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Furnalele de 700 m.c. de la Combinatul siderurgic din Reșița

TARA

SE

PREGĂTEȘTE

DE ALEGERI

Tipărituri
electorale
bucureștene

Consiliul orășenesc București al 
F.D.P. editează o serie de pliante, 
foto-gazete, broșuri, care ilustrează 
dezvoltarea economică și realizările 
social-culturale în anii care au tre
cut de la alegerile precedente și 
pînă în prezent. In aceste zile au 
apărut și au fost difuzate la Casele 
alegătorului, la consiliile raionale 
F.D.P. broșurile cu titlurile „Raio
nul Grivița Roșie azi" și „Raionul 
23 August în plin avînt". Iată cîteva 
date cuprinse în tipăriturile electo
rale referitoare la realizările din 
Capitală.

întrecerea
minerilor

Primele rezultate ale întrecerii so
cialiste care se desfășoară în indus
tria carboniferă s-au concretizat la 
sfirșitul lunii ianuarie în cele 23 471 
tone de cărbune cocsificabil și ener
getic extrase pesfe plan. Sporirea 
producției de* cărbune a creat posi
bilitatea depășirii sarcinilor 
și in industria siderurgică, 
și îndeplinirii prevederilor în 
toare economice. înaintarea
armarea metalică, mecanizarea 
operajii grele de muncă prin folosi
rea mașinilor moderne cu care sînt 
dotate exploatările miniere din întrea
ga jară au constituit factorii hotărîtori 
ai creșteri productivităfii muncii și
deci ai sporirii producției de cărbune 
încă d n prima lună a anului. In frun
tea întrecerii se situează minerii Văii 
Jiului și cei ai trustului Oltenia.

de plan 
precum 

alte sec- 
rapidă, 

unor

ln prima lună
Colectivele în..aprinderilor Mi

nisterului Industriei Alimentare, 
muncind cu însuflețire pentru rea
lizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă, au obținut încă din 
prima lună a anului rezultate 
bune. Planul producției globale a 
ministerului a fost depășit, în ia
nuarie, cu 4,8 la sută. în această 
perioadă s-au dat peste plan 
5 763 tone de zahăr, 290 tone de 
ulei comestibil, 7 054 hl de lapte 
de consum, 3 600 hl de bere. Aces
te rezultate s-au obținut prin folo
sirea mai bună a capacităților de 
producție, reducerea timpilor ne
productivi, ‘precum și prin asigu
rarea din timp a materiilor prime.

Produse
peste plan

Planul producției globale în in
dustria regiunii Bacău a fost de
pășit în luna ianuarie cu 2,4 mi
lioane lei, iar cel al producției 
marfă s-a realizat în proporție de 
100,3 la sută. Acest rezultat a fost 
obținut datorită, creșterii produc
tivității muncii, folosirii raționa
le a capacităților de producție și 
aplicării unor măsuri tehnico- 
organizatorice. Comparativ cu 
prima lună a anului precedent, 
valoarea producției globale in
dustriale a fost în ianuarie cu 27 
la sută mai mare. S-au produs 
peste plan : ciment, cărbune, în
grășăminte chimice, plăci fibro- 
'emnoase, țevi din oțel fără su
dură. celuloză, amoniac, zahăr etc. 

(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
transport în comun, întreprinderile 
orășenești de resort ale staturilor 
populare vor mai primi anul acesta 
600 de autovehicule. In Capi
tală, parcul de vehicule al I.T.B 
va crește cu încă 170 de au
tobuze, troleibuze și tramvaie. Se 
vor construi 10 km de cale și se va 
executa linia de tramvai șoseaua 
Viilor — bd. T. Vladimirescu, reali- 
zîndu-se astfel Inelul care va lega 
tntre ele principalele cartiere ale o- 
rașului. La Brăila se construiește o 
linie de tramvai — 10 km cale dublă 
— între 
tent, se 
vai care traversează orașul și cea 
din cartierul Brăilița. La Oradea se 
va executa o linie de legătură care 
permite, fără transbordate, deplasa-

tramvai — 10 km cale dublă 
Brăila și Chiscani. Concomi- 
modernizează linia de tram-

Din experiența Uzinelor de construcții de mașini Reșița

Șl MUNCA DE CONCEPȚIE
în uzina noastră, ca și în alte în

treprinderi, a găsit un puternic ecou 
indicația partidului și guvernului de 
a construi mașini și utilaje la nive
lul celor mai bune realizări ale teh
nicii moderne. în acest scop, colec
tivul nostru studiază multilateral 
ceea ce este nou în tehnică și știin
ță, căutînd să utilizeze cele mai efi
ciente soluții. în domeniul fabricației 
turbinelor cu aburi, munca de pro
iectare a urmărit realizarea unor 
tipuri de mașini din ce în ce mai 
perfecționate. Prin adaptarea unor 
soluții moderne, ca, de pildă, rotor 
elastic, palete răsucite la ultimele 
trepte etc a crescut randamentul lor, 
s-au îmbunătățit caracteristicile 
funcționale. Pentru turbogeneratorul 
de 6000 kW a fost conceput și s-a 
executat rotorul monobloc, reducîn- 
du-se astfel înălțimea agregatului. 
Reglarea se face prin ventile și dia
fragme rotative, caracteristicile a- 
cestei instalații atingînd pe cele ale 
produselor superioare similare din 
alte țări. Consumul specific de ma
noperă a scăzut în acest fel cu 
2 000 de ore pe agregat.

Motorului pentru locomotive 
sel-electrice i s-au aplicat, de 
a intrat în fabricația de serie, peste 
200 de soluții tehnice noi: filtrarea 
aerului și motorinei cu filtre rege
nerative. un nou sistem de protecție 
a motorului ș.a.

Paralel cu perfecționările con
structive, proiectanții noștri au avut 
în vedere și îmbunătățirea parame
trilor de funcționare ai agregatelor 
prin reproiectarea tipurilor aflate 
în fabricația curentă. Multe din
tre piesele care se executau prin 
turnare și care creau greutăți 
în turnătorii și în secțiile prelucră
toare sînt acum executate prin sudu
ră sau matrițare, reducîndu-se în fe
lul acesta ciclul de fabricație și. con
sumul de metal. Calitatea produsului 
finit este mult superioară. Confecțio
narea turbinelor hidraulice de toate 
tipurile prin executarea pieselor în 
construcția sudată în loc de turnare 
face ca greutatea agregatelor să fie 
mai mică decît a celor fabricate în 
alte țări.

Tehnica modernă presupune tipi
zarea produselor și a lucrărilor ce se 
execută. Tipizarea proiectelor -a 
stat și stă în permanență în atenția 
proiectanților de la uzina noastră. 
La construcția turbinelor, a motoa
relor Diesel și a altor agregate au 
fost tipizate, pe baza studiilor între
prinse, proiectele pentru numeroase 
repere, precum și grupe de piese 
care corespund diferitelor instala
ții anexe, reducîndu-se astfel volu
mul de lucrări de proiectare cu zeci 
de mii de ore pe an.

Cele cîteva exemple dovedesc că 
principalul suport al calității produ
selor, al formei estetice și al parame
trilor ridicați în funcționare este în 
primul rînd activitatea pe care o 
desfășoară proiectanții. De aceea

circa

Die- 
cînd

â

conducerea uzinei dă o importanță 
deosebită acestui sector, preocupîn- 
du-se de încadrarea lui cu cei mai 
buni ingineri și specialiști, de asigu
rarea documentației necesare pentru 
a ține pasul cu tehnica mondială.

De mai mulți ani în uzina noa
stră se desfășoară o vie activitate 
pentru înlocuirea procedeelor clasice 
de turnare, forjare sau' prelucrare 
prin așchiere, cu procedee moderne 
care, așa cum a dovedit practica, a- 
sigură creșterea productivității mun
cii, economisirea metalului și — ce 
este mai important — o calitate mai 
bună și un grad superior de preci
zie a pieselor. Atenția principală a 
fost îndreptată în primul rînd spre 
sectoarele calde. Aici s-a început o 
acțiune largă de revizuire a tehno
logiilor de fabricație în vederea gă
sirii unor soluții tehnice care să per
mită realizarea unor produse de înalt 
nivel calitativ. S-au adus îmbunătă
țiri 
de 
Și 
sit 
paletelor, 
de prelucrare cu pînă la 50 la sută. 
De asemenea, s-a extins turnarea 
în cochile, în modele ușor fuzibile, 
iar la forje, în locul forjării libere 
s-a trecut, pentru un număr însem
nat de piese, ța matrițarea în forme 
simple sau multiple. Se asigură astfel 
o formă apropiată de a pieselor fi
nite, se înlătură prelucrările meca
nice anevoioase, eliberîndu-se une
le mașini mai solicitate, 
ța tehnologiei 
anul trecut, 
calde, se concretizează în cele peste 
70 tone de metal economisit la pie
sele turnate și 165 tone de metal la 
cele forjate ; în plus s-au realizat 
produse cu o calitate superioară. Pe 
baza acestor succese, colectivul uzinei 
noastre și-a propus ca angajamen
tele luate în întrecerea socialistă pe

tehnologice la turnarea pieselor 
oțel pentru turbinele hidraulice 
motoarele Diesel, s-au folo- 
modele metalice la formarea 

reducîndu-se adaosurile

Eficien-
moderne aplicată 

numai în sectoarele

loan SBEREA
înginer-șef de concepție 
Uzinele de construcții 
de mașini-Reșița

(Continuare în pag. IlI-a)

INSTANTANEE

• Pentru dezvoltarea industriei bucu
reștene au fost investite, între anii 
1960—1964, fonduri de aproape 24 mi
liarde lei. Ritmul mediu anual de creș
tere a producției în primii cinci ani ai 
șesenalului a fost de 15,1 la sută, de
pășind ritmul mediu pe țară.

• între anii 1956—1963 au fost aloca
te din fondurile de investiții aproape 4 
miliarde de lei pentru construcția 
de locuințe. Numai în 1964 au fost 
date în folosință aproape 15 000 aparta
mente.

• în timp ce în 1938—1939 numărul 
școlilor de cultură generală era doar de 
137, astăzi în raioanele orașului își des
fășoară activitatea 260 de școli, ale că
ror cursuri sînt frecventate de peste 
200 000 elevi. Învățămîntul general de 
8 ani a cuprins efectiv pe toți copiii de 
vîrstă școlară, care primesc gratuit ma
nuale în valoare de aproximativ 7 mi
lioane lei anual.

O mare dezvoltare a cunoscut și în
vățămîntul superior. 57 000 studenți sînt 
cuprinși în 54 de facultăți.' Pentru .stu
denți există cămine studențești cu 
22 946 locuri.

• în unitățile medico-sanitare mun
cesc pentru îngrijirea sănătății oameni
lor muncii aproape 7 000 de medici, far
maciști, chimiști, precum și 12 000 cadre 
sanitare medii. în 1963, numai unitățile 
de asistență ambulatorii au acordat 
populației Capitalei peste 20 milioane 
consultații și tratamente.

• In 1964 s-au desfăcut populației 
mărfuri în valoare de 10 miliarde 822 
milioane lei, cu 63,2 la sută mai mult 
decît în 1959.

rea călătorilor din cartierul Seleuș- 
Dorobanților pînă în zona de vest a 
orașului.

Pentru buna întreținere a parcului 
de vehicule, la Galați și Constanța 
continuă lucrările la noile baze ale 
transportului în comun. La Baia Mare 
se prevede construcția unei baze de 
îngrijire a vehiculelor de transport 
orășenesc, iar în Capitală se va 
construi o stație de garare și între
ținere a tramvaielor.

în orașele București, Brașov, Con
stanța, Timișoara și Cluj se extinde 
și transportul cu troleibuze. Parcul 
a crescut anul trecut cu 85 de ma
șini, iar pe litoral s-a prelungit li
nia de troleibuze pînă la Mamaia — 
sat. în acest an, în Capitală 
vor fi puse în circulație alte 40 de 
troleibuze.

Intilnirea dintre candidat șl alegători s-a terminat, dar cetățenii din cir
cumscripția electorală orășenească nr. 267 mai stau încă la sfat cu eco
nomistul Emil Niculescu, candidatul lor în alegerile de deputați pentru 

Sfatul popular ai Capitalei Foto : K. Costin

ÎN ZIARUL DE AZI

• PE TEME ȘCOLARE
(pag. a Il-a)• Metode inaintate in zootehnie
(pag. a Il-a)

• Scrisori și răspunsuri
(pag. a Il-a)

• Vesti din tarile socialiste
(pag. a IlI-a)

• Corespondențe din 
Roma și Cairo
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Profesoara Maria Iacobeanu, candidată In circumscripția orășenească nr. 30—Bacău, In mijlocul alegătorilor

ÎN SLUJBA OCROTIRII
SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

în anii care au trecut de la elibe
rarea țării noastre de sub jugul fas
cist, o dată cu primele transformări 
politice, sociale și economice, s-au 
înregistrat mari progrese și în dome
niul ocrotirii sănătății poporului. A 
fost îngrădită răspîndirea multor 
boli infecto-contagioase, inclusiv tu
berculoza, a fost eradicată malaria, a 
șcăgut considerabil procentul morta
lității infantile'. Țara noastră a trfe- 
cut la o situație sanitară caracteris
tică țărilor avansate.

Succesele dobîndite se datoresc a- 
plicării cuceririlor științei medicale 
la rezolvarea problemelor de sănă
tate, în condițiile create de politica 
partidului nostru. Străduințele oa
menilor de știință nu ar fi putut 
da asemenea rezultate dacă nu ar fi 
fost creată o bogată rețea de mstitu- 
ții și organe sanitare, dacă nu s-ar 
fi îmbunătățit substanțial condițiile 
de viață și de muncă ale poporului 
nostru și dacă activitatea cercetăto
rilor n-ar fi fost îndrumată și spriji-

acad. Aurel MOGA 
rectorul Institutului de medicină 

și farmacie din Cluj

w
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nită de forurile superioare de partid 
și de stat.

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. subliniază cu claritate ro
lul cercetării științifice în domeniul 
ocrotirii sănătății, precizează natura 
problemelor care trebuie să fie stu
diate. Este vorba, în primul rînd, de 
aspectele rezultate din schimbarea 
structurii morbidității și mortalității 
(astăzi sînt mai frecvente bolile ce 
se manifestă în a doua jumătate a 
vieții), de problemele privind igiena, 
fiziologia 
vate din 
muncă.

Pentru 
ocrotire a sănătății care se pun as
tăzi în fața oamenilor de știință se 
fac investigații mult mai complexe 
decît în trecut. Științele naturii ne 
oferă posibilități largi de a pătrunde 
în însăși esența proceselor patologi
ce, de a cunoaște cauzele și mecanis
mele de producere a lor, de a le pre
veni și trata în mod rațional. Cerce
tătorii din țara noastră au posibili
tatea să se folosească de cunoștințele, 
aparatele și tehnicile de explorare 
pe care le pun ,1a dispoziție chimia, 
biochimia, fizica și biofizica, biologia, 
matematica și alte ramuri ale știin
ței. Ei dispun de baza materială ne
cesară : în anii democrației populare,

și patologia muncii, deri- 
modificarea condițiilor de

rezolvarea problemelor de

cercetătorllor noștri li s-au creat 
condiții tot mai bune de lucru prin 
înființarea, dotarea și lărgirea unor 
institute de cercetări bine înzestrate, 
care asigură colaborarea între ra
muri restrînse ale medicinii și ale 
altor științe.

Cercetarea științifică medicală se 
desfășoară la noi în cinci institute 
de învățămînt superior (activitatea 
științifică este obligatorie pentru toa
te cadrele didactice din învățămîntul 
nostru medical superior), într-o se
rie de institute de cercetare ale Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, dintre care amintim Institu
tul oncologic, Institutul de ftiziolo- 
gie, Centrul de hematologie și In
stitutul de igienă și protecția mun
cii, precum și în numeroase uni
tăți aparținînd Academiei R. P. 
Romîne. în marea lor majoritate, 
institutele de cercetări medicale de 
care dispunem astăzi au fost create 
de statul nostru. Așa sînt Institutul 
de fiziologie normală și patologică, 
Institutul de endocrinologie, Institu
tul de inframicrobiologie, Institutul 
de medicină internă, Institutul de 
neurologie, institutele și bazele de 
cercetări medicale din Iași, Cluj și 
Tg. Mureș aparținînd Academiei 
R. P. Romîne. Ele au clădiri cores
punzătoare, laboratoare utilate cu a- 
paratură de cel mai recent tip, posi
bilități largi de documentare, care 
permit abordarea temelor cu mij-

(Continuare în pag. IlI-a)

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a ambasadorului Italiei

februarie, președintele 
de Miniștri al R.P. Ro-

Citeva din foile volante editate de Consiliul orășenesc București al F.D.P.

Marți, 9
Consiliului 
mine, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență protocolară de pre-

zentare pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Italiei la 

i București, Niccolo Moscato.
(Agerpres)

Priveliște
din elicopter

Am lost rugat să scriu comen
tariul unui Ulm documentar despre 
Bulevardul 6 
ideea excelentă 
operatorul să 
copter pentru a 
numește un prim lung plan gene
ral de ansamblu în vederea loca
lizării obiectului de filmare. A- 
cesta e un termen tehnic oarecum 
de neînțeles și nu e nevoie să se 
stăruie asupra lui.

Decolăm deci de la Podul Co- 
troceni, de pe platoul larg din 
fața Operei. Zgomotoasă dar cu 
zborul lin, mașina taie văzduhul 
la înălțime mică și pe fețele noas
tre, care stăm pe prag, în ușa 
deschisă, ca băieții vara pe malul 
pîrîului, uriașele palete trimit în 
Ușii umbrele și luminile însoritei 
zile de februarie. Vîntul vuiește 
într-o singură notă, de parcă pe 
coarda unui, enorm violoncel s-ar 
plimba agale un arcuș gigantic.

Pilotul ne zîmbește încurajator; 
operatorul filmează splendidele 
cămine studențești, parcul, terenu
rile de sport, apoi îndreaptă apa
ratul spre prima casă, dar ÎI re
trage brusc, supăratei se apleacă 
spre urechea mea ;

— Nu pot filma, e o fațadă in 
reparație

Martie, am găsit 
și m-am învoit cu 
ne urcăm în eli- 
obține ceea ce se

— Da, de trei luni. Era o cofe
tărie aici. Acum se reface.

Trecătorii ne privesc (inîndu-și 
pălăriile și ne fac semne amicale.

Filmăm clădirea Facultății de 
științe juridice, noul și vastul ma
gazin alimentar cu 
mașina 33 — care în 
de-a 
bare 
cire 
hail 
peralorul pocnește iar închizăto
rul.

— Ce-i cu „Cireșica" ? — 
strigă.

— E în reparație din vara 
cută. La capătul unui an sau 
de recondiționate, vechiul restau
rant va fi de nerecunoscut.

Cineastul bombăne ceva, nu în
țeleg însă prea bine ce spune din 
cauza vijeliosului curent de aer. 
Cișmigiul e splendid în baia so
lară, dar mai încolo omul meu se 
irită într-gtît încît mușcă violent 
cureaua de care atîrnă obiectul 
cel mai de preț al vieții sale de 
artist. La magazinul de produse 
de panificație „Spicul", împrej
muirea de tablă, care arată că e 
vorba de renovare, de cinci luni 
de cînd stă așa, în ploaie, s-a

autoservire, 
urma celei 

noua schim- 
scurtă rătă-

o suta optzeci și
de traseu are o
și pe aici — statuia lui Mi- 
Kogălniceanu și, deodată, o-

mototolit de tot. Pe dreapta, peste 
drum de marile cinematografe, 
două restaurante sînt în refacere 
tot de cîteva luni și fețele lor 
obosite au început să se rideze. 
Pe stingă, o farmacie și un debit 
se reconsideră de 
an ; nobilul lăcaș 
are o înfățișare 
desnădăjduită.

Aterizăm lin în
în timp ce milițienii dirijează cu 
abilitate circulația, pentru un mo
ment, pe străzi laterale.

— Cum a 
sează jovial 
ochelarii.

Operatorul
— Zburăm

o jumătate de 
al lui Hipocrat 
nostalgică și

Piața Bălcescu,

mers ? — se Intere- 
pilotul, scoțîndu-și

îmi

tre- 
doi

e nemulțumit: 
din nou. Trebuie să 

evit toate fațadele astea cu îm
prejmuiri de tablă, că-mi strică i- 
maginea color. Prea multe pentru 
o singură stradă, prea multe I

Și prea vechi — aș adăuga, dar 
nu mai e vreme.

Trecem din nou deasupra bu
levardului. Cam prin dreptul 
Cișmigiului, operatorul, perspicace 
intuiește o umbră pe fața mea și 
mă întreabă neliniștit:

— Ce e ? Ce nu-ți place ?
— A, nimic. Dă-i drumul mai 

departe.
...Văzusem prin apropiere casa 

mea și mă înfiorasem o clipă de 
ceea ce s-4r putea întîmpla dacă 
lentului reconstructor raional pe 
termene lungi i-ar trece prin 
minte s-o pună și pe ea în repa
rație...

V. SILVESTRU

Luări de
împotriva 
agresive 
față de R.

poziție 
acțiunilor

D. Vietnam
In diferite capitale ale lumii au 

fost înregistrate în ultimele 24 de 
ore luări de poziție împotriva a- 
tacurilor săvîrșite de avioane 
nord-americane și sud-vietnameze 
asupra 
Opinia 
acțiuni 
supra 
(Amănunte în pag. a IV-a).

teritoriului R. D. Vietnam, 
publică condamnă aceste 

agresive și avertizează a- 
pericolului extinderii lor.

Londra

Manifestația
din industria

lucrătorilor
aeronautică
loc mărfi o mare

șurile în această ramură să nu afec
teze folosirea brajelor de muncă și 
să nu declanșeze un 
dieri.

Incidente în

val de conce-

Sudan
în localitatealeii au avut loc 

sudaneză Juba incidente provo
cate de elemente ostile guver
nului. în această localitate ur
mează să se țină peste cîteva 
zile proiectata conferință națio
nală a reprezentanților partide
lor politice din Sudan.

Consultări economice 
între țările arabe

La Londra a avut 
manifestajie a oamenilor muncii din 
industria aeronautică britanică la care 
au luat parte peste 10 000 de persoa
ne. Manifestanjii au cerut guvernului 
o politică rațională în domeniul con
strucțiilor aeronautice, astfel încît mă-

,La 8 februarie au început la 
Cairo lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Consiliului unității eco
nomice arabe. Pe agenda sesiunii 
figurează examinarea probleme
lor legate de crearea Pieței co
mune arabe la care, după cum 
s-a mai anunțat, participă cinci 
din cele 13 țări arabe. Se anunță 
că țările membre vor încerca să 
elaboreze o politică în vederea 
atragerii de noi membri în aceas
tă organizație.
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Cu efecte maxime
Cu toții știm că pentru a avea a- 

nimale sănătoase, în stare să dea Ia 
vîrsta adultă producții mari, trebuie 
acordată cea mai mare atenție în
grijirii lor încă de cînd sînt tinere. 
Și aceasta deoarece în primele luni 
de viață organismul animalului pre
zintă o mare plasticitate, care dă 
posibilitate crescătorului să acțio
neze cu efect maxim în direcția do
rită. In cele ce urmează voi pre
zenta pe scurt cîteva metode folosite 
în cooperativa noastră în creșterea 
vițeilor, domeniu în care avem o 
experiență bună.

Imediat după fătare, vițeii sînt 
duși în boxe individuale, așezate în 
grajd. Ei sînt întreținuți aci pînă la 
vîrsta de 21 de zile. In tot acest in
terval se asigură condiții bune de 
igienă, îndeosebi se evită curenții de 
aer din adăpost, care de cele mai 
multe ori cauzează îmbolnăviri și 
pierderi. După vîrsta de trei săptă- 
mîni, vițeii sînt ținuți într-un grajd 
amenajat pentru această categorie. 
La început se fac loturi mai mici de 
5—6 capete, iar pe măsură ce vițeii 
înaintează în vîrstă, se formează lo
turi mai mari, de 8—10 capete.

Grajdul are două rînduri de boxe 
așezate de o parte și de alta a unei 
alei. Adăpostul este luminos și 
bine aerisit, prevăzut cu instala
ție electrică și apă curentă. In

Ce e hotărîtor 
în producția de lînă

Creșterea efectivelor de ovine cu 
lînă fină și îmbunătățirea calității 
acestora constituie o preocupare de 
seamă pentru lucrătorii din gospo
dăria de stat Cobadin. In urma fu
rajării oilor pe baze științifice și 
aplicării selecției, producția de lînă 
a crescut simțitor. Dacă în 1961 s-au 
realizat cîte 8,2 kg lînă în medie de 
fiecare oaie, în 1964 producția s-a 
ridicat la 11,8 kg. în aceeași pe
rioadă efectivele s-au dublat, ajun- 
gînd acum la 1448 oi. Totodată, a 
fost redus și prețul de cost. Astfel, 
în 1964 kilogramul de lînă a fost 
obținut cu 55 lei, cu 5 lei mai puțin 
decît era prevăzut în plan.

Sporirea producției de lînă este 
hotărîtă de furajarea rațională, 
științifică a oilor. Noi am pus un 
accent pe alcătuirea unor rații fu
rajere echilibrate, corespunzătoare 
diferitelor perioade din viața ani
malelor, pe folosirea unor nutrețuri 
variate, de cea mai bună calitate. 
Rațiile se întocmesc în funcție de 
perioada calendaristică (regim de 
pășunat și regim de stabulație) și 
de starea fiziologică a animalelor. 
In general, intervenim cu măsuri 
de îmbunătățire a furajării în pe
rioadele de activitate mai intensă a 
organismului, cum ar fi perioada 
de creștere a lînii, de gestație și lac- 
tație a oilor-mame etc.

în vederea obținerii unor produc
ții mari de lînă, folosim furajele 
care influențează cel mai mult creș
terea acesteia: spărtura de mazăre, 
șroturile și fînul de lucernă, iar în 
perioada de pășunat sparcetă și lu
cernă veștejită, administrată în 
amestec cu iarbă de Sudan sau iarbă 
grasă. începînd cu luna octombrie, 
introducem în hrana ovinelor fînul, 
nutrețurile suculente, grosiere și 
concentrate. Pînă în aprilie se asi
gură, în medie, pentru fiecare oaie, 

sezonul de iarnă, cu geruri puterni
ce se iau măsuri ca în interior să 
existe o temperatură de 10—12° Cel
sius.

Mișcarea vițeilor în aer liber a- 
jută la fortificarea organismului și 
contribuie la creșterea gradului de 
utilizare a hranei. In acest scop, vi
țeii sînt scoși în padoc, la început 
cîte 10—15 minute, iar pe măsură ce 
se obișnuiesc (în decurs de 10—15 
zile) stau afară o bună parte din 
timp. Iarna, animalele sînt scoase 
zilnic în padoc, exceptînd timpul 
cînd sînt viscole puternice. Folosind 
asemenea procedeu, de mai bine de 
2 ani, nu am avut nici o pierdere de 
viței.

Rezultatul nu ar fi fost însă po
sibil fără o hrănire și o întreținere 
corespunzătoare. Alăptarea vițeilor 
se face artificial chiar din prima zi. 
Pînă la 3 săptămîni, laptele se admi
nistrează la biberon, în boxele indi
viduale. O dată cu trecerea în graj
dul de tineret, alăptarea se face la 
bateriile D.A.V.-4 cu ajutorul cărora 
un lot de 20—25 viței poate fi hră
nit în aproximativ 20—30 de minute. 
In acest timp, temperatura laptelui 
se menține în limitele normale de 
35—38 de grade. Treptat, în rația 
vițeilor se introduce fînul de lucer-

350 kg fîn, 400 kg grosiere, 450 kg 
furaje însilozate, precum și cantități 
corespunzătoare de concentrate, 
în ianuarie—martie, cînd au loc fă- 
tările, pentru a nu stagna creșterea 
lînii, rațiile se măresc.

Pentru perioada de vară cultivăm 
lucernă, sparcetă, borceag de primă
vară, porumb în cultură dublă, iarbă 
de Sudan și dovleci în cultură in
tercalată, care asigură nutrețurile 
verzi necesare. Masa verde se ad
ministrează tocată, la jgheaburi. In 
1964 au fost pășunate lucerna care 
nu s-a putut recolta mecanic la 
coasa a IlI-a și a IV-a ca și iarba 
din miriști și porumbiști, pînă la 
executarea arăturilor. Pentru a pu
tea aplica o furajare diferențiată, 
în funcție de producția animalelor, 
împărțim oile în loturi omogene. 
Totodată, animalele care, din dife
rite motive, prezintă o stare de în
treținere slabă, sînt hrănite separat 
dîndu-li-se un supliment de nutre
țuri. Toți îngrijitorii respectă indi
cațiile date cu privire la introdu
cerea treptată în rații a furajelor 
noi, evitarea hrănirii cu nutrețuri 
alterate sau înghețate, pregătirea 
din timp, înainte de trecerea la 
stabulație, a jgheaburilor și grăta
relor în scopul preîntîmpinării ri
sipei etc.

Plecînd de la considerentul că 
producții mari de lînă se obțin de 
la animale sănătoase, bine dezvol
tate, noi acordăm o atenție deose
bită creșterii tineretului ovin. Asi
gurarea unei furajări raționale a 
oilor-mame, atît în perioada de 
montă, cît și în perioada de gestație, 
ne-a ajutat să obținem miei cu 
greutate corporală mare și cu o vi
talitate ridicată. în medie, la naș
tere, mieii au 5 kg, ca la vîrsta de 
3 luni să ajungă la 26,6 kg, iar la 
12 luni — la 49,1 kg. 

nă de calitate bună, la care se a- 
idaugă un amestec de uruieli, nutre
țuri suculente și săruri minerale, în 
cantități stabilite prin norme. După 
vîrsta de 4 luni, începe administra
rea unor cantități din ce în ce mai 
mari de coceni tocați, în amestec cu 
suculente. Animalele necorespunză
toare pentru prăsilă sînt trecute la 
îngrășare, hrănirea lor făcîndu-se 
pe bază de coceni și ciocălăi, cu a- 
daos de melasă și uree.

Aplicînd asemenea metode, coope
rativa noastră obține rezultate tot 
mai bune. în 1964 sporul mediu de 
creștere în greutate la viței a fost, 
de 802 g pe zi, față de 650 g, aît se 
prevăzuse. Greutatea medie a vi
țeilor la vîrsta de 6 luni a ajuns 
la 185—200 kg, iar unele exemplare 
chiar la 235—240 kg. Aceste realizări 
ne-au permis ca în ultimii 2 ani să 
valorificăm un număr mare de viței 
pentru carne și să obținem impor
tante venituri bănești.

Ne străduim să extindem și mai 
mult metoda obișnuirii vițeilor, din 
fragedă vîrstă, cu consumuri mari 
de furaje grosiere în scopul obți
nerii unor indici superiori de trans
formare în carne și lapte a produ
selor secundare rezultate din agri
cultură.

Ion ALOMAN
inginer zootehnist,
cooperativa agricolă din Grindu, 
raionul Urziceni

Mieii sînt obișnuiți de timpuriu 
să consume diferite furaje. Lor li 
se repartizează cele mai bune nu
trețuri. Oile se țin în cîrduri mici, 
în funcție de vîrsta mieilor. Aceștia 
rămîn în atenția îngrijitorilor chiar 
după înțărcare, beneficiind, în con
tinuare, de o furajare mai substan
țială. Chiar și în perioada de vară, 
mieii înțărcați primesc un supli
ment zilnic de concentrate de 
150—200 g fiecare.

Selecția are un rol deosebit de 
însemnat în sporirea producției de 
lînă. Ce am întreprins în această 
direcție ? O primă măsură, luată 
încă din toamna anului 1959, a fost 
verificarea valorii berbecilor din 
import pe care îi aveam în gospo
dărie. Prin aceasta am urmărit să 
alegem, potrivit rezultatelor obținu
te în prima generație, reproducătorii 
cei mai valoroși. Obiectivul stabilit 
de noi a fost potrivirea de așa na
tură a perechilor, încît să se reali
zeze omogenizarea caracterelor pro
ductive ale animalelor, sub aspectul 
cantității lînii, lungimii șuviței, fine
ții, și extensibilității ei etc. Datorită 
răspunderii cu care s-a lucrat, cali
tatea lînii s-a îmbunătățit continuu.

Aplicarea metodelor înaintate de 
hrănire și îngrijire a oilor depinde 
de pregătirea și conștiinciozitatea 
ciobanilor. în sectorul ovin al gos
podăriei noastre lucrează oameni cu 
multă experiență, care respectă pro
gramul zilnic, hrănesc și adapă co
rect animalele. Aceste lucruri sînt cu 
putință deoarece majoritatea cio
banilor muncesc în acest sector de 
cînd au fost introduse oile în gospo
dărie. Ciobanii Dinu Constantin, Te- 
lat Vuatcea, Trandafir Florea, Con
stantin Vornicu, Ion Mocanu și alții 
practică această meserie de peste 
10 ani.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
gospodăriei noastre sînt hotărîți ca 
în acest an să obțină rezultate și 
mai bune în sporirea producției de 
lînă.

Vasile ROBU, Lidia ROBU
ingineri zootehniști, G.A.S Coba
din, regiunea Dobrogea

Interesant album 1 Cu atît mai mult cu cît desenele au iest executate chiar de micii cititori. (La Biblioteca pentru copii din Ploiești)
Foto : Agerpres

TEATRE • CINEMATOGRAFE
SCRISORI Șl răspunsuri

S-a primit 
utilajul necesar

Un grup de muncitori de la Disti
leria chimică de lemn Margina, din 
raionul Făget, ne-a sesizat că atelie
rul de arămărie al acestei întreprin
deri este slab înzestrat cu unele utila|e.

Direcția de resort din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei ne in
formează .că s-au luat măsuri pentru 
dotarea distileriei cu o mașină spe
cială, care poate executa operațiuni 
de tăiere, ronjăire, decupări inte
rioare etc.

Noi tipuri 
de perforatoare

Perforatoarele de hîrtie de tip mij
lociu, produse de întreprinderea „Ră
săritul" din București sînt de calitate 
necorespunzătoare, ne-a sesizat cores
pondentul voluntar N. Scăiceanu.

Secfiunea de industrie locală a Sfa
tului popular al Capitalei ne răspun
de că, intr-adevăr, la acest tip de 
perforatoare s-au constatat unele de
fecte de construcție și de aceea pro
ducerea lui a fost sistată. începînd 
cu acest an se vor livra două noi mo
dele de perforatoare.

La cererea 
cumpărătorilor

Infr-o scrisoare trimisă redacției, 
pensionarul M. SHoreanu din lași 
făcea propunerea ca pentru bărbați 
să se confecționeze și încălțăminte 
cu vîrful rotund, care este mai co
modă.

Direcția generală a comerțului pen
tru produse textile-încăl(ăminte din 
Ministerul Comerțului Interior ne in
formează că, în momentul de față, 

se produc și sortimente din cele pro
puse ca, de exemplu, pantofi și san
dale cu fețe de box și cu talpă mi- 
croporos. Începînd cu trimestrul doi 
va li produs încă un sortiment de 
pantofi cu fețe presate și talpă duro- 
flex, comozi la purtare.

Autobuz 
pus în circulație

Din comuna Lugojel, raionul Lu
goj, ni. s-a scris că locuitorii au greu
tăți în deplasările lor din cauza lip
sei mijloacelor de transport în co
mun.

Sfatul popular al orașului Lugoj ne 
informează că, dîndu-se curs acestei 
cereri, s-a pus în circulație un auto
buz pe ruta Lugoj-Lugojel.

Colaboratori „artistici" 
de ocazie

„Sîntem totdeauna bucuroși să ur
mărim spectacolele prezentate de di
feritele formații artistice care vin în 
turneu în comuna noastră" — ne-a 
scris corespondentul voluntar Ion Bo
boc din Săveni, raionul Fetești. Dar 
nu putem fi de acord cu cele de sla
bă calitate. Așa s-a întîmplat cu par
tea a doua a programului prezentat în 
comuna noastră de orchestra populară 
„Vlăsceanca“ din Giurgiu.

Comitetul de cultură și artă al re
giunii București a răspuns redacției că 
nivelul scăzut al programului oferit de 
orchestra populară „Vlăsceanca" a 
fost o consecință a introducerii unor 
numere prezentate de „colaboratori 
de ocazie". S-au luat măsuri ca pe 
viilor să nu se mai accepte aseme
nea colaborări. Va fi intensificată 
îndrumarea instituțiilor artistice din re
giune pentru ca să asigure spectacole
lor prezentate o ținută corespunzătoare.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Tra viata (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie 
(orele 19,30), Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Inșir-te mărgă
rite (orele 19,30), (sala Studio) : Patima 
de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Rinocerii (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A): Dragă mincinosule (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hipnoza (apele 19,30), (sala 
Studio): Sonet pentru ro păpușă (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Mușcata din fereastră (orele 19,30). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16): Doi pe un 
balansoar (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Vis vesel (orele 9,30). Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Poveste de iarnă (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Frank al V-lea (orele
20) . Teatrul „Țăndărică" (sala din Cal.
Victoriei nr. 50) : Elefănțelul curios
(orele 16), (sala din str. Academiei nr. 
18) : Ocheșel și Bălăioara (orele 16). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Victoria) : Aventurile unei umbrele
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). O stea cade din 
cer — cinemascop : Republica (9: 11,30;
14; 16,15; 18,45; 21,15), București (9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (9.30; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9.30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Paula captivă : 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Festival (9,45; ±1,30; 13,45; 16; 18,30;
21) . Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Pacea (11; 15,45; 18; 20,15). Veneția, luna 
și tu : Carpați (10; 12; 14; 16). Vremea 
păgînilor : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30). Hatari — ambele serii : Vic
toria (10,15; 13,30; 16,45; 20). Titanic vals: 
Central (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
A treia rachetă : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Diavolul deșertului : Union (11; 
16; 18,15; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Judecătorul 
de minori : Doina (11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30). Un surîs în plină vară — Pionie

Apariția unei lucrări de drept internațional contemporan
în Editura didactică și pedagogică a 

ieșit de sub tipar lucrarea prof. dr. Gri- 
gore Geamănu, „Dreptul internațional 
contemporan". Studiu amplu, cuprin- 
zînd 885 pagini, lucrarea constituie pri
ma cercetare științifică a întregii ma
terii a dreptului internațional din lite
ratura noastră de specialitate. Lucrarea 
tratează caracteristicile esențiale ale 
dreptului internațional, face o scurtă 
privire asupra dezvoltării ca știință a 
dreptului internațional, principiile fun

ri» nr. 1/1965 : Timpuri Noi (9,30: 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Viață ușoară : în
frățirea între popoare (10; 15; 17,30; 20 , 
Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,4? 
Șeful : Cultural (15,30; 18; 20,30), Pr-
greșul (15,30; 18; 20,15). Soție pentru u. i 
australian — cinemascop : Dacia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cei trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii):
(10; 15; 19). Ghinionistul : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Cartouche —■ cinemascop : 
Bucegi (9; 11.30; 14; 16.30; 19; 21,30).
Eroi curajoși ca tigrii : Unirea (16; 18,15; 
20,30). Roșu și negru (ambele serii) : 
Flacăra (10; 15,30; 19). Intîlnire cu spio
nul : vitan (16; 18,15; 20,30), Rahova 
(15,30; 18; 20,30). Drum periculos — cine
mascop : Munca (15,30; 18; 20,30). în
curcătură blestemată : Popular (16;
18,15; 20,45). Răzbunătorul — cinemascop: 
Arta (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Șapte ani 
de căsnicie — cinemascop : Moșilor
(15,30; 18; 20,30). Cu mîinile pe oraș : 
Aurora (9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45). 
O poveste neinventată : Cosmos (16; 18; 
20). La patru pași de infinit : Viitorul 
(15,30; 18; 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit în 

cea mai mare parte a țării. Cepul a fost 
variabil, mai mult acoperit în jumătatea 
de nord a țării, unde a nins intermitent, 
în celelalte regiuni ale tării ninsorile 
au fost cu totul izolate. Vîntul a suflat 
slab, cu intensificări locale, predominînd 
din sectorul vestic. La ora 14 tempera
tura oscila între minus 11 grade la Jo
seni și plus 2 grade la Turnu Măgurele. 
In București : Vremea s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost mai mult acoperit. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, predomi
nînd din sud-vest. Temperatura maximă 
a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru trei zile : 11, 
12 și 13 februarie. în țară : Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, mai mult acoperit. 
Vor cădea ninsori, mai frecvente în ju
mătatea de sud a țării. Vînt slab, pînă 
la potrivit, din sectorul nord-vestic. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 4 și minus 14 grade, iar 
maximele între plus 2 și minus 8 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer variabil, temporar acoperit. Vor că
dea ninsori slabe. Vînt potrivit di' • acto
rul nordic. Temperatura ușor variabilă.

damentale ale dreptului internațional 
contemporan. Sînt tratate de asemenea 
probleme ca : statele, populația și te
ritoriul în dreptul internațional ; orga
nele statale pentru relațiile internațio
nale ; tratatul și organizațiile interna
ționale ; rezolvarea diferendelor dintre 
state ; regulile de drept internațional cu 
privire la purtarea războiului și la neu
tralitatea în timp de război ; răspunde
rea penală în dreptul internațional.

(Agerpres)

PE TEME ȘCOLARE
BIBLIOTECA

Există, aproape în fiecare școală, 
o zestre a cărei valoare înregistrea
ză constant o creștere direct propor
țională cu vîrsta. Anii fac din ea o 
adevărată comoară. Aceasta este bi
blioteca școlară. în prezent, în în- 
vățămîntul de cultură generală, pe
dagogic, profesional și tehnic func
ționează peste 6 800 de asemenea bi
blioteci, în care se află mai bine de 
14 milioane de volume. Lor li se a- 
daugă în fiecare an sute de mii de 
cărți tipărite pentru tineretul stu
dios. Numai în ultimii cinci ani, fon
dul bibliotecilor școlare a crescut cu 
peste patru milioane de volume. Zil
nic, din aceste biblioteci se împru
mută circa 24 000 de volume. înmul
țiți această cifră cu zilele unui an 
sau, mai precis, cu zilele anilor. Re
zultatul vă va vorbi la Scara mai 
multor milioane despre setea de a 
cunoaște a tineretului nostru.

Așa cum este firesc, biblioteca își 
are un loc aparte, de mare impor
tanță, în viața școlii. Aici generații 
după generații de elevi fac cea din
ții cunoștință cu cartea care le va 
deveni prieten pentru toată viața. 
Biblioteconomia a găsit numeroase 
forme specifice pentru a stîrni și cul
tiva interesul elevilor față de 
lectură. Datorită mijloacelor variate 
și atractive la care recurg bibliote
carii în multe școli, cartea se reco
mandă singură cititorilor, ieșindu-le 
parcă în întîmpinare ; pe lîngă ca
taloagele obișnuite, se întocmesc pla
nuri de lectură (unele cu adnotări și 
ilustrații făcute de cititori), pe clase 
și pe obiecte de învățămînt. Prezen
tarea vizuală, folosită pe scară lar
gă, este însoțită adesea de o mare 
varietate de recomandări sugestive, 
adresate îndeosebi școlarilor din 
clasele mai mici. Bunăoară, la Școa
la generală de 8 ani nr. 52 din Capi
tală s-au făcut panouri și albume 
grupînd cărțile după conținutul lor 
(„Din viața păsărilor și animalelor", 
„Cu marii descoperitori pe toate me
ridianele", „Spre alte planete", „Cu 
geriitorii de-a lungul veacurilor"). 

îndrumarea atentă a cititorilor se 
realizează și prin alte acțiuni orga
nizate de bibliotecă : dimineți de 
basm, concursuri „Cine știe, răspun
de", întîlniri cu scriitori, audiții ale 
unor opere literare înregistrate pe 
discuri sau benzi de magnetofon.

Formele și mijloacele specifice de 
popularizare a cărții constituie unul 
din obiectivele principale ale mul
tor schimburi de experiență între 
bibliotecile școlare, la care partici
pă directori de școli, precum și nu
meroase alte cadre didactice. Orga
nizate periodic de către secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare, 
ele joacă un rol important în răs- 
pîndirea experienței înaintate în 
acest domeniu, avînd drept rezultat 
sporirea contribuției bibliotecilor 
școlare la activitatea de pregătire și 
educare comunistă a tinerei gene
rații.

Pentru a-și putea îndeplini sarci
nile ce le revin, este firesc ca bi
bliotecile școlare să aibă un fond 
de cărți corespunzător scopurilor 
urmărite de procesul de învățămînt. 
După cum rezultă însă din mai 
multe scrisori sosite la redacție, nu 
peste tot se acordă importanța cu
venită satisfacerii acestei cerințe. 
Intr-o serie de biblioteci din școlile 
raionului Alexandria — arată prof. 
Gheorghe Olteanu — nu se primesc 
cu regularitate volumele apărute în 
colecția „Biblioteca școlarului", me- 
todicile de predare a diferitelor dis
cipline, revistele și periodicele de 
specialitate. Ele au prea puține cărți 
pentru copiii din clasele II—IV sau 
din domeniul științei și tehnicii, a- 
decvate vîrstei și nivelului de înțe
legere al elevilor. Dacă cercetezi 
mai îndeaproape rafturile unor bi
blioteci poți avea și alte surprize. 
Există o serie de cărți („Un om 
între oameni” de Camil Petrescu, 
„învățătorii" de Șerban Nedelcu, 
„Dicționarul pedagogic" etc) care nu 
pot fi folosite, deoarece, la Orbeas
că de Jos, Orbească de Sus și în alte 

părți, n-au ajuns decît primele vo
lume ale lor.

Din cauza cunoașterii insuficiente 
a fondului și necesarului de cărți al 
fiecărei școli, se mai întîmplă ca 
unor biblioteci să li se trimită lu
crări de care nu au nevoie. „Elevii 
noștri ar trebui șă aibă la îndemînă 
o bogată literatură științifică pentru 
aprofundarea cunoștințelor din do
meniul geografiei, științelor naturii, 
fizicii și chimiei — ne scrie prof. 
Chiriac Jianu de la Școala medie 
din comuna Cogealac, regiunea Do
brogea. In biblioteca școlii au intrat 
însă o serie de cărți care nu sînt 
accesibile elevilor și nu sînt de un 
folos imediat procesului de învăță
mînt. De exemplu, în timp ce în 
rafturi stau nefolosite cîteva exem
plare din „Istoria muzicii univer
sale", nu avem multe din operele 
scriitorilor noștri clasici, recoman
date în programă ca lectură supli
mentară la lecțiile de literatură ro-

FILMUL Șl 
MESERIEI

înainte de a preda o lecție nouă, 
profesorul își pune o întrebare fi
rească : „Cum aș putea ilustra mai 
bine noțiunile care sînt mai greu ac
cesibile elevilor, ce material didactic 
voi folosi în acest scop ?“ Dar, de 
multe ori, constați că materialele di
dactice clasice și mijloacele tradițio
nale de predare sînt insuficiente 
pentru a obține rezultatele dorite. 
De aceea, deseori recurgem la proiec
ția de filme și diafilme.

Școala noastră a fost înzestrată cu 
un aparat de proiecție și două epi- 
diascoape. S-a a .enajat o sală pen
tru proiecții ; au fost procurate nu
meroase filme, diafilme și diapoziti
ve didactice, științifice și educative. 
La începutul fiecărui an de învăță
mînt, profesorii de specialitate și 
maiștrii-instructori studiază catalo
gul filmelor pentru învățămînt, iar 
conducerea școlii se îngrijește de 

mînă". Astfel de neajunsuri ar putea 
fi înlăturate dacă s-ar trimite fie
cărei școli buletine de precomandă 
care să fie completate după consul
tarea conducerii școlilor și a cadre
lor didactice. Ar fi bine ca, o dată 
cu noutățile editoriale, centrele de 
librării și difuzare a cărții să asi
gure bibliotecilor școlare și mate
riale de popularizare : coperte false, 
afișe, pliante ș.a.m.d.

Pe adresa școlilor sosesc în per
manență noi volume proaspăt ieșite 
de sub tipar. Ar fi bine ca Ministe
rul Învățămîntului să îndrume sec
țiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare să folosească cît mai rațio
nal fondurile destinate bibliotecilor 
școlare și să le înzestreze în raport 
cu necesitățile procesului instructiv- 
educativ. La realizarea acestor de
ziderate ar contribui o mai strînsă 
colaborare între organele de învă
țămînt și cele de difuzare a cărții. 
Toate acestea vor crea condiții ca 
fiecare bibliotecă școlară să adune 
de-a lungul anilor un adevărat te
zaur de cărți, deopotrivă de folosi
toare atît elevilor, cît și cadrelor 
didactice.

Dumitru TÎRCOB

ÎNSUȘIREA

procurarea lor din vreme. După a- 
ceasta ele sînt vizionate de cadrele 
didactice, pentru a stabili locul și 
modul în care pot fi utilizate cu mai 
multă eficiență în predare. în func
ție de conținutul lecțiilor și de carac
teristicile peliculei respective, prof. 
Mihai Chirițoiu, inginerii Iancu De- 
leanu, Ligia Crișan. Doina Nicolescu 
ș.a., folosesc cu succes acest impor
tant auxiliar didactic.

De multe ori proiecția însoțește 
expunerea profesorului, ilustrînd 
descrierea diferitelor procese tehno
logice. De exemplu, pentru clasele 
elevilor zidari au fost prezentate în 
acest fel filmele „Prepararea betonu
lui", „Tehnica muncii în tencuielile 
interioare și exterioare". Se întîm
plă ca la aceeași oră să prezentăm 
nu unul, ci mai multe filme, atunci 
cînd trebuie să arătăm elevilor le

gătura și succesiunea diferitelor 
procese tehnologice.

în școala noastră se utilizează pe 
scară largă și diafilmele sau diapo
zitivele. în prezent, avem peste 100 
de diafilme care servesc ca material 
intuitiv pentru lecțiile de fizică, elec
trotehnică, tehnologia materialelor și 
tehnologia meseriei.

în cei cîțiva ani de cînd am înce
put să folosim în mod frecvent fil
mul și diafilmul în predare, am ob
servat că acestea au contribuit în 
mod vizibil la creșterea nivelului de 
cunoștințe ale elevilor. în clasele și

Cuvîntul cititorilor
... ... ■ — , J  . .-.............-  _—■         
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In primul rînd 
învățătura

Elevii din clasa a VIII-a de care 
mă ocup vor da, peste cîteva luni, 
examenul de absolvire și apoi con
cursul de admitere în școala medie 
sau profesională. Este firesc deci ca, 
în timpul ce le-a mai rămas pînă 
atunci, să învețe perseverent și sis
tematic. Ca profesor de limba ro- 
mînă și diriginte sînt permanent 
alături de ei, ajutîndu-i să-și în
sușească cît mai bine cunoștin
țele predate în lecțiile curente și, 
totodată, să recapituleze noțiunile 
asimilate în anii trecuți. Urmărind 
același scop, împreună cu profeso
rul de matematică ne-am gîndit să 
organizăm lecții de sinteză, ore de 
consultații.

Cercetînd programul de muncă 
din clasă și din afara orelor de 
școală al elevilor, am constatat că 
ei sînt antrenați într-o serie de ac
tivități care le răpesc din timpul 
destinat studiului. Cei mai mulți fac 
parte din corul școlii, fiind împăr- 
țiți pe trei „voci". Fiecare „voce" 
face repetiție o dată pe săptămînă, 
iar sîmbăta este repetiție cu între
gul ansamblu. In alte două zile din 
săptămînă copiii sînt antrenați la 
activități obștești. Cînd să mai orga
nizăm și consultațiile ?

Este adevărat că ansamblul coral, 

la obiectele la care au avut loc cele 
mai multe proiecții, ei au obținut 
note mai bune, iar pe șantiere au 
reușit să efectueze lucrări de calitate 
superioară. Ținînd seama de aceste 
rezultate, vom urmări în continuare 
procurarea tuturor noutăților ce 
apar în acest domeniu și le vom face 
larg cunoscute întregului colectiv 
didactic.

Ing. Eugenia BALAȘA
director adjunct
al Centrului școlar constrncții- 
montaj de pe lîngă Sfatul popu
lar al Capitalei

ansamblul de dansuri, orchestra, re
citatorii etc. se pregătesc pentru 
concursurile tradiționale anuale și 
că participarea elevilor la aceste 
manifestări contribuie la educația 
lor. Dar nu s-ar putea oare ca elevii 
din ultimul an al școlii generale de 
opt ani să fie solicitați mai puțin 
la aceste activități ? După cît știu, 
așa se procedează cu elevii din ulti
mul an al școlii medii, care au de 
făcut față unor examene asemănă
toare, bineînțeles corespunzătoare 
nivelului lor. Exceptîndu-i pe cei 
din clasa a VIII-a de la activitățile 
din afară de clasă cred că nu vor 
scădea șansele colectivului școlii de 
a obține succese în concursurile 
cultural-artistice. In schimb, lăsîn- 
du-le timp pentru studiu vom da 
viitorilor noștri absolvenți posibili
tatea să se pregătească temeinic și 
să obțină rezultate mult mai bune.

Prof. Sterian ȚUGURLAN
Școala generală de 8 ani nr. 26 
din București

Deși prevederile 
sînt clare

Copiii noștri învață în școala 
nouă construită în cartierul Drumul 
Taberei — Școala generală de 
8 ani nr. 164. Clădită după prin
cipii moderne, bine dotată, ea le 
oferă condițiile dorite de învățătură. 

Firește, aceasta nu înseamnă că 
nouă, părinților, nu ne-ar mai ră- 
mîne nimic de făcut. Ne-am stră
duit să sprijinim școala în asigura
rea unei bune frecvențe a elevilor 
la cursuri, am participat la diferite 
acțiuni în vederea îmbunătățirii 
condițiilor materiale în care se des
fășoară procesul de învățămînt și 
sîntem dornici să contribuim la or
ganizarea de manifestări cultural- 
educative pentru copiii noștri.

In unele privințe credem însă că 
la școala noastră sprijinul părinți
lor este înțeles în mod greșit. La în
ceputul anului școlar, ca și în pri
mele zile ale trimestrului al II-lea, 
au fost lăsate pe seama comitetului 
de părinți curățenia generală a 
școlii, precum și procurarea diferi
telor articole de întreținere. Comi
tetele de părinți ale unor clase au 
fost solicitate să strîngă fonduri 
pentru cretă colorată, alfabetare. e- 
chere, compasuri și pentru alte o- 
biecte, fără îndoială, trebuincioase 
școlii, dar care în mod normal se 
procură din sumele alocate în acest 
scop de către secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare. In afară 'ie 
aceasta, din inițiativa unor caare 
didactice, ni s-a cerut să cumpărăm 
carpete, linoleum, huse pentru bănci 
și catedre etc. După părerea noas
tră, asemenea procedee nu sînt- 
juste, indiferent de bunele intenții 
pe care le invocă unii sau alții.

Un grup de părinți

NOTA REDACȚIEI. In ultimul 
timp, la redacție au sosit și alte scri
sori în care se semnalează situații a- 
semănătoare celei relatate mai sus, ca 
de exemplu, la Școala generală de 
8 ani nr. 1 din Dorohoi. Regulamen
tul școlilor de cultură generală sta
bilește că, de regulă, comitetele de 
părinți pot organiza cel mult trei 
manifestări cultural-artistice pe an, 
pentru ca din veniturile realizate să 
se organizeze excursii, să se efec
tueze mici reparații și amenajări în 
școală etc. Este evident că la școlile 
menționate s-a procedat greșit soli- 
citîndu-se fonduri bănești din par
tea părinților.
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ANGAJAMENTE IN ÎNTRECEREA Ministrul finanțelor și afacerilor economice 
al Franței a părăsit Capitala Vești din țările socialiste

SOCIALISTĂ PE 1965
în ultimele zile, alte colective de 

întreprinderi și-au stabilit angaja
mente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă pe 1965. Publicăm cîteva 
dĂi aceste angajamente.

• UZINELE VICTORIA CÂLAN : sâ
realizeze peste plan 1 000 000 lei la 
producția globala ; 2 200 000 lei la 
producția marfă ; 500 000 lei econo
mii la prețul de cost; 1 000 tone
fontă cenușie pe bază de cocs eco
nomisit ; 1 000 tone semicocs ; 30 tone 
radiatoare ; 100 bucăți vane pentru 
băi; să sporească cu 0,2 la sută 
productivitatea muncii ; să reducă 
consumul de cocs la furnale cu 15 
kg pe tona de fontă elaborată, iar 
la turnătorii cu 5 kg pe tona de 
piese turnate ; din producția de lin- 
gotiere 90,5 la sută să fie de cali
tatea I; să reducă declasatele cu 
2 procente sub coeficientul admis.

• UZINA DE PIESE AUTO COLI- 
BAȘI: depășirea sarcinilor de plan 
pe 1965 cu 4 000 000 Iei la produc
ția globală ; 2 000 000 lei la produc
ția marfă ; 0,5 la sută la producti
vitatea muncii; 1 500 000 lei econo
mii la prețul de cost; 1 000 000 lei 
beneficii.

• STAȚIA C. F. R. BUCUREȘTI- 
7RIAJ: să depășească sarcinile a- 
nuale de plan cu 5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; 1 la sută la re
ducerea staționării în tranzit cu pre
lucrare ; 1 la sută la reducerea sta
ționării la încărcarea și descărcarea 
vagoanelor; 1 la sută la sporirea 
sarcinii statice ; să formeze și expe
dieze peste plan 798 trenuri și să ma
nevreze în plus 71 830 de vagoane

• UZINA „TEHNOFRIG--CLUJ: să 
realizeze peste planul anual urmă
toarele : 3 460 000 lei la producția 
globală ; 1 545 000 lei la producția 
marfă ; 30 de agregate frigorifice și 
piese de schimb în valoare de 
345 000 lei ; să sporească cu 2 la 
sută productivitatea muncii ; 1 000 000 
lei economii la prețul de cost ; 
1 000 000 lei beneficii. Cea mal mare 
parte a produselor peste plan vor ti 
realizate pe seama economiilor de 
metal.

Tehnica nouă 
și munca 
de concepție
(Urmare din pag. I-a)

1965 privind depășirea planului la 
unele sortimente să fie realizate pe 
seama materialelor economisite.

Și în secțiile prelucrătoare s-a 
dat atenție aplicării unor teh
nologii noi. Dintre acestea pot fi 
amintite: înlocuirea polizării apa
ratului director al turbinei cu sa- 
blarea, ceea ce reduce manopera cu 
1 100 de ore pe agregat, copierea 
tridimensională a paletelor rotor de 
la turbine. La motoarele pentru loco
motive Diesel-electrice s-a introdus 
prelucrarea suprafețelor de separa
ție de la blocul și carterul motoru
lui prin frezare, în locul altor pro
cedee, obținîndu-se o calitate supe
rioară a suprafețelor.

tn sectoarele prelucrătoare au fost 
amplasate în ultimii patru ani peste 
350 de mașini-unelte : mașini cu co
mandă program, de- frezat și eboșat 
arbori cotiți, de filetat și altele, 
într-un flux tehnologic adecvat. 
Preocuparea specialiștilor noștri a 
fost îndreptată și spre moder
nizarea utilajelor existente. La 
turnătoria de precizie s-a mon
tat o instalație automată de spălare 
și uscare a formelor, o instalație de 
topire și alta de presare a modelelor 
de ceară. De asemenea, s-a moder
nizat mașina de rectificat arbori co
tiți de la secția de motoare Diesel, 
ceea ce a dus la reducerea timpului 
de prelucrare cu 120 de ore pe motor, 
realizîndu-se totodată o calitate su
perioară a acestora. Numeroase ma
șini-unelte vor fi modernizate și in 
acest an, sporindu-le randamentul și 
gradul de precizie.

Rezultatele obținute în introdu
cerea tehnicii noi sînt îmbucurătoa
re. Dar în uzină mai sînt încă 
multe posibilități de ridicare a 
nivelului calitativ al produselor. 
Creșterea planului de producție- 
marfă pe acest an cu 11 la sută față 
de 1964 și asimilarea de noi pro
duse cu o înaltă tehnicitate cer din 
partea serviciilor de concepție efor
turi deosebite în însușirea temeini
că a documentației tehnice, o acti
vitate creatoare îndreptată spre îm
bunătățirea în permanență a carac
teristicilor tehnico-funcționale ale 
utilajelor, precum și o pregăti
re minuțioasă a fabricației. Asi
gurarea condițiilor necesare bu
nei desfășurări a procesului de 
producție în acest an a preocupat 
colectivele de specialiști încă din 
cursul anului trecut. în prezent, ei 
au drept ghid în activitatea de zi 
cu zi un plan de măsuri. Printre o- 
biectivele mai importante ale aces
tui plan amintesc : introducerea 
tratamentului termic cu curenți de 
înaltă frecvență la buloane, bolțuri 
și bucșe pentru motoarele Diesel, 
ridicarea parametrilor de funcțio
nare a turboagregatelor prin repro- 
iectarea tipurilor din fabricația cu
rentă. De asemenea, se preconizează 
introducerea tehnologiei de serie la 
motoarele Diesel.

Colectivul uzinei noastre este 
hotărît ca prin măsuri eficiente și 
o muncă tot mai rodnică să-și aducă 
contribuția la ridicarea în continuare 
a nivelului tehnico-calitativ al pro
duselor, la perfecționarea procesu
lui de producție, la creșterea pro
ductivității muncii.

• UZINELE CHIMICE „VICTORIA"
PLOIEȘTI: să îmbunătățească cali
tatea anvelopelor în vederea creș
terii randamentului kilometric cu 
minimum 10 la sută ; să lărgească 
gama de sortimente prin asimilarea 
de noi produse atît pentru consum 
intern cît și pentru export; să spo
rească cu 0,5 la sută productivitatea 
muncii ; să reducă rebuturile cu 5 la 
sută față de cifra admisă. Să 
dea peste planul anual 8 000 000 
lei la producția globală ; 4 500 000 
lei la producția marfă ; 8 000
bucăți anvelope auto-tractor-a- 
vion ; 15 000 bucăți anvelope velo ; 
2 000 000 lei economii la prețul de 
cost; 2 500 000 lei beneficii.

• FABRICA DE ZAHAR BOD : să 
depășească prevederile anuale de 
plan cu 2 075 000 lei la producția 
globală ; 2 075 000 lei la producția 
marfă ; 500 tone de zahăr ; 30 tone 
la preambalarea sortimentului de za
hăr cubic în pachete de 3 bucăți; 
G,5 la sută la productivitatea mun
cii ; 200 000 lei economii la prețul 
de cost.

• FABRICA DE CONFECȚII DIN 
BRAILA : să realizeze peste preve
derile anuale 1 000 000 lei la pro
ducția globală ; 25 000 bucăți dife
rite confecții, din care 10 000 bucăți 
din economii ; 300 000 lei economii la 
prețul de cost ; 300 000 lei beneficii; 
să producă cu 0,4 la sută mai multe 
produse de calitatea I; să sporeas
că productivitatea muncii cu 0,7 la 
sută.

• ÎNTREPRINDEREA REGIONALA 
DE ELECTRICITATE BACAU : să 
realizeze peste prevederile anuale 
ale planului 1 000 000 lei la produc
ția globală ; 3 000 000 lei la produc
ția marfă ; 1 500 000 lei economii la 
prețul de cost; 1 000 000 lei la bene
ficii ; să îmbunătățească calitatea 
alimentării cu energie a consumato
rilor, prin ridicarea nivelului de ten
siune în rețele ; să reducă față de 
anul 1964 durata de întrerupere pen
tru repararea echipamentului cu 10 
la sută.

Și-au mai luat angajamente: Com
binatul chimic Tîrnăveni, uzina „O- 
țelul roșu", fabrica de ulei „Unirea" 
din Iași, întreprinderea electro-cen- 
trale Doiceșii, IPROFIL-„Tehnica lem
nului" din Capitală, Fabrica de car
ton asfaltat și vată minerală Telea- 
jen. Trustul de alimentație publică 
locală din București, Cooperativa de 
consum Seini, Șomcuia Mare, regiu
nea Maramureș.

Meci internațional de handbal 
feminin

Sala Floreasca a găzduit aseară meciul 
amical de handbal dintre o combinată 
a cluburilor bucureștene Rapid — Știința 
și formația T.S.C. Berlin, care se află de 
mai multe zile în țara noastră. Handba

Fază din meciul de hochei Steaua—Știința București
Foto : S. Cristian

îff SLUJBA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII 
POPULAȚIEI
(Urmare din pag. I-a)

loace moderne, la nivelul actual al 
medicinii contemporane.

în multe țări, formarea unui nu
măr corespunzător de cercetători 
cu o pregătire superioară este o 
problemă dificilă. Noi am avut a- 
vantajul de a clădi pe temelia soli
dă a școlilor întemeiate de Victor 
Babeș, Ion Cantacuzino, Gheorghe 
Marinescu, C. I. Parhon, Iuliu Hație- 
ganu, a căror tradiție a fost conti
nuată. Statul nostru a asigurat vii
torilor apărători ai sănătății poporu
lui condiții de pregătire incompara
bile cu cele din trecut.

Munca de cercetare se desfășoară 
astăzi în două direcții principale, care 
se completează reciproc : pe de o 
parte se studiază problemele teoreti
ce fundamentale ale medicinii (de 
exemplu reglarea diverselor func
țiuni ale organismului sănătos sau 
bolnav, rolul predispoziției ereditare 
în producerea unor boli), iar pe de 
alta, modul de aplicare a cunoștințe
lor astfel dobîndite în domeniul o- 
crotirii sănătății (diagnosticul, tra
tamentul și prevenirea bolilor).

Pe bună dreptate se afirmă că lu
mea de astăzi se schimbă într-un 
ritm atît de rapid încît organismul 
nostru se adaptează cu greu noilor 
condiții. într-o singură generație se 
petrec schimbări care pînă acum 100 
de ani se produceau în timpul măi 
multor generații. Omul de știință are 
de aceea datoria de a studia cu mul
tă atenție și mediul înconjurător, de 
a trage concluzii menite să ușureze 
luarea unor măsuri în favoarea ocro
tirii sănătății. în această direcție, în 
trecut se studiau mai ales sursele in- 
fecțiunilor care generează bolile și

Marți dimineața a părăsit Capi
tala ministrul finanțelor și afaceri
lor economice al Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, care a întreprins 
o vizită în țara noastră cu prilejul 
semnării Acordului comercial de 
lungă durată romîno-francez. El a 
fost însoțit de consilieri și experți. 
Oaspetele a fost condus la plecare, 
pe aeroportul Băneasa, de Alexandru

★

Înainte de plecare, într-o convor
bire pe care a avut-o cu redactori ai 
Agenției romîne de presă „Ager
pres" și ai Radioteleviziunii romîne, 
ministrul finanțelor și afacerilor 
economice al Franței a declarat:

Obiectivul acestei vizite a fost, 
după cum știți, semnarea unui acord 
comercial pe cinci ani între Româ
nia și Franța. Socotesc că acordul 
semnat este interesant și important 
pentru ambele țări, întrucît prevede 
o dezvoltare foarte substanțială a 
schimburilor în ambele sensuri.

Am cules multe Impresii, însă re
gret că am petrecut aici un timp 
scurt. Cu toate acestea ne-am făcut, 
cred, o imagine destul de completă 
a țării dv. de astăzi. Am fost im
presionat de primirea făcută de

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
MIHAIL PETRI ÎN ITALIA

La invitația guvernului italian, 
marți a plecat spre Roma Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior, 
însoțit de Nicolae Ilieș, secretar ge
neral în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, precum și de 
specialiști. El va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai cercurilor guverna
mentale și economice italiene și va 
vizita întreprinderi și instituții. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Comerțului Exte
rior și Ministerului Comerțului Inte
rior. Au fost de față ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo Mosca
to, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

listele bucureștene, cu o mai mare forță 
și precizie în șuturile la poartă, au în
vins cu 14—1 (8—1),

Astăzi, în aceeași sală, cu începere de 
la ora 18, va avea loc partida revanșă.

A Început returul 
campionatului de hochei

problemele de tehnică sanitară. As
tăzi, numeroși cercetători își con
centrează atenția asupra influenței 
pe care o au unii factori din mediul 
înconjurător în apariția unor boli 
cu o răspîndire mai largă. Mulți 
medici din rețelele de specialitate 
au adus un sprijin substanțial acti
vității de cercetare pe teren.

Ar fi o greșeală dacă cele de mai 
sus s-ar interpreta în sensul că fac
torii de mediu, în particular cei de 
ordin social, ar avea o acțiune nocivă 
în orice condiții. Nu la oricine o anu
mită alimentație este în stare să ge
nereze boli de tipul aterosclerozei, 
obezității sau diabetului zaharat. în 
producerea lor un anumit rol are 
și predispoziția ereditară. Iată de ce 
numeroși clinicieni, experimentatori 
și oameni de laborator se ocupă din 
ce în ce mai mult de problemele de 
genetică.

Actualmente, cercetările se orien
tează și spre cunoașterea stadiilor 
de „pre-boală“, care sînt investigate 
cu tehnici de laborator mai fine și 
prin metodele geneticii clinice. Prin 
metoda observației de lungă durată 
(10—20 ani) se studiază acum dacă 
prin măsurile de profilaxie privind 
alimentația și modul de viață apa
riția bolilor respective poate fi în- 
tîrziată sau prevenită.

După cum se vede, cercetările me
dicale, cărora li s-au creat condiții 
materiale excelente, sînt îndreptate 
la noi spre ocrotirea sănătății 
întregului popor. Această orientare 
și în general atenția deosebită acor
dată cercetărilor medicale reprezin
tă o latură importantă a eforturilor 
susținute ale partidului și statului 
nostru în vederea ridicării continue 
a nivelului de trai al poporului. 

Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pre
cum și de alte persoane oficiale. Au 
fost de față Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

★

conducătorii Republicii Populare 
Romîne și de populație, care mi s-a 
părut deosebit de activă și îndrep
tată către obiectivele vieții moderne. 
Văzînd metodele de industrializare 
a Romîniei, am avut sentimentul că 
acestea constituie neîndoios în fapt 
un exemplu de felul în care o țară 
își poate orienta dezvoltarea ei eco
nomică.

Bucureștiul este un oraș foarte 
frumos și aș dori să revin aici în
tr-un anotimp însorit. Apreciez că 
în Romînia se simte o tradiție de 
calitate atît în arhitectură, cît și în 
domeniul construcțiilor. Construcțiile 
sînt armonios echilibrate și aceasta 
impresionează pe vizitatorul care le 
vede pentru prima oară.

(Agerpres)

Știri culturale
Colectivele teatrelor bucureștene, 

printre care cele ale Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale“, „Lucia 
Sturdza Bulandra", „C. I. Nottara", 
Teatrul de Comedie și Teatrul Mun
citoresc C.F.R., vor susține anul a- 
cesta numeroase turnee în țară. Vor 
avea loc spectacole în orașele Pe- 
troșeni, Petrila, Lupeni, Ploiești, 
Moinești, Hunedoara, Reșița, Onești.

*
Cunoscuta cîntăreață italiană de 

muzică ușoară Milva, deținătoare a 
Marelui premiu al Festivalului de 
la San Remo, a dat marți seara, în 
sala mare a Palatului R. P. Romîne, 
primul său concert din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde la 
București.

Ieri, a fost reluat campionatul republi
can de hochei pe gheață. De dimineajă 
s-a disputat meciul Tîrnava Odorhei — 
Știința Cluj. Prima formație, cu un lot 
mai bine pregătit, și-a asigurat victoria 
la un scor destul de strlns : 7—5 (3—1, 
I—1, 3—3). Meciul Dinamo — Voința 
Miercurea Ciuc a avut o desfășurare 
interesantă, fiind aplaudat de spectatori. 
Scor final : 7—2 (1—1, 3—1, 3—0) pen
tru Voința.

In deschidere la această partidă, Steaua 
a întrecut cu 8—0 (3—0, 3—0, 2—0) pe 
Știința Bucureștii.

Astăzi vor avea loc partidele : Știința 
Cluj — Steaua (ora 10), Tîrnava — Vo
ința (ora 17) și Știința București — Dina
mo (ora 19).

lolanda Balaș a plecat in S. U. A.
La invitația Asociației atletice de 

amatori din S.U.A., marți dimineața 
a plecat la New York Iolanda Balaș, 
campioană olimpică și recordmană 
mondială la săritura în înălțime. Re
prezentanta noastră va participa joi 
la un mare concurs internațional la 
Madison Square Garden din New 
York, urmînd să evolueze apoi în 
orașele Los Angeles, San Francisco, 
Louisville și Cleveland.

LEGĂTURA TELEFONICA INTRE... 
DOUA CREIERE ELECTRONICE

Pentru prima oară în istoria ciber
neticii a fost realizată marți o legătură 
telefonică între două creiere electroni
ce situate unul la Bruxelles și altul la 
Oslo. Un creier electronic de capaci
tate aflat în capitala Belgiei a trans
mis direct, prin intermediul telefonu
lui, o problemă centrului de calcul 
din Oslo. în cîteva secunde un calcu
lator de mare capacitate din Oslo a 
rezolvat problema și a retransmis — 
fără nici o intervenție a omului — 
rezultatul. Această experiență, deschi
de noi perspective în domeniul elec
tronicii.

TN CĂUTAREA UNEI „COMORI 
MISTERIOASE"

Marți dimineața un grup de 17 teh
nicieni ai Bundeswehrului vest-german 
au început cercetările pentru găsirea 
misterioasei „comori S.S.“ — lingouri 
de aur și documente, care, după unele’ 
declarații, ar fi fost ascunse de către 
autoritățile fasciste în ultimele zile ale 
războiului, într-o galerie a unei mine 
din Saxonia Inferioară. Indicațiile a- 
supra acestei „comori" au fost furni
zate autorităților din landul Saxonia 
Inferioară de către un deportat care a 
lucrat în galeriile acestei mine la pro
ducerea carburantului pentru rachete
le germane „V-2“. Descoperirea unor 
documente ale cancelariei Reichului 
german și ale lagărului de concentrare 
de la Soesegrund, scrie France Presse, 
ar putea juca un rol important în pro
blema prescrierii crimelor naziste.

Complex de locuințe in construcție pe Bulevardul „Lenin" din Baku 
(U. R. S. S.)

Produse ale industriei grele
La Harbin, unul din principalele 

centre ale construcției de mașini 
din R. P. Chineză, a fost proiec
tată și construită o hidroturbină 
cu o capacitate de 100 000 kW. Cea 
mai mare turbină produsă pînă în 
prezent în China avea o capacitate 
de 72 500 kW. Hidrogeneratorul 
acționat de turbină cîntărește 60 
tone.

Cartierul 
„Lutten Klein"

tn R. D. Germană, între o- 
rașul Rostock și suburbia sa 
Warmemunde, situată pe malul 
sting al lacului Warnow, se des- 
voltă pe o suprafață de 116 ha 
noul cartier de locuit „Lutten 
Klein", care va fi cel de-al treilea 
cartier nou al orașului. Aici se vor 
ridica blocuri cu mai multe 
etaje, precum și edificiul ser
viciului de navigație, care va 
ocupa o suprafață de 24 de hec
tare. Noul cartier va fi împărțit 
în două mari complexe de locuin
țe : Lutten Klein-sud care va avea 
32 000 de locuitori și Lutten Klein- 
nord cu 26 000 de locuitori.

TELEGRAME EXTERNE
J. Țedenbal
a primit in audiență 
pe ambasadorul R.P. Romîne

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 
La 9 februarie,, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în Repu
blica Populară Mongolă, Petre Niță, 
a fost primit în audiență protoco
lară de J. Țedenbal, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole.

NINSORI ABUNDENTE LA ROMA

Ninsorile abundente care au căzut 
asupra Italiei au provocat mari pagu
be la Roma. în măre parte orașul este 
privat de curent electric, apă și gaze, 
în întreaga capitală arborii au fost 
frînți, căzînd peste cablurile aeriene 
de telefoane și troleibuze pe care 
le-au rupt. Liniile telegrafice au fost 
de asemenea rupte, împiedicînd apa
riția ziarelor și activitatea agențiilor 
de presă. Cantitatea enormă de zăpa
dă a făcut ca numeroase acoperișuri 
să se prăbușească. Circulația a fost pa
ralizată, majoritatea angajaților ne- 
putînd să se prezinte la servicii. Nu
meroase automobile au fost abandona
te de proprietarii lor. Pompierii au 
primit peste 5 000 de apeluri de aju
tor. Marți la prînz ninsoarea s-a o- 
prit după ce zăpada a căzut asupra 
Romei timp de 12 ore consecutiv.

URMĂRILE PROHIBIȚIEI 
ALCOOLULUI

Prohibiția alcoolului în Kuweit - 
instituită la mijlocul anului trecut — 
Creează autorităților dificultăți nepre 
văzute. Ziarele kuweitiene informează 
despre cazurile tot mai frecvente de 
otrăvire și intoxicare a persoaneloi 
care, în lipsa alcoolului, au recurs la 
diferite expediente. Apa de colonie și 
loțiunile pentru păr sînt citate cel mai 
adesea ca „înlocuitoare" ale băuturiloi 
alcoolice. Se anunță că autoritățile ku
weitiene au hotărît să formeze o co
misie specială care va avea ca sarcină 
să prezinte un raport privind „inefi-

O realizare tehnică de seamă au 
obținut șantierele navale Kiannan 
din Șanhai care au construit o 
presă hidraulică de 12 000 tone. 
Presa poate forja blocuri de oțel de 
cite 200—300 tone, fiind manevra
tă de un singur muncitor, prin co
menzi automate. Presa este alcă
tuită din peste 6 900 piese, dintre 
care cea mai grea cîntărește 300 
tone.

Opere de artă 
regăsite

La Praga, în saloanele restau
rate ale Hradului, a avut loc re
cent deschiderea unei noi galerii de 
tablouri în care sînt expuse 70 de 
opere ale unor maeștri ai picturii 
universale, ca: Tizian, Veronese, 
Tintoretto, Bassano, Fetti și alții. 
Tablourile — care au făcut parte 
cîndva din tezaurul colecției Hra
dului, — fuseseră considerate timp 
îndelungat ca pierdute. In 1962, 
ele au fost însă găsite întîmplător 
într-o ascunzătoare a castelului. 
Timp de doi ani, între 1962—1964, 
cei mai buni maeștri din Ceho
slovacia au lucrat la restaurarea 
lor.

PROGRAMUL ÎNTREVEDERILOR MEDIATORULUI

0. N. U. ÎN CIPRU
NICOSIA 9 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, miercuri 
urmează să sosească la Nicosia Galo 
Piaza Laso, mediatorul O.N.U. în Ci
pru. Potrivit agenției, Piaza are în 
această lună un program foarte în
cărcat. între 16 și 18 februarie, me
diatorul O.N.U. va avea întrevederi 
cu oficialități turce la Ankara, cîte
va zile mai tîrziu, între 22 și 25 fe
bruarie, el va avea întrevederi în 
legătură cu aceleași probleme la A- 
tena, iar începînd de la 25 februa
rie, Galo Piaza se va afla în vizită 
la Londra.

De asemenea, președintele Ma
karios urmează să întreprindă o vi

ciența și efectele negative ale prohibi
ției și posibilitatea anulării ei“.

2 000 DE CUTREMURE ÎNTR-O 
SAPTĂMÎNĂ

Agenția France Presse relatează că 
între 2 și 8 februarie, în sudul Salva
dorului au fost înregistrate 2 000 cu
tremure. Pentru a face față primejdiei 
create de această situație, autoritățile 
au hotărît să decreteze starea de ur
gență în tot sudul țării. Panica a în
ceput să cuprindă populația care își 
părăsește locuințele. Potrivit serviciilor 
seismologice, aceste cutremure sînt

provocate de uriașe alunecări de teren 
subterane care s-au produs în jurul la
gunei Ilopango.

INTRE + 27» Șl — 27°

în Turcia se semnalează în aceste 
zile o vreme cu totul neobișnuită. în 
timp ce în provincia Adana, din sudul 
țării, turiștii pot face baie la o tem
peratură de plus 27 grade, în regiu
nile situate la nord-est zăpada atinge 
o înălțime de peste doi metri și ter
mometrele au coborît pînă la minus 
27 grade.

Pe calea ferată care duce prin tunelul Gothard (Elveția) un tren poștal 
a fost avariat în urma ciocnirii cu un tren do marlă

Corespondență din Sofia

UZINA 
DE LA POALELE 

R0D0PIL0R
Ajunși la Razlog, mic orășel din re

giunea Blagoevgrad, amatorii de dru
meție se pot îndrepta spre munții Pi- 
rin, cu vîrfurile albe de zăpadă, 
sau spre împăduriții Rodopi și Rila. Aici 
masivii își dau parcă mina cu clmpiile 
roditoare străbătute de rîurile Struma și 
AAesta. Printre îndeletnicirile localnici
lor, statornicite de-a lungul vremurilor, 
sînt agricultura, creșterea vitelor cit și 
fasonarea cu mult meșteșug a lemnului.

In prezent, pentru prelucrarea lemnu
lui din regiune există șapte întreprin
deri. Se știe că, începînd cu operațiu
nile de tăiere și fasonare, care se tac 
în pădure, și terminînd cu realizarea 
produselor finite, buștenii de lemn dau 
o cantitate însemnată de deșeuri. Va
lorificarea lor în condiții îmbunătățite a 
început să se realizeze de curînd la 
Razlog, prin construirea unei uzine pen
tru obfinerea prin hidroliză a drojdiilor 
furajere. Ca materie primă sînt folosite 
rumegușul și deșeurile de lemn mărun- 
țite

Vizitînd pitorescul orășel, ne-am 
oprit și la această unitate. Directorul, 
Atanas Tatarski, și chimistul Nușko Iva
nov ne-au furnizat explicații asupra 
principalelor procese de producție. Pe 
scurt — materia primă adusă din de
pozite pe o bandă rulantă este dirijată 
spre secția de hidroliză. Aci, ea este 
repartizată în 12 buncăre de unde cade 
în tot atîtea instalații de hidroliză, fie
care avtnd o capacitate de 4 200 kg. 
In interiorul lor se petrec procese chi
mice care duc la transformarea celulo
zei în substanfe zaharoase. Procesul 
tehnologic continuă într-un șir de sec
ții, ultima fiind aceea de uscare a droj
diilor obținute. Pentru realizarea unei 
tone de drojdii furajere sînt necesare 
8—9 tone de materie primă.

Instalafiile cu care este înzestrată 
uzina provin atît din țări socialiste, cît 
și din țări occidentale — Anglia, Aus
tria etc.

Producția actuală a uzinei este în 
medie de 10—12 tone drojdii pe zi. 
Se prevede că în faza finală, prin 1966, 
să ajungă la 40 tone. Potrivit afir
mațiilor directorului întreprinderii; un 
kilogram de drojdii obținute aci înlo
cuiește în hrana animalelor 9—10 kg 
porumb. Uzina din Razlog este prjma 
de acest fel construită în Bulgaria.

O dată cu ridicarea uzinei, în orășe
lul de la poalele munților Pirin, Rodopi 
și Rila se extind construcțiile de locuin
țe și de așezări social-culturale.

Constantin LINTE

zită la Atena, unde va avea con
vorbiri cu primul ministru al Gre
ciei, G. Papandreu.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al forțelor O.N.U. din Cipru 
a declarat că tunelul subteran des
coperit luna trecută în sectorul ci- 
prioților turci din Nicosia se află 
sub supravegherea „căștilor albas
tre", mai ales după ce Zenon Rossi- 
des, șeful delegației cipriote la 
O.N.U., a susținut într-o scrisoare 
adresată săptămîna trecută secreta
rului general U Thant că ciprioții 
turci intenționau să distrugă clă
direa poștei și sediul central al po
liției di.i Nicosia.
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INCIDENTE PROVOCATE Criză sau remaniere limitată ?“ O sursă încă neexplorată

DE OPOZIȚIE
KHARTUM 9 (Agerpres). — în 

localitatea Juba din Sudan, unde la 
18 februarie vor avea loc tratati
vele pentru rezolvarea situației din 
regiunile meridionale sudaneze, au 
avut loc la 9 februarie incidente vio
lente. Postul de poliție din această 
localitate a fost atacat de un grup de 
rebeli. Agenția France Presse, care 
transmite această știre, arată că trei 
atacanți au fost omorîți. Noul inci
dent din localitatea Juba constituie, 
după aprecierea observatorilor poli
tici, o primă încercare a elementelor 
ostile guvernului lui Khalifa de a 
instaura o atmosferă de tensiune 
chiar în orașul unde urmează să se 
desfășoare tratativele de reconciliere 
națională.

★

Președintele grupării politice U- 
niunea națională africană sudaneză 
(S.A.N.U.), Jaden, a declarat la 9 
februarie că organizația pe care o 
conduce nu va lua parte la tratati
vele programate să aibă loc la 18 
februarie în localitatea Juba pentru 
reglementarea situației provinciilor 
meridionale ale Sudanului. Prin re
centa declarație a președintelui 
S.A.N.U., această grupare politică 
încearcă să torpileze efortul de re
conciliere națională, deoarece numai 
cu două zile înainte S.A.N.U. a- 
probase reuniunea de la Juba și își 
afirmase dorința ei de a participa 
la încercarea de a se găsi o soluție 
negociată în „problema Sudului".

Satisfacjia cu care oameni politici de 
dreapta au salutat concluziile Consiliului 
nafional al partidului democrat-creștin —• 
liberalii, de pildă, le-au calificat ca „un 
pas pozitiv", ca „o reîntoarcere la voca
ția primară’ — și reacțiile negative ale 
aliafilor din guvern ai P.D.C. (partidul 
socialist, partidul social-democrat și parti
dul republican), preocupă serios pe expo- 
nenfii curentelor de stingă din P.D.C. și 
chiar pe președintele Consiliului de Mi
niștri, Moro.

Intr-un discurs inspirat de Moro — 
cel puțin așa au scris ziarele — fostul 
secretar al partidului democrat-creștin și 
actualul subsecretar la președinția Con
siliului de Miniștri, Salizzoni, în polemică 
cu liberalii, a arătat că greșesc cei care 
speră că refacerea unității în conducerea 
P.D.C. a avut loc prin deplasarea spre 
dreapta a echilibrului politic. Ih linii mari 
aceeași poziție 
Pastore, liderul 
crat-creșfin.

Se pare însă 
sînt considerate 
legii de coaliție. Luni a avut loc o 
tîlnire între Moro și Nenni. După 
rerea ziarului „II Tempo", Nenni
i-ar fi spus lui Moro că, înfrucît nu a 
intervenit nici o clarificare din partea
P.D.C., menjinerea guvernului de cen
tru stînga presupune două condiții : una 
de program (prin realizarea organizării 
regionale) și una de structură (prin in
trarea în guvern a stîngii socialiste (parti
zanii lui Lombardi) și democrat-creștine. 
Este clar însă că o solufie de acest gen 
nu poate fi realizată printr-o simplă „re
maniere", ci presupune o adevărată 
criză. In acest sens insistă conducerea 
P.S.I. care, într-o notă dată publicității, 
subliniază că hofărîrile Consiliului natio
nal al P.D.C. înseamnă punctul final al 
unui proces care a golit treptat de orice 
confinut democrat și inovator colabora
rea între P.S.I. și P.D.C. De aceea, nemai- 
exisfînd condițiile pentru continuarea co
laborării, trebuie să deschidă
criza.

a fost adoptată și de 
stîngii partidului demo-

că aceste asigurări 
ca suficiente de tofi

nu 
co- 
în- 
pă-

x

sprijinul revendicărilor lorO demonstrație a studenților belgieni In

Scopul conferinței
de la Nouakchott

Observatorii celei de-a doua se
siuni a Consiliului economic și so
cial al Organizației Unității Afri
cane (O. U. A.) care s-a ținut la 
Cairo, între 19 și 23 ianuarie, și-au 
pus, desigur, întrebarea de ce majo
ritatea țărilor din Africa de vest șl 
de centru nu au fost reprezentate la 
această sesiune. Explicațiile pe care 
le-au dat atunci unii membri ai se
cretariatului conferinței n-au satisfă
cut pe ziariști. De pildă, s-a spus că 
delegații unor țări ca Republica 
Malgașă, Ciad, Niger, Coasta de 
Fildeș, Volta Superioară, Republica 
Centrală Africană etc. nu participă 
la sesiune, deoarece n-au putut a- 
junge la timp (deși, de fapt lucrările 
Consiliului s-au amînat cu trei zile). 
Un alt motiv invocat a fost acela că 
țările respective sînt sărace și nu-și 
pot permite luxul să trimită delegații.

Majoritatea observatorilor au fost 
și sînt însă de părere că răspunsul 
trebuie căutat în altă parte. Știrea 
că între 10 și 12 februarie la 
Nouakchott, capitala Mauritaniei, se 
vor întîlni șefii a 14 state membre 
ale Uniunii Africane și Malgașe de 
cooperare economică vine să arunce 
lumină 
ferim.

După cum se știe, Organizația 
Unității *'1 “ ~ ~~ *
eforturile majorității țărilor din Afri
ca în vederea apărării unor interese 
comune ale tuturor statelor africane. 
Crearea acestei organizații și, mai 
ales, evoluția tendințelor politice 
manifestate în cadrul ei, accentua
rea luărilor de poziție antiimperialis- 
te au stîrnit aprehensiune și iritare 
în cercurile colonialiste, care nu 
și-au ascuns intențiile de a submi
na unitatea organizației. Tocmai de 
aci importanța pe care a căpătat-o 
problema, pusă încă de la crearea 
O.U.A., a desființării grupărilor regio
nale existente, printre care și Uniu
nea Africană și Malgașă. Deși mem
brii acestei Uniuni au aderat la 
O.U.A., ei au declarat că vechiul or
ganism își va continua existența, ac- 
tivînd însă doar pe plan economic 
— ceea ce era de natură să slăbeas
că coeziunea O.U.A.

în ultimul timp, O.U.A. n-a putut 
ajunge la un punct de vedere uni
tar în multe probleme, datorită ob
strucției unor țări ca Republica Mal
gașă, Nigeria, Senegal și Liberia. 
Cît privește sesiunea de la Cairo 
a Consiliului economic și social al

în problema la care ne re

Africane s-a născut prin

O.U.A., rezultatele sale au fost mi
nore, deoarece s-au Ivit unele păreri 
contradictorii asupra înseși princi
piilor colaborării interafricane.

Conferința de la Nouakchott, care 
are ca scop „să stabilească pers
pectivele dezvoltării uniunii econo
mice a statelor africane de limbă 
franceză", atrage atenția observato
rilor din capitala R.A.U. -prin faptul 
că ea ar putea marca o dezmembra
re a țărilor africane în diferite gru
pări, așa cum era situația îna
inte de crearea O.U.A., — ceea ce, 
declară presa de aci, n-ar putea fi 
decît pe placul cercurilor colonia
liste. Unele ziare subliniază că, a- 
cum două săptămîni. Piața comună 
europeană a promis un ajutor de 15 
milioane dolari țărilor „asociate" din 
Africa, în rîndul cărora se numără 
mai ales țările din cadrul Uniunii 
Africane și Malgașe. După cum reie
se din presă, scopurile conferinței 
prevăzute să înceapă la 10 februarie 
nu se limitează numai la colabora
rea economică, ci includ și cea poli
tică. Astfel, în ultimul timp s-au 
vînturat o serie de proiecte, cum ar 
fi cel privitor la crearea unei uniuni 
între Coasta de Fildeș, Niger și 
Volta Superioară sau proiectul pen
tru constituirea unei „federații a 
statelor riverane fluviului Senegal". 
Acum cîteva zile a fost lansată o 
nouă propunere privind stabilirea 
unei zone a liberului schimb între 
Sierra Leone, Liberia, Coasta de 
Fildeș și Guineea.

Numai că, după cît rezultă din re
latările presei, nici sarcinile confe
rinței de la Nouakchott nu sînt ușoa
re. Existența unui conflict de fronti
eră nigero-dahomeian, precum și a- 
titudinea rezervată a Guineei și Re
publicii Mali față de demersurile pe 
care le întreprinde în special Sene
galul pentru a atrage cele două 
țări de partea foștilor lor parteneri 
din Africa Occidentală Franceză în 
cadrul Uniunii Africane și Malgașe 
de cooperare economică sînt 
semne de întrebare pentru or
ganizatorii conferinței. în legătu
ră cu aceasta se remarcă fap
tul că vizita întreprinsă zilele tre
cute de președintele Senegalului în 
Guineea în scopul apropierii poziți
ilor s-a încheiat fără ca măcar să 
se fi publicat un comunicat comun.

Nicolae PLOPEANU
Cairo, prin telefon

La rîndul lor, comuniștii, prinfr-un 
discurs al secretarului lor general, Luigi 
Longo, au expus încă o dată duminică a- 
precierea lor în legătură cu ședinja Con
siliului național al P.D.C. și cu situația 
politică a țării. , " 
fional al P.D.C. 
declarat Longo, 
ternă, a P.D.C. 
pregătește să o impună și altor partide 
de centru stînga..."

După reuniunea Consiliului național al 
P.D.C., preocupări în legătură cu soarta 
actualului guvern s-au manifestat și în 
rîndurile social-democraților și republica
nilor. Dar, deși apreciază negativ lipsa 
unei „clarificări", aceștia continuă să se 
pronunțe deocamdată împotriva unei e- 
ventuale crize.

Dîndu-și seama de profunda nemulțu
mire care domnește în P.S.I., ziarele con
servatoare își intensifică presiunile și a- 
menințările împotriva socialiștilor în încer
carea de a-i face să accepte linia expri
mată de Consiliul național al P.D.C. și de 
a-i împiedica să deschidă criza de gu
vern. Ziare, cum ar fi „Corriere della 
Sera", încearcă să treacă pe seama P.S.I. 
întreaga răspundere a unei eventuale cri
ze, în timp ce „II Resto del Carlino" a- 
menință cu eventualitatea unor noi ale
geri politice anticipate, susținînd că „nici 
un partid nu se teme mai mult de această 
eventualitate ca P.S.I.”.

Pentru o primă examinare a situației 
s-a întrunit astăzi conducerea P.S.I., care 
a ascultat raportul secretarului său De 
Martino. Acesta s-a ocupat cu numeroa
se probleme printre care felul în care 
s-au desfășurat alegerile prezidențiale, 
semnificația hotărîrilor Consiliului națio
nal al P.D.C., situația economice și po
litică a țării, situația consiliilor comu
nale și provinciale după alegerile din 
noiembrie 1964. Cuvîntul hotărîtor în ce 
privește atitudinea P.S.I. revine însă Co
mitetului său Central care a fost convo
cat pentru joi. „Criză sau remaniere li
mitată?”, se întreabă ziarul „Paese 
Sera".

Răspunsul la această întrebare va 
dat în curînd.

Giorgio PASTORE

„Hofărîrile Consiliului na- 
. spulberă orice iluzii, a 

Dreapta, internă și ex- 
și-a impus voinfa și se

Intilnire Ho Si Min
A

Kosîghin

fi

HANOI 9 (Agerpres). în seara zi
lei de 9 februarie, delegația Uniunii 
Sovietice condusă de Alexei Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut o întîl- 
nire prietenească cu Ho Și Min, pre
ședintele R. D. Vietnam, și cu mem
brii guvernului R. D. Vietnam. în- 
tîlnirea a decurs într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

• Declarația guvernului U. R. S. S. • Declarația 
guvernului R. P. Chineze • Critici exprimate de 
senatori americani • Manifestații la Roma

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la Mos
cova a fost dată publicității decla
rația guvernului sovietic referitoa
re la acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam. în declarație se arată că 
incursiunile forțelor armate ameri
cane asupra localităților din R. D. 
Vietnam „provoacă mînia și repro
barea hotărîtă a poporului sovietic, 
ca și a tuturor popoarelor".

„Guvernul sovietic a mai .averti
zat cercurile conducătoare din 
S.U.A. împotriva încercărilor de a- 
tentat la suveranitatea țării socia
liste frățești — R. D. Vietnam — în 
speranța că Washingtonul va apre
cia cu realismul cuvenit situația care 
se creează în peninsula Indochina"... 
Uniunea Sovietică s-a pronunțat în 
mod constant și se pronunță pentru 
stabilirea de relații normale cu 
S.U.A., pentru îmbunătățirea lor. 
Dar dezvoltarea relațiilor este un 
proces reciproc, care nu permite in
terpretări diferite. Acest proces este 
incompatibil cu manifestări agresive 
în politică, în stare să anuleze une
le acțiuni întreprinse în interesele 
îmbunătățirii relațiilor sovieto-ame- 
ricane".

După ce arată că guvernul sovie
tic sprijină cu fermitate declarația 
guvernului R. D. Vietnam din 8 fe
bruarie. declarația sovietică subli
niază că „poporul Vietnamului de 
sud duce o luptă dreaptă, grea împo
triva intervenției străine. El luptă 
pentru eliberarea națională și o va 
cuceri".

în încheierea declarației se spune: 
„în fața acțiunilor menționate ale 
S.U.A., Uniunea Sovietică va fi ne
voită, împreună cu aliații și prietenii 
săi, să ia noi măsuri pentru apărarea 
securității și întărirea capacității de 
apărare a R. D. Vietnam".

PEKIN 9 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă, la 
Pekin a fost dată publicității decla
rația guvernului R. P. Chineze cu 
privire la acțiunea Statelor Unite de 
a extinde războiul dincolo de Viet
namul de sud. După ce se arată că 
unitățile forțelor aeriene ale S.U.A. 
au bombardat și mitraliat în repe
tate rînduri. orașe și sate pașnice 
din R. D. Vietnam, declarația spri
jină cu fermitate poziția exprimată 
la 8 februarie de guvernul • R. D. 
Vietnam și condamnă cu hotărîre 
acțiunea. Statelor Unite de- extinde
re a războiului din Vietnamul de 
sud.

Declarația respinge afirmațiile 
guvernuLui S.U.A. că acesta „nu do
rește să extindă războiul dincolo de

grecia Rezultatele alegerilor municipale
Uniunea de 
voturi in

Centru și E. D. A. au 
dauna candidaților de

ciștigat 
dreaptă

limitele Vietnamului de sud, că ul
tima lui acțiune nu constituie decît 
o acțiune de represalii și că numai 
de R. D. Vietnam depinde dacă răz
boiul va fi lărgit sau nu... De fapt, 
Statele Unite au și pornit pe calea 
extinderii războiului dincolo de li
mitele Vietnamului de sud. între
barea care se pune acum este dacă 
S.U.A. vor continua sau nu să mear
gă pe această cale. Acest lucru nu 
depinde de altcineva, ci exclusiv 
guvernul S.U.A.".

Republica Populară Chineză — 
arată în încheierea declarației 
este semnatara acordurilor de 
Geneva din 1954. China și Vietna
mul sînt vecini apropiați... O agre
siune a Statelor Unite împotriva 
R. D. Vietnam înseamnă o agresiu
ne și împotriva R. P. Chineze. Cu 
siguranță poporul chinez nu va sta 
cu brațele încrucișate. El 
bine pregătit în această privință. 
Guvernul R. P. Chineze adresează 
un apel tuturor țărilor și popoarelor 
iubitoare de pace din lume să se 
unească și să ia toate măsurile 
sibile pentru a sprijini și ajuta 
porul vietnamez 
dreaptă".

WASHINGTON 9 
Senatorul democrat 
declarat că acțiunea întreprinsă îm
potriva Vietnamului de nord repre
zintă „o pagină neagră în cartea is
toriei americane". Senatorul demo
crat Ernest Gruening a afirmat 
că Statele Unite nu au ce cău
ta în -Vietnamul de sud, iar ches
tiunea războiului în această regiune 
trebuie rezolvată la masa tratative
lor ; „Cu cît mai repede, cu atît mai 
bine" — a adăugat el. John Lindsay, 
membru al Camerei Reprezentanți
lor, a cerut președintelui Johnson să 
întreprindă măsuri pentru ca „tristul 
război din Vietnamul de sud să nu se 
transforme într-un conflict global".

NEW YORK 9 
tutui american 
sondarea opiniei 
zat o anchetă în 
din Asia de sud-est. La întrebarea: 
„Există oare posibilități pentru o 
reglementare pașnică a crizei din 
această regiune a lumii?", 81 la sută 
din cei chestionați au răspuns afir
mativ, 11 la sută au răspuns nega
tiv, iar 8 la sută nu au răspuns.

LONDRA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, prof. 
John Bernal, a dat publicității o de
clarație în care se spune : „Consiliul 
Mondial al Păcii condamnă acțiunile 
lipsite de răspundere și extrem de 
primejdioase ale guvernului S.U.A.".

ROMA 9 (Agerpres). — La Roma 
au avut loc două manifestații de 
mare amploare sub lozinca „Jos 
mîinile de pe Vietnam !“, participan- 
ții făcînd apel la populație să-și ex
prime protestul împotriva agresiu
nii față de R. D. Vietnam.
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(Agerpres). — 
Wayne Morse a

(Agerpres). Insti- 
„Gallup" pentru 
publice a organi- 
legătură cu criza

ATENA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Marți dimineață s-au dat publici
tății la Atena rezultatele alegerilor 
municipale, care au avut loc dumi
nică în 16 municipalități nou create 
în urma unor reorganizări adminis
trative. Au fost aleși în posturile de 
primari 12 candidați ai partidului 
Uniunea de centru, doi aparținînd 
partidului E.D.A. și doi ai partidului 
de dreapta — E.R.E. în șase din cele 
16 municipalități, organizațiile loca
le ale partidelor Uniunea de centru 
și E.D.A. au prezentat liste comune 
de candidați, E.D.A. sprijinind can
didaturile reprezentanților centrului.

Ziarul „Avghi" subliniază că acolo

unde Uniunea de centru 
să prezinte liste de candidați comuni 
cu E.D.A., Uniunea de centru a 
pierdut numeroase voturi. Concluzia 
generală a ziarului citat este că „în 
aceste alegeri au învins forțele de
mocratice". Numărul voturilor date 
candidaților E.D.A. a crescut în 
comparație cu voturile primite în 
alegerile legislative trecute. în une
le localități, candidații E.D.A. au 
primit de două și chiar de trei ori 
mai multe voturi decît la alegerile 
din 16 februarie 1963.

Ziarul „Eleftheria" atribuie insuc
cesul candidaților partidului E.R.E. 
campaniei anticomuniste și antigu
vernamentale duse de acest partid.

SOFIA. în orașul Plovdiv s-a des- 
‘ chis expoziția internațională de foto

grafii artistice, la care sînt prezentate 
209 lucrări executate de 148 artiști fo
tografi din R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. Cu prilejul a- 
cestei expoziții au fost acordate pre
mii organizațiilor fotografice partici
pante. Premiul I a fost obținut de aso
ciația artiștilor fotografi din București, 
premiul II de organizația fotografilor 
din Belgrad, premiul III de organiza
ția fotografilor din Szeged (R. P. Un
gară).

LONDRA. Guvernul vest-german a 
răspuns la planul britanic de creare a 
unei forțe nucleare atlantice (F.N.A.) 
cu o nouă propunere de înființare a 
forțelor nucleare multilaterale (F.N.M.) 
înzestrată cu forțe navale de suprafață 
echipate cu rachete „Polaris" și de
servite de echipaje mixte.

ROMA. Giuseppe Dozza, membru 
ti Partidului Comunist Italian, a fost 
ales pentru a cincea oară primar al 
orașului Bologna. Dozza îndeplinește 
această funcție fără întrerupere de la 
eliberarea Italiei, adică de 20 de ani.

FRANKFURT. Muncitorii spanioli 
care lucrează în R. F. Germană au or
ganizat la Frankfurt o demonstrație, în 

semn de protest împotriva represiuni-

a refuzat

In perioada care s-a scurs de 
la instalarea guvernului laburist 
al lui Harold Wilson, în Anglia 
au fost luate mai multe măsuri de 
ordin economic cu scopul de a 
echilibra balanța de plăți a țării. 
Intre altele, guvernul scontează 
că mărirea taxelor la import îi 
va aduce circa 200 milioane de 
lire.

O serie de personalități din 
sinul partidului laburist con
sideră însă că sfera măsurilor 
care ar înlătura dificultățile eco
nomiei engleze este mult mai lar
gă. In cadrul discuțiilor asupra 
problemelor financiare revine tot 
mai des ideea că cheia problemei 
constă în reducerea cheltuielilor 
militare.

Zilele trecute, deputatul la
burist Woodrow Wyatt, fost 
subsecretar de stat la Ministerul 
Finanțelor, a cerut guvernului să 
reducă cheltuielile legate de în
treținerea bazelor militare brita
nice în străinătate. Adoptînd mă
suri în acest sens, este de părere 
Wyatt, Marea Britanie ar putea 
economisi aproximativ 300 mi-

lioăne de lire sterline pe an. Au
torul pornește de la faptul că nu
meroasele baze militare engleze 
pe teritorii străine, care se întind " 
din Jamaica pînă la Singapore, - 
fac ca importante sume să se iro
sească în scopuri neproductive. 
Datele statistice arată că pentru 
întreținerea acestor baze se chel
tuiesc anual aproximativ 350 mi
lioane dintr-un buget militar to
tal de circa 2 miliarde lire sterli
ne. Deputatul Wyatt propune 
doar reducerea cheltuielilor pen
tru aceste baze; dar, după cum 
se știe, în Anglia există o largă 
mișcare pentru desființarea com
pletă a bazelor cu atît mai mult 
cu cît înșiși specialiștii consideră 
că dezvoltarea tehnicii militare 
face inutilă existența

Oamenii lucizi văd 
țarea bazelor militare 
teritorii străine un
micșorare a încordării și de întă
rire a păcii și încrederii între sta
te și, totodată, calea cea mai im
portantă de remediere a grelei si
tuații financiare a țării.

lor.
în desfiin- 
aflate pe 
mijloc de

Constatările unei anchete 
senatoriale

In perioada 1951—1963 fiecare 
dintre cele mai mari corporații 
industriale din S.U.A. a înghițit 
în medie cite alte zece companii 
mai mici. Aceasta este 'concluzia 
unei recente anchete a subcomi
tetului senatorial așa-numit 
„antitrust". Ancheta confirmă o 
dată mai mult intensificarea fe
nomenului de concentrare și cen
tralizare a capitalului în S.U.A. 
In prezent — se arată în mate
rialele anchetei — o sută de com
panii industriale controlează a- 
proape 60 la sută din suma 
globală a capitalurilor deținute 
de corporațiile industriale din 
S.U.A. Recordul printre cei 
„mari" îl deține „General Mo
tors". Recent, s-a anunțat că în 
1964 acest monopol a realizat cele 
mai ridicate profituri din istorie, 
ele cifrîndu-se la 1 735 000 000 de 
dolari. In prezent, „General Mo
tors" produce aproximativ 55 la 
sută din automobilele fabricate 
în S.U.A.

„Cum se ajunge aci ? — se în
treabă ziarul „New York Herald 
Tribune". Și el arată că metoda 
preferată a marilor monopoluri 
industriale este cea a „fuzionării’ 
cu companiile mai mici, care sînt 
înghițite sub acest paravan „le
gal".

Ancheta a scos în evidență și 
un alt aspect — sporirea influ
enței pe care o are trustul res
pectiv în viața economico-socia- 
lă, o dată cu creșterea puterii lui. 
Diverși membri ai consiliului de 
experți economici de pe lingă 
președinte —• subliniază „New 
York Herald Tribune" — sînt 
de părere că „General Motors" ar 
trebui obligat să reducă prețurile 
la o serie de produse, avîndu-se 
în vedere creșterea serioasă a 
productivității muncii la între
prinderile pe care le controlează. 
„Dar guvernul nu are mijloacele 
de a sili pe „General Motors" să 
se conformeze acestor sugestii" 
— arată ziarul.

De ce amenința
cu demisia...

BONN. într-un interviu radiotele
vizat, ministrul vest-german al justi
ției, E. Bucher, s-a pronunțat din nou 
în favoarea prescrierii crimelor să- 
vîrșite de fasciști în perioada celui 
de-al doilea război mondial. Ministrul 
de justiție vest-german a lăsat să se 
înțeleagă că dacă hotărîrea guvernu
lui în această problemă nu va 
doptată, el va demisiona.

Misiunea lui Mansholt
și „problemele

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
După cum anunță din Bruxelles 
corespondentul agenției D.P.A., vice
președintele Comisiei Pieței comune, 
Sicco. Mansholt, care a plecat marți 
într-o vizită oficială de cinci zile în 
S.U.A., urmează să aibă numeroase 
convorbiri într-o serie de probleme 
interesînd Piața comună și S.U.A.

în prima serie de întrevederi, 
menționează agenția, Mansholt va 
întîlni pe vicepreședintele S.U.A.,

SCURTE ȘTIRI
lor regimului franchist. Manifestanții 
au cerut o democratizare generală a 
vieții politice în Spania și acordarea 
dreptului la grevă muncitorilor spa
nioli.

ACCRA. Un tribunal special din 
Accra a condamnat la pedeapsa capi
tală cinci persoane, printre care doi 
foști miniștri — Ako Adjei (afacerile 
externe) și Tawpa Adamafio (informa
ții) — acuzați de trădare. Cei cinci 
condamnați au pus la cale tentativa 
de asasinare a președintelui republicii 
Ghana, Kwame Nkrumah, în august 
1962.

NICOSIA. Guvernul turc a informat 
guvernul cipriot că intenționează să 
procedeze la o nouă înlocuire a unei 
părți a soldaților și ofițerilor din ca
drul contingentului turc aflat în 
Cipru.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
Societății Regale a Marii Britanii, la 
9 februarie a plecat spre Londra o 
delegație de oameni de știință sovie
tici condusă de Mstislav Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

BUENOS AIRES. Forțele aeriene 
argentinene au lansat luni seara, în 
Antarctica, cea de-a treia rachetă de 
tipul „Gamma-Centaur". Racheta,

fi a-

în suspensie"
Hubert Humphrey, pe ministrul 
griculturii, Orville Freeman, și 
Christian Herter, împuternicitul spe
cial al președintelui Johnson pentru 
problemele comerciale. Observatorii 
din Bruxelles apreciază că în timpul 
întrevederilor sale cu oficialitățile 
americane Sicco Mansholt va în
cerca, printre altele, să clarifice 
unele probleme în suspensie între 
cele două părți privind negocierile 
tarifare din cadrul rundei Kennedy.

a- 
pe

NEW YORK 9 (Agerpres). 
Agenția TASS transmite cX 
Națiunile Unite s-a aflat din surse 
sigure că 
prezentat noi 
tate spre 
grabnică a activității Adunării Ge
nerale. Planul sovietic, remis secreta
rului general al O.N.U., U Thant, de 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. T. Fedorenko, prevede 
ca Adunarea Generală să formeze 
un comitet special sub conducerea 
președintelui Adunării Generale 
compus din următoarele state: Af
ganistan, Algeria, Republica Arabă 
Unită, Birmania, Marea Britanie, 
Canada, Chile, Cehoslovacia, Franța, 
India, Italia, Mali, Mexic, Polonia, 
Romînia, S.U.A., Ungaria și U.R.S.S. 
Adunarea Generală ar urma să în
credințeze acestui comitet studierea 
cuprinzătoare a întregii probleme 
privind operațiunile O.N.U. pentru 
menținerea păcii și a problemei căi
lor de înlăturare a actualelor greu
tăți financiare ale O.N.U. Totodată, 
Adunarea Generală va ruga pe se
cretarul general să acorde tot spri
jinul comitetului special, inclusiv 
pe calea organizării de consultări 
corespunzătoare. Planul prevede, de 
asemenea, ca Adunarea Generală să 
propună comitetului special să pre
zinte cît mai curînd posibil un ra
port Adunării Generale.

că la

delegația sovietică a 
propuneri îndrep- 

normalizarea cît mai

45 km, a 
date refe

care a atins ’ înălțimea de 
fost destinată culegerii de 
ritoare la temperatura marilor altitu
dini.

GENEVA. La 9 februarie, conferin
ța „Runda Kennedy" a început exa
minarea listei de exceptări a Pieței co
mune, adică a listei acelor produse pe 
care țările Pieței comune doresc să le 
excepteze de la reducerea tarifară ge
nerală de 50 la sută.

QUITO. Deținuții politici ecuado- 
rieni întemnițați în închisoarea „Gar
cia Moreno" din Quito au declarat luni 
greva foamei, cerînd punerea lor ime
diată în libertate.

COPENHAGA. Organizația pacifis
tă daneză „împotriva războiului" a în
ceput o largă campanie de strîngere 
de semnături pe un mesaj pe care îl 
va trimite guvernului și parlamentu
lui. Mesajul subliniază necesitatea re
vizuirii politicii militare a țării, redu
cerea cheltuielilor militare și ieșirea 
Danemarcei din N.A.T.O.

RABAT. A fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita lui Ko- 
cea Popovici, secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
în Maroc. în comunicat se subliniază 
necesitatea de a se depune eforturi în 
domeniul dezarmării în spiritul Confe-

rinței țărilor neangajate de la Cairo și 
de a se lua măsuri energice pentru în
lăturarea dificultăților care împiedică 
funcționarea normală a O.N.U.

MOSCOVA. La 9 februarie, Indira 
Gandhi, ministrul informațiilor și ra
diodifuziunii din India, care se află 
în Uniunea Sovietică, în legătură cu 
deschiderea unei expoziții de foto
grafii consacrate vieții și activității lui 
Jawaharlal Nehru, a făcut o vizită lui 
Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

JOHANNESBURG. Parlamentul 
R.S.A. a adoptat o lege care prevede 
interzicerea accesului în porturile țării 
a navelor aparținînd unor state străine. 
Este vorba de navele țărilor care au 
aderat la campania de boicotare a 
mărfurilor sud-africane.

KUWEIT. La 9 februarie s-au des
chis în capitala Kuweitului lucrările 
primei conferințe a ziariștilor din ță
rile arabe.

BRUXELLES. Marți au început tra
tativele dintre Nigeria și Comisia Pie
ței comune privind asocierea acestei 
țări la C.E.E. După cum se știe, tra
tative asupra acestei probleme au mai 
avut loc în iulie și octombrie 1964, 
fără a se ajunge însă la vreun re
zultat.

Această platforma de fora] este 
utilizata pentru explorarea zăcă
mintelor de petrol șl gaze din Ma

rea Nordului
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