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Procedee avansate 
de sudură

f’ it

In aceste zile, sute de studenți — 
viitori ingineri agronomi, ingineri 
horticultori și medici veterinari — 
au plecat sau se pregătesc să plece 
în unitățile agricole socialiste pentru 
practica în producție, parte impor
tantă din programul de învățămînt 
al instituțiilor de învățămînt supe
rior agricol.

Strîns îmbinată cu studiul teoretic
la cursuri și seminarii, practica directă în gospodăriile 
agricole de stat și colective este menită să asigure 
viitorilor specialiști un profil larg, corespunzător ne
cesităților actuale și de perspectivă ale agriculturii 
socialiste. In timpul tuturor perioadelor de practică, 
studenții agronomi și horticultori vor participa la 
toate fazele producției agricole, vor studia experiența 
înaintată a unităților agricole de producție dezvoltate, 
vor cunoaște mai bine viața și preocupările colectiviș
tilor. Viitorii medici veterinari se vor specializa în 
alimentația. îngrijirea, selecția, reproducția și valori
ficarea rațională a animalelor.

In toate cele cinci institute, rectoratele și decanatele, 
sprijinite de organizațiile de partid, de cadrele didacti
ce, au îndrumat catedrele de practică în stabilirea pro
gramului acestor lucrări, în alegerea centrelor de 
practică. La Institutul agronomic din Cluj, bunăoară, 
în programul de practică al studenților din anul I al 
facultății de agricultură, pe lîngă lucrările practice 
obligatorii au fost incluse o serie de lecții demonstra
tive, vizite în diferite alte unități agricole fruntașe 
din apropiere, discuții cu specialiști din agricultură. 
Pentru a nu întrerupe cu totul studiul teoretic și pre
gătirea pentru examenele din sesiunea de vară, săp- 
tămînal. studenții acestui an — ajutați de cadrele di
dactice — vor revedea pe capitole cursurile de ma
tematică și botanică. La Institutul agronomic ,.N. 
Bălcescu“ din Capitală, înainte de plecare s-au inițiat 
consfătuiri cu grupele de studenți, cu prilejul cărora 
cadrele didactice au vorbit tinerilor despre scopul și 
semnificația perioadei de practică, au explicat 
mul $i conținutul lucrărilor și datoria fiecărui 
de a lucra disciplinat și conștiincios.

îndrumarea atentă, permanentă a activității 
țîlor, respectarea întocmai a programului de

Începînd cu anul acesta, 
într-o serie de întreprinderi 
din țara noastră, printre care 
șantierele navale din Galați, 
Oltenija și Tr. Severin, Uzi
nele „23 August“ și „Vul- 
can“-București, „Progresul"- 
Brăila, „lndependenja“-Si- 
biu și „1 Mai"—Ploiești,
se extind două noi pro
cedee avansate de sudu
ră. Este vorba de suda
rea în 
bioxid 
silă în 
profile 
baie de zgură, utilizată 
piese groase. Aceste meto
de, experimentate cu bune 
rezultate în 
trecut au 
determină un

cursul anului 
avantajul că 
grad înalt de

finisare a cusăturilor sudurii 
și menjinerea precisă a di
mensiunilor pieselor.

O mare extindere capătă 
de asemenea sudura auto
mată și semiautomată sub 
flux. Sudura automată și 
semiautomată se aplică a- 
cum la construirea de nave, 
vagoane, autobuze și tro
leibuze, mașini agricole, ra
finării, utilaje chimice efc. 
întreprinderile au fost dota
te cu instalații speciale, mo
derne, de mare randament, 
care fac posibilă aplicarea 
sudurii automate și semi
automate înfr-un volum de 
peste 12 ori mai mare fajă 
de anul 1957.

(Agerpres)

tiilii

progra- 
student

studen- 
____ _____ _ _ lucrări 
stabilit reprezintă o condiție principală pentru buna 
desfășurare a practicii în producție și însușirea 
temeinică de către viitorii agronomi și medici 
veterinari a cunoștințelor și deprinderilor de mun
că în agricultură. în acest scop, cadrele didactice 
care însoțesc pe studenți, cît și cele care răs
pund de practică, sînt chemate să îndrume și 
să controleze cu exigență și spirit de răspundere gru
pele de studenți în îndeplinirea diferitelor lucrări, să 
vegheze ca noțiunile teoretice studiate la cursuri și 
seminarii să fie îmbogățite și aprofundate prin apli
cații' practice. Este necesar să fie evitate cu toată 
grija situații ca acelea existente în perioadele ante
rioare de practică, cînd din lipsa unui control perma
nent din partea conducerii institutelor, unele grupe de 
studenți de la Cluj și Timișoara nu și-au îndeplinit 
integral programul de practică, executînd numai anu
mite lucrări sezoniere.

Unitățile agricole socialiste au datoria să sprijine 
cadrele didactice și pe studenți în buna desfășurare a 
practicii. Cadrele de conducere din aceste unități, spe
cialiștii cu bogată experiență vor contribui la buna 
pregătire a viitorilor ingineri agronomi și medici ve
terinari, ajutîndu-i pe studenți să se familiarizeze cu 
problemele principale ale procesului de producție din 
agricultură, cu aspectele mai importante ale organiză
rii activității acestor unități, sprijinind cadrele didacti
ce din institute în îndeplinirea exemplară a programu
lui stabilit. Totodată, ele au datoria să asigure studen
ților condiții de cazare și masă corespunzătoare.

Organele locale sînt chemate să vegheze ca în toate 
unitățile agricole în care lucrează studenții, să li se 
asigure condiții cît mai bune pentru a-și desăvîrși pre
gătirea. pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, 
necesare agriculturii socialiste.

SCHITU GOLEȘTI (co
resp. „Scînteii“}.— Minerii 
din bazinul carbonifer 
Schitu Golești aplică tot 
mai larg o serie de proce
dee înaintate de lucru. 
Astfel, în luna februarie, 
în întreg bazinul s-a tre
cut la extinderea armării 
abatajelor cu stîlpi meta
lici, la deschiderea abata
jelor cu front lung și la 
mecanizarea unor impor-

tante lucrări de minerit. 
Ca urmare a introducerii 
unor asemenea procedee 
înaintate de lucru, a orga
nizării mai bune a trans
portului în subteran și la 
suprafață, minerii bazinu
lui Schitu Golești au spo
rit simțitor productivitatea 
muncii pe post, îmbunătă
țind în același timp cali
tatea cărbunelui extras.

Filme cu prilejul zilei 
de 8 martie

Cu prilejul zilei de 8 Martie, întreprinderile regionale 
cinematografice, în colaborare cu comitetele femeilor, 
organizează în majoritatea orașelor, centrelor munci
torești și reședințelor raionale, programe speciale cu 
filme dedicate femeilor. Sînt reluate astfel pe ecrane 
producții romînești, ale studiourilor din U.R.S.S. și ță
rile de democrație populară, inspirate din viața și ac
tivitatea femeilor. Vor rula, printre altele, filmele : 
„Darclee", „Puștiul", „Omul de lîngă tine", „Inimă de 
mamă", „Telefonista", „Libelula" etc. în Capitală, pro
grame speciale cu filme pentru femei vor fi prezen
tate la cinematografele „Olga Bancic“, „8 Martie", 
„Maxim Gorki", „Alexandru Sahia" și „Drumul Serii“.

ir
în orașul Constanța și centrele raionale din regiunea 

Dobrogea se desfășoară în aceste zile o gală, de filme 
inspirate din viața și activitatea femeilor din întreaga 
lume. Printre cele mai apreciate filme se numără: 
„Evdochia", „Omul de lîngă tine“, „întoarce-te" „Tai
na ei“ și altele. între 8 și 10 martie filmele vor fi pre
zentate pe ecranele a 14 cinematografe sătești din re
giune, printre care cele din Ovidiu, Văcăreni, Castelu, 
Valea Seacă și altele.

A snceput semănatul 
cuSturslor furajere

CRI.Ș (coresp. „Scînfeli”). — în gos
podăriile agricole colective din raionul 
Criș, regiunea Crșana, pregătirile pen
tru campania agricolă de primăvară au 
fost. în general, terminate. Acolo unde 
terenul a permis s-a început semăna
tul culturilor furajere.

La indicajia inginerilor agronomi, 
colectiviștii din comunele Olari, Tă- 
majda, Grăniceri, Avram lancu au în- 
sămînfat în primele zile ale lunii mar
tie între 40—60 ha trifoi fiecare.

De asemenea, mecanizatorii de la 
S.M.T.-Sîntana și Chișineu-Criș folo
sesc timpul prielnic 
pentru executarea 
arăturilor pe tere
nurile rămase ne
arate din toamnă.

In satul Boroșneul 
Mic din raionul Tg. 
Secuiesc a avut loc 
faza intercomunală a 
concursului formații
lor artistice 
matori. La 
au participat 
zile artistice 
tație, formațiile de 
dansuri și soliștii vo
cali din comunele 
Boroșneul Mare, Bo
roșneul Mic 
lea Mare, 
artistică de 
din comuna 
Mare s-a 
pentru faza raională.

de a- 
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briga
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și Va- 
Brigada 
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Recent, Direcția generală a indus
triei bumbacului din Ministerul In
dustriei Ușoare a organizat o con
sfătuire de lucru însoțită de demon
strații practice, privind căile de îm
bunătățire a calității țesăturilor im
primate. La această consfătuire, care 
a avut loc la „întreprinderile pen
tru industria de bumbac" din Capi
tală, au participat ingineri, șefi ai 
sectoarelor de finisaj și ai secțiilor 
de imprimat, maiștri imprimeri din 
întreprinderi.

Au fost prezentate referate despre 
metodele moderne de imprimare, 
căile de îmbunătățire a calității im- 
primeurilor și altele. Apoi, au avut 
loc demonstrații practice la o mașină 
de imprimat modernizată de colec
tivul fabricii.

pentru realizările 
în întrecerea so- 
se află Gheorghe 
Grațian, Nicolae

Dezgheț pe Mureș.

apasa uneori

transformat

W
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pe fiecare mașină în 
desfășurării lucrări- 

venituri și cheltuieli

Consfătuire a silvicultorilor

Premii pentru ceferiști

a

(Continuare în pag. V-a)

u

la consiliul sindical local, tre- 
s-a oprit brusc în dreptul pa

ce nu mai schimbați pozele ? 
le schimbăm.
care nu era lipsit de memorie, a ară-

Studenți din anul I al Facultății de horticultură a 
Institutului agronomic „N. Bălcescu“ din București, la 
practică în Stațiunea experimentală Șteiănești din re
giunea Argeș.

Mecanizatorii în campania
agricolă de pri]

Pe baza experienței cîștigate și 
punînd în valoare posibilitățile și re
sursele nefolosite pînă acum, gos
podăriile colective din regiunea 
București au prevăzut în planurile 
lor de producție să obțină recolte la 
hectar și globale mult mai mari de- 
cît în anii trecuți. în sporirea pro
ducției agricole a gospodăriilor co
lective un rol deosebit de impor
tant au cele 47 de S.M.T.-uri din re
giune. Cît de puternică este contri
buția acestora la realizarea planuri
lor de producție ale gospodăriilor 
colective se vede din următoarele 
date : în campania agricolă din pri
măvara aceasta, S.M.T.-urile din re
giunea noastră trebuie să pregă
tească terenul și să execute semă
natul porumbului pentru boabe pe 
380 000 de hectare, al florii-soarelui 
— pe 80 000 ha etc ; prașila întîia 
mecanică va fi executată cu mijloa
cele S.M.T. pe o suprafață de 315 000 
ha, iar prașilele a Il-a și a III-a — 
Pe 367 000 ha ; circa 80 la sută din 
grîul semănat în toamnă va fi re
coltat cu combinele S.M.T.-urilor etc.

Cum se pregătesc S.M.T.-urile 
pentru executarea acestor lucrări de 
bază, care asigură obținerea de re
colte mari ?

Datorită măsurilor luate de partid 
și guvern pentru înzestrarea tehnică 
a agriculturii, S.M.T.-urile din re
giunea noastră dispun acum de pes
te 7 000 de tractoare agricole, 3 000 
semănători de păioase, 3 700 semă
nători de porumb. 3 500 de combi
ne, 1 300 grape cu disc, 1 500 culti
vatoare și alte mașini agricole. Prin 
folosirea întregii capacități de lucru 
a acestor mașini S.M.T.-urile pot e- 
xecuta toate lucrările prevăzute în 
planurile gospodăriilor colective în- 
tr-o perioadă mai scurtă și la un 
nivel calitativ superior față de anul 
trecut

Consiliul agricol regional a întoc
mit din vreme un plan de măsuri 
tehnice și organizatorice privind

pregătirea S.M.T.-urilor pentru cam
pania agricolă de primăvară. O con
diție principală pentru folosirea de
plină a mașinilor și a tractoarelor 
este efectuarea reparațiilor și revi
ziilor la timp și de cea mai bună 
calitate. Conducerile stațiunilor au 
fost îndrumate și sprijinite să orga
nizeze temeinic reparațiile în ate
lierele proprii sau la sediile din gos
podăriile colective ale brigăzilor. 
S-au amenajat din vreme spații co
respunzătoare de lucru, s-au asigu
rat sculele și dispozitivele necesare. 
La S.M.T. Urziceni, cu ajutorul spe
cialiștilor de la Institutul de cerce
tări pentru mecanizarea agriculturii 
s-au făcut instructaje și o demon
strație practică privind executarea 
reparațiilor în flux continuu, pe 
posturi și echipe specializate.

O principală preocupare a fost să 
îndreptăm mereu atenția conduceri
lor S.M.T. spre asigurarea calității 
reparațiilor. în urma unor controale 
s-a constatat că la S.M.T. Orbească 
nu se făcea cum trebuie degresarea 
pieselor, la S.M.T. Ulmuleț, lagărele 
se montau cu jocuri sub sau peste 
limitele tehnice admise. Consiliul a- 
gricol a luat măsuri pentru îmbună
tățirea organizării muncii și efectua
rea unui riguros control la fiecare 
operație.

Pentru înlăturarea unor greutăți 
în aprovizionarea cu piese s-au 
făcut redistribuiri de piese în
tre unități. S.M.T. Urziceni a ajutat 
cu piese S.M.T. Gîrbovi și Balaciu, 
S.M.T. Angheleștj a dat piese celor 
din Videle și Gorneni. Cu sprijinul 
consiliului agricol regional, S.M.T. 
Budești a prelucrat pistoane și pen
tru nevoile S.M.T. Ulmeni și Călu- 
găreni. Stațiunile au fost îndrumate 
să folosească pe scară largă piesele 
recondiționate. Cele mai bune rezul
tate în această privință au fost ob
ținute de S.M.T. Budești, Balaciu, 
Ciulnița, S-a urmărit ca bazele de 
aprovizionare să facă o repartizare

avara
cît mai justă a pieselor, în funcție 
de nevoile reale ale S.M.T.-urilor, 
și să depună stăruința cuvenită pen
tru primirea pieselor comandate la 
fabrici.

în aceste zile, Consiliul agricol re
gional a organizat echipe de ingi
neri care fac un supracontrol asu
pra calității reparațiilor.

Stabilirea utilajului pentru fieca
re gospodărie colectivă în parte s-a 
făcut pe baza contractelor de lucrări 
încheiate între S.M.T. și G.A.C., în 
care s-a ținut seama de prevederile 
planului de producție, de posibilită
țile de extindere a mecanizării lu
crărilor.

în momentul cînd este trimisă în 
gospodăria colectivă, fiecare briga
dă primește un plan, în care se a- 
rată ce producții trebuie obținute a- 
nul acesta pe tarlalele pe care le va 
lucra, sarcinile 
parte, graficul 
lor, planul de 
al brigăzii etc.

Experiența de pînă acum a dove
dit că o folosire deplină a parcului 
de tractoare și mașini agricole se a- 
sigură acolo unde brigada de trac
toare este permanentizată în gospo
dăria colectivă. Anul trecut, în re
giunea noastră au fost permanenti
zate 552 de brigăzi din cele 641. 
Unde au existat brigăzi permanente 
s-a putut realiza o strînsă colabo
rare între conducerea gospodăriei co
lective și brigada de tractoare; me
canizatorii cunosc mai bine terenul, 
succesiunea culturilor etc. și pot con
tribui în mai mare măsură la apli
carea la timp și în bune condiții a 
întregului complex de lucrări agro
tehnice. Nu întîmplător cele

ing. PAUL IVAN 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional București

Marți și miercuri, la Eforie-Nord 
s-au desfășurat lucrările unei con
sfătuiri a silvicultorilor din regiunile 
București, Dobrogea, Galați și Iași, 
organizată de Ministerul Economiei 
Forestiere. Participanții — ingineri 
și tehnicieni silvicultori, cercetători 
de la Institutul de cercetări fores
tiere și de la Centrul de documentare 
forestier — au analizat activitatea 
în legătură cu refacerea pădurilor, 
gospodărirea fondului forestier, re
coltarea și valorificarea produselor 
accesorii ale-pădurilor etc.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“).— La 
Depoul C.F.R. din Brașov- au fost 
premiați 370 de mecanici de loco
motive și fochiști 
deosebite obținute 
cialistă. Printre ei 
Lepșea. Gheorghe
Cureteanu, Ion Șerban și alții.

Suma totală a premiilor acordate 
este de aproape o jumătate de mi
lion lei.

Un activist de 
cînd prin curte, 
noului.

— De
— Ba
Omul,

tat o fotografie înfățișînd un grup de fete.
— Poza asta stă aici de vreun an...
— Asta da, însă nu din vina noastră. E bri

gada Măriei Popa. Ce să facem ?
Celălalt a zîmbit și n-a zis nimic. Știa că, 

de un an încoace, întrecerea s cîștigată mereu 
de aceeași brigadă, a Maricicăi Popa.

★
Ce ochi mari 1
Prin mîinl ne trec poze șterse de vreme, 

album. Lîngă mașini, țepeni, stau copii 
11—'* ...............................
picioarele goale. Toți se uită 
rat, cu ochii mari. Iată niște 
care fotograful le-a surprins 
dată nemișcare : fără nici un zîmbet, ne pri
vesc fix, ca și cînd ochii ar vrea să ne spună 
ceva, peste ani.

Pe hîrtia îngălbenită, mai toate detaliile s-au 
șters, numai ochii au rămas mari și arzători : 
de la o depărtare de 36 de ani, oçjiii aceștia 
febrili ne vorbesc despre hrana neîndestulă
toare, despre boli, despre grămada aceea de 
nevoi și necazuri care împiedică ochii omului 
să vadă lucrurile frumoase din viață, îi fac 
să ardă și să privească puțin fix. puțin în gol. 
Sînt ochii copiilor și muncitoarelor de la 
mică fabrică din Piatra Neamț, „Doamna“

un 
.de 

12 ani : toți, ca un fel de uniformă, sînt în 
țintă spre apa- 
femei slabe, pe 
în aceeași ciu-

Doamna...
Niște femei ne

căjite munceau 
12 și 14 ore ca 
să fabrice niște 
broboade destul 
de amărîte pe 
care micii inter
mediari se căz
neau să le vîndă 
în tocmeli ne- 
sfîrșite, vreunei 
țărănoi.

Doamna... Ce 
vremuri, ce lux !

— Eu, la 12 
ani, eram foarte 
slăbuță. Știam 
că n-o să mă a- 
leagă niciodată. 
Ne strîngeam în 
gang și aștep
tam. Voiam să 
fim angajate. 
Venea vreun 
meșter adus din 
străinătate sau

si muncitoarele din Piatra
chiar patronul. Ne alegeau la iuțeală, opreau 
cîteva mai zdravene : „Tu da, tu da, voi nu, 
plecați acasă 1' Acasă eram mulți, trebuia 
mîncare ; mă întorceam în gang. într-o zi, meș
terul s-a uitat lung la mine, a văzut bine ce 
copil slab eram, s-a uitat și a spus : „Și tu 1“ 
I se făcuse milă.

Cam aceasta, cu mici diferențe în ce pri
vește vîrsta și gradul de voinicie, e povestea 
Silviei Gabia, Sofiei Chihaia, Ricăi Butnaru și 
a altora dintre muncitoarele „Doamnei" de pe 
vremuri.

Doamnă, numai că în această țară se aflau 
prea puține doamne, adică prea puține iemei 
în stare să absoarbă, cu bani peșin, toată pro
ducția tricotajelor și bumbăcăriei, deși era o 
producție simțitor mai mică decît cea de azi. 
Chiar în anul de vîrf 1938, patronii trimiteau 
muncitoarele acasă, așteptînd să li se scurgă 
marfa prin micile prăvălii și prin voiajorii co
merciali. După o lună-două, cînd primeau vreo 
comandă, trimiteau pe cineva să cheme fe
meile de acasă, că e de lucru. In loc de bani, 
adesea le dădeau bonuri pentru prăvăliile pro
prii : cu bonul, muncitoarea se ducea să-și ia 
ceva îmbrăcăminte, poate tocmai broboada pe 
care o fabricase. Marca „Doamna”.

Femeile, neavînd încotro, se obișnuiseră cu 
șobolanii care alergau peste dușumelele spar
te. Luau din gazul pentru mașini, ca să poată 
curăța măcar bucățica de dușumea de sub ele.

— In 17 ani, adică de cînd am venit eu și 
pînă au plecat patronii, nu s-a văruit o dată. 
Pînă și aerul era murdar. Pe noi, ca femei,

murdăria asta din fabrică 
mai rău decît munca.

Asta o spune Sofia Chihaia, dar e un fel de 
a zice. Munca nu era muncă, era truda cea mai 
istovitoare. într-o zi, la o comandă urgentă, pa
tronul i-a cerut Silviei Gabia să formeze 50 de 
duzini de ciorapi în cîteva ore, că altfel o dă 
afară. Trebuia să „încalje“ ciorapii pe niște 
forme de lemn — îi încălța apăsîndu-și forma 
pe pîntece — apoi să vîre formele la abur, pe 
urmă să le scoată și să descalțe ciorapii. Puțin 
după ora 2, cînd a terminat, muncitoarea a 
început să scuipe sînge, a căzut jos, cu o he
moragie puternică. Ladislau Valy unul dintre 
patroni, cel care stătea în Piatra Neamț, a fost 
mărinimos și i-a dat o zi liberă. L-am văzut' 
și pe el.

•k
lată-1. In ziua cînd pusese să fie fotografiate 

secțiile fabricii, s-a tras în poză și el, la birou, 
sub un anunț mare pe care scria : „Rugăm nu 
ne răpiți timpul". N-avea timp să asculte plîn- 
gerile muncitoarelor, timpul era pentru altceva, 
timpul îi aducea bani, cu fiecare tri
mestru : dividende de la „Societatea Anonimă 
„Doamna“. Am pus poza deoparte și ne-am 
uitat prin pachetul de acțiuni : la ora asta, în 
martie 1963, ar fi trebuit să primească niște di
vidende pentru cuponul 44, nr. 120 976—120 980, 
reprezentînd primul trimestru al anului 1983.

„Rugăm nu ne răpiți timpul”. Anunțul n-a 
fost respectat, timpul a mers înainte și, în loc 
să onoreze cuponul, banii au curs pe alte fă- 
gașuri,

Lingă panou, Maria Popa (riadul de jos, în mijloc) împreună cu cîteva muncitoare din brigadă

în lămpi fluo
rescente. în ins
talații care asi
gură curățenia 
aerului, în ma
șini noi 6au rea
daptate, la care 
se poate lucra 
omenește, în hta. 
nă. bilete de 
teatru șj multe 
alte lucruri care 
se oglindesc, la 
urma urmei, în 
ochii inteligenți 
și sclipitori ai 
fetelor care lu
crează azj la fa
brica din Piatra 
Neamț, fabrica 
„8 Martie".

Brigada Măriei 
Popa, cea a cărei
S. FARCAȘAN 

N. MOCANU

(Continuare 
în pag. IV-a)
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Filme documentare în probleme 
de automatizare

TH. AMAN
(Din Muzeul de Artă al R. P. Romine)

„Horă la Aninoasa“

în economia națională 
iși face loc, pe zi ce tre
ce, tot mai mult, automa
tizarea. Aceasta necesită 
și o activitate susținută 
pentru a pregăti 
liști și a răspîndi 
dul tehnicienilor, 
tarilor cunoștințe 
de problemele automati
zării proceselor de pro
ducție. în această direc
ție ar putea fi de mare 
folos filmul. De aceea, 
aș propune studioului ci
nematografic „Alex. Sa
bia" să găsească posibi-

litatea de a realiza o se
rie de filme documentare 
tehnice în probleme de 
automatizare. Asemenea 
filme ar putea releva ro
lul automatizării în creș
terea productivității mun
cii, s-ar putea referi la 
sistemele de reglare elec
tronică, pneumatică etc.

DUMITRU TOTOLICI 
inginer la Institutul 
de proiectări pentru 

.iparațaj electrotehnic 
și instalații 

de automatizare

Păreri ale telespectatorilor

contemporan. Efortul acesta a 
fi încununat de izbîndă, 
entuziasmului colectivului de 

modului cum echipa regizoru-

ieșirea pe ecrane a noului film romî- 
nesc „Lupeni 29" reprezintă pentru 
creatorii din cinematografia noastră un 
eveniment însemnat, în nobila strădanie 

a artiștilor și tehnicienilor ei de a 
făuri opere valoroase și durabile, cu un 
amplu și profund continui de idei și de 
o (inută artistică superioară, la înălți
mea celor mai bune realizări ale artei 
filmului 
putut 
datorită 
creafie,
lui Mircea Drăgan a în'eles și aplicat 
practic îndrumarea luminoasă și spri
jinul permanent acordat de partid cre
ației oamenilor de arfă.

Inițiativa unui turneu de spectacole 
de gală cu „Lupeni 29“, în cîteva orașe 
cu mari tradifii muncitorești și cultu
rale, a fost îmbrățișată cu deosebită 
căldură de principalii realizatori ai fil
mului. Alegerea traseului n-a fost 
ușoară, dat fiind interesul uriaș stîrnil 
pretutindeni în fără de această mare 
creafie a cinematografiei nationale, 
pentru că deși proiectul itinerariului 
prevedea sa parcurgem în săpfămîna 
destinată turneului, mai bine de 4 000 
de kilometri, mai rămîneau zone im
portante cu neputință de acoperit 
acest răstimp.

La realizarea filmului „Lupeni 29” 
contribuit forte creatoare multiple

în

au 
și 

bogate, de concursul cărora au depins 
momente de cea mai mare importantă 

o
au 
au 
de

asemenea măreață con- 
adus minerii din Valea 

acordat un sprijin direct 
filmare, cu dragoste și

artistică ; 
tribujie 
Jiului. Ei 
echipei
dărnicie de sine. Se știe, de asemenea, 
că ei înșiși sînt interprefii admirabile
lor scene de masă ce reconstituie pe 
viu istoria adevărată a luptelor greviste 
din august 1929 și că printre cei peste 
12 000 de „figuranji“ se află numeroși 
participant! la istorica bătălie de clasă 
condusă de partid. De aceea premiera 
filmului în Valea Jiului, la Lupeni, apoi 
la Pefroșeni, a prilejuit clipele cele mai 
emoționante ale acestui turneu neuitat. 
Reîntîlnirea prietenească, cu oamenii 
și cu locurile întipărite pe peliculă, în 
special cu văduva de miner Ana Gol- 
cea, a cărei finerefe dureroasă consti
tuie punctul central al evocării cinema
tografice „Lupeni 29“ e greu de povestit 
în aceste pufine cuvinte. Asistenfa din 
seara spectacolului, — formată din vete
rani ai fostei Văi a Plîngerii, preschim
bată azi într-o Vale a Bucuriei, mineri 
fruntași în producție, activiști de partid 
și de stat cu munci de răspundere, con
ducători de întreprinderi, — a urmărit

MIHNEA GHEORGHIU
Președintele Consiliului 

Cinematografiei

cuvînt spontane, 
și realizatori ai 
față de munci- 
sfrădania de a

Exprim pe această cale 
păreri și sugestii ale mai 
multor posesori de tele
vizoare care lucrează la 
șantierul naval „1 Mai” 
din Brăila. în emisiunile 
de televiziune sînt apre
ciate, printre altele, pre
zentarea telejurnalului de 
seară, calitatea mai bună 
in ultimul timp a transmi
siunilor sportive, emisiu
nea de duminică diminea
ță. Ar fi bine. însă, ca a- 
tunci cînd duminica se

transmit alte emisiuni de- 
cît cele notate în program, 
să fie anunțate cu o zi 
înainte. Unii propun să 
fie televizate mai des 
piese de teatru, iar alții 
doresc ca în emisiunile 
de miercuri să poată ve
dea mai multe programe 
ale brigăzilor artistice de 
agitație.

Propunem Editurii Tehnice..,

în Editura Tehnică au 
apărut o serie de cărți 
care se adresează și lu
crătorilor din transpor
turile auto. Cităm, 
altele : întreținerea 
mobilului, Cartea 
mobilistului, Cum
țlonează automobilul, Ma. 
nualui șoferului și altele. 
Oglindind în cea mai 
mare parte realizările 
tehnicii noi, asemenea lu
crări contribuie la îmbo
gățirea cunoștințelor pro
fesionale ale muncitori
lor, tehnicienilor și ingi
nerilor din transporturi. 
Ar fi utile și o serie de 
lucrări privind aplicarea 
automatizării în procesele 
tehnologice de întreține
re a parcului auto ; or
ganizarea, dotarea și ex
ploatarea unei autocoloa- 
ne de transportat măr-

furi ; fabricația, recepția 
și exploatarea rațională a 
anvelopelor auto, în spe
cial a celor fără cameră și 
cu armătură mecanică ; 
noțiuni de pregătire gene
rală și profesională pen
tru tehnicieni și persona. 
Iul de exploatare din 
transporturile auto. Par
țial, temele menționate 
au fost tratate în unele 
articole din reviste de 
specialitate, dar se simte 
nevoia unor lucrări care 
să le prezinte sub toate 
aspectele. De aceea, pro
punem Editurii Tehnice 
să studieze posibilitatea 
de a tipări asemenea lu
crări.

N. OANCEA 
director al I.R.T.A.-Argeș 

ing. GH. ENE 
șeful serviciului tehnic

GEORGE SIMA 
tehnician

o 
emofia aproape solemnă, ca în minuful 
de reculegere ce precede dezvelirea 
monumentului unor eroi dragi ; apoi 
sala a izbucnit în nesfîrșite aplauze. 
Cînd s-a aprins lumina lustrelor din 
sala Clubului cultural din Lupeni, în 
ochii minerilor strălucea expresia unor 
sentimente în care se amestecau durerea 
pentru sacrificiul celor căzuji, dîrzenia, 
bucuria înfăptuirii visului lor. Comuniș
tii din Valea Jiului, minerii și soțiile lor, 
aplaudau mișcafi. Lacrimile petrecute 
pe cutele adînci de pe obrajii Anei 
Golcea s-au amestecat cu lacrimile in
terpretei, Ioana tinerelelor ei, în timp 
ce se îmbrățișau și își strîngeau cu 
putere mîinile... Un miner, Erou al 
AAuncii Socialiste, i-a spus regizorului : 
„Munca dvs, pentru realizarea acestei 
pagini de slavă din viata muncitorilor 
mineri merită să o răsplătim cu un șut... 
de onoare în cinstea artiștilor ''n0șfri“i„ ->; 

Arfa filmului se ridică ,Hi neadevărul" 
vie(ii poporului și se întoarce la el. • 
Nu există moment mai important-pen
tru un creator de artă, decît confrun
tarea vie cu izvorul puterii sale de 
creafie, cu poporul său. O asemenea 
neprefuită întîlnire a avut loc între 
„Lupeni 29“ și Valea Jiului, la sfîrșitul 
lunii februarie 1963.

Au urmat alte întîlniri, calde șl pline 
de învăfăminte, cu mefalurgișfii și con
structorii de la Hunedoara și Reșifa, 
cu oamenii muncii din Timișoara și 
Brașov, cu muncitorii și intelectualii din 
Cluj și lași, cu constructorii marelui 
Combinat siderurgic de la Galafi și cu 
petroliștii la Ploiești. Spectatorii noș
tri din toată (ara au apreciat reușita ar
tiștilor și le-au urat noi izbînzi, iar noi 
le-am mulfumit din inimă, cu simjămîn- 
lul că „Lupeni 29“ ne obligă să realizăm 
noi opere valoroase prin care produc
ția nafională de filme să răspundă cu 
succes sarcinilor ce-i revin în efortul 
artei și culturii noastre noi, sensului ei 
de a fi, menirii ei, aceea de a con
tribui cu toate forjele la formarea con
științei socialiste a milioanelor de oa
meni din (ara noastră, de a lua parte 
activă la educarea tinerei generații, în 
spiritul Ide'lor partidului nostru, de a 
cultiva în ea mîndria patriotică fafă de 
fradifiile glorioase de luptă ale clasei 
muncitoare șl ale poporului romîn.

filmul într-o tăcere adîncă, plină de

în luările lor de 
principalii interpret! 
filmului s-au angajat, 
tori, să-și înzecească
transpune cu fidelitate în creajia lor 
chipul adevărat și inima fierbinte a e- 
roilor lor de azi. bogăfia lor spirituală. 
Cunoașterea nemijlocită, „la locul da 
muncă", a constructorilor patriei so
cialiste le-a insuflat o mai mare încre
dere în puterea muncii și talentului lor 
de a răspunde cerințelor artistice ale 
noului și marelui nostru public, și le-a 
sporit simtămînful de responsabilitate 
fafă de scopul arfe1 lor.

Dintr-o veche deprindere de scrii
tor, mi-am notat cîfeva remarci semni
ficative făcute de artiștii noștri în lunga 
călătorie a filmului. Le redau întocmai, 
fără altă indicate. Ștefan Ciubotărașu : 
„Am căpătat o viziune amplă asupra 
Romîn'ei social’sle”... „Deci filmul nos
tru răspunde cerinfelor muncitorilor din 
toate centrele industriale, indiferent de 
specialitate“... George Calboreanu : 
„Sîntem răspunzători fafă de fot 
poporul“... „M-am simțit mîndru 
să-mi aduc contribuția la o operă ci
nematografică atît de îndrăgită de oa
menii muncii. Pentru mine e o sărbă
toare"... Colea Răutu : „Muncesc de 
mult în cinematografie ; dar nici un alt 
film nu mi-a dat atît de direct satis
facția de a 
muncitoare, 
aici.

Cu toate
despre spiritul de echipă 
oameni, din generafii și 
artistică atît de diferită, 
tact cu viafa mereu nouă, din fabrici
și de pe marile șantiere, ne-am legat 
ca, în viitorul ce! mai apropiat, să răs
pundem orin fapte angajamentelor 
luate și în hala Dieselelor de la Re
șița și în Palatul Culturii din lași și 
pe cîmpia 
Gala)i...

Pentru că 
convingere,
opera măreață pe care o durează po
porul nostru.

mă simfi de folos clasei 
poporului". Mă opresc

că ar trebui să mai scriu, 
cu care zece 
de formajie 

puși în con-

gigantului de o fel de la/
ne sim|im, cu nestrămutată 
ajutoare ale partidului în

Maria Arsene

Itineraniul
unui

Ttrgu Frumos, Vlădenl, Dornești, Su
lița, Munteni, Zemeț, Cotești — iată 
ctteva din localitățile care au format 
itinerarlul Ansamblului folcloric de 

ai Sfatului popular al Capitalei cu
ansamblu

cîntece și dansuri . .
prilejul turneului întreprins luna trecută tn Moldova. In 
cele 27 de zile ale turneului, ansamblul a prezentat peste 
50 concerte de muzică populară romînească pentru colec
tiviști, pentru oamenii muncii din Pașcani, Săvinești, 
Moinești, Comănești si din alte localități. Printre soliștii 
vocali și instrumentali ai ansamblului au fost Ion Lufcan, 
Ștefania Stere, Ștefania Rareș, Aurel Ionlță, Magdalena 
Călinescu, Maria Pietraru, Stanclu Slmion, Ion Milu, Ion 
Lăceanu și alții.

Pretutindeni, programele prezentate 
deosebit succes.

s-au bucurat de un

Muzeul „George 
tală este vizitat 
oameni al muncii, grupuri de tineri. 
Și pentru că tot mal mulți elevi și-au 

manifestat dorința să cunoască viața și opera marelui nos
tru muzician, colectivul muzeului organizează tn școli ex
puneri consacrate vieții ți operei compozitorului, urmate de 
audiții muzicale. Asemenea manifestări au avut loc recent 
la Școala tehnică de activiști culturali, la Școala medie 
„I. L. Caragiale” și în alte școli medii din cartierele Va
tra Luminoasă, Pajura și Grivlța Roșie.

Artiști — 
oaspeți al co
lectiviștilor

Audlții muzi
cale în școli

Enescu” din Capi- 
zilnic de numeroși

Un colectiv al -Teatrului „C. I. Notta- 
ra”, format din artiștii Jenny Arge- 
șeanu, Eugenia Bosfnceanu, Tamara 
Vasllache, Beatrice Petrescu, Ion

Pella, Vasile Lucian, Ion Porsilă, Ion Igorov a fost oas
petele colectiviștilor din comunele Almaju, Ișalnița, Bră- 
dești, Fillași, Țînțârenl, Brăneștl, Coșeveni, Mellnești. Ar
tiștii au prezentat piesa „Baba Dochia șl brigadierul” de 
M. Davidoglu, care a fost vlzfonată de peste 3 000 de 
spectatori.

Un alt colectiv al teatrului, alcătuit din actorii Aurel 
Rogalschl, Lia Șahighlan, Sanda Băncilă, N. Sireteanu, ar
tist emerit, Constantin Brezeanu, George Sion. Ion Pu
nea, Ion Dichiseanu, Constantin Neacșu și alții, a pre
zentat la Tîrgoviște 
Davilla.

spectacolul „Vlaicu Vodă” de Al.

din Reșița pregătește un nou spectacol.
de p® lingă Casa de cultură a sindicalelor

în colecția 
„Biblioteca 
pentru toți"

In colecția „Biblioteca pentru toți” a 
Editurii pentru literatură vor apare 
în luna martie lucrările : „Cel șapte 
frați” de A. Kivi, „Btlciul deșer
tăciunilor" de Thackeray, în trei vo
lume.

Soarele a răsărit în zori“
Preludii“

La sfîrșitul multora dintre poves
tiri întîlnești anul scrierii sau apari
ției : 1933, 1936, 1940. Dar nu numai 
datele vorbesc despre autenticita
tea mărturiei. înseși întîmplările is
torisite. stilul abrupt, agitatoric, co
munică ceva din fiorul acelor ani 
de luptă.

Recent apărutele volume „Soarele 
a răsărit în zori" (Editura Tineretu
lui) și „Preludii" (Editura pentru li
teratură) string la un loc un număi 
însemnat din schițele și povestirile 
ziaristului și scriitorului Maria Ar
sene, cea mai mare parte dintre ele 
scrise în anii de teroare ai regimu
lui burghezo-moșieresc. în paginile 
acestea trăiește o lume de oameni 
muncitori, exploatați și oprimați de 
„orînduirea crudă și nedreaptă".

Autorul zugrăvește imagini ale 
trudei chinuitoare a hamalilor 
port („Afrodita"), înfățișează 
prețul criminal al exploatatorilor 
pentru viața celor ce muncesc 
(„Zahăr amar“), smulge maeca de pe 
hidosul chip al filantropiei burgheze 
(„Barbu"), dezvăluie — într-una din 
cele mai izbutite povestiri — sterili
tatea tragică a atitudinii de pasivi
tate față de fascism, adoptată de 
unii intelectuali („Domnul Pic").

Ca un leit-motiv revine în schi
tele lui Maria Arsene tema trezirii 
conștiinței, a formării trăsăturilor 
înaintate ale comunistului în focul 
bătăliei cu aparatul de represiune 
al burgheziei, în îndeplinirea misiu
nilor încredințate de partid. Mulți 
dintre eroii săi sînt adolescenți sau 
tineri aflați la primii pași în viață, 
ucenici sau elevi proveniți din fami
lii sărace, oameni în devenire cărora

din 
dis-

contactul cu mișcarea muncito
rească, cu U.T.C.-ul, cu comuniștii, 
le luminează drumul, le canalizează 
revolta firească pe albia luptei or
ganizate, le sădește încrederea în 
victoria cauzei celor ce muncesc. 
Orfanul Ionică Foame (povestirea 
„Foame“) găsește în el puternice re
surse sufletești — rod al 
unor comuniști ca Bogoi și alți ha
mali din port — pentru a înfrunta 
cu mindrie și demnitate năpras
nica ploaie de pumni și ocări a co
poilor poliției, fără să denunțe pe 
cei ce aduc manifeste din București. 
Elevul Martin Dorobanțul (schița 
„Utecistul“) trăiește cu toate cando- 
rile vîrstei emojia ducerii la bun 
îfirșit a primei sarcini de U.T.C.

Chiar atunci cînd autorul evocă 
nomente luminoase ale prezentului, 
acestea se interferează intr-un a- 
Qume punct cu trecutul, reliefînd 
prin contrast cuceririle anilor noștri 
(„Ce vine după litera „A“, „Jimbla 
cu coltucii prăjiți“). Uneori insă pa
siunea excesivă pentru contrastul 
violent și dorința de a înfățișa ab
solut totul, pînă la cele mai nesem
nificative amănunte, îl duc la didac
ticism, la compoziții greoaie („Amin
tirile lui nea Petrică, meșterul strun
gar", „Interviul"). In alte schițe 
tațiile fugare, reportericești nu 
suficient filtrate, dau impresia 
material crud, încă neprelucrat.

In ansamblu insă, cele două cărți 
ale lui Maria Arsene ne transmit 
ecoul unor ani de lupte eroice, evo- 
cînd aspecte ale 
înaintat, devotat 
mului.

VICTOR

inrîurirll

no- 
sînt 

de

formării omului 
cauzei socialis-

BÎRLADEANU

Colectiviștii 
cu brigada

într-una din dumini
cile trecute, colectiviștii 
din Orăștioara de Jos s-au 
întîlnit cu o brigadă ști
ințifică venită de la cen
trul de raion — Orăștie. 
Cei peste 150 de săteni au 
primit răspunsuri la nu
meroase întrebări refe
ritoare la apariția vieții 
pe pămînt, cucerirea spa
țiului cosmic, la proble
me de medicină etc. O 
brigadă științifică din Cu- 
gir s-a deplasat la că
minul cultural din Și-

s«au întîlnit 
științifică

bot, unde a răspuns la în
trebări în fa-ța a peste 300 
de săteni. Formații artis
tice de amatori au pre
zentat apoi un program 
artistic. în aceeași zi, în 
satul Vinerea a avut loc 
la căminul cultural o „că
lătorie pe hartă'’ organi
zată de cadre didactice, 
avînd drept temă dezvol
tarea industrială a țării 
noastre.

într-o sală a căminului cultural din 
comuna Roma, raionul Botoșani, odată 
pe săptămînă, 14 tineri colectiviști 
urmează cursurile cercuiu! de artă 
plastică. în lața șevaletului iau loc 
Valentla Arhip, Ortansa Chelaru, E- 
lena Chifor, Mircea Niculică, Miiuțăp 
Amoacel, colectiviști, care se numără 
printre fruntașii gospodăriei, Gheor
ghe Mtculică, conducător de atelaje, 
și altl tineri care se simt atrași și au 
dovedit aptitudini centru pictură.

Din mîinile care pentru cîteva 
au schimbat uneltele agricole cu 
ionul, cărbunele sau penelul,
cum se conturează figuri de fruntași 
în producție, imagini reprezentînd 
construcții obștești, ulițele noi ale sa
tului, stilpii de înaltă tensiune ce se 
profilează pe întinsele ogoare fără 
haturi.

Privind tablourile tinerilor colecti
viști, mi-am adus aminte de un tablou 
al unui pictor anonim executat cu a- 
preape 3 decenii în urmă. Tabloul în
fățișează Roma de atunci cu bordee 
și case mici acoperite cu paie, oameni 
necăjiți și zdrențuroși. Intitulat „sat 
de oameni sărmani” tabloul sugerea
ză cum nu se poate mai bine starea 
economică și social-culturală a satului 
de pe vremuri, apăsat de nevoi.

Satul Roma, ca de altiel toate sa
tele de pe cuprinsul patriei noastre, 
a cunoscut adînci prefaceri înnoitoare. 
In cei 14 ani de cînd a luat flintă gos
podăria colectivă din Roma fondul de 
bază al gospodăriei a crescut mult. 
Anul trecut colectiviștii au realizai un 
venit bănesc de 4,5 milioane lai. Fie
care al doilea colectivist locuiește 
acum în casă nouă sau reconstruită.

Pe ulițele satului și în casele co
lectiviștilor a pătruns lumina elec
trică. Comuna a fost radioficată. Toate 
aceste aspecte ale vieții noi constituie 
subiectul lucrărilor pe care pictorii a- 
matori din Roma le pregătesc pentru 
o expoziție de artă plastică sugestiv 
intitulată „Milionarii”.

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

în clișeu : membrii cercului 
de artă plastică la lucru.

SIDONIA MUREȘAN 
casnică

LIER À R I
V. Nicorovici

„Romeo, Julieta și
Gorki spunea despre reportaj că 

e o specie literară situată „între stu
diu și povestire". Această definiție 
se aplică și în cazul lui Vasile Ni
corovici, autorul volumului „Romeo, 
Julieta și lumina". în prima sa carte 
(„400 de zile în orașul flăcărilor"), 
consacrată Hunedoarei, autorul re
construia minuțios și în adîncime 
viața marelui oraș industrial. Cu
noscător al vieții industriale în cîte
va din ramurile ei principale, cum o 
dovedește și volumul „Marele arc 
petrolifer* (1961), Vasile Nicorovici 
tinde acum să scrie și povestiri ce 
depășesc Urnitele stricte ale repor
tajului. Bucăți de genul „Ce părere 
ai dumneata ?“, „Reîmprospătare" 
„Oarba", „Trei întîlniri" etc. sînt schi
te vioaie, antrenante, cu subiecte 
mal ales din viața muncitorilor. 
Eroii se definesc prin acțiune, firul 
epic e bine condus, tendința scriito
rului fiind aceea de a surprinde pro
cesul formării sufletești, schimbările 
petrecute în conștiința unor oameri 
sub influenta noilor factori sociali

De altfel, intenția de a trece de lo 
reportaj la povestire se simte, pe 
alocuri, și în volumele anterioare. E- 
vocînd viata Hunedoarei, Vasile Ni
corovici se oprea, din cînd în cînd, 
și asupra unor trăsături morale co
lective, generate de noile realități 
ale construcției socialiste, surprin- 
zînd psihologia unui grup sau a unei 
categorii sociale. Remarcabilul profil 
ăl „bătrînului meșter“ ce-și lea
gă viața de 6oarta uzinei, menta
litatea vizitatorului aflat la „primo 
treaptă de înțelegere" a lumii in
dustriale, a omului din marele com
binat sau a muncitorului pe jumă
tate țăran, creionate lapidar, sints-

tic, dovedeau forță de generalizare 
șl fantezie asociativă, calități comu
ne atît prozei de ficțiune cit și re
portajului autentic.

Volumul recent apărut duce cu 
un pas înainte investigația psiholo
gică a personajelor. Nicorovici în
treprinde aici, tot mai insistent, un 
studiu literar al caracterelor. Viata 
intimă a personajelor, trăsăturile de 
caracter, schimbările petrecute în 
conștiința eroilor sînt văzute în 
strînsă legătură cu mediul indus
trial, cu problemele producției. Por
tretul generic dedicat inginerului din 
lumea petrolieră („A fi inginer") e 
un model de investigație reporteri
cească la care participă, 
gală măsură, observația 
ca și fantezia. Autorul 
aici analitic nu 
anumit, ci profilul unui tip social. 
El face operă, de selecție, îngroșînd 
anumite trăsături caracteristice, 
transfigurînd artistic observațiile 
culese direct din viață. Poate că nu 
exagerăm spunînd că un asemenea 
reportaj monografic, cum îl numește 
autorul, e un fel de roman în minia
tură, din care a fost eliminată ana
liza minuțioasă a momentelor se
cundare din viața personajului, in- 
sistîndu-se asupra trăsăturilor celor 
mai tipice. Reportajul care dă și ti
tlul volumului de față urmărește le
găturile sufletești a doi muncitori 
din industria petrolului, demonstrînd 
convingător că socialismul conferă 
dragostei un conținut nou. Toader 
și Sorită duc după căsătorie o viață 
fericită și armonioasă, fără drame 
șl momente de criză, așa cum ne-a 
obișnuit o anumită literatură a tre
cutului. Ideea reportajului este pole-

in e- 
directă 
descrie 

viața unuj om

mică, răstoarnă opinia îndătinată 
potrivit căreia nu poate exista o 
iubire mare, puternică, decît atunci 
cînd e proiectată pe un fond tragic. 
Socialismul, argumentează Nicoro
vici, netezește drumul apropierii 
dintre oameni, face ca pasiunile să 
cunoască adevărata lor plenitudine.

Școala viguroasă a reportajului 
se simte și în schitele sau povesti
rile recentului volum. Fie că e vor
ba de formarea conștiinței înain
tate la un om cu multe deprinderi 
individualiste („Ce părere ai dum
neata ?") sau de poezia discretă a 
muncii unul inovator („Reîmpros
pătare“), Vasile Nicorovici rămîne 
un analist meticulos. Prozatorul 
are convingeri ferme, apără valo
rile înaintate, caută eă descopere 

omului nou 
o superiori-

calitătile etice ale 
care-i conferă acestuia 
täte indiscutabilă.

Ce-i drept, uneori,
„Oarba", de pildă), V. Nicorovici 
simplifică lucrurile. Căutînd să de
monstreze că idealul mic-burghez 
de viață este absolut perimat, au
torul nu analizează personalele în 
mod satisfăcător, acțiunea fiind 
parcă anume adusă din con
dei în sprijinul ideii amintite. In 
reportajul „Romeo, Julieta și lumi
na" faptele relatate, care vorbeau 
în mod convingător, nu mai nece
sitau unele comentarii retorice. 
Sub posibilitățile autorului sînt și 
notațiile neconcludente din repor
tajul „Peisai la șaizeci de kilo
metri pe oră". In general însă, vo
lumul relevă o experiență intere
santă, propune o modalitate artis
tică personală de înfățișare a 
realității actuale. Plecînd de la re
portaj, cultivîndu-1 în continuare 
cu talent și pricepere, Nicorovici iși 
asigură un baga) substantial de 
viată, care explică în bună mă
sură și calitățile schițelor și povesti
rilor sale.

(In schița

ION OARCAȘU
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Cum lucrează sectoral
de modernizare din uzina noastră

I

i

fabricarea cu posibili- 
a cuțitelor roată peste

mecanice 
stînga la 
Ștefan șl 
un dispo-

productivității muncii cu 
la sută la executarea orifi- 
egalizare a presiunii de la 
pompelor centrifugale mici.

Cresta'ea număniku

să lucreze 
cu o bună 

și experiență 
celelalte sec-

Modernizarea mașinilor 
și utilajelor aflate în func
țiune reprezintă o pîrghie 
importantă — și ia îndemî- 
na tuturor colectivelor de 
întreprinderi — în lupta 
pentru creșterea în ritm 
susținut a productivității 
muncii. Pe baza indicații
lor date de partid și gu
vern, multe colective de 
întreprinderi au inițiat, în 
mod organizat, numeroa
se acțiuni în această pri
vință. Rezultatele practi
ce obținute evidențiază din 
plin marile avantaje ale 
modernizării mașinilor-u
nelte.

în primul rînd, prin mo
dernizare, se pot obține, cu 
cheltuieli minime, mașini 
și utilaje cu caracteristici 
apropiate sau egale cu cele 
ale mașinilor-unelte mo
derne, cu indici tehnico-e- 
conomici ridicați (viteză de 
lucru mărită, rezistență 
mecanică, precizie ș. a.). 
Prin modernizare — adică 
prin perfecționarea și men
ținerea în circuitul de pro
ducție a unor mașini mai 
vechi — se realizează în
semnate economii de fon
duri de investiții, care în 
mod obișnuit ar fi fost ne
cesare pentru procurarea 
unor mașini și utilaje noi.

în acțiunea de moderni
zare a mașinilor aliate în 
funcțiune, numeroase co
lective de întreprinderi au 
obținut în ultimii ani o 
hună experiență ; altele 
sînt încă la început. Răs- 
punzînd dorinței exprimate 
de u le colective din 
fabrici și uzine — prin scri
sori adresate redacției — 
redăm în pagina de față, 
experiența, metodele și re
zultatele obținute de unele 
colective de întreprinderi 
în acțiunea de modernizare 
a mașinilor-unelte.

de maôîi modernizateA

Graficul de mai sus redă creșterea numărului de mașini modernizate în 
industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, în anul 1963 față de 1962.

Mașinile au căpătat puteri noi

strunguri 1 
au fost e- 
dispozifive 

sfrunjire a 
i la rul- 
cu bile

Și în uzina noastră una 
d'n principalele căi de 
mărire a productivității 
muncii este aceea a mo
dernizării utilajelor. în 
anul 1962 au fost moder
nizate 37 de mașini, obfi- 
nîndu-se astfel, prin creș
terea productivităjii mun
cii, o economie la prejul 
de cost în valoare de 
327 000 lei. Printre utila
jele modernizate se nu
mără patru 
A—62, care 
chipate cu 
speciale de 
căilor de rulare 
menjii regali < 
tip : 317, 318, 220 și 228. 
Strungurile functionînd a- 
cum semi-automat au ri
dicat simțitor productivi
tatea muncii, în plus s-au 
înlăturat aglomerările de 

mașina M.K. 247 (ma- 
unicat în fabrică).

> două strunguri au
echipate cu dispozi- 

speciale pentru 
simultană — 
longitudinală

să asigure un avans 
automat alternativ pen
tru rectificarea rolelor 
butoi. Productivitatea 
muncii va crește ast
fel cu 20 la sută. Unele 
strunguri vor fi echipate 
cu suporți transversali cu 
mai multe cuțite, în față 
și spate, acționate hidrau
lic pe ciclu semiautoma1 
— lucru ce va mări pro
ductivitatea muncii cu 25 
la sută. De asemenea 
unor strunguri li se vo> 
adapta instalații de prin
dere și alimentare meca
nizată a barelor in fimpu1 
operației de debitare. A- 
ceasta modernizare va 
permite deservirea a două 
mașini de către un sin 
gur om, iar productivité 
tea muncii va crește ci 
10 la sută.

Activitatea moderniza, 
lorilor din uzina noastră 
se desfășoară pe planuri 
multiple. Ea are în vedere 
de asemenea și perfecțio
narea utilajelor din sec
toarele calde. Se lucrea 
ză acum la confecționarea 
unul recipient de aer 
comprimai și a unui dis
tribuitor, care, adaptate 
la o presă din seefia 
forjă, vor mări cursa de 
ridicare și coborîre a me
sei pneumatice, asigurîn-

CONSTANTIN HUȘAN, ELIADE SOLOMON 
din postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii” de la Fabrica de rulmenți 

din Bîrlad

pe r 
șină 
Alte 
fost 
five 
strunjirea 
frontală și
— a inelelor de rulmenfi 
cu diametrul între 60— 
200 mm.

Penrru anul 1963 se 
prevede modernizarea a 
încă 16 utilaje. în acest 
scop modernizatorii din 
uzina noastră concep și 
realizează o serie de dis
pozitive speciale. La opt 
mașini de rectificat exte
rior fără centre se vor 
adapta dispozitive care

In ultimii ani în numeroase în
treprinderi metalurgice din țară 
au luat ființă grupe de moderni
zare a utilajului în funcțiune. 
Aceste colective — care reunesc 
în cadrul lor ingineri, tehnicieni 
și muncitori pricepuți, pasionați 
ai tehnicii moderne, inovatori — 
studiază și elaborează măsuri 
pentru ridicarea performanțelor 
tehnice și economice ale mașini
lor și utilajelor mai vechi la ni
velul cerințelor actuale ale pro
ducției.

Activitatea acestor grupe s-a 
dezvoltat și perfecționat conti
nuu : în unele uzine mari con
structoare de mașini grupele de 
modernizare s-au transformat în 
sectoare de modernizare. Vn a- 
semenea sector — care desfășoa
ră o muncă plină de rezultate — 
este și cel de la Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești.

Redăm mai jos unele aspecte 
din activitatea desfășurată de co
lectivul acestui sector.

Cu mai bine de 2 ani în urmă a 
fost înființată în uzina noastră o 
grupă de modernizare a utilajelor. 
Sprijinită îndeaproape de conducerea 
întreprinderii, de comitetul de partid 
și atrăgînd în jurul ei un număr tot 
mai mare de iubitori ai noului în 
tehnică, grupa noastră s-a dezvoltat 
și și-a lărgit rapid activitatea. Secto
rul de modernizare — cum îl numim 
noi acum — funcționează în cadrul 
serviciului constructor-șef. El are un 
cîmp larg de acțiune. Aici se îmbină 
în mod armonios munca de concep
ție cu activitatea practică pentru 
realizarea proiectelor de moderni
zări.

în primul rînd colectivul sectoru
lui întocmește proiecte tehnice și 
proiecte de execuție pentru moderni
zarea și aducerea unor mașini-unel- 
te de tipuri mai vechi la caracteris
ticile de lucru ale utilajelor moder
ne. De asemenea el proiectează dis-

du-se un număr mai mare 
de bătă: pe minut.

Pentru mărirea indicelui 
de utilizare a agregatelor 
de călire, prin asigurarea 
unei temperaturi con
stante a uleiului — în 
special în lunile călduroa
se de vară — anul trecut 
s-au dat în exploatare 3 
răcitoare concepute în 
cadrul serviciului mecanic- 
șef al fabricii. Prin mon
tarea lor la agregatele de 
călire s-a realizat o eco
nomie de 131 750 lei. în 
prezent se lucrează la 
executarea a încă cinci 
asemenea răcitoare.

Pe bună dreptate se 
ooafe spune că, prin 
modernizare, mașinile au 
căpătat puteri noi, au de
venit mai productive.

Modernizarea continuă 
și automatizarea procesu
al de produejie cer din 
partea muncitorilor o tot 
mai înaltă calificare. In 
acest scop în uzina noas- 
'ră se desfășoară, în pa- 
■alel, o susfinută aejiune 
de „modernizare“ a cuno
ștințelor tehnice ale mun
citorilor și tehnicienilor 
noștri. In fiecare secție 
s-au deschis cursuri pe 
meserii în care sînt cu
prinși 835 de muncitori. 
La mașini moderne — cu
noștințe tehnice moderne. 

pozitive complexe, precum și mașini 
speciale sau agregate care contribuie 
la eliminarea gîtuirilor existente la 
unele operații de prelucrare meca
nică a pieselor. Colectivul sectorului 
urmărește, totodată, perfecționarea 
constructivă a unor mașini în vede
rea îmbunătățirii calității pieselor 
prelucrate, modernizarea și chiar 
automatizarea lucrărilor grele și a 
celor care necesită un volum mare 
de muncă.

Cum lucrează practic colectivul 
sectorului nostru de modernizare ?

El își desfășoară activitatea după 
un plan de lucru întocmit pe baza 
sugestiilor și propunerilor venite din 
secțiile de producție. Se are în ve
dere urgența fiecărei lucrări pentru 
realizarea sarcinilor de plan. Dispo
zitivele și agregatele proiectate în

expertenfn-,
UZINELOR DE UTILA3
PETROLIER „1 MAI"

k-~ ploie ști ———'

vederea modernizărilor sînt con
struite în diferite secții ale uzinei.

în perioada care a trecut de la or
ganizarea acestui sector au fost ob
ținute unele realizări de seamă în 
modernizarea mașinilor în funcțiu
ne. Printre acestea se numără rea
lizarea unei mașini speciale pentru 
prelucrarea bielelor de la pompa 
triplex. înainte, aceste piese erau 
prelucrate pe un strung Carusel 
mare cu platoul avînd 2 500 mm în 
diametru. La aceste piese mașina lu
cra cu un randament relativ scăzut 
și cu un consum exagerat de ener
gie. Acum, prin modernizarea unui 
strung vechi, scos din uz, se lucrea
ză în două schimburi cu un randa
ment de 1,5 ori mai mare față de 
vechiul sistem ; se asigură astfel, 
cu această mașină, întreaga cantita
te de biele necesare planului de 
producție la sortimentul pompe tri
plex, Strungul Carusel poate fi a- 
cum folosit pentru prelucrarea pie
selor mari necesare în alte sectoare 
de producție. Calculele făcute ne a- 
rată că datorită scurtării timpului 
de execuție a pieselor, micșorării 
consumului de energie electrică și 
reducerii amortismentului, uzina 
realizează anual prin această moder
nizare economii în valoare de circa 
150 000 lei.

Anul trecut a fost de asemenea mo- 
dernizată o mașină de șlefuit pentru 
fabricarea cuțitelor roată de morte- 
zat dantura necesare prelucrării prin 
așchiere a roților dințate cu dantură 
în V. La realizarea mașinii am por
nit de Ia faptul că aceste scule spe
ciale — cuțitele roată — nu se fa
bricau încă în țara noastră. Executa
rea acestei lucrări nu a fost deloc u- 
șoară. Au fost studiate diferite posi
bilități tehnice pentru rezolvarea ei. 
Ne-am consultat larg cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din secții. Pînă 
la urmă a fost aplicată soluția încli
nării axului principal al unei mașini 
de șlefuit și adaptarea pe această ma
șină a unui mecanism original de di
vizare automată a rectificării dantu
rii cuțitelor. Sculele realizate astfel 
sînt foarte reușite. Numai în anul 
1962 colectivul uzinei noastre a eco

Pe baza Hotăiîiii partidului și gu
vernului cu privire la ridicarea nive
lului tehnic al producției, în între
prinderile Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini s-a trecut 
în mod organizat — începînd din 
anul 1962 — la modernizarea unor 
mașini-unelte și utilaje aflate în 
funcțiune. Și, așa cum reiese din 
pagina de față, unele colective 
au obținut succese însemnate pe 
această linie.

Anul trecut, în întreprinderile a- 
parținînd ministerului nostru au fost 
modernizate 1 487 de mașini-unelte 
și utilaje, dintre care 310 în mod 
centralizat, și 1 177 prin posibilită
țile interne ale întreprinderilor. Prin 
punerea în exploatare a acestor 
mașini și utilaje se realizează anual 
— după calculele făcute — econo
mii de 7 276 000 lei, în timp ce chel
tuielile pentru modernizarea lor au 
fost de 8 860 000 lei. Cu alte cuvin
te, cheltuielile făcute în anul 1962 cu 
modernizările se recuperează înti-ur 
timp scurt, în circa un an și doue 
luni. Ceea ce merită însă subliniat 
în mod deosebit este faptul că prin 
modernizarea mașinilor-unelte se 
obțin creșteri medii de productivi 
täte, în funcție de modernizarea fă. 
cută, de la 10—20 la sută, iar în a 
numite cazuri chiar de 60—70 lc 
6Ută.

în general se poate spune cc 
marea majoritate a întreprinderile; 
au orientat și orientează acțiunea 
de modernizare a mașinilor spre di
recțiile principale, hotârîtoare pen
tru 
Să 
că 
de 
ră 

creșterea productivității muncii, 
amintim cîteva exemple. Se știe 
în uzinele noastre constructoare 
mașini, deși se introduc pe sca- 
din ce în ce mai largă proce-

!

nomisit prin 
tăți proprii 
750 000 lei.

Au mai fost modernizate în ulti
mele luni numeroase alte mașini care 
contribuie la creșterea productivită
ții muncii, la îmbunătățirea calității 
pieselor fabricate și în final la re
ducerea simțitoare a prețului de cost 
al produselor.

Realizările obținute ne îndeamnă 
la căutări și mai îndrăznețe. 
In prezent colectivul sectorului 
nostru face pregătiri pentru pune
rea în funcțiune a unei mașini spe
ciale pentru filetarea în vîrtej a pie
selor. Aceasta va fi folosită pentru 
tăierea filetelor la corpul pompei 
triplex și al pompei de la agregatul 
de cimentare AC-400. Mașina va 
spori productivitatea muncii la a- 
ceastă operație de peste 4 ori și tot
odată va elimina gîtuirile existente 
la mașinile de alezat, îmbunătățind, 
pe această bază, ritmicitatea produc
ției.

Pentru perioada următoare avem 
de înfăptuit sarcini importante. în 
planul de activitate al sectorului de 
modernizare ne-am propus să reali
zăm anul acesta un agregat pentru 
tăiat canale la tobele instalațiilor de 
foraj și un altul pentru prelucrarea 
fremei pompelor de la instalațiile 
de cimentare. Vor fi modernizate un 
strung pentru prelucrarea tobelor 
de la troliile instalațiilor de foraj, 
un strung pentru alezat cămășile 
turbinelor de foraj, o mașină pentru 
filetarea automată a piulițelor și al
tele.

Succesele obținute de colectivul 
sectorului nostru de modernizare nu 
ar fi posibile dacă nu am folosi larg 
cuceririle științei și tehnicii avansa
te, experiența altor unități din țară. 
Fiecare dintre tehnicienii și ingine
rii sectorului nostru de modernizare 
are o fișă bogată la biblioteca teh
nică a uzinei.

Pentru anumite lucrări solicităm 
în mod special de la Institutul de 
documentare tehnică din București 
și de la I.T.C.M.E. diferite tratate 
tehnice sau proiecte.

Am organizat, de asemenea, schim
buri de experiență cu specialiștii 
din cadrul grupelor de modernizare 
de la uzina de tractoare și „Steagul 
roșu“ Brașov și din alte uzine.

Apreciem totodată sprijinul pe 
care conducerea uzinei noastre și 
comitetul de partid îl acordă îmbu
nătățirii muncii în acest sector. Aici 
au fost repartizați 
tehnicieni ' și ingineri 
pregătire profesională 
în muncă. Sculăria și 
ții din uzină dau prioritate execută
rii pieselor necesare modernizării 
mașinilor-unelte.

Pentru diferite modernizări și rea
lizarea la timp și cu rezultate bune 
a unor mașini speciale, mulți mun
citori, tehnicieni și ingineri au fost 
premiați în mod excepțional de con
ducerea uzinei și de către minister. 
Ne vom strădui sa și în viitor să ob
ținem noi succese pe linia ridicării 
nivelului tehnic al producției.

GHEORGHE PETRESCU 
inglner-șef de concepție 

IOSIF LISOVSKI 
șeful sectorului tehnic 

de modernizare și automatizare 
Uzinele „1 Mai”-Ploiești

eaté îwduiwùià
la mai mult

deele tehnologice moderne de tur
nare și forjare, totuși volumul de aș
chiere rămîne încă destul de mare. 
Pentru a putea aplica regimuri de 
așchiere rapide și intensive, factori 
de seamă în creșterea productivi
tății muncii, în multe uzine — „Rul- 
mentul"-Brașov, „Unirea“-Cluj, Uzi
na metalurgică din Bacău și altele— 
au fost modernizate numeroase 
strunguri. Prin modificări construc
tive la cutiile de viteză și prin mă
rirea puterii motorului electric se 
poate acum lucra pe aceste mașini 
cu viteze și avansuri mult sporite, 
ceea ce înseamnă în fond o redu
cere simțitoare a timpului de ma
șină. Lucrînd cu aceste utilaje, strun
garii realizează o productivitate 
sporită în medie cu 20 la sută.

în cadrul acțiunii de modernizare 
nulte uzine și-au îndreptat atenția 
spre aplicarea unor dispozitive în 
scopul reducerii timpilor auxiliari. 
Și bine au făcut. Pentru reducerea 
:impilor auxiliari, la Fabrica de rul
menți Bîrlad — fabrică a cărei ex
periență este 
pagina de față 
mai bine de 100 de 
zitive pneumatice 
pieselor. Efectul ? 
înlăturat efortul 
lor, timpul auxiliar a 
medie cu 40 la sută, 
de prelucrare — cu

In unele uzine s-a 
linia eliminării totale a unor timpi 
auxiliari prin executarea pe aceeași 
mașină modernizată 
perații care înainte 
meroase prinderi și 
Uzinele metalurgice 
fost echipate 10 strunguri cu dispo
zitive de

redată parțial și în 
s-au adaptat la 
strunguri dispo- 
de strîngere a 

In afară că s-a
fizic al muncitori- 

fost redus în 
iar timpul total 
10 la sută, 
mers chiar pe

a mai multor o- 
necesitau nu- 

desprinderi. La 
din Sinaia au

strunjit din spate, ceea ce

pe un strung 
mașină nu se

dă putința strungarilor care lucrea
ză la aceste mașini să execute mai 
multe operații din aceeași prindere 
a piesei pe mașină. Productivitatea 
la aceste strunguri a crescut cu cir
ca 50 la sută. Iată deci ce mari re
zerve de creștere a productivității 
muncii pot fi puse în valoare pe ca
lea modernizărilor. Și asemenea re
zerve există în multe întreprinderi.

Experiența arată că modernizarea 
își dovedește din plin eficacitatea și 
în ce privește înlăturarea unor „locuri 
înguste" în producție. Pe această li
nie, în unele întreprinderi s-a luai 
inițiativa de a se modifica mașini 
mai puțin solicitate în producție, a- 
daptîndu-le pentru prelucrarea unor 
anumite operații, unde înainte exis
tau aglomerări în procesul de pre
lucrare. La uzina „Vulcan" din Ca
pitală, bielele pentru pompele de 
noroi se prelucrau 
Carusel. Pe această 
putea realiza însă întreaga can
titate. Spre a se 
neajuns a fost modificat un strung 
paralel — mai vechj și mai pu
țin solicitat în circuitul de fa
bricație — și adaptat pentru pre
lucrarea bielelor. Pe lîngă faptul că 
n-a mai fost necesar ca uzina să fie 
dotată cu încă un strung Carusel, 
s-a obținut 
pieselor 
creștere 
muncii.

Pentru 
unii de modernizare, în multe între
prinderi s-a organizat și se organi
zează consultarea muncitorilor șl 
tehnicienilor din secțiile productive, 
se analizează starea tehnică a fie
cărei mașini și posibilitățile de mă
rire a productivității prin moderni

înlătura aces’

prelucrarea ritmică a 
respective, și în plus, o 
simțitoare a productivității

buna desfășurare a acți-

La Uzina de pompe și mașini agricole din Capitală în 1962 au fost moder
nizate peste 20 de mașini-unelte. Ca urmare, la operațiile executate cu aceste 
mașini, productivitatea muncii a crescut în medie cu 20 la sută.

Acțiunea de modernizare a mașinilor-unelte aflate în funcțiune con
tinuă și în acest an. Prin echiparea cu dispozitive care măresc avansul 
păpușii-mobile la burgliiere, productivitatea la această operație a 5 strunguri 
— a sporit cu 20 la sută. Prin atașarea unui dispozitiv multiax pe o maj.nă 
de găurit G40, productivitatea acesteia

Ce alte lucrări de modernizare vor

zare, făcîndu-se propuneri valoroa
se în acest sens. După analizarea 
lor de către colectivele de moder
nizări, propunerile judicioase sînt 
incluse în planurile de modernizări 
ale întreprinderilor.

Nu putem spune că în toate între
prinderile tutelate de ministerul nos
tru, acțiunea de modernizare s-a 
desfășurat corespunzător. Slabă a 
fost preocuparea în acest domeniu 
a conducerii Fabricii de cabluri și 
materiale electro-izolante din Capi
tală, unde planul de modernizări pe 
anul trecut nu a fost realizat. Deși 
aici o serie de modernizări puteau 
aduce creșteri însemnate de pro
ductivitate, acestea nu au fost în
făptuite pe motivul „lipsei" de ca
pacitate de proiectare și de execu
ție. Oare nu era în interesul fabri
cii să creeze condiții, prin mai 
buna orqanizare a muncii și a pro
ducției în sectoarele respective, ca 
modernizările prevăzute să poată fi 
realizate în întregime ?

Ca și în toate celelalte domenii 
de producție și în acțiunea de mo
dernizare a mașinilor-unelte trebuie 
ținut seama de criteriul economic. în 
uzine se cere astfel organizată ac
țiunea, încît fiecare mașină moder
nizată să dea maximum de randa
ment cu cheltuieli cit mai mici. De 
acest criteriu principal au ținut sea
ma multe întreprinderi. La uzinele 
„Unirea“-Cluj, de pildă, au fost mo 
dernizate două strunguri, chelturn- 
du-se pentru fiecare cîte 600 lei. In 
alte locuri însă — la uzina „Rul
mentul" din Brașov — modernizări a- 
semănătoare au necesitat cheltuieli 
mult mai mari. în lumina jxemple- 
lor de mai sus, se Impune ca în fie
care întreprindere să se întocmeas
că în prealabil calcule tehnico-eco- 
nomice a fiecărei modernizări și, pe 
parcurs, să se urmărească ca fon
durile stabilite să nu fie depășite. 
Iar economiile prevăzute Drin mo
dernizare să se realizeze întocmai.

Pe baza experienței acumulate 
în 1962, în acest an sînt prevăzute a 
fi modernizate 2 389 mașini-unelte și 

la prelucrarea unor piese s-a dublat, 
avea loc anul acesta in întreprindere ?

In secția pompe se muncește la 
montarea pe un strung paralel a unui 
tambur gradat. Prin aceasta se vor 
reduce timpii auxiliari de măsurare în 
procesul de așchiere, ceea ce va avsr. 
ca efect ridicarea simțitoare a produc
tivității la prelucrarea axelor în 
trepte. De asemenea, este în curs de 
modernizare un strung Carusel în sec
ția pompe. Prin mărirea numărului de 
turații a mesei de lucru, se va crea 
posibilitatea ca la acest strung să se 
lucreze cu viteze mari de așchiere.

Iată alăturat cîteva imagini din ac
tivitatea de modernizare a utilajelor 
din această întreprindere.

La serviciul tehnolog-șef (fotografia 
de sus). De la stînga la dreapta : ing. 
Nicolae Popescu, ing. Dimitrie Gre- 
cov, tehnolog-șef. și ing. Mihai Teo- 
dorescu, concep proiectarea unui dis
pozitiv multibroșe care va fi adaptat 
apoi pe o mașină de găurit verticală. 
Această modernizare va avea ca efect 
ridicarea 
circa 70 
clilor de 
rotoarele

în secția sculărie generală (fotogra
fia din mijloc). Lăcătușul Traian Tu
dor ajustează carcasa unui dispozitiv 
nou în vederea modernizării unui 
utilaj.

în atelierul de prelucrări 
(fotografia de jos). De la 
dreapta : lăcătușul Nicolae 
Ing. Ștefan Ștefaniu reglînd 
zitiv multiax adaptat la o mașină de 
găurit, în vederea măririi productivi
tății acesteia.

Fotoreportaj de S. Utan și R. Costin

serviciul 
mecanicului-sef «r
In uzina noastră, serviciul meca

nic-șef este acela care realizează 
practic cea mai mare parte a mo
dernizărilor.

In acțiunea de modernizare a uti
lajelor primim un sprijin eficient din 
partea proiectanților din uzină. Pro
iectantul Gheorghe Pascu, ajutat de 
inginerul Cornel Țarălungă de la 
serviciul tehnic, au realizat moder
nizarea mașinilor de retezat osii din 
secția rotărie, mașini care au o ve
chime îndelungată în producție. Ei 
au mecanizat sistemul de prindere 
și antrenare a osiei, care înainte se 
făcea manual. în același timp siste
mul asigură și o centrare perfectă a 
osiilor și duce la creșterea producti
vității muncii cu 15 la sută.

Deosebit de prețios este aportul pe 
care-l aduce în această acțiune ini
țiativa creatoare a muncitorilor și 
tehnicienilor din secții și din cadrul 
serviciului mecanic-șef. Șeful de e- 
chipă de lăcătuși, Pavel Melu, a pro
pus și a realizat, împreună cu echipa 
sa, modernizarea unor strunguri Ca
rusel pentru prelucrarea discurilor 
la roțile de vagoane — obținîndu-se 
astfel o creștere a productivității 
muncii de circa 10 la sută. La cup
torul Martin cu ocazia reparației ca
pitale s-a executat o modernizare 
care-i prelungește durata de func
ționare între două reparații cu cir
ca .30 de zile.

Consider însă că în uzina noastră 
există în continuare mari posibili
tăți de a desfășura larg acțiu
nea de modernizare a mașinilor și 
utilajelor. Prin eforturi comune — 
ale proiectanților și tehnologilor, ale 
echipelor de la serviciul mecanic-șef 
și din celelalte secții — vom putea 
pune în valoare, prin modernizări, 
noi și importante rezerve interne de 
creștere a productivității muncii.

Ing. NICOLAE GAZEA 
mecanic-șef

Uzinele de utilaj greu „Progresul”- 
Brăila

utilaje, adică cu 64 la sută mai mult 
deoît s-a realizat în 1962. Pentru ca 
planul de modernizări să fie înde
plinit întocmai este necesar ca 
conducerile întreprinderilor să spri
jine îndeaproape colectivele de mo
dernizări și grupele de proiectare și 
execuție, să le creeze condiții spre 
a putea desfășura o activitate cît 
mai rodnică. Este nevoie să se sta
bilească grafice atît pentru proiec
tare cît și pentru execuție, încît lu
crările prevăzute să fie realizate în 
termen. In mod deosebit este nevoie 
să se urmărească ca atît mașinile 
modernizate, cît și dispozitivele ne
cesare în acest sefop, să fie puse 
imediat în funcțiune, astfel ca re
zultatele modernizării să se reflecte 
cît mai repedo în creșterea produc
tivității muncii.

Pentru buna desfășurare a acți
unii de modernizare a mașinilor, mi
nisterul nostru a luat măsuri ca to
varășii din colectivele regionale de 
modernizări să sprijine activ între
prinderile în acest domeniu, să ur
mărească îndeaproape modul cum 
fiecare uzină își realizează sarcinile 
privind modernizarea mașinilor. La 
rîndul său, comisia de coordonare 
din cadrul ministerului își propune 
ca în acest an să organizeze 4 
schimburi de experiență între între
prinderile metalurgice din diferite 
orașe, în scopul de a extinde ceea 
ce s-a dovedit bun și valoros în 
activitatea unor uzine în ce privește 
modernizarea utilajului și a evita 
paralelismele și risipa de forță în 
proiectarea și realizarea diferitelor 
dispozitive si modificări de utilaje. 
In felul acesta vom veni în întîm- 
pinarea dorinței unor colective de 
întreprinderi — exprimată și prin 
ziarul „Scînteia“ — de a cunoaște 
mai concret experiența bună în a- 
cest domeniu.

Ing. AUREL GHILEZAN 
din comisia de coordonare 

a modernizărilor 
Ministerul Metalurgiei 

și Construcțiilor de Mașini
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califăfii acestora.

(Urmare din pag. I-a)

etc.

vouă, a răspuns Ma-

intrat în fabrică la 
cu mare ușurință

interfazic și final, 
scrisorii menfio- 

luaf măsuri simi- 
alfe întreprinderi 
i.M.U. Medgidia

Condiții mal bune 
de transport în comun

10 
Și

spuneau așadar 
trage la succes

comună două 
pentru autobuze.

că 
bri-

Mal operativ 
scrisoarea corespon-

Oltenia ne-a răspuns că a 
înfiinfat în 
stafii

re urbane nr. 16 din loca
litate, Sfatul popular al re
giunii Brașov ne-a răspuns 
că a hotărît mutarea aces
teia într-un local nou con
struit pe calea Dumbrăvii. 
Au fost luate măsuri pen
tru îmbunătăjirea muncii în 
circumscripție și pentru 
mai buna organizare a a- 
sistenfei medicale la domi
ciliu. Ajutorul medical so
licitat de cetäfeni va pu
tea fi dat mai operativ.

Un magazin sătesc

într-o scrisoare adresată 
redacfiei, corespondentul 
voluntar Ion Monaha arăta 
că în comuna Pîrscov, ra
ionul Cislău, este necesar 
să fie înfiinfat încă un ma
gazin al 
consum, 
la a 
consum Ploiești 
munical că, s-a hotărît ca 
anul acesta să se înfiinfeze 
la Pîrscov un magazin uni
versal.

privind 
în comun pe 

din aceste

cooperativei de 
Uniunea regiona- 

cooperativelor de 
ne-a co-

Exigentă la flecare 
produs livrat

în urma unei sesizări pri
mite din partea corespon-

La timp

în legătură cu sesizarea 
corespondentului voluntar 
Grigore lonifă, despre u- 
nele întîrzieri ale perso
nalului nr. 3012 pe rufa 
Ploiești-București, Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor ne răspunde că, 
în urma cercetărilor efec
tuate, a fost schimbat turnu- 
sul de locomotive ce re
morcau acest tren. în pre
zent trenul sosește în stafii 
la orele stabilite.

întrerupătoare 
fără defecte

Corespondentul voluntar 
Pavel Haralambie din Galafi 
ne-a trimis o scrisoare în 
care arăta că unele între
rupătoare ale lămpilor de 
noapte produse la Fabrica 
„Bela 
șoara

PRINTRE MUNCITORII

FORESTIERI DIN REGHIN
-- --------—----------

DEȘI SCRISORILE MAU FOST PUBLICATE
>

Nu de mult, corespon
denții voluntari I. lonașcu 
din Brașov și I. Cheregi 
din Ploiești ne-au semnalat 
unele deficienfe 
transportul 
unele trasee 
orașe.

Referindu-se la scrisorile 
lor, Sfaturile populare ale 
orașelor respective ne-au 
comunicat următoarele : La 
Brașov, pentru mai buna 
deservire a locuitorilor din 
cartierul Steagul Roșu și a 
muncitorilor de la Uzina 
nr. 2, au fost puse în cir
culație mai multe autovehi
cule pe traseele nr. 3 și 6. 
La Ploiești s-a îmbunătății 
circulația autobuzelor cu 
care călătoresc salariafii 
Țesăforiei de la Păulești ; a 
fost stabilit un orar de par
curs judicios, iar în orele 
de vîrf s-a suplimentat nu
mărul de mașini în funefie 
de cerinfele de transport.

De asemenea, în legătu
ră cu o scrisoare semnată 
de mai mulfi colectiviști 
din Perișoru Nou, raionul 
Băileșfi, conducerea I.R.T.A.

Brainer“ din Timi- 
,___ nu sînt de cali
tate corespunzătoare. în 
legătură cu aceasta, Mi
nisterul Industriei Ușoare 
ne-a răspuns că între
rupătoarele și alte ac
cesorii pentru lămpile de 
noapte sînt executate de 
alte întreprinderi, iar la Fa
brica „Beta Brainer” din 
Timișoara se face numai re
cepția și montarea lor. Se
sizarea fiind întemeiată, s-a 
cerut întreprinderii care 
execută întrerupătoarele să 
ia măsuri pentru îmbunătă
țirea

dentulul voluntar Nicolae 
Constantin de la G.A.S, 
Bazna, raionul Mediaș, Di- 
reefia tutelară din Ministe
rul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini ne-a co
municat că la I.M.U. Med
gidia s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea califăjii 
produselor. A fost reorga
nizată munca si în cadrul 
serviciului controlului teh
nic de calitate, întărindu-se 
controlul 
Pe baza 
nate s-au 
lare și la 
cu care 
execută prin colaborare u- 
nele produse.

i S j

Din activitatea comisiilor 
de femei din Capitală

La 
denfului voluntar P. lones- 
cu din Sibiu privind activi
tatea circumscripției sanita-

întreprinderea fores
tieră Reghin a fost do- 
tată în ultimii ani cu 
numeroase utilaje și 
mecanisme modeme 
care fac munca mun
citorilor de aici mai 
spornică și mai u- 
șoară. Colectivul în
treprinderii a obținut, 
pe această bază, rea
lizări de seamă în va
lorificarea mai bună 
a masei lemnoase.

Redăm mai jos cîte- 
va imagini din munca 
forestierilor de aici.

Pe Valea Gurghlu- 
lui, la una din exploa
tările forestiere ale în
treprinderii, tractoare 
special amenajate în
lesnesc scoaterea buș
tenilor din parchetele

accesibile ' 
nr. 1).

de locul ■ 
Gurgh’ulu! ■

mal greu 
(fotografia

Aproape 
unde apa
se varsă în Mureș se 
află depozitul de buș
teni al întreprinderii. 
Aici domnește o vie 
activitate. 3uștenii a- 
dtsși din parchete sînt 
soiiafi și încărcafi, cu 
ajutorul unor maca
rale puternice în tre
nurile care-i vor trans
porta spre unitățile de 
prelucrare, unde var 
fi transformați în che
restea, mobilă și alte 
produse. (fotografia 
nr. 2).

Pentru lucru pe timp 
de iarnă muncitorii în
treprinderii au primit

haine groase, îmblă
nite, pîslari călduroși. 
în diferite puncte de 
lucru au fost amena
jate cabane unde 
muncitorii, pot să ser
vească un ceai cald și 
să se odihnească. 
Fotografia nr. 3 redă 
un aspect de la o a- 
semenea cabană. Mun
citorii iau ceaiul în
tr-o pauză de lucru.

La pupctul de. des
cărcare a buștenilor 
din parchetul Floroșli. 
Buștenii sînt descăr- 
cați cu atenție din fu
nicular. (fotografia 
nr. 4). Transportul cu 
funicularele ocupă un 
volum important în 
parchetele întreprin
derii.

Consfătuire privind producția 
de materiale de construcții

La fabrica de ciment „București“ 
și-a încheiat ieri lucrările o consfă
tuire în cadrul căreia a fost analizată 
activitatea desfășurată în anul 1962 
și în primele două luni din acest an 
de întreprinderile de ciment, var, 
ipsos și azbociment aparținînd Di
recției generale a industriei silieați- 
lor din Ministerul Industriei Con
strucțiilor.

La consfătuire au fost prezentate 
referate care au scos în evidență suc
cesele dobîndite și lipsurile ce mai 
există încă în sectoarele și întreprin
derile respective. Referatele au fost

Cu geamantanul prin hoteluri

urmate de ample discuții. Un deose
bit accent s-a pus pe introducerea în 
fabricație a unor- produse noi, efi
ciente, necesare construcțiilor, extin
derii unor procedee tehnologice a- 
vansate — în special în industria ci
mentului — înlocuirea unor mate
riale scumpe și de mare consum cu 
altele mai ieftine, corespunzătoare 
din punct de vedere tehnic etc.

Consfătuirea a constituit un bun 
prilej de cunoaștere a experienței 
înaintate în sporirea producției de 
materiale de construcții.

Școala mamei"
In circumscripția sanitară nr. 111, 

cu sediul în blocul turn din Piața 
Splaiului, se desfășoară de două ori 
pe lună cursul „Școala mamei". 
Gospodinele care locuiesc în această 
clădire ascultă aci expuneri pe teme 
ca : igiena și alimentația copilului 
mic, profilaxia rahitismului, pregă
tirea gravidei pentru naștere, preve
nirea bolilor infecțioase la copii 
(De la Ana Ghimpe, gospodină).

Comitetul de sprijin 
de la spitalul Filaret

Dacă un bolnav vrea să-și cum
pere ceva din oraș, să facă o comu
nicare rudelor, să primească sau să 
trimită un pachet, femeile din comi
tetul de sprijin al spitalului intervin 
imediat. Cele 25 de femei care fac 
parte din comitetul de sprijin al 
spitalului Filaret lucrează cu abne
gație, făcînd prin rotație de servi
ciu în spital. Ele organizează și 
lecturi la patul bolnavilor, conduc 
vizitatorii în saloane. Demnă de re
marcat e activitatea tovarășelor Ma
ria Cojocaru, Emilia Gheorghiu, Ioa
na Niculescu. (De la Felicia Ungurea- 
nu, președinta comitetului de sprijin 
al spitalului Filaret).
Lectorate de cultură generală 

pentru femei
La cele 5 lectorate de cultură ge

nerală pentru femei, organizate în 
raionul Lenin din Capitală participă 
peste 500 de gospodine și pensionare. 
Lecțiile de pedagogie, geografie, edu
cație cetățenească, științe naturale 
sînt însoțite de scurte filme docu
mentare și diafilme pe tema respec
tivă. Viitoarele lecții de științele na
turii vor fi ținute chiar la muzeul 
„Grigore Antipa". (De la Cornelia 
Costea, deputată în circ. orăș. 298).

UNDE SE SIMTE MÎNA
BUNULUI GOSPODAR

Pasagerii care se opresc chiar nu
mai pentru o noapte la hotelul „Du
nărea" din Galați sînt mulțumiți 
de felul cum sînt primiți, de găz
duire în general. Această apreciere 
se poate vedea de altfel și din im
presiile consemnate de numeroși ce
tățeni în condica de sugestii și re- 
clamații. Iată ce scrie bunăoară 
cetățeanul V. Popa din Ploiești : 
„M-am simțit într-adevăr ca la mine 
acasă : confort, elegantă, amabili
tate, politețe".

Hotelul este nou, modern. Peste tot 
domnește curățenia, camerele sînt 
bine încălzite, așternuturile sînt me
reu împrospătate. O impresie bună 
lasă asupra cetățenilor personalul de 
serviciu care este atent și amabil. 
Dar nu numai atît. Gospodarii ho
telului s-au îngrijit ca în holul de 
la intrare pasagerii să găsească 
diferite informații trebuincioase, 
despre mersul trenurilor, al vapoare
lor etc. în holuri sînt expuse vederi 
din tară și din regiune, iar cetățenii 
au posibilitatea ca în timpul liber să 
citească cărți sau să joace șah. De 
asemenea, într-o sală special ame
najată, unde se află un televizor, 
vizitatorii își pot petrece serile. In
tr-un cuvînt, se simte aici mîna bu
nului gospodar

Nu-i de mirare deci că vizitatorul 
care a dormit odată la hotelul „Du
nărea" va căuta găzduire tot aici 
ori de cîte ori va reveni în oraș.

HOTELUL BUN...
DE LA UȘA SE CUNOAȘTE

Cum treci pragul, un om îmbră
cat în uniformă te salută respectuos 
și te întreabă ce dorești.

La hotelul „Victoria” din Capitală 
s-au încetățenit respectul față de că
lători, ordinea și curățenia. Cetățe
nii veniți cu treburi în București 
găsesc întotdeauna camere curate, în 
care e o adevărată plăcere să locu
iești. Instalațiile electrice și sanitare 
funcționează bine și sînt verificate 
cu regularitate. In condica de suges
tii _ nici o reclamație. Administra
torul de aici ne-a spus că aproape 
nu este zi în care directorul între
prinderii de hoteluri din Capitală

pus în scrisorile trimise redac
ției să se studieze posibilitatea 
organizării, mai ales în marile orașe, 
a unui dispecerat central, care ar 
avea o evidență strictă, scutindu-i 
pe cetățeni să colinde de la un hotel 
la altul.

părere au tovarășii din conducerea 
secțiunii de gospodărie comunală 
despre toate acestea ?

CU CÎRPELI
ȘI TĂRĂGĂNĂRI

„NU AVEM..."

Plecați în interes de serviciu, ori în drumeție ca turiști — nu
meroși cetățeni poposesc zilnic în diferite orașe ale țării. Și, firesc, cei 
mai mulți dintre ei sînt găzduiți la hotel.

In ultimii ani, atît in București cît și la Galați, Constanța, Bacău, 
Iași, Baia Mare, precum și în alte locuri, au fost construite și date în 
folosință hoteluri frumoase, modeme, în măsură să asigure confortul 
și odihna vizitatorilor.

In numeroase scrisori sosite la redacție se aduc cuvinte de lauda 
și mulțumire pentru condițiile create în aceste unități, pentru cali
tatea serviciului prestat de personalul lor. Am primit însă și scrisori 
mai puțin măgulitoare despre unele hoteluri necorespunzător amena
jate și gospodărite.

Mergînd pe urmele cîtorva scrisori, corespondenții noștri regionali 
ne-au transmis constatările de mai jos.

să nu-1 viziteze, să nu se intereseze 
cum se simt oaspeții, care sînt pă
rerile și propunerile lor.

De la hotelul „Victoria" pînă în 
Calea Griviței e un drum de cîteva 
minute. Și aici este un hotel : „Ol
tenia". Administrat de aceeași în
treprindere. Te aștepți să găsești și 
aici ordine, liniște, curățenie. Cînd 
colo... Intri în hotel. Dai să te așezi 
pe unul din fotolii, dar acesta nu 
te prea îmbie. Husele poartă pe ele 
pecetea lipsei de îngrijire. La ghișeul 
portarului, legat cu un lanț, mersul 
trenurilor — făcut ferfeniță. In 
multe apartamente, băile au plă
cile de faianță desprinse sau sparte 
Ba, una dintre băi a fost transfor
mată într-un fel de depozit. Aspec
tul general al hotelului e neplăcut 
Aici lipsește un bec, dincolo insta
lația sanitară este defectă. La bi
blioteca hotelului sînt cărți, dar 
nu e... bibliotecarul. Nimeni nu-i 
știe programul de lucru. Te întrebi : 
din ce motive două hoteluri de a- 
ceeași categorie, administrate 
aceiași oameni, se deosebesc

. de mult?

de 
atît

„MĂRUNȚIȘURI** 
CU IMPORTANȚA

Un bloc nou cu 4 etaje. Peste o 
sută de camere. Covoare și mobilă 
modernă. Holuri largi, cu fotolii 
odihnitoare... Iată, în cîteva cuvinte, 
înfățișarea hotelului „Argeșul“ din 
Pitești. S-ar părea, la prima vedere, 
că totul este în cea mal deplină or
dine.

— Condițiile de locuit sînt, în ge
neral, bune, ne spunea un tehnician 
din Hunedoara, găzduit la acest

cînd în cînd, se 
Tovarășii de la în- 

.. _x.__  . gospodărie orășe
nească spun că e o situație generală 
pe oraș. E oare atît de greu să fie 
afișate în camere orele cînd curge 
apa ? Și ar mai fi ceva. Nimeni nu 
s-a gîndit că noi, călătorii, solicităm 
si unele informații. Ar fi bine dacă 
în holul hotelului ar exista un ghid 
al orașului, mersul trenurilor, mer
sul autobuzelor care fac legătura 
între oraș și gară. Există, de ase
menea, în oraș muzee 
iuții culturale, despre 
o'rul n-are cum să 
iformat.
Intr-adevăr, atît la

■eșul” cît și la alte hoteluri din ora- 
jele țării se simte nevoia unei largi 
?i oDerative informații cetățenești. 
Revenind la „Argeșul", sînt de sem
nalat și 
luate în 
doare și 
tablouri 
tia farmaceutică' 
nută „sub cheie“, 
ziția 
toate 
cerea

Tot
că sînt considerate și unele proble
me de cel mai mare interes pentru 
călători. Repartizarea camerelor e 
lăsată la discreția portarului, care, 
dacă vrea, satisface cerințele vizi
tatorilor, dacă nu îi poartă pe dru
muri. Ar fi de dorit ca în cabina 
portarului sau în hol să fie afișat 
un grafic cu situația camerelor. De 
altfel, în legătură cu evidenta ca
merelor la hotel, unii cititori au pro-

hotel. Insă, din 
mai oprește apa. 
treprinderea de

și alte insti- 
care vizita- 

afle, nefiind

hotelul „Ar-

alte aspecte care ar trebui 
seamă. In holuri, pe cori- 
în camere ar putea fi puse 
și vederi din regiune ; „cu- 

să nu mai fie ți- 
ci pusă la dispo- 
Din păcate însă, 
privite de condu-

călătorilor.
acestea sînt
I.G.O. ca simple mărunțișuri, 
„mărunțișuri” se vede treaba

In orașul Ploiești sînt două hote
luri gospodărite de întreprinderea 
de locuințe și localuri a sfatului 
popular orășenesc. Capacitatea lor e 
în general mică. De aceea, sfatul 
popular orășenesc a prevăzut con
struirea în viitor a unui hotel mare, 
cu cîteva sute de locuri.

Dar să vizităm unul dintre cele 
două hoteluri.

Discuție în fața ghișeului gestio- 
narului-portar de la „Prahova“. Un 
cetățean :

—- Aveți un pat liber ?
Portarul nu răspunde. Arată cu 

degetul spre un carton prins de pe
rete. Pe carton, cu litere majuscule, 
stă scris : „Nu avem locuri”.

— Bine, dar unde se poate dormi 
în altă parte ?

Portarul dă din mină a lehamite :
— Văd că nu știi să citești...
La controlul efectuat imediat, 

s-au găsit mai multe camere și pa
turi libere. Portarul de serviciu, Va
sile Pîrvu, a încercat să susțină că 
acestea sînt reținute de diferite în
treprinderi și instituții din localitate. 
Intr-adevăr, hotelul era anunțat să 
rețină 3 paturi, dar libere erau mult 
mai multe.

Cei care ajung să fie găzduiți la 
hotelul „Prahova" constată și alte 
neajunsuri. Camerele nu se remarcă 
prin curățenie. Unele sînt înnegrite 
de fum, au pereții crăpați. Micile 
reparații, zugrăveli, vopseli, nu s-au 
mai făcut de cîțiva ani. Datorită 
lipsei de spirit gospodăresc, prin 
acoperișul defect și burlanele sparte 
s-a infiltrat apa nu numai în came
rele 
cele

de la ultimul 
de la etajele

„Minerva”, „Palace”, „București” 
și „Oltenia” sînt hoteluri craiovene, 
care se deosebesc doar prin nume, 
încolo, toate patru se aseamănă ca 
niște picături de apă.

Nu rare au fost cazurile cînd în 
condicile de sugestii și reclamații au 
apărut sesizări în legătură cu unele 
lipsuri legate de buna gospodărire. 
Se arată printre altele că 
este necorespunzător, că 
imobilelor sînt făcute de 
ceea ce duce la condiții 
necorespunzătoare.

Conducerea întreprinderii de re
parații și construcții a fondului lo
cativ a tratat cu indiferență aceste 
semnale critice. Și, ca să nu se su
pere vreunul din gospodarii celor 4 
hoteluri că s-au 
la vecin, le-a 
vechea stare. în 
nu există decît 
mobilă în bună 
sfatul popular orășenesc a prevăzut 
o sumă pentru procurarea mobilie
rului- și lenjeriei. întreprinderea 
care „gospodărește" 
comandat unităților de industrie 
locală „11 Iunie” și „Arta lemnului” 
o sută de garnituri de mobilă. Aces
te unități însă au refuzat comanda. 
„Am scăpat de-o grijă", și-au zis to
varășii din conducerea întreprin
derii. Și se pare că totul a reintrat 
în „normal“. Punerea la punct a 
mobilierului s-a amînat, pe semne, 
pentru la anul.

Despre hotelurile din Craiova s-ar 
mai putea spune multe. E necesar 
ca tovarășii din secția de gospodărie 
orășenească a sfatului popular să 
controleze mai des felul cum între
prinderea care răspunde de buna 
funcționare a hotelurilor își face da
toria.

fotografis a rămas neschimbată la 
panou mai bine de un an, lucrează 
pe locul unde cu ani în urmă se 
produsese hemoragia Silviei Gabia. 
Cîteva fete din alte brigăzi au spus 
că succesul fruntașelor e datorat 
mai ales Silviei. Vechea muncitoare 
nu mai trebuie să apese pe pîntece 
formele grele de lemn, nu mai tre
buie să le care la abur : acum for
mele metalice stau pe suporți și sînt 
alimentate automat cu abur. în con
dițiile astea. Gabia, care acum are 
37 de ani (a 
ani) lucrează 
spor.

Cîteva fete 
numai Gabia 
gada 14.

— V-o dăm 
ria Popa. Ce zici. Silvia?

Aceasta, membră de partid, a în
țeles, iar rezultatele ei, la fel de fru
moase, au început să fie socotite la 
activul altei brigăzi. Acul cîntarului 
s-a mai deplasat, dar brigada Mă
riei Popa și-a păstrat întîietatea : 
femeile brigăzii sînt foarte unite în
tre ele, foarte disciplinate, se ajută.

Intr-un an, brigada n-a avut nici 
o lipsă nemotivată sau mai bine zis 
o singură și neprevăzută absență 
pentru care s-a stîrnit destulă vîlvă, 
de vreme ce. și azi ss mai vorbește 
de ea. La 12- noiembrie 1962, zi în
tipărită în memoria brigăzii, una 
dintre surorile Iordache s-a înțeles 
cu altă muncitoare, Eugenia Salahor, 
ca aceasta să-i tină locul. Șefa sec
ției, căreia nu i se ceruse învoirea, 
a refuzat s-o primească la lucru pe 
„locțiitoare". Cîteva fete au găsit 
măsura prea severă : de vreme ce 
Iordache avusese grijă să lase om 
în loc, de ce să strici cu o singură 
absență istoricul unui an pînă a- 
tunci nepătat ? Peste 20 de munci
toare, vreme de peste 300 de zile, 
n-au avut nici o absență 
N-aveți dreptate 1 Cea care s-a ri
dicat în apărarea măsurii 
fost însăși șefa brigăzii, 
citoarea care urma să înlocuiască 
absenta ar fi trebuit să lucreze 
două schimburi la rînd, 16 ore. 
...Cum eă îngăduim una ca asta ?

în Maricica, o tînără zîmbitoare, 
simplă, nepretențioasă, trăiește con
știința înaltă de care au dat dovadă 
de-a lungul anilor muncitoarele mi
cii fabrici fostă „Doamna". Cînd fa
brica în fapt nici nu mai exista —

și...

luate a 
Mun-

patronii, între 1944—46 au transpor
tat la Craiova toate mașinile, totul, 
pînă la ultimul cui — comunistele au 
alcătuit o organizație de partid „a 
fabricii“ și țineau ședințe nu în oraș, 
ci acolo, într-o hală pustie și fără 
geamuri ; au obligat patronul să a- 
ducă îndărăt mașinile și, cu mîinile 
lor de femeie, au tras la lanț, să cu
rețe cazonele, au reconstruit, în 
condițiile vitrege de atunci, toată 
fabrica. Azi nu se mai văd urmele 
acelei perioade, problemele sînt al
tele, în apropiere se înalță marele 
combinat socialist de la Săvinești, 
iar mica fabrică — a cărei produc
ție s-a mărit mult — și-a adaptat 
de pe acum cîteva mașini pentru tri
cotat blană artificială. E drept, se 
fac simțite și unele lipsuri — de 
pildă, într-o fabrică unde 80 la sută 
sînt femei, coeficientul tovarășelor 
cu munci obștești de conducere este 
încă restrîns ; din ianuarie, pé mo
tiv că evidenta e anevoioasă, a fost 
neglijat rolul brigăzilor în întrecere. 
Fabrica e însă în avînt, producția 
nu încetează să se modernizeze, 
plîngerile cu privire la calitate au 
devenit o raritate, calificarea a cres
cut. Echipele artistice ale fabricii au 
obținut premii la concursurile de a- 
matori, estradă și teatru. Micul colec
tiv e unit ca o familie, o unitate în 
care răsună cu putere transformărils 
din țară. La doi pași de fabrică se 
înaltă acum blocuri moderne ; ora
șul, .învecinat cu combinate noi, so. 
cialiste, de mari proporții, a intrat 
pe orbita marilor transformări.

Cînd am venit acolo. Maria Popa 
lipsea. Era în concediu și tocmai își 
schimbase numele, cu alai mare, din 
Popa în Popovici. La nuntă au ve
nit desigur și fetele din brigadă. O 
muncitoare, pe care a cunoscut-o în 
concediu la mare și cu care a ră
mas în corespondență, i-a trimis 
cadou de nuntă, tocmai din Banat, 
un mare serviciu de bucătărie. Stă
team de vorbă cu soții Popovici, 
cînd cineva de la 
nit s-o cheme pe 
pe vremuri, cînd 
„Doamna" stăteau 
să fie chemate la 
se apropia 8 Martie și se făceau, 
pentru fruntașele în muncă, noi foto
grafii.

Va să zică activistul sindical a- 
vusese dreptate, pînă la urmă : bri
gada fruntașă rămînea aceeași, dar 
urma să so schimbe, totuși, fotogra
fia de pe panou.

„8 Martie“ a ve- 
Maricica. Nu ca 
femeile de la 
acasă, așteptînd 
muncă, nu : dar

mobilierul 
reparațiile 
mîntuială, 
de cazare

executat reparații... 
lăsat pe toate în 
cele 356 de camere 
puține garnituri de 
stare. în acest an,

hotelurile a

nivel, ci și în
unu și doi. Ce

* *
devenit unități tot mai necesare oamenilor muncii.Hotelurile au C " . 1 ______ ____

măsura dezvoltării activității în toate domeniile și în toate regiu-pe măsură dezvoltării activității în toate domeniile și în toate regiu
nile, a necesității cunoașterii reciproce, pe măsura dezvoltării turismu
lui, intensificării schimburilor culturale.

într-un fel, hotelul este cartea de vizită a orașului, unul din locu
rile primului contact al vizitatorului cu ospitalitatea, cu spiritul gospodă. 
resc al acestuia. De aceea, este de datoria comiteteloi- executive ale 
sfaturilor populare, a organelor care răspund direct de aceste unități, să 
vegheze la buna lor funcționare. Nici cele mai mărunte probleme nu 
trebuie scăpate din vedere. Totul este important, începînd de la modul 
de gospodărire, asigurarea unei curățenii exemplare, executarea ope
rativă a tuturor amenajărilor trebuincioase, pînă Ia aspectele legate de 
ținuta personalului de deservire, de comportarea față de călători.

în sezonul de primăvară, lucrările necesare hotelurilor să fie in
cluse neîntîrziat în rîndul celorlalte lucrări gospodărești, în așa fel ca 
pretutindeni, în toate orașele țării, oaspeții să găsească locuri de popas 
primitoare, bine amenajate și întreținute cu grijă.

Teatrul de Operă și Balet al R.P. Ro
mîne : Trandafirii Doftanei — prezentat 
de Teatrul muzical „Gheorghe Dima" din 
Brașov — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă ; Rosemarie — (orele 19.30). 
Teatrul Național „I- L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Cercul de cretă caucazian — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Pygmalion — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cum vă place — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex.
nr. 76): Cred în tine — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul 
soară — (orele 20). 
Salut voios — (orele
— (orele 20). Teatrul 
Giulești : Hoții și
19.30) . Teatrul evreiesc de’ stat : Opera 
de trei parale — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S. : Balada 
patriei — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20) Institutul de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. Caragiale“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Unchiul Vania
— (orele 20), O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Jacqueline François — 
concert de șansonete — (orele 20). Circul 
de stat : Spectacol prezentat de 
„Slavia" din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : LUPENI 
cinemascop (ambele serii) ; Alex. ____
(9,30; 12,15; 17,15; 20), Drumul Serii (16;
18.30) . O călătorie spre centru! pămîn
tului — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria (8,45; 12; 15: 18,10; 21,15), București 
(8,45; 11,45; 14,45; 18; 21). Festival Chaplin : 
Republica (9,30; 11,45; 14.00; 16.30; 19,00; 
21,15), Elena Pavel (9,15; 11.30; 13.45; 16;

21), 1 Mai (10.15; 12.45; 15,15; 17,45; 
Gh. Doja (9: 11.30; 14: 16.30; 19; 
G. Coșbuc . (9,45: 12; 14,15; 16,30; 
21). Cîinele sălbatic Dingo ■ ru
la cinematografele Magheru (9; 

13,30; 16; 18,30; 21). Tineretului (9; 
13,40; 16; 18,25: 20.50). Ștefan cel
(10; 12, 15,30; 16; 20.30). Libertății

Sahla

de profesie se în- 
(Sala Libertatea) : 

16) ; O felie de lună 
muncitoresc C.F.R.- 
vardiștii — (orele

Circul

29 —
Sahla

13,30;
20,15),
21.30) ,
18,45; 
lează 
11.15; 
11.20: 
Mare___________ _.r _____ ,, ______ „
(10: 12,30: 15,30; 18;' 20.30). Șapte dădace*’: 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(14.30; 16,30; 18.30; 20.30). I. C. Frimu (10: 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 20,45). Grlvița 
(10; 12; 15; 17: 19; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Moartea tn insula de zahăr : Vic
toria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Fecioara: Central (10: 12; 14; 16,10- 18 20-

Unirea (16; 18; 20). Flacăra (16; 
18,15; 20.30). Petlro pleacă în Sierra : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14. după-amiază 16; 18,15: 
20 30). Program special pentru copii : 13 
Septembrie (orele 10). Baronul de Münch
hausen : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30;

20,30), Unirea (16; 18: 20),

18,30: 20,30), G. Bacovia (15,30; 18; 20,15) 
Fiui meu se însoară : rulează la cine 
matograful Maxim Gorki (16; 18; 20)
Camelia : înfrățirea între popoare (10,30 
15,45: 18; 20,15), 23 August (9,45; 11,45; 14 
16,30, 18.45; 21). Stolul captiv : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Balada husarilor 
tural (10; "■ 
21). Alo 1.
Mac Kay ___ .__
tinuare de ia orele 10 pînă la orele 21) 
Ultima repriză ; 8 Martie (15: 17; 10; 21) 
Partea ta de vină ; rulează la cinemato
graful C-tin David (16; 18,15; 20.30). Car
touche — cinemascop : V. Roaltă (10; 12; 
14; 16,15; 18,30: 20,45), 16 Februarie (15; 17, 
19: 21). Dă-i înainte fără grijă : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15; 
17; 19; 20,45). Miracolul lupilor — cine
mascop : Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,30;
19; 21,15) Inelele gloriei : Popular (16; 
18.15; 20,30), Olga Bancic (15.30; 18; 20,30). 
Divorț, italian : Arta (11; 16; 18.15: 20.30) 
B. Delavrancea (11; 14; 16; 18; 20). Soțul 
soției sale Moșilor (16; 18,15; 20,30), A 
fost chemată și clasa a V-a : rulează la 
cinematograful M. Eminescu (16; 18.15: 
20,30). Marile speranțe : Munca (15,30; 18: 
20,30). Sub cupola albastră : rulează la 
cinematograful Ilie PIntille (16; 13, 20). 
Cinci oameni la drum : Volga (10; 12: 
15,30; 17; 18,45; 20.30), Luceafărul (15: 171 
19; 21). Contele de Monte Cristo — cine
mascop (ambele serii) : 30 Decembrie 
(10; 15; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 13,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : , Fabri
carea maselor plastice", de lng. Dan 
Cornilescu. 19,00 — Jurnalul televiziunii 
19.15 — „De ziua ta, mămico 1". 19 30 — 
Transmisiune de la Teatrul de Operă și 
Balet „Trandafirii Doftanei". de Norbert 
Petri. Libretul : Daniel Drăgan. Inter
pretează ansamblul Teatrului muzica) 
..Gheorghe Dima" din Brașov. Tși dă 
concursul corul Teatrului de Operă și 
Balet a] R.P. Romîne. Ir. pauză'filmele 
documentare „Zile de sărbătoare“ și 
..Intilnire cu Pamlrul“. In încheiere ; 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA ?
lori în țară : Vremea a fost în gene

ra] frumoasă.
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

Și 10 martie. în tară : Vremea continuă 
. 1_,se^??cälzeascä ușor. Cerul va fi 
schimbător, mat mult noros în lumăta- 
Vb1tdsiahOrnt s lärli' PreciPitaW Izolate 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
!n creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între plus 2 șl minus 8 grade iar maximele între plus 2 și plus^ 12 local 
mal ridicate. Ceață locală. In București' 
Vremea va continua să se încălzească ușor( Cer schimbător. Vint sPab Tem 
peratura în creștere ușoară.

. Cui- 
12). Aurel Vlaicu (15; 17: 19; 
ați greșit numărul — Lizzie 
Alex. Popov (rulează în con-
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<Ț)e. utLșt OIN TOATA ȚARA
SE DEZVOLTA INDUSTRIA LO

CALĂ A REGIUNII. Industria locală 
a regiunii Ploiești se dezvoltă con
tinuu. La secția de la Posada a 
Combinatului industrial „23 August“- 
Cîmpina au intrat recent în producție 
două celule pentru uscarea mate
rialului lemnos folosit la fabricarea 
tîmplăriei pentru locuințe. Pentru 
dezvoltarea și modernizarea celor 
14 întreprinderi de industrie locală 
existente în regiunea Ploiești sfatul 
popular regional a alocat anul a- 
cesta peste 60 milioane lei. Din a- 
ceste fonduri la fabricile de cără
mizi ale întreprinderilor de industrie 
locală „Drum Nou“-Bucov, „Victo- 
ria"-Tîrgoviște, și „Partizanul“-Rîm- 
nicu Sărat se execută lucrări pentru 
mărirea capacităților de producție. 
Lucrări pentru creșterea capacită
ților de producție se execută și la 
întreprinderile de industrie locală 
„Proaresul“-Ploiesti, „Valea Ialomi- 
ței"-Pucioasa, „Ciocanul“-Tîrgoviște 
și altele.

CARAVANA ȘTIINȚIFICĂ. — în 
raionul Bujor, regiunea Galafi, a fost 
organizată o caravană științifică. Ea 
este dotată cu aparate de proiecție, 
rr.agnetofoane, filme documenfare și 
jurnale de actualitate. în deplasări'e pe 
care le face; caravana este însoțită și 
îndrumată de mefodiști ai casei raio
nale. de cultură. Pînă acum caravana 
s-a deplasat în mai multe comune, 
printre care Cănești și Vădeni.

APARATE ELECTROCASNICE. 
Industria electrotehnică a ■' început 
să producă noi aparate electrice de 
uz casnic. Unul din ele este aspira
torul de praf cu un set de 17 
piese. Noul fier electric de călcat 
rufe „Elegant” se remarcă prin- 
tr-un sistem de ventilație cu aer, 
care îi asigură o temperatură cons

Azi încep „mondialele“ de hocheiDespre programul internațional 
al fotbaliștilor pe anul 1963

Pentru a informa pe cititori des
pre activitatea internațională a 
echipelor noastre reprezentative șl 
de club pe anul 1963 ne-am adresat 
tov. GHEORGHE POPESCU, vice
președinte al U.C.F.S. și președinte 
al federației de specialitate, care 
ne-a relatat următoarele :

Alcătuirea programului internațional 
a constituit, pe lingă celelalte măsuri 
luate de federație, una din principalele 
preocupări ale noului birou federal. 
Pînă în prezent au fost perfectate o 
serie de întîlniri internaționale utile 
echipelor noastre reprezentative si de 
club cu formații valoroase care ne vor 
vizita sau cărora le vom fi oaspeți, 
în ordine calendaristică, programul în
tocmit de federație prevede la 20 mar
tie, la București, o întllnlre cu selecțio
nata olimpică a R. P. Ungare, iar în a 
doua jumătate a lunii aprilie ne va vi
zita echipa budapestană Vasas. După 
cum se știe, intre timp echipa ploieș- 
teană Petrolul va susține cele două în
tîlniri ale sale din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri” cu Ferencvaros. La 12 
mai, la București, echipa noastră oa- 
tională va întîlni reprezentativa R. D. 
Germane, iar la 2 iunie, la Varșovia, 
formația R. P. Polone.

Lunile iunie si iulie vor fi însă cele 
mai bogate in manifestări de acest gen. 
între 15 și 22 iunie, cunoscutele echipe

Dinamo București — 
Hapoel Tel Aviv 3-1

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Echi
pa de fotbal Dinamo-București 
și-a încheiat turneul în Izrael în- 
tîlnind miercuri la Tel Aviv selec
ționata clubului Hapoel. Fotbaliștii 
romîni au terminat învingători cu 
scorul de 3—1 (3—0).

6-1 (!)
Ieri la Debrețin (R. P. Ungară) 

s-a . disputat un meci amical între 
selecționata olimpică a țării gazdă 
și Farul Constanță.. După ce con- 
stănțenii au deschis scorul în mi
nutul 14, prin Vasllescu, fotbaliștii 
maghiari au luat inițiativa și, do- 
minînd continuu, au înscris pînă la 
pauză patru goluri. In repriza se
cundă, tot gazdele au dominat șl au 
mai marcat două puncte. Scor final 
6—1. Două din golurile echipei ma
ghiare au fost înscrise din lovituri 
de la 11 m. 

tantă. Alt obiect de uz casnic este 
plita electrică cu placă de fontă și 
pereți emailați căreia i se poate re
gla temperatura. S-au mai produs 
două tipuri de radiatoare electrice : 
— unul este prevăzut cu o oglindă 
hiperbolică ce reflectă căldura în 
cameră și altul are, în afară de re
zistență electrică obișnuită, și tub 
pentru raze infraroșii.

NUMEROȘI DEPUNĂTORI LA C.E.C. 
Numărul salariaților uzinei „Rulmen
tul“ din Brașov care își depun eco
nomiile la C.E.C. se ridică în prezent 
la aproape 1 300. în primele două 
luni ale acestui an. muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici au de
pus la C.E.C. aproape 300 000 lei.

SPECTACOLE PENTRU COLEC
TIVIȘTI. în ultimele 2 săptămîni, 
67 de brigăzi artistice, formații de 
teatru și dansuri din întreprinderile 
și instituțiile orașelor Galați și Brăi
la s-au deplasat în satele regiunii, 
unde au prezentat programe pentru 
colectiviști. La aceste programe au 
luat parte aproape 20 000 de spec
tatori.

PENTRU DESERVIREA MUNCITO
RILOR REȘIȚENI. — Cooperativa 
„Bîrzava" din Reșița își dezvoltă 
continuu activitatea. In ultimul timp 
au fost deschise noi unități de deser
vire : o unitate de croitorie și lenje
rie pentru temei și o secție de repa
rații radio în localitatea Bocșa, o sec
ție foto la Anina, centre de reparații- 
'moto și unități de artă decorativă ele. 
Recent, cooperativa, „Bîrzava" a pri
mit la parterul noilor blocuri din 
cartierul reșițean Moroasa trei loca
luri noi în care s-au amenajat : o 
unitate de reparații radio, o alta de 
reparat ceasornice și un centru de 
reparat încălțăminte.

braziliene Fulmlnese și Flamengo vor 
susține jocuri în țara noastră, iar la 23 
iunie echipa națională joacă la Copen
haga cu reprezentativa Danemarcei. In 
continuare ne vor vizita în această pe
rioadă echipele engleze Westham Uni
ted și Chelsea, formațiile F. C. Liège 
(Belgia) și F. C. Servette (Elveția), care 
vor avea ca parteneri echipele fruntașe 
și cele mai în formă din campionatul 
republican. A fost, de asemenea, per
fectat, pentru anul acesta, un joc ami
cal cu reprezentativa Austriei la Bucu
rești (data n-a fost fixată) ; ducem tra
tative cu unele formații puternice din 
Franța (Reims) și Suedia, pe care le-am 
invitat în tara noastră in aceste luni. 
Echipa R. P.-Romîne va juca apoi la 3 
noiembrie meciul revanșă cu Dane
marca, la București, iar la 9 noiembrie 
are programat un ioc cu Turcia, la 
Istanbul.

Printre întîlnirile internationale de 
mare amploare se numără bineînțeles 
si Turneul U.E.F.A., pentru juniori, 
care se dispută anul acesta în Anglia, 
în luna aprilie. Juniorii noștri, dețină
torii „Cupei mondiale în miniatură”, au 
o sarcină deosebit de importantă. Ei 
vor trebui să confirme prin comporta
rea lor locul pe care îl dețin în ierar
hia celor mai tineri fotbaliști europeni. 
Federația acordă o atenție specială pre
gătirilor ce au loc în prezent. După 
turneul de la Viareggio (Italia), lotul 
a fost completat cu o serie de jucători 
talentati (Piesa de la Farul-Constanta, 
David de la Crișana-Oradea, Rădulescu 
de la Știinta-București șl alții). înaintea 
plecării în Anglia, echipa de iuniori va 
întreprinde un scurt turneu în R. P. Un
gară, iar în zilele care vor preceda tur
neul U.E.F.A. va fi supusă unui serios 
examen i din două în două zile va sus
ține meciuri cu echipe din prima cate
gorie.

Programul international fotbalistic 
prevede și unele întîlniri ale echipei de 
tineret a tării noastre. Pînă în prezent 
a fost stabilit un joc cu selecționata de 
tineret a Angliei, care va avea loc la 
București.

Desigur, aceste confruntări Interna
tionale sînt pe linia măsurilor care tind 
spre ridicarea nivelului fotbalului nos
tru, spre satisfacerea exigentului nostru 
public. Vom continua să îmbogățim 
programul, pe parcurs, chiar în acest 
an, să dăm posibilitate sportivilor și 
antrenorilor noștri să cunoască mai 
mulle școli fotbalistice, să tragă cele 
mai constructive și serioase concluzii 
din aceste întîlniri.

C. M.

Ieri a avut loc o consfătuire a 
crescătoarelor do păsări organizată 
de Comitetul orășenesc al femeilor 
și Consiliul agricol orășenesc Bucu
rești. în fotografie : aspect de la 
consfătuire.

(Foto : M. Andreescu)

Mecanizatorii in campania agricolă 
de primăvară

(Urmare din pag. I-a)

bune rezultate în sporirea produc
ției agricole le-au obținut gospodă
riile colective deservite de S.M.T.- 
urile Balaciu, Ciocănești. Cuza 
Vodă, Grivița, Ciulnița, Făcăeni și 
altele. Ele au toate brigăzile perma
nentizate de ani de zile, majoritatea 
șefilor de brigăzi sînt membri în 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective, iar tractoriștii sînt 
din satele și din comunele în care 
lucrează.

Pentru acest an, consiliul agricol 
regional a luat măsuri de perma
nentizare a tuturor brigăzilor de 
tractoare. Șeful brigăzii de tractoare 
va participa cu regularitate la șe
dințele cu brigadierii din G.A.C., 
unde se întocmește olanul de mun
că, avînd astfel posibilitatea să re
partizeze oamenii și mașinile în mo
dul cel mai potrivit.

Consiliile agricole raionale și-au 
întocmit planuri privind pregătirea 
și desfășurarea lucrărilor de primă
vară. O atenție deosebită acordăm 
pregătirii tuturor inginerilor din 
S.M.T. șț G.A.C. pentru a cunoaște 
sistema de mașini cu care se va lu
cra în primăvară și, în mod deosebit, 
reglarea și funcționarea mașinilor 
de semănat. La S.M.T. Călugăreni a 
avut loc un instructaj în legătură cu 
aceste probleme și cu măsurile or
ganizatorice necesare. Au participat

Vineri prin Intervlzion

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Cel de-al 29-lea campionat mon
dial de hochei pe gheață se des
chide astăzi în capitala Suediei, cu 
participarea a 21 de echipe, îm
părțite după criteriul valoric, în 3 
grupe. Reprezentativa țării noastre 
participă la grupa B, împreună cu 
echipele Elveției, Norvegiei, An
gliei, R. P. Polone, Iugoslaviei și 
Franței. Hocheiștii noștri susțin as
tăzi după-amiază pe stadionul 
olimpic primul meci cu reprezen
tativa R. P. Polone. Selecționata 
R. P. Romîne se va prezenta în for-

Turismul — sport
GALAȚI (coresp, „Scînteii“).— 

Turismul a devenit un sport iubit 
de constructorii de nave din Ga
lați. în fiecare lună de pe malul 
Dunării pornesc sute dé muncitori, 
tehnicieni și ingineri spre diferite 
locuri pitorești din țară.

Comisia de turism a asociației 
sportive „Ancora" se preocupă cu 
multă grijă de organizarea cit mai 
plăcută a activității turistice. Anul 
trecut, de pildă, au fost inițiate 26 
dé acțiuni turistice, la care au luat 
parte mai mult de 6 000 de per
soane. Au fost vizitate localitățile 
București, Constanța. Mamaia, Bra
șov, Ruse (R. P. Bulgaria) ; 1 000
de turiști au vizitat muzeele de la 
Doftana ?i Sinaia, iar un mare nu
măr de muncitori au fost în dife
rite locuri pitorești din munții Ci- 
binului, Dornei și Făgăraș.

Neuitate rămîn pentru cei 2 000 
de turiști excursiile făcute cu va
porul pe Dunăre pînă la punctul 
pescăresc Cratina. Cei mai mulți 
au fost împreună cu familiile lor. 
Cu aceste prilejuri au avut loc 
jocuri distractive, dansuri și, bine-

IM cîteva
Vineri de la orele 19 sala Giulești 

va găzdui meciul retur dintre echipele 
feminine Rapid București și T.T.T. Dau
gava Riga din cadrul „Cupei campicaj- 
lor europeni’’ la baschet. Primul meci, 
desfășurat la Riga, a fost cîștigat cu 
scorul de 57—27 de echipa sovietică.

★
La Cairo au început campionatele in

ternationale de tenis de cîmp ale Re
publicii Arabe Unite la care participă

Concursuri ale meseriașilor cooperatori
In scopul unei cît mai bune de

serviri a populației, al ridicării ni
velului de pregătire a specialiștilor 
cooperatori, U.C.E.C.O.M. organizea
ză, în prima parte a anului, cîteva 
mari concursuri de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și coafură. Astfel, în 
zilele de 7—10 martie se va desfășu. 
ra la București, în sala Circului de 
stat, concursul pe țară de îmbrăcă
minte. La el vor participa maiștri ai 
cooperativelor de croitorie din toată 
țara. Vor fi prezentate 500 din cele 
mai reușite creații, care vor fi apoi 
expuse publicului din București, 
Craiova, Cluj, Baia Mare și Iași.

In aprilie se va desfășura con
cursul pe țară de încălțăminte, iar la 
sfîrșitul trimestrului II — concursul 
de coafură.

In cadrul concursurilor se vor ține 
în fața participanților conferințe 
tehnice despre felul în care se reali
zează tiparele și modelele, se vor 
elabora cataloage și schițe ale noi
lor modele care vor fi apoi difuzate 
tuturor unităților cooperației mește
șugărești.

INFORMAȚII
La invitația conducerii Universi

tății din Londra, au plecat în An
glia prof. univ. dr. Jean Livescu, 
rectorul Universității București, și 
prof. univ. Nicolae Teodorescu, de
canul Facultății de matematică din 
aceeași universitate, pentru un 
schimb de experiență în problemele 
învățămîntului superior.

(Agerpres)

toți inginerii mecanici din S.M.T.- 
uri, cîte un inginer agronom din 
raza de activitate a fiecărui S.M.T., 
vicepreședinți ai consiliilor agricole 
raionale și toți inginerii din perma
nența consiliului agricol regional.

Trebuie să arătăm însă că unele 
pregătiri n-au fost făcute încă și va 
trebui să luăm măsuri pentru grăbi
rea lor. Este vorba despre întîrzie- 
rea în trimiterea unor tractoare și 
mașini la gospodăriile unde vor lu
cra, în stabilirea planului de lucrări 
al unor brigăzi, instruirea oameni
lor care vor deservi mașinile. Con
siliul agricol regional ia acum mă
suri pentru realizarea acestor sar
cini în timpul cel mai scurt. Or
ganizăm instructaje cu demonstrații 
practice la fiecare S.M.T. cu toți in
ginerii agronomi și cu brigadierii 
din gospodăriile colective deservite, 
cu șefii brigăzilor de tractoare. In
ginerul mecanic-șef din S.M.T., îm
preună cu inginerul agronom, care 
a fost la instructajul la nivelul re
gional, vor face expuneri și vor de
monstra practic modul de organi
zare a semănatului, reglatul și func
ționarea semănătorii pentru execu
tarea semănatului.

Ne vom strădui să antrenăm pe 
toți lucrătorii din S.M.T.-uri și pe 
colectiviști în lupta pentru folosirea 
întregii capacități de lucru a mași
nilor agricole spre a executa semă
natul la vreme și la un înalt nivel 
agrotehnic.

: U. R. S. S.—Suedia

mațle completă cu Biro și Takacs, 
restabiliți după accidentele sufe
rite anterior. Vineri, echipa noastră 
va întîlni reprezentativa Angliei. în 
aceeași zi va avea loc un meci im
portant pentru grupa A : U.R.S.S.- 
Suedia, care va fi transmis la tele
viziune prin Intervizion. (Studioul 
de televiziune București va retrans
mite vineri acest joc în jurul 
orei 21).

Interesul publicului suedez fată 
de campionate este foarte mare. Se 
așteaptă să asiste la meciuri cîteva 
sute de mii de spectatori.

ndragit de galațeni
înțeles, întreceri la sportul specific 
locului... pescuitul.

Printre cei care ne-au vorbit 
despre aceste acțiuni turistice sînt 
și muncitorii Gheorghe Zaharia, 
Constantin Mladin, maistrul Vic
tor Comloșanu, inginerii Constan
tin Drăgan și Maria Caraman și 
mulți alți fruntași de pe șantier.

Pentru anul acesta, activitatea 
turistică la șantierul naval din Ga
lați se anunță a fi și mai bogată. 
Planul de activitate al comisiei de 
turism prevede organizarea unui 
mare număr de excursii, la care 
vor lua parte circa 10 000 de per
soane. Se vor face excursii la Su
lina, pe canalul Filipoiu, în pădu
rea de la Gîrboavele, la Bicaz etc. 
Cu sprijinul comitetului sindicatu
lui, activitatea turistică este larg 
popularizată în rîndul constructo
rilor de vase. Sînt folosite în acest 
scop stația de radioficare, ziarul de 
uzină „Șantierul Roșu", gazetele de 
perete și diferite afișe care, cu re
gularitate, fac cunoscute pe șantier 
excursiile ce se întreprind și pro
gramul acestora.

£* î S3 d ta £> î
jucători din Australia, Italia, R.P. Ro- 
mînă, Anglia, R.P. Polonă, R.F. Ger
mană, Suedia, Spania și R.A.U. Cam
pionul romîn Ion Tiriac a învins în tu
rul doi cu 6—3; 2—6; 6—0 pe cunoscu
tul jucător Alan Mills (Anglia). 
Bosch (R. P. Romînă) a fost învins 
cu 2—6; 1—6 de Mandarino (Brazilia). 
La dublu, Tiriac (R. P. Romînă) și Mills 
(Anglia) au întrecut cu 6—2 ; 6—2 pe 
frații Moubarak (R.A.U.).

i

TELEGRAME EXTERNE
Conferința mesei rotunde de la Havana

Situația grea a asistenței sociale 
din America Latină

HAVANA 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Prensa La
tina, cu prilejul celui de-al 10-lea 
Congres medical național, care s-a 
încheiat recent, la Havana a avut 
loc și o conferință a mesei rotunde 
avînd ca temă „Sănătatea publică 
în America Latină’.

Delegatul argentinean, Bermann, a 
arătat că în tara sa există doar 13 
medici la 10 000 de locuitori. In 1959 
un procent de 88,5 la sută din me
dicii țării se găseau în Buenos Aires 
și împrejurimi, pentru tot restul țării 
rămînînd numai 11,5 la sută.

Medicul bolivian Torres a decla
rat că din cauza stării haotice în 
care se găsește asistența sanitară 
în zonele miniere din Bolivia, mor
talitatea infantilă atinge 50 la sută 
din numărul noilor născuti.. Vorbi
torul a subliniat că întrucît Bolivia

Discursul radiodifuzat al Iui Azhari

Poporul din Borneo de nord chemat să continue lupta
DJAKARTA 6 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Antara, liderul 
răscoalei anticolonialiste din Brunei, 
Azhari, a rostit la postul de radio al 
revoluționarilor din Borneo de nord 
un discurs în care a condamnat 
planul englez de creare a Federației 
Malayeze „împotriva voinței popu-

HARTĂ

A RELIEFULUI OCEANELOR

O nouă hartă a reliefului tuturor 
oceanelor de pe glob a fost întocmi
tă de Institutul de Océanologie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. Ea 
va da pentru prima oară imaginea 
cea mai exactă, și mai amăhunțită a 
reliefului fundului oceanului. După 
cum anunță agenția TASS, în hartă 
sînt incluse lanțuri întregi de munți 
de origină vulcanică — mai multe 
decît se află pe continentele întregu
lui glob pămîntesc. Harta este în
tocmită la scara de 1/10 milioane.

Pentru întocmirea hărții oamenii 
de știință au folosit rezultatele ex
pedițiilor oceanologilor sovietici si 
materialele primite din alte țări în 
perioada Anului Geofizic Internațio
nal.

Harta prezintă un interes practic 
pentru pescuit'și pentru cercetarea 
bogățiilor aflate sub fundul mării.

UN PROCES CARE A DURAT
50 DE ANI

La 5 marile s-a încheiat- în Japonia 
o afacere Judiciară care datează din 
1913. Ishimatsu Yoshida, pe atunci 
muncitor într-o fabrică din Nagoya, a 
fost condamnat în august 1913 la moar
te, fiind acuzat că ar fi ucis un negustor 
din localitate. Sentinja, care a fost co
mutată în anul următor în închisoare pe 
viafă, a fost pronunțată exclusiv pe 
baza unor declarații a doi martori im
plicați și ei în acest caz. Yoshida a 
rămas în închisoare timp de peste 21 
de ani și a fost eliberat provizoriu în 
1935, fără însă ca acuzația să fie re
trasă. La 5 martie, revizuind procesul, 
un tribunal japonez a stabilit ne
vinovăția lui Yoshida. El are în prezent 
83 de ani. Lupta sa perseverentă împo
triva sentinfei nedrepte, care a durat 
timp de 50 de ani, s-a bucurat de spri
jinul celor mai largi mase ale poporului 
japonez. Agenfia U.P.I. subliniază că

O’Brien despre rolul O.N.U. în Congo
Săptămânalul „France Observateur" publică în ultimul său număr 

un interviu luat Dr. Cruise Conor O’Brien, diplomat irlandez care a fost 
trimis în 1961 în Katanga ca reprezentant principal al O.N.U. Se știe că 
din pricina dezvăluirilor sale despre politica puterilor occidentale în 
Congo, O’Brien a fost nevoit să demisioneze. El este autorul unei cărți 
intitulate „Pînă-n Katanga și înapoi
ÎNTREBARE : Se poate oare vorbi 

de o nouă politică a societății Union 
Minière ? In ce măsură și pe ce plan 
este oare posibil ca guvernul de la 
Leopoldville să colaboreze cu a- 
ceasta ?

RĂSPUNS : In mod fundamental, po
litica societății Union Minière rămîne 
ceea ce a fost întotdeauna^ apărarea 
investifiilor și beneficiilor sale, prin 
orice mijloc politic care I se pare 
utilizabil și aceasta în condițiile indife
rentei celei mai fötale fafă de suverani
tatea congoleză sau drepturile și bună
starea poporului congolez. Secesiunea 
Katangăi îi era utilă atîta timp cît 
putea fi menținută ; ea va fi poate 
utilă din nou. Actualmente, esențialul 
pentru Union Minière este ca partidul 
politic pe care l-a creat, Partidul Co- 
nakat, (partidul lui Chombe — N. R.), 
să rămînă la putere pe „plan provin
cial“ în Katanga, iar conjunctura poli
tică actuală din Congo, în ansamblul 
său, să nu-l amenințe interesele.

Actualul guvern central congolez 
depinde de subvențiile O.N.U. care, la 
rîndul lor, depind de S.U.A. Fiindcă 
acestea din urmă nu ar favoriza națio
nalizarea cuprului din Kafanga sau, de 
pildă, perceperea retrospectivă a taxe
lor care nu au fost plătite de Union 
Minière, nici O.N.U., nici actualul gu
vern centra* 1 din Congo nu sînt suscep
tibile să favorizeze o astfel de politică. 
De aceea. Union Minière nu este ame
nințată de nici o primejdie imediată. 
Dacă totuși o amen'nfare „lumumbistă" 
ar apare la orizontul orașului Leopold
ville, pirghiFe care ar permite declan
șarea unei noi secesiuni ar rămîne la 
înc' mînă. Firește, un guvern „lumum- 
bisf" nu ar obfine, ca guvernul actual, 
sprijinul S.U.A. tau al O.N.U. pentru o 

catastrofei regimului patronat și plătit 
de Union Minière.

ÎNTREBARE : Considerați oare că 
rolul jucat de O.N.U. în Katanga re
prezintă un prim exemplu al rolului 
activ pe care îl poate juca această 
organizație în decolonizarea Africii?

RĂSPUNS : Nu. Dimpotrivă, cred că 
întreaga istorie a operațiunii O.N.U. în 
Congo justifică cele mai mari rezerve 
fată de această organizație ca instru
ment de decolonizare politică. Este 
absolut imposibil să se spună că Con
goul și-a recăpătat independența. A- 
ceasfă (ară este de aici înainte supusă 
unui fel de tutelă americană, exercitafă 
prin intermediul O.N.U., ca și prin in
termediul politicienilor cengolezi bine- 
vpitori șl care activează înfr-o armonie 
cel pi:(in aparentă, cu pplitica oficiala 
belgiană.

ÎNTREBARE : O.N.U. trebuie oare 
să-și asume răspunderi politice în 
Africa ? De pildă „izolînd-o" de răz
boiul rece ?

RĂSPUNS : Se poate ca O.N.U. să 
aibă obligația să-și asume răspunderi 
pplitice în Africa, dar aceasta nu în
seamnă desigur Izolarea continentului

nu a putut dobîndi o independentă 
economică deplină, ea nu își poate 
dezvolta nici instituțiile sanitare.

Medicul venezuelean Ochoa a 
arătat că în tara sa există numai 
3 500 de mediqi, dintre care 2 000 se 
găsesc la Caracas. In Venezuela 
populația țărănească este decimată 
de boli tropicale.

Ochoa a spus că 60 la sută din bu
getul national este alocat pentru 
forțele de represiune ale regimului 
Betancourt, iar procentul minim de 
6 la sută alocat sănătății publice 
este folosit pentru menținerea unei 
birocrații parazitare, care persecută 
pe medicii cu convingeri de stînga.

Medicul chilian Hernan San Martin 
a arătat că toate aceste lipsuri sînt 
consecința logică a stării de înapo
iere socială și economică în care 
trăiesc popoarele latino-americane.

lației din teritoriile situate în nordul 
insulei Borneo".

El a chemat popoarele din teritorii, 
le aflate în nordul insulei Borneo să 
continue lupta pentru înlăturarea 
jugului colonialist britanic și pentru 
împiedicarea transpunerii în practi
că a planului neocolonialist de crea
re a Federației Malayeze.

succesul obținut de Yoshida a fost pri
mit cu bucurie în întreaga tară.

„MARANYL A-190”

în Anglia a fost pus la punct 
un procedeu de producere a unui 
nou material care prin proprietățile 
sale se poate situa între metale și 
materiale plastice. Este vorba de un 
nailon vitrificat, denumit „Maranyl 
A-190”. Acest material nu prezintă 
inconveniente caracteristice unor 
materiale plastice cunoscute.
ȚESĂTURI DE ACUM 1 000 DE ANI

în grotele situate de-a lungul Mă
rii Moarte au fost descoperite țesă
turi apreciate ca avînd o vechime de 
1800 de ani. Sînt cele mai vechi țe-
sături conservate 
din epoca roma
nă. Culorile — 33 
de nuanțe diferite
— sînt în perfectă 
stare.

„CAPODOPERĂ"

- -DIN-NIMIC

Revista vest-ger. 
mană „Der Stern’ 
a publicat un re
portaj despre o 
expoziție organi
zată la München 
de un grup de ab- 
stracționiști care 
se autointitulează 
„neorealiști“. „O- 
perele“ sînt astfel 
prezentate în ca
talogul expoziției: 
„realitatea sub di
feritele aspecte 
ale totalității sale 
expresive*. Iată și 
mostre descrise 
asiei de revistă : 
„capodopercț neo
realistului Arnim,

pune capăt unei noi secesiuni care ar 
surveni în astfel de împrejurări.

în consecință, unitatea precară de 
care se bucură Congoul în prezent 
este condiționată de necesitatea de a 
respecta interesele societății Union 
Minière, situafie extrem de satisfăcă
toare pentru societate, mai cu seamă 
dacă se fine seama că ea urmează

Răsfoind, presa străină

In partidele frățești

Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste din țările 

Pieței comune
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Zia

rul „Le Drapeau Rouge“ anunță că 
la Bruxelles și-a început lucrările 
Consfătuirea reprezentanților parti
delor comuniste din cele șase țări eu
ropene membre ale Comunității E- 
conomice Europene. Pe ordinea de 
zi a consfătuirii figurează studierea 
problemelor Pieței comune.

Plenara C. C.
al P. C. din Grecia

ATENA 6 (Agerpres). — După cum 
relatează la 5 martie ziarul „Avghi“, 
referindu-se la o emisiune a postu
lui de radio „Vocea Adevărului”, în 
luna februarie a avut loc cea de-a 
patra plenară a C.C. al P.C. din Gre
cia. Plenara a ascultat și a discutat 
raportul lui D. Parțalidls „Situația 
din Grecia și unitatea forțelor demo
cratice în lupta pentru democrație“ 
și raportul lui L. Stringos „Unele 
probleme ale îmbunătățirii muncii 
ideologice, de agitație și propagandă 
a partidului“.

Plenara a adoptat hotărîri în legă
tură cu problemele discutate.

care cu o zi înainte a spart 
cu o singură lovitură un vio
loncel pe o seîndură de doi pe trei 
metri, iar sfărîmăturile le-a prins cu 
cuie, chiar pe locul unde au căzut. 
Scîndura atîmă acum pe perete îm
preună cu resturile violoncelului. 
Arnim mai are la activul său și o se
rie de compoziții asemănătoare, con
fecționate din... mucuri de țigări..

Atrage atenția un tablou mare cît 
un cearșaf, care are o singură ca
litate : este albastru, de sus pînă 
jos și de la stînga la dreapta : alt
ceva nimic. (Vezi fotografia de jos). 
Experții afirmă însă că, așa cum e, 
valorează: 10 000 dolari.

de războiul rece, deoarece O.N.U. în
săși nu esfe în nici un caz Izolafă de 
acesta, pentru că secretariatul O.N.U. 
are tendința să devină un Instrument 
în slujba uneia din tabere în acest 
război rece.

ÎNTREBARE : Este oare de con
ceput o intervenție militară a O.N.U. 
în Angola sau în Africa de Sud ?

RĂSPUNS : Nu se poale exclude o 
astfel de eventualitate, dar după pă
rerea mea echilibrul actual al torțelor 
politice nu o face nicidecum probabilă. 
Forțele O.N.U. au Intervenit în Congo 
la invitația guvernului (cel al Iul Patrice 
Lumumba). E îndoielnic, ca o astfel de 
conjunctură să se prezinte din nou și e 
îndoielnic, de asemenea, pentru a spu
ne numai alît, ca membri ai Consiliului 
de Securitate să cadă de acord asupra 
expedierii de forje în aceste regiuni, 
fără consimtămînful Portugaliei și al 
Republicii Sud-Africane.

Rămîn două posibilități : mal înfîi 
ca guvernele în chestiune, pierzînd 
controlul teritoriilor lor, să facă apel la 
O.N.U. „pentru a menfine ordinea“. O 
astfel de cerere ar fi în mod evident 
privită cu cel mai profund scepticism 
de fările afro-aslafica și de Uniunea 
Sovietică. în afară de aceasta, în cazul 
menționat, acordul în sînul Consiliului 
de Securitate pare Improbabil. Cea 
de-a doua posibilitate ar f! o acțiune 
bazată pe o rezoluție a Adunării după 
principiul propunerii „uniți pentru 
pace*. După experiența Congoului, 
multe d'n țările afro-asiatice vor 
dori fără îndoială să studieze foarte, 
atent o astfel de propunere îna
inte de a se angaja să •> susfină : Iar 
obiectivele operațiunii vor trebu! 
definite în mod explicit fără nici un 
echivoc. O astfel de acțiune însă, 
bazată pe un acord al Adunării care ar 
urma unor conflicte violente Interne în 
fările în chestiune, rămîne baza cea 
mal probabilă a unei eventuale Inter
venții a O.N.U. Nu cred că ar exista de 
pe acum condifiile ca Adunarea să 
cadă de acord sau ca Intervenția să 
aibă loc,



SCÎNTEIA

După vizita lui Merchant reprezentantului RROMA Cuvântarea

Corespondenții noștri transmit din: Conferința de dezarmare de ia Geneva
P. Romîne

T

Vizita de două zile la Roma a 
lui L. Merchant, trimis special al 
președintelui Kennedy, face parte 
din șirul de vizite ale acestuia în 
Europa, consacrate tatonării tere
nului în capitalele occidentale cu 
privire la planul american de 
creare a forței nucleare multilate
rale a N.A.T.O.

într-o măsiiră și mai accentuată 
decît în celelalte capitale vizitate, 
întrevederile de la Roma au avut 
un caracter preliminar -, partenerii 
italieni, aflați în plină campanie 
electorală, nu sînt încă in situa
ția de a adopta deschis o poziție 
care să angajeze viitorul guvern 
— piedica fiind nu numai incerti
tudinea componenței acestui gu
vern, ci și „reținerea electorală“ 
dată fiind ostilitatea alegătorilor 
față de aceste proiecte. Sursele 
oficiale, citate de agențiile ita
liene și de peste hotare,
anunțat că Merchant și primul 
ministru Fcs/ifani nu au depășii în 
discuțiile lor „nivelul convorbiri
lor de explorare“ și că „nu trebuie 
să se aștepte o soluție finală a 
problemei forțelor nucleare și a 
problemei creării flotei de subma
rine înzestrate cu rachete „Pola
ris“ în urma acestor convorbiri”. 
(Associated Press).

Pentru marea masă a italienilor, 
vizita lui L. Merchant a constituit 
un motiv în plus de îngrijorare în 
ce privește perspectiva atragerii 
țării în noile planuri de înarmare 
nucleară. Dacă asupra unor an
gajamente oficiale italiene planea
ză încă anumite incertitudini, une
le fapte lasă mai puțin loc îndo
ielilor. Astfel, ministrul de război 
Andreotti, exponent al aripei de 
dreapta a partidului democrat-

au

creștin, a declarat recent că Italia 
va avea în porturile sale rachete 
„Polaris", ceea ce a stîrnit multe 
proteste în opinia publică. Același 
efect l-a avut și știrea că vasul 
italian „Garibaldi“ a făcut probe 
în S.U.A. în legătură cu proiectele 
de amplasare a rachetelor „Po
laris" pe nave de suprafață.

Maniiestîndu-și dezacordul față 
de noile variante de înarmare nu
cleară a N.A.T.O., marea majori
tate a italienilor și-au intensificat 
în aceste zile acțiunile împotriva 
prezenței bazelor militare străine 
și în sprijinul dezarmării. Dumini
că, 15 000 de cetățeni, printre care 
invalizi de război și foști luptători 
ai rezistenței, s-au adunat la Bo
logna într-un mare miting de pro
test, în cursul căruia au luat cu
vîntul numeroși fruntași ai mișcă
rii pentru pace.

în aceeași zi, la Civitavecchia a 
avut loc o întîlnire pentru pace 
la care au participat cunos
cute personalități Vale vieții po
litice și culturale italiene. în- 
tîlnirea s-a desfășurat sub sem
nul luptei împotriva prezenței în 
porturile tării a submarinelor în
zestrate cu rachete „Polaris", îm
potriva acceptării de către Italia 
a armelor nucleare. Manifestul di
fuzat de organizatorii acestei ac
țiuni se încheie cu cuvintele : 
„Afară cu rachetele din orașele 
noastre și din Mediteranä I“.

• G. PASTORE
*

BRUXELLES. Diplomatul ame
rican Livingston Merchant a fă
cut „o vizită-fulger de o zi“ la 
Bruxelles, iar la 5 martie a sosit 
la Bonn.

LONDRA O si interviu care a produs iritare
Luni seară, postul de radio Lon

dra (B.B.C.) și televiziunea brita
nică au transmis un scurt interviu 
luat Iui Georges Bidault, fost prim- 
ministru al Franței, care în pre
zent conduce din ; 
teroristă O.A.S. Deși 
durat doar 5 minute, 
vilvă în Anglia, unde 
și ascultat de peste 
de persoane, după care a fost pu
blicat în prima pagină a ziarelor 
de seară. în genere, interviul luat 
de B.B.C. a provocat nemulțumi
rea opiniei publice de aci, fapt 
care s-a reflectat chiar și în ati
tudinea unor fruntași ai partidului 
conservator. Astfel, lordul Salis
bury a declarat că emisiunea „a 
fost o mare greșeală de bun simț, 
care ar putea dăuna relațiilor cu 
Franța".

Harold Wilson, noul lider al 
partidului laburist, — s-a referit 
la „afacerea Bidault" în cuvinta
rea sa din Camera Comunelor și a 
criticat în special ineficienta po
liției care a permis „intrarea ile
gală’ a lui Bidault în țară. El s-a 
referit și la neputința poliției de 
„a ști unde se găsește un transfug 
a cărui profesie este asasinatul 
politic’.

afară rețeaua 
'• interviul a 

el a stîrnit 
a fost văzut 
15 milioane

în momentul cînd deputata la
buristă Alice Bacon l-a întrebat 
pe ministrul de interne Brooke, 
dacă Bidault continuă să se gă
sească în Marea Britanie, în Ca
meră a izbucnit un adevărat tu
mult. Brooke a evitat însă să răs
pundă în mod direct la întrebare 
și nu a arătat ce acțiune își pro
pun să întreprindă acum autorită
țile britanice în legătură cu Bi
dault, care este urmărit de guver
nul francez.

După ecourile parvenite azi la 
Londra, „afacerea Bidault’ a stîr
nit indispoziție în cercurile de la 
Paris. Astfel, în ziarul francei „La 
Nation", deputatul Petit, membru 
gaullist al parlamentului francez, 
scrie că „interviul acordat de Bi
dault societății B.B.C. ar putea să 
încurajeze atentatele împotriva 
președintelui De Gaulle... Oare 
comentariul reporterului B.B.C., în 
care se arăta că Georges Bidault 
și prietenii săi ar prelua puterea 
numai în cazul cînd generalul ar 
dispărea... nu a părut rețelei- „in
dependente" B.B.C. a fi de natură 
să încurajeze pe Bidault și pe 
adepții săi ?..."

JOHN GRITTEN

Problemele din regiunea Caraibilor

Convocarea Consiliului de Securitate 
la cererea Ghanei

NEW YORK. în urma demersului 
făcut de Alex Quaison Sackey, repre
zentantul permanent al Republicii Gha
na la O.N.U., pe lîngă președintele 
Consiliului ,de Securitate, Geraldo de 
Carval'o Silos, s-a hotărît convocarea 
în săptămîna viitoare a Consiliului de 
Securitate, pentru reexaminarea îm
prejurărilor în care a fost asasinat fos
tul prim-ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba.

GENEVA 6 (Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite) :

■Ședința plenară ordinară din 6 
martie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a început sub 
președinția reprezentantului Brazi
liei, De Mello-Franco.

La începutul ședinței reprezentan
tul Uniunii Sovietice, Țarapkin, a 
protestat împotriva încălcării de că
tre delegații occidentali a înțelegerii 
de a nu pune la dispoziția presei 
materiale privind ședința închisă a 
Comitetului celor 18 din 4 martie 
a.c.

Delegația sovietică a spus S. K. 
Țarapkin, a respectat cu scrupulozi- 
tate hotărîrea Comitetului în această

a

★
în cuvîntarea sa,' G. Macovescu, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, a spus :

S-a afirmat deseori în acest comi
tet — inclusiv delegația romînă a 
făcut asemenea declarații — că ni
ciodată în istoria destul de lungă a 
tratativelor, cele două părți nu au 
fost mai aproape, că niciodată sem
narea acordului nu a fost mai po
sibilă decît acum. Guvernul Uniunii 
Sovietice a făcut pasul hotărîtor și 
a arătat încă o dată lumii întregi 
că este adine preocupat de soarta 
prezentă și viitoare a omenirii.

în continuare, G. Macovescu
spus : Nu putem fi de acord cu în
cercările de a fundamenta hotărîrile 
politice pe date științifice eronate.

Timp de mai bine de patru ani — 
din 1958 pînă în vara anului 1962, a 
spus vorbitorul, guvernul Statelor 
Unite și-a fundamentat poziția sa în 
problema inspecției la fața locului pe 
premisa că în Uniunea Sovietică ar 
avea loc în fiecare an aproxima
tiv 700 de cutremure de pămînt de 
gradul 4 sau mai mult. Pe baza 
telor menționate mai înainte, 
proiectul occidental de încetare 
experiențelor cu arme nucleare 
18 aprilie 1961, se cereau 20 de 
specții anuale. Ulterior, la 29 mai 
1961, cererea a fost puțin modifica
tă, prevăzîndu-se 
pecții.

Recent, a fost 
shington ancheta 
și 2 august 1962 
tetul Comitetului pentru relațiile 
externe al Senatului Statelor Unite 
privind negocierile de la Geneva 
pentru dezarmare. în cursul acestei 
anchete, a fost audiat directorul

da- 
în 
a 

din 
in-

12 pînă la 20 ins-

publicată la Wa- 
făcută la 25 iulie 
de către subcomi-

R. Bunche: Situația 
din Yemen este calmă
CAIRO 6 (Agerpres). - In seara 

zilei de 5 martie a sosit la Cairo 
Ralph Bunche, secretarul general ad
junct al O.N.U., care, după cum s-a 
mai anunțat, din însărcinarea secre
tarului general U Thant, a întreprins 
o misiune de informare în Republica 
Arabă Yemen.

In declarația făcută la sosirea la 
Cairo. Ralph Bunche a precizat că 
„situația din Yemen este calmă, for
țele armate republicane deținînd 
controlul asupra întregului terito
riu”. In legătură cu acțiunile agre
sive întreprinse de trupele iordani- 
ene, saudite și engleze la granițele 
Yemenului, Ralph Bunche. a arătat 
că „O.N.U. este împotriva oricăror 
infiltrări său încercări de amestec 
în treburile interne ale acestei țări” 
și că „va face totul pentru ca prin 
mijloace pașnice să pună capăt a- 
cestor acțiuni’’.

Cereri in Occident pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale internaționale

LONDRA 6 (Agerpres). — Nece
sitatea unui comerț liber, fără: dis
criminări, este recunoscută tot mai 
frecvent de numeroase cercuri din 
Occident. însăși realitatea determi
nă aceste cercuri să adopte poziții 
lucide în problema schimburilor co
merciale. Nu de mult, influentul 
ziar britanic „Times" a publicat cu
noscuta scrisoare a unui grup de 
industriași britanici prin care erau

Aspect de la una din demonstrațiile de stradă organizate de țărani! 
din B. F. Germană, !n semn de protest împotriva politicii agrare a guver
nului „care le amenință însăși existența“. Această aiirmație este făcută 
de ziarul „Die Welt“ din Hamburg, din care reproducem șl fotografia 
de mai sus.

scoase în evidență avantajele care 
ar decurge pentru economia Angliei 
de pe urma unor acorduri comer
ciale cu'țările socialiste. Intr-un co
mentariu apărut după publicarea 
scrisorii, ziarul amintit, care dese
ori reflectă punctul de vedere gu
vernamental, scrie referiridu-se là 
posibilitatea imediată a unui acord 
Comercial cu U.R.S.S. : „Dacă petro
lul (sovietic —n.r.) este oferit la un 
preț convenabil î dacă achizițiile de 
petrol se vor reflecta în creșterea 
exporturilor britanice către Rusia... 
atunci balanța argumentelor econo
mice ar putea înclina în 
siv în favoarea semnării 
menea acord“.

Pronunțîndu-se pentru
U.R.S.S. și cu celelalte țări socialis
te, ziarul respinge totodată încercă
rile anümitor persoane din S.U.A. 
care nu au părăsit pozițiile războiu
lui rece și care invocă prevederile 
faimoasei legi Battle împotriva co
merțului cu „mărfuri strategice“, 
lege care a acționat ca o puternică 
frînă asupra schimburilor Est-Vest. 
In această privință, „Times” subli
niază cu iritare evidentă: In proble
ma comerțului Est-Vest poziția An
gliei este limpede chiar dacă con
travine unor păreri americane. An
glia este o tară comercială ; atît din 
punct de vedere economic cît și din 
punct de vedere etic, Anglia trebuie 
să fie liberă să facă comerț cu toate 
țările atîta timp cît nu ne aflăm cu 
acestea în război.

Ziarul publică și p; scrisoare a de
putatului Leslie Plummer, care 
aprobă propunerea industriașilor 
britanici de a se începe.tratative cu 
țările socialiste în baza unui pro
gram planificat de. - schimburi , co
merciale bilateral. „Un' asemenea 
plan, arată el, ar da posibilitate in
dustriașilor noștri șă. negocieze ope
rații de export pe termen lung cu 
țările răsăritene și importatorilor 
noștri să evalueze cantitățile de bu
nuri pe care pot conta".

mod deci- 
unui ase-

comerț cu

și înprivință. Dar în presa S.U.A. 
presa altor țări occidentale („New 
York Times“, „New York Herald 
Tribune", „Le Monde") au apărut 
în ziua următoare materiale care se 
refereau tocmai la cele spuse în ca
drul acestei ședințe de reprezentan
ții unor țări, inclusiv de reprezen
tantul Uniunii Sovietice. Este cît se 
poate de evident caracterul tenden
țios al acestui gen de informare 
care de obicei prezintă poziția 
S.U.A. și Angliei sub o formă 
„înnobilată“ în timp ce poziția Uniu
nii Sovietice este denaturată.

■După aceea în cadrul ședinței au 
luat cuvîntul delegații Birmaniei, 
Romîniei, Poloniei, S.U.A., Bulgariei.

*■
Agenției pentru controlul armamen. 
telor și dezarmare, domnul William 
C. Foster, reprezentantul Statelor 
Unite la lucrările Comitetului no
stru. Președintele subcomitetului a 
fost senatorul Humphrey, care a 
asistat recent la lucrările acestui 
comitet.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
citat o parte din dialogul dintre 
Humphrey și Foster, din care reiese 
că aprecierile americane asupra fe
nomenelor seismice din Uniunea 
Sovietică s-au bazat pe date culese 
în 1932 și 1936, iar cererile privi
toare la numărul de inspecții la fața 
locului aveau în vedere tocmai a- 
ceste date. Datorită aparatajului 
creat acum au fost reconsiderate 
aprecierile americane, care, după 
cum a apreciat senatorul Humphrey, 
au constituit o „eroare monumen
tală“.

Vă mărturisesc că, după ce timp 
de peste patru ani ne-au fost opuse 
propuneri bazate pe date și calcule 
eronate, nici acum nu putem avea 
siguranța că cifrele ce ne sînt indi
cate astăzi de delegația S.U.A. co
respund realității.

PARIS 6 Corespondentul Agerpres, 
transmite :

In cea de-a cincea zi, greva oame
nilor muncii din industria carboni
feră din Franța continuă cu aceeași 
intensitate. In ciuda ordinului de re- 
chiziție emis de autorități împotriva 
minerilor (ordin care se bazează pe 
o lege din 1938 privind organizarea 
țării în timp de război) în mod prac
tic nici un miner nu s-a prezentat 
la lucru. In bazinele carbonifere 
Nord și Pas de Calais procentul gre
viștilor este aproape de 100 la sută.

Agenția France Presse semnalează 
că „solidari cu lupta minerilor gre
viști, oamenii muncii din alte ramuri 
industriale au participat în cursul 
zilei de marți la diferite acțiuni re
vendicative“. Greva națională 
scurtă durată declarată marți 
semn de solidaritate cu minerii s-a 
bucurat de succes în întreaga țară. 
La căile ferate, în transporturile ur
bane, navigația aeriană, gaz și elec
tricitate, în industrie, învățămînt, 
pretutindeni oamenii muncii au în
cetat lucrul. In fața universității Sor- 
bona a avut loc în seara zilei de 5 
martie o ciocnire între poliție și stu
denții care manifestau în sprijinul 
revendicărilor minerilor. Potrivit 
calculelor făcute de organizațiile sin
dicale, numărul oamenilor muncii 
care au participat într-un fel sau 
altul la această mișcare de solida
ritate se ridică la 10 000 000.

Mișcarea de solidaritate cu gre
viștii se manifestă și prin mesaje, 
telegrame și scrisori adresate sindi
catelor greviștilor. Biroul Consiliu
lui General al Departamentului Sena 
a anunțat că va trimite o sumă im
portantă de bani familiilor minerilor 
greviști. Secretarul Federației națio
nale a minerilor din Franța, Blon-

de 
în

inspecții anuale, 
a mers dincolo de 
calculul făcut pe

Acceptînd 2—3 
Uniunea Sovietică 
limitele impuse de 
baza datelor americane.

Puterile nucleare vestice cereau 
însă 8 pînă la 10, iar în prezent cer 
7 inspecții. Nici una din aceste cifre 
nu este în concordantă cu noile date 
științifice dezvoltate în fața comite
tului senatorial. Nu se poate să nu 
se creeze impresia că prezentîndu-se 
asemenea cereri exagerate cu privire 
la numărul de inspecții, din care, 
într-o tîrguială străină spiritului de 
negociere se scade din timp în timp 
cîte una, se urmărește a se crea o 
aparență de flexibilitate, de concesii.

După părerea delegației romîne, 
este rîndul guvernului Statelor Unite 
să facă micșorarea necesară pentru 
a se trece rapid la încheierea acor
dului. De aceea, acest comitet este 
îndreptățit să ceară delegației ame
ricane să prezinte guvernului său 
situația așa cum este ; să arate că 
părerea dominantă in acest comitet 
este că acordul se poate încheia, în 
condițiile cunoscute, fără să se pre
judicieze interesele nici unui stat ; 
că există un consens unanim că a- 
cordul este o necesitate absolută și 
imediată.

Aș voi să repet ceea ce am mai 
spus și altădată. De la această con
ferință nimeni nu trebuie să se în
toarcă acasă învins sau învingător. 
Aici nu este vorba despre diminua
rea prestigiului unei țări sau a al
teia, al unui guvern sau al altuia. 
Aici este vorba ca împreună să gă
sim soluția cea mai bună a unei 
grele probleme care stă în fața noa
stră. Dar pentru aceasta se cere din 
partea tuturor guvernelor pe care le 
reprezentăm aici să dovedească ho
tărîrea de a rezolva și curajul de a 
acționa. Guvernul Uniunii Sovietice 
a făcut această dovadă. Este rîndul 
guvernului Statelor Unite.

care 
de 
ale 

gre-

con-

deau, a făcut o declarație în 
subliniază importanța mișcării 
solidaritate a păturilor largi 
populației franceze cu minerii 
viști.

Miercuri dimineața minerii au
tinuat lupta grevistă cu aceeași ho- 
tărire și amploare. Cei cîțiva mineri, 
care au coborît, în mine, participă 
numai la aplicarea măsurilor de 
securitate a muncii.

întreaga producție de cărbune a 
fost sistată. La intrări fac de gar
dă zi și noapte pichete de grevă, din 
care fac parte, în unele locuri, 
soții ale minerilor.

Informații transmise de presă 
radio din surse oficiale franceze 
rată că autoritățile continuă pre
siunile asupra minerilor. Printre al
tele, se menționează că autoritățile 
vor da un ultimatum minerilor sub 
forma „unui răgaz de trei zile de 
gîndire“ pentru a se supune ordinului 
de rechiziție. Aceleași surse precizea
ză că dacă minerii vor respinge a- 
ceastă propunere se va trece la re- 
chiziția individuală, care în aceste 
condiții poate să fie urmată de 
sancțiuni.

Și

Și 
a-

trebuie rezolvate prin tratative pașnice
' / \ ' 

secretarului general al O. N. U.

In scrisoare sînt citate numeroase 
declarații ale membrilor Congresu
lui S.U.A., care cuprind îndemnuri 
fățișe la provocări împotriva Cubei.

Irj scrisoare se arată că, după pă
rerea guvernului revoluționar al 
Cubei, forma cea mai bună de re
zolvare a crizei din regiunea bazi
nului Caraibilor o constituie trata
tivele pașnice și discuțiile dintre gu
verne cu respectarea drepturilor su
verane ale fiecărei națiuni, precum 
și a normelor dreptului internațio
nal. / A

Scrisoarea lui Râul Roa adresată

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
4 martie Râul Roa, ministrul aface
rilor externe al Cubei, a adresat lui 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., o scrisoare în legătură cu 
situația din bazinul Mării Caraibi
lor.

Guvernul revoluționar al Cubei, 
se spune în scrisoare, consideră de 
datoria sa ca în interesul păcii și 
securității internaționale să demaște 
încă o dată măsurile pe care le iau 
în momentul de față cercurile reac
ționare din S.U.A. pentru a pregăti 
o agresiune împotriva Cubei.

Declarația lui 11 Thant
NEW YORK 6 (Agerpres). — Proble

ma dezarmării este cea mai importantă 
prob'emă care stă în fata Organizației 
Națiunilor Unite și a popoarelor din 
întreaga lume, a declarat U Thant, 
secretar general al O.N.U.

Luînd cuvîntul la un prînz oferi) la 
hofelu1 „Waldorf Astoria“, de Clubul 
Economic, el a subliniat că problema 
dezarmări; depășește cu mult ca im
portantă toate celelalte problemei 
Cheltuielile pentru înarmare, a conti
nuat U Thant, au ajuns în prezent la 
aproximativ 120 miliarde dolari anual, 
ceea ce este echivalent cu 8 sau 9 la 
sută din producția anuală de mărfuri și 
din volumul serviciilor care se efec
tuează în întreaga lume. U Thant a 
subliniat că posibilitatea unui nou 
război, care însoțește cursa înarmărilor,

amenință omenirea cu o catastrofă ne- 
maiîntîlnită.

în prezent, a declarat U Thant, „pro
blema cea mai imperioasă care stă în 
fa(a noastră, a tuturor, este problema 
acțiunilor care pot fi întreprinse pentru 
a preîntîmpina un conflict militar, al 
cărui rezultat ar fi inevitabil nefast 
pentru ‘oaie părțile“.

Vorbind apoi despre tratativele cu 
privire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, U Thant a declarat că 
în cursul acestor tratative „nu s-a rea
lizat un Drogres suficient care să 
justifice optimismul“. El i-a îndemnat 
pe participantă ia tratative să manifeste 
„bunăvoință și hotărîrea de a face un 
compromis“. în atmosfera încordată din 
zilele noastre, a declarat el, este nevoie 
mai mult dec't orice de hotărîrea de a 
accepta un „compromis“.

Camera Comunelor

LONDRA 6 (Agerpres), — La 5 
martie în Camera Comunelor au luat 
sfîrșit dezbaterile în problemele mi
litare. Luînd cuvîntul în numele 
opoziției laburiste, George Brown a 
criticat aspru politica dusă de con
servatori.

La rîndul său, deputatul laburist 
Philip Noel-Baker a invitat guvernul 
britanic să propună ca toate țările 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite să se abțină de la sporirea 
cheltuielilor în scopuri militare pînă 
la realizarea unui acord asupra de
zarmării generale și totale.

în aceeași ședință, deputatul labu
rist Arthur Henderson a sugerat gu
vernului britanic crearea unui orga
nism național pentru dezarmare în 
Marea Britanie, organism a cărui 
sarcină principală, după cum a de
clarat el, ar consta în „pregătirea 
trecerii economiei războiului rece 
la o economie de pace”.

Primul ministru Macmillan a res
pins ambele propuneri;

După cum a arătat în cuvintarea 
de încheiere ministrul de război, 
Thorneycroft, conservatorii intențio
nează să se cramponeze și de acum 
înainte de concepția perimată a fai
mosului factor nuclear de reținere și 
să nu dea înapoi în fața nici unor 
cheltuieli.

Camera Comunelor a aprobat cu 
333 de voturi contra 237, „programul 
de apărare“ preconizat de guvernul 
britanic, care prevede cheltuieli mili
tare în sumă de 1 838 000 000 de lire 
sterlina pe exercițiul financiar 
1963/1964.

Economia americană 
și dezarmarea

Un articol din revista americană 
„Nation"

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
„Cursa prelungită a înarmărilor a 
începu* să se transforme într-un tel 
de harakirl economic. Stările de 
criză sîn' din ce în ce mai frecven
te ; procentul șomajului continuă să 
fie îngrijorător de ridicat ; ritmul 
de dezvoltare economică șchiopă
tează". Pornind de la aceste con
statări, ziarlstui american Fred Cook 
publică în revista „NATION" un 
amplu articol în care explică avan
tajele care ar decurge pentru Sta
tele Unite d:n realizarea unui tratat 
de dezarmare generală și totală.

„Aceste simptome, continuă Cook, 
indică în mod clar că nu merg 
toate bine și cine caută să afle ce 
se ascunde în spatele lor deose
bește imed;a‘ două fapte : cheltuie
lile militare trag la fund economia 
națională americană privită ca un 
întreg și reprezintă o cale de 
scurgere pentru resursele financiare 
ale majorității statelor din S.U.A., 
ducînd beneficii 
tre ele.

Acestea sînt 
dure, care devin 
cu timpul pot ajunge 
ghiulare ale une1 noi 
dezarmare. Statisticile, 
arată acum că cheltuielile 
nu pot asigura o situație materială 
bună pentru întregul popor...

Cu timpul se poate ca aceste ar
gumente să înceapă să convingă, 
pentru că chiar și oamenii.de afa
ceri care au îmbrățișat din punct de 
vedere Ideologic și financiar felu
rile războiului rece vor ajunge să 
vadă că acest mod de a aefiona nu 
mai aduce foloase, că bunăstarea 
economică a națiunii impune folosi
rea în scopuri civile, nu militare, a 
celor mai bune minfi și resurse na
tionale”.

fapte 
acum

a-
cîtorva din-numai

economice 
evidente, și 
pietrele un- 
poliiicl de 

scrie Cook, 
militare

Actuala grevă a minerilor din 
Franța este cea mal importantă 
mișcare revendicativă din cite 
s-au desfășurat în această ra
mură industrială cu începere din 
1947. în fotografie : Minerii gre
viști traversînd orașul Caen, în- 
dreptîndu-se spre prefectură. 
Toate organizațiile sindicale din 
localitate. în semn de solidaritate, 
s-au alăturat manifestației.

Concert dirijat
George Georgescu la Parisde

PARIS. Marți seara a avut loc la 
Teatrul Champs-Élysées un concert 
al orchestrei naționale a radiotelevi. 
ziunii franceze, condusă de dirijorul 
român George Georgescu, artist al 
poporului al R. P. Romîne. Au fost 
interpretate : Uvertura Egmont de 
Beethoven, Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de Brahms, solist 
Pierre Barbizet, și Simfonia a 4-a de 
Schumann. Concertul s-a bucurat de 
un frumos succes.

COPENHAGA. In seara zilei, de 5 
martie, Asociația de prietenie dane- 
zo-romînă a organizat la Copenhaga 
o întrunire. Cu acest prilej, secreta
rul asociației, Bent Kozeluh, a vorbit 
despre condițiile de turism în R. 
Romînă pentru anul 1963.

Scandal de bursă la Seul

P.

SEUL. In urma mașinațiilor ile
gale de la bursă, la Seul a izbucnit 
un nou scandal. Au fost arestați doi 
colaboratori sus-puși ai spionajului

sud-coreean, agenți de bursă. în a- 
cest scandal sînt implicate aproxi
mativ 50 de persoane, între care 
primul adjunct și consilieri ai co
lonelului Kim Cion Pil, fostul șef al 
spionajului sud-coreean, precum și 
funcționari ai Ministerului Finan
țelor.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 6 martie pe am
basadorul Marii Britanii, Humphrey 
Trevelyan, la cererea acestuia. în 
timpul convorbirii, care, s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
anglo-sovietice, precum și alte pro
bleme internaționale.

de telefoane și de electricitate care 
durează de două săptămîni. Greviștii 
de la telefoane și electricitate au res
pins ultimatumul guvernului pentru 
a se înapoia la lucru. Serviciile de 
telefoane sînt paralizate în întregi
me, iar centralele electrice lucrează 
cu mult sub capacitatea lor, fiind 
deservite de militari.

societății sovietice „Inturist". Ex
plozia pusă la cale de provocatori 
a distrus în întregime toate vitri
nele reprezentanței, precum și fe
restrele apartamentelor apropiate 
din clădirea „Inturist“-ului.

Grevă generală în Uruguay

MONTEVIDEO. întreaga activitate 
din Uruguay a fost întreruptă la 5 
martie ca. urmare a grevei' generale 
de 24 de ore declarată de munci
torii din industrie, transporturi, do
cherii și funcționarii comerciali în 
semn de solidaritate cu lupta gre
vistă a muncitorilor de la serviciile

PEKIN. La 6 martie au sosit la 
Pekin într-o vizită oficială Sri Sa- 
vang Vathana, regele Laosului, prin
țul Suvanna Fuma, primul ministru 
al guvernului de coaliție al Laosului, 
Quinim Folsena, ministrul afacerilor 
externe al Laosului, și alți oameni 
de. stat din Laos. Pe aeroport oas
peții au fost întîmpinați de Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze.

OUAGADOUGOU. în capitala 
Voltei Superioare s-a deschis o con
ferință a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor membre ale Uniunii 
afro-malgașe, carp grupează 12 foste 
colonii franceze. Miniștrii vor dis
cuta probleme legate de apropiata 
conferință a șefilor de guverne ai 
țărilor membre ale acestei Uniuni.

Atac banditesc în Berlinul
occidental

BERLINUL OCCIDENTAL. La 5 
martie, seara tîrziu, a fost săvîrșit 
un atac banditesc împotriva repre
zentanței din Berlinul occidental a

BERLIN. Uniunea reprezentanți
lor intelectualității din R.F.G. a pu
blicat o chemare la luptă împotriva 
încercărilor cercurilor guvernante de 
la Bonn de a introduce în Germa
nia occidentală legislația excepțio
nală. Chemarea a fost semnată de 
aproximativ 100 de reprezentanți de 
frunte ai științei, culturii și artei din 
Germania occidentală.
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