la creșterea capaci
tății de luptă a unităților de parti
zani".

la înălțimea privirii lui sînt afișate 
întrebările formulate de poliție, la 
care el trebuie să răspundă. Deținu- 
ții rămîn în această poziție zi și 
noapte, fără să poată dormi și, la 
cel mai mic semn de slăbiciune, sînt 
bătuți. După cîteva ore, picioarele 
încep să se umfle, să doară, încăl
țămintea nu mai poate fi suportată. 
Lipsa de somn provoacă halucinații, 
tulburări de vedere, dureri insu
portabile. (Descrierea, bazată pe 
declarațiile deținuților este cu
prinsă în cartea „Dosdr despre 
Portugalia“, apărută nu de mult la 
Roma în editura „Avanti“)'

In legătură cu tratamentul la 
care sînt supuși deținuții, o infor
mare sosită din Portugalia precizea
ză : Arestații pentru rebeliunea de 
la Beja au fost torturați ' luni de 
zile : bătuți cu bastoane de cauciuc, 
cu vergi de metal, supuși torturii

„statuii“. Manuel Serra, fost ofițer 
în marina comercială și fost condu
cător al tineretului catolic, a fost 
interogat 32 de zile consecutiv. Pen
tru că refuza să vorbească, a fost 
lovit cu picioarele, cu bastoanele 
de cauciuc. înainte de a-l bate aveau 
grijă să-i pună cătușele, precum și 
un căluș pentru ca urletele să nu se 
audă dincolo de pereții P.I.D.E. A- 
ceastă măsură de precauție a deve
nit o obișnuință de cînd soția amba
sadorului brazilian a auzit în 
timpul nopții țipetele disperate ale 
unui prizonier și, cuprinsă de groa
ză, s-a adresat cardinalului Manuel 
Gonzalves Cerejeira. Poliția politică 
a negat însă totul...

Un alt acuzat, Edmundo Pedro, 
în vîrstă de 44 de ani, arestat de 
mai multe ori și închis în lagărul 
de la Tarrafal, a fost și el maltratat.

După aminarea procesului — pre
cizează ziarul „VUnită" — prizonie
rii au fost supuși la noi persecuții : 
suspendarea vizitelor, carceră grea 
la cel mai mic semn de ne
supunere. Cea mai mare parte 
a arestaților se află închiși la 
Caæias unde celulele sînt umede, 
apa infiltrîndu-se prin pereți după 
fiecare ploaie în celule de 5 per
soane sînt îngrămădiți cite 10 și 
chiar 12 deținuți Printre ei se află, 
funcționari. țărani, tipografi, elec
tricieni. avocați, ziariști, medici, 
studenți și chiar un preot în vîrstă 
de 67 de ani"

NEW YORK. Guvernul tailan- 
dez a acceptat invitația de a numi 
o comisie pentru supravegherea în
cetării focului la frontiera dintre 
Federația Malayeză și Indonezia.

ROMA. Marți a avut loc în Ita
lia o grevă generală a oamenilor 
muncii din industria chimică și far
maceutică. Greva, la care au parti
cipat 200 000 de lucrători, este de
clarată de cele trei sindicate ale oa
menilor muncii C.G.I.L., CI.S.L. și 
U.I.L. în vederea reluării tratative
lor pentru înnoirea contractelor na
ționale de muncă.

DAR ES SALAAM. Duma Nok- 
we, secretar general al partidului 
Congresul național african, a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o telegramă în care își 
exprimă neliniștea în legătură cu 
încercările guvernului rasist al 
R;S.A. de a anexa Africa de sud- 
vest. El a cerut lui U Thant să 
ia neîntîrziat măsuri pentru pre
venirea acestui act ilegal.

BRUXELLES. După o grevă de 
5 săptămîni, metalurgiștij din orașul 
Gând și din provincia Flandra o- 
rientală au obținut satisfacerea re
vendicărilor lor cu privire la mări
rea salariilor.

LONDRA. In capitala Angliei a 
avut loc un mare miting de pro
test împotriva politicii de apartheid 
a guvernului R.S.A. La miting au 
participat cîteva mii de persoane, 
printre care și cunoscuți oameni 
de artă și cultură.

CIUDAD DE MEXICO. La Ciu
dad de Mexico și-a încheiat lucră
rile Congresul uniunii internaționa
le de luptă împotriva cancerului, 
la care au participat oncologi, bio
logi și biochimiști din 43 de țări 
ale lumii. La congres s-au scos în 
evidență realizările obținute în do
meniul determinării provenienței 
cancerului, a tratării tumorilor ma
ligne cu ajutorul chimioterapiei 
etc.

ROMA. Luni și marți a avut loc 
la Roma o întîlnire a miniștrilor de 
finanțe din cele șase țări membre 
ale Pieței comune (C.E.E.). Pe or
dinea de zi a sesiunii s-au aflat 
probleme privind conjunctura și 
impozitele în țările respective.

BAGDAD. S-a încheiat prima e- 
tapă a tratativelor economice din
tre Irak și R.A.U. privind coordo
narea politicii economice a celor 
două țări. în urma acestor tratative, 
între R.A.U. și Irak a fost parafat 
un acord economic.

In urma gravelor incidente din Ruanda, ale căror victime sînt mem
brii tribului batutsi, numeroase familii ale africanilor batutsi se refu

giază în Uganda
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