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Combinatul siderurgic Reșița.
Platforma cuptoarelor Martin.

(Foto : M. Andreescu)

In silozurile din portul Brăila au fost mecanizate în întregime operațiile de încărcat și descărcat, prin folosirea benzilor transportoare și a elevatoarelor. La silozul din Galați, ca urmare a extinderii mecanizării, operațiile de încărcare și descărcare se efectuează într-un timp de trei ori mai mic decît înainte, scurtîndu-se aproape în aceeași măsură și timpul de staționare a navelor în port. Prețul de cost pe tona de mărfuri manipulate a scăzut aproape la jumătate.Centrul regional de recepționare din Galați a prevăzut pentru anul în curs înlocuirea mașinilor și instalațiilor, la silozurile din porturile Galați și Brăila, ce funcționează cu curent continuu, cu altele pentru curent alternativ. La Brăila, unde a fost introdus aproape în întregime curentul alternativ, se realizează o economie de 0,40 lei pe kW și o mai bună distribuire a spațiilor interioare, mașinile acționate prin curent alternativ ocupînd suprafețe mai mici . (Agerpres)
Noi unități ale cooperației de consumRețeaua unităților- comerciale ale cooperației de consum din regiunea Dobrogea crește anul acesta cu încă 14 magazine. O parte din ele au și fost date în folosință în comunele Niculițel, Topraisar, Mihail Ko-găl- niceanu și altele. Este în curs construcția noilor magazine comerciale ale cooperativelor de consum din comunele Cobadin, Jurilovca și Basarabi.în satul Săcel, situat la poalele munților Sibiului, s-a deschis zilele a- cestea un magazin universal, cu raioane pentru desfacerea produselor industriale și alimentare.

Anul trecut s-au dat în folosință în satele și comunele regiunii Brașov 18 magazine universale mixte, alte cîteva zeci de unități ale comerțului cooperatist dernizate. au fost mo-(Agerpres)
ORADEA (trimisul 

„Scînteii"). — Ieri în 
sala Galeriei de artă 
a Fondului plastic din 
Oradea s-a deschis o 
expoziție cu lucrări 
de pictură, grafică și 
sculptură executate 
de elevii școlii medii 
de muzică și arie

Oamenii muncii din comunele și 
satele de pe întreg cuprinsul țării, 
au găzduit în lunile de iarnă nu
meroși actori ai scenelor noastre 
dramatice și lirice, numeroase for
mații artistice profesioniste și de 
amatori.

La spectacolele teatrelor, precum și ale celor peste 10 000 de orches
tre de muzică populară, ansambluri 
de cintece și dansuri, formații ar
tistice de amatori din Capitală, din 
centrele regionale și raionale, care 
au mers la sate în această perioadă 
au asistat aproape 4 milioane de 
țărani colectiviști, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S.

Raion complet cineficatPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în comunele Bîsca-Chiojdului și Robești, raionul Cislău, au fost inaugurate două noi unități cinematografice sătești. Raionul Cislău este primul raion din regiunea Ploiești complet cineficat. în curînd cineficarea va fi terminată și în raionul Buzău.De la începutul anului, în regiune au fost înființate 15 cinematografe sătești, numărul lor ajun- gînd acum la 275.
plastice din localita
te. Cele 30 de pic
turi, 17 lucrări de 
grafică și 11 sculp
turi surprind aspecte 
de muncă, figuri de 
muncitori și peisaje 
din regiune.

Tof ieri, la clubul

mefa- 
s-a deschis 
expoziție a 

foto-a-

întreprinderii 
lurgice 
prima 
cercului de
matori din întreprin
dere. Autorii celor 79 
de fotografii sînt din
tre cei mai cunoscuți 
fruntași în producție.

Pentru grădinile Capitalei
In curînd, în parcurile și grădinile Capitalei, pe mar

ginea străzilor și a bulevardelor, la balcoanele locuin
țelor iși vor face apariția florile primăverii. Bucureș- 
tiul va deveni și mai frumos. In vederea împodobirii 
orașului, colectivul întreprinderii Horticola „1 Mai" 
pregătește în acest an 3 800 000 răsaduri pentru parcuri. 
Printre acestea vor fi begonii și petunii, zambile și al
tele — în total 110 specii și soiuri. De asemenea, 
un număr însemnat de arbori și arbuști ornamen
tali.în fotografie : aspect din sera de la Grozăvești.

(Foto : M. Cioc)

înaltul prestigiu și încrederea nemărginită de care se bucură partidul nostru în popor se reflectă și în creșterea rîndurilor sale, prin primirea celor mai buni dintre oamenii muncii. în regiunea Galați, aproape nu există organizație de bază care în ultimul an să nu fi primit noi candidați și membri de partid — muncitori sau colectiviști fruntași, ingineri, profesori sau alți intelectuali, care și-au dovedit devotamentul față de partid și față de regimul democrat-popular prin fapte, prin munca lor plină de abnegație pentru înfăptuirea politicii P.M.R.Toate acestea sporesc și mai mult însemnătatea muncii educative a organizațiilor de partid, care trebuie să ducă la dezvoltarea continuă a calităților politice, morale și profesionale, la ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică și creșterea conștiinței partinice a can- didaților și noilor membri de partid.Comitetul regional de partid Galați a analizat, la sfîrșitul anului trecut, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid din regiune pentru aplicarea Hotă- rîrii plenarei C.C. al P.M.R. din a- prilie 1962 cu privire la întărirea continuă a rîndurilor partidului. în scopul îmbunătățirii activității de educare a candidaților și noilor membri de partid au fost luate mai multe măsuri. Astfel, cu prilejul instruirii, imediat după alegere, a noilor birouri ale organizațiilor de bază, biroul regional a pus un mare accent pe explicarea sarcinilor ce revin organizațiilor de bază pentru educarea comunistă a membrilor și candidaților de partid. La comitetul regional au fost organizate, de asemenea, două semi- narii (în octombrie 1962 și februarie 1963) cu instructorii teritoriali din întreaga regiune. Cu acest prilej, membri ai biroului comitetului regional au făcut expuneri despre prevederile Hotărîrii plenarei C.C. din aprilie ; au fost ascultate referate ale instructorilor, care au prilejuit un rodnic schimb de experiență cu privire la cele mai bune metode de educare partinică. Biroul comitetului regional de partid a analizat, în prezența secretarilor pentru problemele de propagandă ai tuturor comitetelor raionale și orășenești, cum se ocupă Comitetul raional de partid Făurei și Comitetul orășenesc Galați de conducerea învățămîntului de partid. în urma tuturor acestor măsuri, comitetele raionale și orășenești, organizațiile de bază se ocupă cu mai multă grijă de noii membri și candidați de partid, folosesc o gamă mai largă de metode în munca educativă. Numeroase organizații de bază au dezbătut problema educării candidaților și a noilor membri de partid în adunările lor generale.O cerință esențială în activitatea de educare a noilor membri și candidați de partid este ridicarea ni
velului lor politico-ideologic, înar
marea lor cu cunoașterea tezelor de 
bază ale învățăturii marxist-leninis- 
te, a politicii partidului nostru, a 
hotărîrilor și directivelor de partid. Organele și organizațiile de partid din regiunea noastră s-au îngrijit ca noii membri și candidați de partid să studieze în învățămîntul de partid. întrucît cei mai mulți dintre ei fac parte din cercurile de studiere a Statutului P.M.R., organele și organizațiile de partid au fost îndrumate să acorde o atenție deosebită acestor cercuri, îndrumîndu-le spre dezbaterea principiilor organizării și activității partidului în strînsă legătură cu sarcinile organizației res

pective, cu îndatoririle fiecărui candidat.De un real folos pentru îmbunătățirea calității învățămîntului și legarea lui mai strînsă de viață, s-a dovedit măsura luată de comitetul regional ca pregătirea propagandiștilor de la cercurile de studiere a Statutului P.M.R., a istoriei partidului, de la cursurile serale să fie condusă direct de secretari ai comitetelor raionale și orășenești de partid, în cadrul pregătirii metodologice de la cabinetele de partid, a fost larg popularizată experiența acelor propagandiști care lucrează individual cu candidații și noii membri de partid între seminarii și care au grijă ca expunerile lor să fie cit mai pe înțelesul cursanților, ex- plicînd clar, într-un limbaj simplu, diferitele noțiuni, folosind fapte din viață, cunoscute cursanților, exemple din literatură și comparații sugestive, materiale intuitive.Pentru ca în viitorul an școlar să se asigure o și mai bună cuprindere a candidaților și membrilor de partid în învățămîntul de partid, biroul regional a organizat pregătirea a 400 de propagandiști noi, prin cursuri care funcționează pe lingă cabinetele de partid.Ridicarea nivelului politico-ideologic al candidaților de partid se realizează nu numai prin învăță- mîntul de partid. Deosebit de eficace s-au dovedit întîlnirile candidaților și membrilor de partid cu activiști 
de partid — secretari și membri ai comitetului regional si ai comitetelor raionale, instructori teritoriali. Cu prilejul acestor întîlniri, activiștii de partid fac diferite expuneri despre problemele politicii partidului, ale construcției de partid, ale situației internaționale, răspund la întrebările candidaților. stau de vorbă cu ei despre activitatea lor, despre chestiunile care-i preocupă. Comitetul regional de partid a recomandat ca același activist să aibă mai multe întîlniri succesive în aceeași comună, ceea ce îi dă posibilitatea să-i cunoască mai bine pe candidații și membrii de partid, să le dea mai mult ajutor în creșterea lor politică și ideologică. Astfel, tovarășul Ze- novie Moldovan, prim secretar al Comitetului raional de partid Focșani, s-a întîlnit de mai multe ori cu candidații și membrii de partid din comunele Urechești și Cîrligele, cărora le-a vorbit, slujindu-se de exemple din aceste comune, despre „Organizația de bază — temelia partidului“, „Activul fără partid — sprijin de nădejde al organizației de bază”, „înaltul titlu de membru de partid”.Foarte răspîndite sînt asemenea întîlniri în raionul Brăila. Instructorii teritorial; Dumitru Balea, care se ocupă de organizațiile de partid din comunele Viziru și Golășei, și Gheorghe Caragată, care se ocupă- de organizația de partid din comuna Cioara-Doicești, de pildă, au discutat de curînd cu candidații din a- ceste comune pe tema: „Fiecare comunist — un militant activ pentru înflorirea G.A.C.".Pentru ca expunerile ce se țin în fața candidaților și membrilor de partid să aibă un conținut cît mai bogat și să ajute la realizarea principalelor sarcini ce stau în fața organizațiilor de partid din regiune, comitetul regional de partid s-a îngrijit de elaborarea unei tematici cuprinzătoare, precum și a unui număr de expuneri. O expunere,

ION APOSTOLATOS 
secretar al Comitetului regional 

de partid — Galați

Lucrări de primăvarăOLTINA (coresp. „Scînteii“). — Dealul Oltinei, din Dobrogea, cunoaște din nou freamătul muncilor agricole de primăvară. Aci se lucrează de zor la amenajarea teraselor, plantatul pomilor etc. Aproape 300 de colectiviști, conduși de șefii de echipă Vasile Tătaru, Stoian Cicu, Ion Costea și alții finisează terasele pe cele 30 ha care vor fi plantate cu viță de vie. Se va a- junge astfel ca gospodăria colectivă din Oltina să aibă 115 ha viță de vie plantată pe terase.în același ritm se execută și alte lucrări. Unii colectiviști plantează pomi pe o suprafață de 15 ha. La școala de viță, pe o suprafață de 6 ha se sapă bilioanele, iar în vii se execută dezgropatul .
Construcții de drumuriConstructorii de drumuri din regiunea Banat au început lucrările de modernizare a noi drumuri regionale : Oravița-Moravița și Birda- Voiteni. Anul acesta, ei execută un volum de lucrări de modernizări de trei ori mai mare decît în 1962. In vederea îndeplinirii sarcinii sporite din acest an, s-a trecut la organizarea a 3 stații de preparare a betoanelor asfaltice la cald, precum și la identificarea de noi surse de nisip, balast și piatră, în apropierea punctelor de lucru. Astfel, la Maidan, în raionul Oravița, s-a deschis cea mai mare carieră de piatră din regiune.Paralel cu lucrările de modernizare, în Banat se vor executa în acest an lucrări de refacere și de întreținere a drumurilor pe o lungime totală de peste 1 600 km.(Agerpres)
La ■ despărțire
în ultima zi de lucru dinaintea 

pensionării, mecanicul Dumitru Dia- 
conu de la Stațiunea zoologică ma
rină „prot. I. Borcea“-Agigea a îm
părtășit tovarășilor săi de muncă, 
într-un articol destinat gazetei de 
perete, cîteva din gîndurile sale. To
varășii din organizația de partid au 
trimis o copie a articolului și redac
ției noastre. îl reproducem mai jos:

Am început aici munca în anul 
1928. O mină de oameni se lupta 
cu nepăsarea regimului de atunci. 
Erau condiții pe care tinerii de

(Continuare în pag. IlI-a)

împăduriri in bazinul forestier al regiunii Oltenia
Zilele acestea au în

ceput lucrările de împă
duriri și în bazinul fores
tier din regiunea Oltenia. 
Pregătiți din timp, silvi
cultorii de la ocoalele 
silvice Caracal, Turnu- 
Severin și Craiova au îm
pădurii cu diferite specii

de foioase mai mult de 
100 ha.

Anul acesta vor fi îm
pădurite 3 550 ha, din 
care jumătate în campa
nia de primăvară. O mare 
parte din suprafafa desti
nată împăduririlor se si

tuează pe terenurile de
gradate.

Odată cu începerea 
împăduririlor a fost dată 
în exploatare la Zăvalu o 
pepinieră pentru produ
cerea materialului sădi- 
tor.

azi le cunosc numai din auzite ori 
din literatură. Lipseau utilajele 
de laborator, lipseau condițiile 
corespunzătoare pentru cercetări. 
Azi, stațiunea are o altă înfăți
șare ,a devenit un centru de cer
cetări modern, cu laboratoare 
bine înzestrate. Vechea șalupă a 
fost înlocuită cu o navă puterni
că, special amenajată pentru cer
cetări în largul mării etc. Curtea 
este înfrumusețată cu arbori și 
arbuști.

Îmi pare rău că tocmai acum 
trebuie să-mi întrerup munca. 
Dar vîrsta este vîrstă, trebuie să 
mă odihnesc. Mulțumesc partidu
lui și guvernului care mi-au asi
gurat, ca și tuturor celor ce mun
cesc în țara noastră, o bătrînețe 
plină de satisfacții.

Am fost pensionați împreună : 
eu și soția. Fiica noastră este stu
dentă în anul II la facultatea de 
științe naturale din Cluj. Ce nu 
am putut face noi la vremea po
trivită, face copilul nostru. Și 
dacă eu am muncit ca laborant 
sau mecanic la stațiune, fiica 
noastră va lucra, poate, tot aici, 
ca biolog.

DUMITRU DIACONU 
pensionar

în stațiunea balneo-climatericâ Govora (Foto : Agerpres)

TELEGRAMĂLa 11 martie, cu ocazia zilei naționale a Danemarcei, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro- mîne, a trimis o telegramă de felicitare regelui Frederik al IX-lea.în telegrama de răspuns, regele Danemarcei a exprimat mulțumirile sale pentru felicitările primite.

închiderea sesiunii 
a AcademieiJoi au continuat lucrările sesiunii Adunării Generale a Academiei R.P. Romîne. în cursul dimineții au fost aleși noi membri titulari — din rîn- dul membrilor corespondenți — precum și noi membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne.După-amiază au fost aleși președinții secțiilor științifice și președinții filialelor din Cluj și Iași ale Academiei R. P. Romîne.Seara a avut loc ședința de închidere a sesiunii în care a fost ales următorul Prezidiu al Academiei 

R. P. Romîne : Ilie Murgulescu, președinte ; Iorgu Iordan, vicepreședinte, președintele secției de limbă, literatură și artă ; Ștefan Milcu, vicepreședinte ; Ștefan Nădășan, vicepreședinte ; Șerban Țițeica, vicepreședinte ; Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei ; Alexan
dru Codarcea, președintele secției geologie și geografie ; Constantin 
Daieoviciu, președintele secției de științe istorice ; Horia Hulubei, președintele secției de științe matematice și fizice ; Gh. Ionescu Sisești ; 
Athanase Joja, președintele secției de științe economice, filozofice și juridice ; Vasile Malinschi ; Gheor
ghe Mihoc ; Vasile Mirza ; Grigore 
Moisil ; Costin Nenițescu, președintele secției de științe chimice ; Ște
fan S. Nicolau, președintele secției de științe medicale ; Ștefan Pete.rfi ; 
Emil Pop, președintele secției de biologie și științe agricole ; Mihail 
Ralea ; Remus Răduleț, președintele

Adunării Generale 
R. P. Romînesecției de științe tehnice ; Raluca 
Ripan, președintele filialei Cluj ; 
Cristofor Simionescu, președintele filialei Iași.Acad. Athanase Joja a relevat meritele acad. Ilie Murgulescu ca om de știință și ministru al învățămîntului.Luînd cuvîntul, acad. Ilie Murgulescu, în numele prezidiului nou ales, a exprimat mulțumiri membrilor Academiei pentru încrederea acordată, asigurîndu~i că va depune toate eforturile pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică în slujba construcției socialismului în țara noastră.Acad Iorgu Iordan a dat apoi citire unei scrisori adresate C.C. al p.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, prin care oamenii de știință din țara noastră își exprimă dragostea și devotamentul lor față de partid și hotărîrea lor de a depune toate eforturile pentru intensificarea cercetărilor științifice.Adunarea Generală a votat apoi în unanimitate hotărîrea prin care se aprobă activitatea Academiei R. P.-Romîne pe anul 1962 și planul de cercetare pe anul 1963 și se ratifică toate hotărîrile Academiei în perioada de la ultima sesiune.Au fost decernate apoi într-un cadru festiv premiile Academiei R. P. Romîne pe anii 1960 și 1961 pentru lucrări de deosebită valoare în diferite domenii de activitate.(Agerpres)

măsură și tratamentelor termice a- plicate.Cu toate acestea, față de cerințele și posibilitățile actuale, în domeniul perfecționării tehnologiei și utilajelor de tratamente termice există încă multe posibilități nefolcsite. Importante creșteri de productivitate la lucrările de acest gen, mari economii de energie precum și însemnate îmbunătățiri calitative ale produselor se pot obține, după părerea mea, prin aplicarea largă a trata
mentului izotermic complex la semi
fabricate (brame, țagle, bare) ime

Obținerea unei creșteri accentuate a productivității muncii în industrie are la bază, în condițiile actuale, promovarea sistematică a progresului tehnic sub diversele sale forme, în cele ce urmează îmi propun să mă ocup de cîteva aspecte ale progresului tehnic dintr-un domeniu de activitate mai puțin abordat pînă a- cum — acela al tratamentelor termice. Trebuie spus că aici există încă mari rezerve de creștere a productivității muncii.După cum se știe, tratamentele termice au o mare importanță în construcția de mașini. Fiind operații tehnologice care se a- plică în faza finală de prelucrare a pieselor metalice, tratamentele termice au menirea să corecteze structurile nefavorabile, formate la operațiile tehnologice anterioare (turnare, laminare, forjare, matri- țare), să definitiveze structura, proprietățile și calitatea pieselor finite. înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a țării a creat condiții deosebit de favorabile introducerii în procesul de producție a celor mai noi procedee de tratament termic, de înaltă tehnicitate și productivitate. La combinatele siderurgice de la Reșița și Hunedoara s-au dezvoltat puternice secții de tratament termic preliminar pentru țagle, bare, sîrme etc., iar la Uzinele „Industria sîrmei” din Cîmpia Turzii s-au extins și s-au perfecționat procedee moderne de tratament pentru sîrme. La Uzinele „23 August” și „Vulcan“ din București, la Uzinele de tractoare și Uzinele „Steagul Roșu“ din Brașov, Uzinele constructoare de mașini din Reșița și altele s-au dezvoltat de asemenea puternice secții de tratament termic înzestrate cu o gamă largă de utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate. în domeniul fabricației sculelor și a rulmenților s-au obținut, de asemenea, succese importante în aplicarea tratamentelor termice și termochimice moderne : reccaceri izoterme, căliri în băi de săruri, căliri prin inducție, comentări în gaze, reveniri în abur supraîncălzit etc. Calitatea și bunul renume de care se bucură multe produse se datoresc în mare

diat după forjare. Acest procedeu are condiții favorabile de aplicare la multe întreprinderi, printre care Uzinele „Progresul"-Brăila. Uzinele ..23 August”-București, Uzinele constructoare de mașini-Reșița, Uzinele „Industria sîrmei"-Cîmpia Turzii. pentru semifabricate și piese mari forjate din oțeluri de construcție pentru bare și blocuri din oțeluri aliate și nealiate pentru scule. în legătură cu aceasta socotesc că este o- portun să se studieze posibilitatea amplasării cuptoarelor pentru re- coacere în atelierele de forjă, încîl imediat după forjare semifabricatele și piesele să-fie tratate termic, evi- tîndu-se în acest fel tratamentul termic preliminar aplicat separat. Rezultatele unei astfel de măsuri ai fi deosebit de avantajoase : s-ar obține o creștere a productivități; muncii de 20—25 la sută, economie de energie termică, evitarea apariției unor defecte frecvente cauzate de răcirea necorespunzătoare după forjare, dintre care unele (fisuri de răcire, fulgi), nu mai pot fi remediate, iar altele (rețele de carburi. structuri în benzi) necesită pentru eliminare repetarea tratamentelor termice.Un alt procedeu tehnologic avan

sat, căruia ar trebui să i se acorde o mai mare atenție este tratamentul 
termic preliminar și final în atmos
feră de protecție. Recoacerea și normalizarea în atmosferă protectoare asigură înlăturarea unor pierderi importante de metal cauzate de oxi- dare și decarburare, o înaltă productivitate a muncii, precum și îmbunătățirea calității produselor. Condiții favorabile de aplicare a acestui tratament există în multe întreprinderi producătoare de semifabricate.Deși introducerea și extinderea a- cestor procedee tehnologice de înaltă tehnicitate și productivitate stau în atenția conducerii tehnice a multor întreprinderi, acțiunea este îngreunată adesea de lipsa utilajului corespunzător. A- ceasta este de altfel o problemă de o importanță deo- ■ sebită. Ar fi necesar ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să analizeze și, în funcție de posibilități, să dezvolte proiectarea și realizarea cuptoarelor și instalațiilor de tratamente termice în atmosferă controlată și a agregatelor pentru producerea acestei atmosfere, să treacă la profilarea și specializarea unei întreprinderi din cadrul acestui minister pentru construcția de utilaje de tratament termic. Multe lucruri se pot face și cu forțele proprii ale întreprinderilor. Ca dovadă, amintim doar faptul că, în urma punerii la punct a fabricației curente de instalații automate și semiautomate de călire cu ajutorul curenților de înaltă frecvență, acest procedeu tehnologic modern s-a extins cu succes în multe întreprinderi.în țară există materie primă pentru cementarea în mediu gazos, pentru carbonitrurare și pentru re- coacere și normalizare în medii protectoare, în cantitate satisfăcătoare și de cea mai bună calitate. Rezultatele obținute la cementarea în mediu gazos și la carbonitrurare la Uzinele de tractoare, Uzinele „Steagul Roșu” din Brașov și Uzinele me-

talurgice-Sinaia, sînt mai mult de- cit încurajatoare. Pentru extinderea acestor procedee și a tratamentului termic preliminar în atmosferă protectoare este nevoie însă să se asigure producerea utilajelor necesare cu caracteristicile dimensionale și funcționale corespunzătoare specificului produselor pe care le fabrică diferitele întreprinderi într-o anumită perioadă de timp.Avîntul pe care l-a luat la noi construcția de mașini-unelte și a- gregate ridică numeroase probleme complexe de tratament termic. în special pentru piesele mari turnate din fontă. Pentru rezolvarea lor este necesar să se construiască cuptoare electrice cu vatră mobilă și reglare automată a temperaturii, precum și cuptoare electrice cu circulație forțată, care să asigure un reglaj automat și în limite foarte strînse al temperaturilor.La ora actuală există toate condițiile să fie ridicată la un nivel mai înalt activitatea în domeniul tratamentelor termice. Perfecționarea în 
continuare a cunoștințelor tehnice și 
profesionale ale cadrelor de munci
tori, maiștri, tehnicieni și ingineri 
specializați în tratamentele termice asigură, de asemenea, un însemnat progres tehnic în atelierele de tratamente termice.Pentru asigurarea cu literatura tehnică de specialitate necesară, E- ditura tehnică a luat o inițiativă care va trebui continuată și anume de a edita materiale privind tehnologia tratamentelor termice, domeniu în care s-a publicat prea puțin.In sfîrșit, ar fi indicat, după părerea mea, ca în întreprinderile care au secții de tratamente termice, să se introducă în mod mai susținut tehnica și tehnologia avansată, să se dezvolte acțiunea de modernizare a utilajelor, să fie întărite sectoarele de concepție din acest punct de vedere Toate acestea, și în primul rînd. folosirea cît mai largă a rezervelor interne de perfecționare a tratamentelor termice, vor duce la o creștere însemnată a productivității muncii, cît și a nivelului calitativ al produselor.

Ing. T. DULAMIȚA 
candidat în științe tehnice



Paj. 2 SClNTEIA
Sesiunea adunării generale a Academiei R. P. Romîne

Raportul de activitate pe anul 1962Raportul, prezentat de acad. Ștefan Milcu, subliniază succesele remarcabile pe tărîm politic, economic, cultural și științific, obținute de țara noastră în procesul desăvîrșirii construcției socialiste. Climatul favorabil și puternicul sprijin moral și material acordat de partid au determinat avîntul științei în cele mai diferite domenii de cercetare. Succesele dobîndite în cercetarea științifică sînt indisolubil legate de conducerea și îndrumarea clarvăzătoare a partidului..Călăuziți de Directivele celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., oamenii de știință au adus în anul 1962 contribuții de preț la dezvoltarea științei și culturii socialiste, au pus la dispoziția economiei naționale rezultate noi ale cercetării în domeniul matematicii, fizicii, chimiei, științelor tehnice, geologiei, au obținut noi realizări în ocrotirea sănătății. Cercetătorii din domeniul științelor sociale au creat opere fundamentale de cultură, care au un rol important în educația socialistă a oamenilor muncii.în continuare raportul prezintă amănunțit activitatea științifică desfășurată în anul 1962 în diferite domenii de cercetare de institutele și comisiile Academiei.Matematicienii au abordat, pe lingă probleme legate de tradiția de cercetare a școlii matematice romî- nești, noi teme care contribuie la dezvoltarea cercetărilor fundamentale și la rezolvarea unor probleme ale economiei naționale, îndeosebi ale industriei. Astfel, raportul menționează cercetările efectuate în teoria funcțiilor complexe, în teoria descompunerii spectrale, în algebra mecanismelor automate — domenii de mare importanță teoretică și practică, în care țara noastră ocupă un loc de frunte recunoscut pe plan internațional.Tot mai multe dintre cercetările matematice își găsesc aplicații importante în economia țării noastre, contribuie la dezvoltarea altor ramuri ale științei. Studiile de algebra mecanismelor automate sînt utile în proiectarea sistemelor automate, în dezvoltarea procesului de automatizare a industriei ; programarea liniară și dinamică servește la rezolvarea unor probleme concrete ale economiei și planificării ; cercetările privind teoria elasticității și plasticității își găsesc aplicații la proiectarea instalațiilor de laminare, forjare, așchiere și matrițare, în calcule de rezistența materialelor, la interpretarea datelor geofizicii, la prelucrarea maselor plastice. S-au extins cu bune rezultate metodele statistice matematice în economie.în astronomie și astrofizica au fost obținute — în colaborare cu U.R.S.S. și alte țări — realizări privind elaborarea cataloagelor de stele slabe, de stele sudice și de stele strălucitoare, s-au efectuat cercetări solare și observații asupra sateliților artificiali.Cercetările în domeniul fizicii privesc ramuri dintre cele mai moderne. Raportul remarcă rezultatele valoroase obținute în fizica energiilor mari, fizica nucleului, chimia radiației, separarea izotopilor radioactivi. Studii importante au fost întreprinse în domeniul fizicii solidului — recombinarea purtătorilor de sarcină în germaniu, proprietățile electrice și optice ale compușilor intermetalici legate de structura lor cristalină ș.a. Perspective importante deschid cercetările efectuate în legătură cu e- misia optică stimulată. Institutele de fizică au desfășurat, totodată, o activitate pozitivă de aplicare a rezultatelor cercetării în diferite sectoare industriale. în anul 1962 s-a extins folosirea izotopilor radioactivi în diferite tehnologii.Raportul arată că orientarea mai bună a cercetărilor în domeniul chimiei a contribuit la obținerea unor rezultate însemnate atît teoretice cit și cu caracter aplicativ. Sînt citate, printre altele, rezultatele privind chimia fizică a. electroliților topiți, cercetarea structurii substanțelor organice și a unor complecși ; cercetările în domeniul polimerilor sintetici au luat o mai mare amploare. O activitate bogată și cu mare eficiență e- conomică a fost desfășurată în vederea rezolvării unor probleme importante pentru industria noastră chimică în plină dezvoltare. Progrese simțitoare au fost înregistrate în cercetările privitoare la cauciucul poliuretanic etc.Cercetările în domeniul științelor tehnice au urmărit rezolvarea unor probleme fundamentale legate de cerințele dezvoltării economiei naționale, ridicării nivelului tehnic al producției. La Institutul de energetică s-a elaborat o metodă nouă, bazată pe programare liniară, care creează premisele pentru o mai justă valorificare a resurselor energetice ale țării. Au fost obținute rezultate noi în domeniul arderii combustibililor, aerodinamica focarelor ciclon. Procedeul de fabricare a cocsului 

metalurgic brichete din cărbuni e- nergetici indigeni mărește substanțial rezistența mecanică și termică a cocsului și creează posibilitatea de dégazare a cărbunilor la temperaturi mai înalte.La Institutul de mecanică aplicată „Traian Vuia“' au fost elaborate noi- studii originale care își găsesc utilizare în construcția de mașini și a mijloacelor de transport.Rezultate importante au fost obținute la Centrul de cercetări tehnice din Timișoara în domeniul sudurii și oboselii metalelor, în studiul turbinelor hidraulice care se fabrică în țară.Este necesar, pe viitor, ca institutele de cercetări tehnice să se preocupe mai mult de concentrarea forțelor științifice pentru rezolvarea unor probleme complexe cerute de dezvoltarea științei și economiei naționale, de aplicarea mai operativă în practică a rezultatelor cercetării.în anul 1962, cercetările de biologie s-au desfășurat îndeosebi în sistematică, fiziologie, fitopatologie și hidrobiologie. în ultimii ani au apărut 8 volume din cele 12 ale operei fundamentale „Flora R.P.R.“, iar în anul 1962 s-au redactat volumele IX și X, precum și ediția a II-a a volumului I. în cercetările geobotanice s-a aplicat și s-a adaptat pentru prima dată în țară metoda geobotanică în staționar, care permite studii la nivelul celor mondiale. Sistematicie- nii au elaborat în ultimii ani lucrarea fundamentală „Fauna R.P.R.“, din care au apărut 35 volume și s-au predat la tipar volumele 37, 38 și 39. în fiziologia animală s-au elucidat aspecte noi privind fenomenul echilibrului ionilor din organismele animale.în domeniul pedologiei au fost întocmite, în colaborare cu Comitetul geologic, hărți care contribuie la organizarea teritoriului și a lucrărilor' de amenajări silvice, de stăvilire a eroziunii și de valorificare a terenurilor degradate.Pînă acum s-au tipărit patru volume din „Ampelografia R.P.R.“ și un volum „Pomologia R.P.R.“ și s-au redactat, pentru fiecare lucrare, două volume. Aceste lucrări constituie o bază pentru raionarea viticolă și pomicolă.Cu toate acestea — s-a arătat în raport — cercetările de biologie, biochimie, fiziologie și genetica plantelor și animalelor au rămas în urmă față de sarcinile ce revin oamenilor de știință din acest domeniu. Ele sînt axate mai mult pe studii descriptive și mai puțin pe studii experimentale.Cercetările de geologie au contribuit la rezolvarea unor probleme care creează baze teoretice pentru descoperirea de noi substanțe minerale utile, fundamentează științific lucrările practice de prospectare și explorare.Printre rezultatele cele mai importante ale activității geografilor, raportul citează studiu). fizic și econo- mico-geografic al văii Dunării și al unor microregiuni industriale.în științele medicale au fost abordate probleme teoretice importante, cu perspective de aplicare în domeniul ocrotirii sănătății publice. Raportul relevă, ca exemple, studiile privind mecanismele de reglare a funcțiilor organismului, fiziologia epifizei, afecțiunile cardio-vasculare și respiratorii, acțiunea compușilor hormonocitostatici în cancerul experimental, biologia inframicrobilor, relațiile dintre cancer și virusuri, bolile profesionale, biologia și patologia vîrstelor, autoreînnoirea substanței vii etc. Anul trecut au fost publicate 14 tratate și monografii medicale.Activitatea de cercetare în domeniul științelor sociale s-a desfășurat în lumina sarcinilor trasate frontului ideologic de Congresul al IlI-lea al P.M.R.Cercetările economice au acordat atenție problemelor economice ale tehnicii noi. Au fost predate pentru tipar noi lucrări, printre! care „Monografia uzinele Reșița în anii construcției socialiste”, monografia „Industria sîrmei-Cîmpia Turzii“, „Istoria sistemului bănesc al leului” (voi. I).Progrese simțitoare s-au înregistrat în cercetările de filozofie. Raportul menționează studiile de sociologie privitoare la formarea conștiinței socialiste a clasei muncitoare, pe baza cercetărilor concrete întreprinse pe teren, lucrările privind materialismul dialectic ca metodologie generală a științelor particulare, studiile de critică a gnoseologiei burgheze contemporane etc.în domeniul logicii filozofice și al logicii matematice s-au abordat probleme de actualitate, au fost continuate cercetările de istoria logicii de pe pozițiile metalogică dialectice.Recenta dezbatere a machetei volumului „Istoria gîndirii sociale și filozofice din Romînia” a confirmat preocuparea de a sintetiza, de pe po

zițiile marxism-leninismului, gindi- rea progresistă și principalele curente ideologice din Romînia.Au continuat cercetările de psihologia muncii, a procesului de învăță- mînt etc.Cercetările juridice au fost concentrate spre elaborarea unor tratate în aproape toate domeniile dreptului.Darea de seamă relevă că mai există unele rămîneri în urmă în raport cu sarcinile puse de partid în fața lucrătorilor științifici din domeniul științelor economice și al filozofiei. Contribuția economiștilor la îmbunătățirea metodologiei de planificare și evidență în întreprinderi industriale și la nivel centralizat, la studierea operativă a multiplelor probleme ale consolidării economico- organizatorice a gospodăriilor colective este încă redusă. Studierea fenomenelor economice specifice sistemului mondial socialist, ale noii etape a crizei generale a capitalismului, ca și a diversității de probleme privitoare la economia țărilor insuficient dezvoltate, care și-au dobîndit independența, trebuie să fie mai larg abordate. Cercetările de etică sînt insuficient dezvoltate în raport cu cerințele vieții.Rezultate valoroase au fost dobîndite în domeniul științelor istorice.în anul 1962 a apărut volumul II al tratatului de „Istoria Romîniei”, prima lucrare marxistă de sinteză asupra perioadei de la formarea poporului romîn pînă la începutul secolului al XVIII-lea. Studii ample au fost efectuate, de asemenea, de istorici pentru elaborarea volumului III al tratatului ; volumul IV se află sub tipar, iar volumul V este intr-un stadiu înaintat de redactare.în domeniul arheologiei a fost realizat un bogat plan de săpături executate de colective de cercetători din București, Cluj și Iași.O lucrare de bază a lingviștilor este „Dicționarul general al limbii romîne”, operă comună a institutelor din București și Cluj, ajutate de secția din Iași.în domeniul istoriei literare, lucrarea în jurul căreia se concentrează eforturile este „Tratatul de istorie a literaturii romîne“.Au fost elaborate o serie de studii de istorie literară și folclor. In prezent se află sub tipar volumul „Din istoria relațiilor literare romîno- ruse la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX” — rod al colaborării dintre specialiștii ro- mîni și sovietici.S-a definitivat volumul I al „Istoriei artelor plastice în Romînia”, prima sinteză științifică a dezvoltării artei vechi romînești. Al doilea volum, care cuprinde istoria artei plastice pînă la 23 August 1944, precum și primul volum al tratatului „Istoria teatrului în Romînia”, sînt în curs de elaborare.Anul trecut, Biblioteca Academiei s-a dezvoltat simțitor. Fondurile bibliotecii au crescut la aproximativ 4 000 000 de cărți, au fost achiziționate importante manuscrise, documente, corespondență, stampe, hărți etc., iar schimbul de publicații cu alte țări s-a intensificat.Relațiile cu oamenii de știință de peste hotare — care s-au dezvoltat considerabil în anul 1962 — constituie un factor de seamă, care contribuie activ la dezvoltarea științei și a cunoașterii reciproce. Peste 200 de oameni de știință, printre care numeroase personalități remarcabile ale științei noastre, au participat la circa 100 de reuniuni științifice în diferite țări. La rîndul nostru, am primit vizita unui mare număr de oameni de știință din alte țări, între care savanți de renume mondial. Academia R.P. Romîne a organizat 
o serie de manifestări științifice la care au participat, de asemenea, savanți și cercetători străini. La cel de-al IlI-lea Congres inteimațional de patologie infecțioasă, de exemplu, au luat parte peste 200 de oameni de știință din U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța, R.F. Germană etc.O recunoaștere a prestigiului științei romînești o constituie traducerile tot mai. numeroase în alte țări ale unor lucrări elaborate de oamenii noștri de știință.Partidul și guvernul, preooupîn- du-se de dezvoltarea continuă a științei din țara noastră, asigură an de an lărgirea bazei materiale a institutelor de cercetări. Anul trecut au fost date în funcțiune noua clădire a Institutului de inframicro- biologie, pavilionul de consultații Ia Institutul de endocrinologie, pavilionul de ardere prin ciclonare de la Institutul de energetică, corpul de medicină profilactică de la Institutul de medicină internă.

Oamenii de știință din cadrul A- 
cademiei Republicii Populare Ro
mîne — se spune în încheierea ra
portului — își exprimă hetărirea de 
a munci în viitor și mai intens, ală
turi de întregul popor, pentru reali
zarea mărețelor sarcini trasateș de 

cel de-a) IlI-lea Congres al P.M.R.. sporindu-și contribuția la dezvoltarea științei și culturii, la rezolvarea unor probleme primordiale ale economiei naționale, la ridicarea nive-
★în continuare, acad. V. Malinschi, a prezentat planul de cercetări științifice pe anul 1963 al Academiei R. P. Romîne.Orientat, în ansamblul său, pe prevederile Directivelor Congresului al IlI-lea al P.M.R., planul de cercetare pe 1963 cuprinde o serie de probleme importante pe care necesitățile desăvîrșirii construcției socialismului în R. P. Romînă le pune în fața oamenilor noștri de știință.în matematică vor fi continuate cercetările din domeniul teoriei funcțiilor, analizei funcționale, geometriei, algebrei, ecuațiilor diferențiale, teoriei probabilităților și mecanicii, studiul varietăților în spațiu cu grup fundamental dat. echilibrul unor corpuri elastice cu condiții la limită, problema aproximării funcțiilor. Pe lîngă cercetări teoretice de actualitate, se vor studia probleme de economie și statistică matematică, calcul numeric, de mecanică aplicată etc.Studiile de astronomie privesc catalogul stelelor sudice, cercetările solare, fotometrice, sateliți artificiali etc.Cercetările de fizică se vor îndrepta îndeosebi spre probleme actuale și de mare importanță ale fizicii nucleare, corpului solid, opticii etc. La Institutul de fizică atomică se vor studia emisia optică stimulată, aspecte noi ale teoriei cuantice a cîmpurilor la particule elementare, tehnica reaotorilor etc. O atenție deosebită se va acorda unor aplicații noi ale radiațiilor nucleare și radioizotopilor. Institutul de fizică din București va studia efectul tunel în semiconductori, obținerea se- miconductorilor intermetalici, proprietățile electrice și magnetice ale semiconductorilor oxidici etc. La Secția de fizică a Filialei din Iași au fost introduse în plan probleme noi privind studiul proprietăților magnetice ale păturilor subțiri, studiul proprietăților suspensiilor coloidale, disperse în cîmp magnetic și electric.Ținînd seama de cerințele pe care le pun progresul științei și dezvoltarea industriei noastre chimice, cercetările în acest domeniu se vor concentra spre studiul electroliților topiți, hidrocarburilor, extinzîndu-se studiile asupra unor sisteme mai

Din cuvîntul participantilor la
Acad. Miron Nicolescn a arătat, în cuvîntul său, o serie de aspecte din activitatea Academiei R. P. Ro- ! mîne. Referindu-se la problema cadrelor, el a relevat eforturile făcute pentru creșterea calificării tinerilor cercetători, subliniind necesitatea ca în institutele Academiei să se manifeste mai multă grijă și exigență față de pregătirea și promovarea cadrelor.
Acad. Hainea Ripan a vorbit despre tematica de cercetare a filialei din Cluj a Academiei, arătînd că a- ceasta a cuprins obiective legate de ridicarea nivelului tehnic al producției, dîndu-se totodată întreaga atenție dezvoltării cercetăriloi' teoretice. Vorbitoarea a arătat că. este necesară îmbunătățirea coordonării muncii de cercetare, evitarea paralelismelor și a întîrzierii aplicării în producție a rezultatelor cercetării științifice. Considerăm — a spus vorbitoarea — că îmbunătățirea în continuare a raportului dintre numărul cercetătorilor și cel al personalului tehnic a- jutător va contribui la asigurarea unui randament științific superior.Relevînd sprijinul acordat de partid și guvern Centrului de cercetări tehnice din Timișoara, acad. C. 

Miklosi a arătat că valoarea aparaturii și utilajului din laboratoarele acestui centru a crescut în ultimii ani de peste 20 de ori la secția de sudură, de 16 ori la secția de mașini hidraulice, de peste 14 ori la secția de rezistentă și încercări de metale. Aceasta a permis oamenilor de știință de aici să obțină rezultatele menționate în raportul de activitate al Academiei.
A. Priadcencu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, subliniind importanța cercetărilor de genetică vegetală și animală pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid privind crearea unor soiuri noi de plante și rase de animale, a arătat necesitatea îmbunătățirii activității științifice din acest sector. Vorbitorul a propus înființarea unui cîmp experimental de genetică pentru dezvoltarea cercetărilor în acest domeniu.
Pentru desfășurarea unei munci 

științifice corespunzătoare în dome
niul medicinii — a arătat acad. I. 
Făgărășanu — este necesar ca pe 
lîngă acei membri ai Academiei care 
își desfășoară activitatea în clinici 
și institute departamentale să lu
creze colective de cercetători depin- 
zînd de Academia R. P. Romîne. în 
felul acesta ge vor putea efectua lu
crări pe baza unui plan științific 
mailarg. , / 

lului de ocrotire a sănătății poporului, la studierea fenomenelor sociale, a experienței partidului nostru în marea operă de construire a socialismului în țara noastră.
★complicate conținînd inele ciclobu- tanice și ciclopentanice condensate, al produșilor naturali steroidici, compușilor heterociclici și altele. Utilizarea izotopilor radioactivi va continua să formeze o preocupare principală a Secției de chimie anorganică de la Cluj. Institutul de chimie din Iași va acorda o mare atenție cercetărilor de chimie macromo- leculară.în domeniul științelor tehnice, Institutul de energetică va continua studiile privind întocmirea bilanțului energetic național, contribuind totodată la soluționarea practică a unor probleme ale bilanțului energetic de perspectivă. De asemenea, va elabora bazele teoretice și experimentale în vederea dirijării automate a sistemului energetic național. Se va acorda o atenție sporită cercetării proceselor și instalațiilor de ardere, utilizării energetice a combustibililor. Vor fi continuate cercetările pentru lărgirea bazei de materii prime prin fabricarea cocsului metalurgic.La Institutul de mecanică aplicată vor fi continuate cercetările de aerodinamică teoretică și experimentală la viteze mari, cercetările asupra dinamicii, stabilității și ma- niabilității mașinilor aeriene, asupra structurilor aerotehniee din punct de vedere aeroe' tic. Se vor face studii privind dinamica fluidelor grele cu suprafață liberă și fluidelor în regim laminar și în mișcare turbulentă. Vor continua cercetările asupra lubrificației, frecării și uzurii organelor de mașini, sistemelor de . acționare hidraulică, asupra sintezei cinematice și dinamice a mecanismelor, cu aplicații la automatizare și mecanizare complexă.La Centrul de cercetări tehnice Timișoara vor fi dezvoltate studiile privind realizarea de construcții sudate la nivelul tehnicii moderne, îmbunătățirea caracteristicilor- mecanice ale metalelor utilizate în construcția turbinelor, cazanèlor de aburi etc., creșterea performanțelor energetice ale mașinilor hidraulice.Cercetările mai importante de geologie și geografie privesc strati- grafia și morfologia unor formațiuni geologice, studiul zăcămintelor de minerale utile, studiul fizic și econo-

Despre munca depusă în cadrul Centrului de cercetări fonetice și dialectale, a vorbit acad. Al. Rosetti. El a relevat contribuția adusă de cadrele tinere, subliniind necesitatea sprijinirii lor in vederea specializării.
N. Teodoreanu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, a vorbit despre unele cauze ale rămînerii în urmă a cercetării în domeniul geneticii animale și vegetale. Oamenii de știință din a- cest domeniu — a subliniat vorbitorul — vor acorda toată atenția cercetărilor experimentale și problemelor de bază ale geneticii care au, pe lîngă importanța teoretică, și o legătură directă cu practica, pentru a contribui la dezvoltarea sectorului zootehnic.După ce a trecut în revistă principalele realizări ale Institutului de fizică din București, acad. Eugen 

Bădărău a arătat că, față de dezvoltarea din ce în ce mai mare a a- plicațiilor ultrasunetelor în tehnică, este necesară organizarea unui laborator special de ultraacustică.
Acad. Ștefan Nădășan s-a referit în cuvîntul său Ia importanța coordonării planurilor de cercetări din domeniul științelor tehnice și științelor naturii. El a subliniat că acțiunea de coordonare a planurilor de cercetări tehnice și științifice pe a- nul 1963 ale ministerelor, Academiei R. P. Romîne și institutelor de învă- țămînt tehnic superior, deși constituie un început, a dus totuși la rezultate pozitive.Planul pe 1963 al Academiei conține un număr sporit de probleme înscrise în planul tehnic de stat. Pentru rezolvarea problemelor importante ale planurilor economice de lungă durată, vorbitorul a arătat că este necesară întocmirea unui plan de perspectivă a cercetărilor științifice, pe baza căruia se vor putea stabili în condiții mai bune planurile de cercetări anuale.
Acad. A. Oțetea a arătat că elaborarea tratatului de „Istoria Romîniei“ a constituit și o școală care a permis istoricilor de formațiuni diferite să-și închege activitatea în- tr-un front unic. Totodată, ea a permis stabilirea forțelor de cercetare existente pentru rezolvarea problemelor încă insuficient studiate. '
Acad. Șt. S. Nicolau a trecut în revistă realizările în domeniul științelor medicale. Publicațiile științifice, de exemplu, elaborate în anul 31962 de membrii secției și de colaboratori se ridică la peste 500. Un aport 

mico-geografic al văii Dunării, studiul anomaliilor cîmpurilor geofizice naturale din țara noastră, studiul asupra seismicității și magnitudinii, studiul extincției radiației solare în atmosferă.în biologie vor fi continuate cercetările geobotanice în staționar a- supra plantelor, studiul de sinteză privind flora și fauna Carpaților, Studiul genetic și fiziologic al fenomenului de heterozis la porumb și sfeclă, flora munților Harghita, studiul vegetației sărăturilor din zona subcarpatică și altor tipuri de vegetație din Cîmpia Transilvaniei.Cercetările de biochimie vor fi îndreptate spre studierea biochimie! hibridării plantelor care prezintă interes pentru agricultură. Vor continua și cercetările asupra metabolismului și excitabilității — studii de importanță teoretică și practică.Tematica Secției de științe medicale este axată pe principale probleme științifice din acest domeniu. Un număr important de teme este afectat reglării nervoase, endocrine și umorale a funcțiilor organismului, biologiei medicale, studiului bolilor cardio-vasculare, cercetării oncologice etc. O serie de probleme au fost planificate spre a fi studiate în comun de mai multe unități medicale.Economiștii din cadrul Academiei R. P. Romîne își orientează în acest an cercetările spre probleme actuale ale economiei naționale, cum sînt : dezvoltarea economiei țării noastre în anii puterii populare, experiența R. P. Romîne în repartiția teritorială a forțelor de producție. De asemenea, ei voi' studia aspecte ale colaborării economice dintre țările sistemului mondial socialist. în plan este prevăzută cercetarea problemei „integrării“ vest-europene. Vor continua studiile de istorie a economiei naționale.în domeniul filozofiei vor fi abordate pe baza unor cercetări în întreprinderi aspecte ale cerințelor progresului tehnic în actuala etapă. Se va definitiva lucrarea „Istoria gîndirii sociale și filozofice în Romînia“.Vor fi întocmite studii de psihologie în colaborare cu întreprinderi industriale, școli, spitale etc., se vor cerceta unele probleme în legătură cu producția automatizată.Cercetările juridice au ca scop principal elaborarea, în continuare, a tratatelor de drept de stat, administrativ, civil și de familie, drept agricol-colectivist, muncitoresc, procesual civil, drept penal și drept internațional privat.

însemnat la realizarea acestor, lucrări l-au dat tinerele cadre formate în anii regimului democrat-popular.Vorbitorul a subliniat că succesele înregistrate în domeniul științelor medicale au fost posibile datorită dezvoltării bazei materiale a unităților de cercetare și construirii de noi unități printre care modemul Institut de inframicrobiolo- gie. El a subliniat, în încheiere, contribuția cercetătorilor din domeniul medicinii la diferite manifestări de specialitate organizate în țară și peste hotare.
Acad. Horîa Hulubei s-a ocupat, între altele, de problema aplicării în producție a rezultatelor muncii de cercetare. Vorbitorul a subliniat necesitatea colaborării institutului cu o întreprindere prin care să se asigure realizarea de prototipuri, controlul fabricației acestora, îndrumarea specialiștilor din fabrică etc. în continuare el a relevat marea însemnătate a cercetărilor științifice fundamentale. Astfel de cercetări, ca de pildă cele din domeniul descărcărilor electrice în gaze, al temperaturilor joase etc, care la început au caracter de cercetări fundamentale, pot da naștere într-un viitor apropiat unor aplicații practice foarte importante.Subliniind în cuvîntul său necesitatea orientării cercetărilor științifice în acele direcții în care randamentul pentru economia națională să fie maxim, acad. C. D. Nenițescu a vorbit despre necesitatea organizării mai bune a muncii de cercetare în domeniul științelor chimice, făcînd unele propuneri concrete. Trebuie evitată cu și mai multă grijă înscrierea în planurile de cercetare ale institutelor a acelor teme care în mod previzibil nu duc la 'rezultate noi și cu eficiență economică. In încheiere, vorbitorul a subliniat necesitatea extinderii cercetărilor fundamentale din chimie pentru ca acestea să poată precede și să asigure în viitor dezvoltarea industriei noastre chimice.în științele tehnice — a spus 

acad. Elie Carafoli — unde în trecut cercetarea era sporadică, s-a desfășurat o activitate organizată și susținută pe linia cercetărilor cu caracter fundamental legate direct sau indirect de necesitățile introducerii tehnicii noi în producție. Cercetările din acest sector sînt legate de practica construcției socialiste unde rolul primordial îl joacă crearea de bunuri materiale către care se orien-

Eforturile principale ale istoricilor vor fi îndreptate în acest an spre definitivarea volumelor III, IV și V și elaborarea volumului VI ale tratatului de „Istoria Romîniei".Institutul de istorie din București va elabora studii pregătitoare care vor putea contribui la realizarea linei lucrări de istorie a statului și dreptului pe teritoriul R. P. Romîne. va studia politica externă a Romîniei între cele două războaie mondiale, precum și tema „Istoria Romîniei în istoriografia străină“. Planul Institutului de istorie din Cluj prevede editarea critică a izvoarelor privind răscoala condusă de Horia, publicarea în continuare a documentelor medievale ale Transilvaniei. în domeniul istoriei moderne și contemporane sînt înscrise, ca preocupări principale: revoluția din 1848 în Transilvania, aspecte economice și culturale ale dezvoltării Romîniei. Cercetările Institutului de istorie din Iași sînt consacrate îndeosebi problemei țărănești ; istoricii de aici vor studia, de asemenea, situația internă în perioada 1922—1926 șl relațiile externe ale Romîniei între anii 1919—1929, vor aborda probleme legate de dezvoltarea țării noastre în anii pute, ii populare.în lingvistică continuă redactarea „Dicționarului general al limbii romîne“. în planul pe 1963, „Tratatul de istorie a limbii romîne“ ocupă un loc important. Se prevede dezvoltarea cercetărilor de lingvistică structurală, incluzîndu-se sarcina redactării primei gramatici structurale a limbii romîne.Planu] prevede, totodată, lucrări importante de istorie literară, istoria artelor, etnografie și folclor.Pentru lărgirea colaborării internaționale pe tărîmul științei și prezentarea rezultatelor științei romînești. planul prevede participarea oamenilor noștri de știință la numeroase manifestări cu caracter internațional. Se va dezvolta colaborarea cu țările prietene pentru rezolvarea unor probleme de importanță științifică și practică. Academia R. P. Romîne va organiza 0 serie de manifestări științifice cu caracter internațional, precum și numeroase manifestări științifice interne pentru dezbaterea unor probleme de interes științific și practic.In plan sînt prevăzute, de asemenea, măsuri pentru pregătirea și formarea cadrelor de cercetători științifici, pentru dezvoltarea în continuare a bazei materiale de cercetare.
sesiunetează și activitatea noastră, a celor din sectorul științelor tehnice.

Acad. Gh. Ionescu-Sisești s-a ocupat în cuvîntul său de activitatea unităților secției de biologie și științe agricole a Academiei R. P. Romîne, subliniind că ele au căutat să îmbine lucrările cu caracter descriptiv cu cercetările experimentale. Relevînd că cercetările experimentale s-ar fi putut dezvolta mai mult, vorbitorul a arătat apoi importanța noii construcții a Institutului de biologie pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale cercetătorilor.
Acad. Al. Codarcea a subliniat rezultatele obținute de geologi în cunoașterea structurii de adîncime a formațiunilor purtătoare de hidrocarburi, precum și a unor depozite care cuprind importante combinații de săruri de potasiu.
Acad. Gr. C. Moisil, vorbind despre eficiența activității științifice, a arătat că aceasta nu trebuie judecată totdeauna prin prisma unei rentabilități imediate. Cercetările de matematică, de exemplu, își manifestă eficiența prin ridicarea nivelului general al gîndirii științifice-teh- nice. Vorbitorul a propus sporirea tirajului unor cărți științifice, care se epuizează uneori foarte repede.
Acad. C. I. Gulian a relevat însemnătatea muncii de cercetare în- tr-o serie de probleme teoretice, în legătură cu aceasta vorbitorul a relevat activitatea în domeniul teoretic a unor oameni de știință, subliniind că numai în ultimii ani au a- părut în țara noastră mai multe volume de studii, comunicări și articole teoretice. în domeniul filozofiei este necesar să elaborăm noi lucrări care să răspundă interesului cres- cînd al oamenilor noștri de știință pentru problemele teoretice și metodologice. în încheiere, vorbitorul a subliniat importanța lucrării „Dialectica materialistă — metodologie generală a științelor particulare” ce se elaborează de cercetătorii din cadrul Institutului de filozofie în colaborare cu oameni de știință din alte institute.
Acad. Remus Răduleț a trecut în revistă realizările obținute de cercetătorii din țara noastră în studierea valorificării complexe a resurselor energetice. în continuare, vorbitorul a scos în evidență nivelul înalt al unor cercetări în domeniul electro- energeticii și termoenergeticii, precum și necesitatea elaborării, în continuare, de noi studii la nivelul tehnicii mondiale.
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W membri titulari și membri corespondenți 

ai Academiei R. P. Romîne
I. Secția de științe matematice și fizice

Membri titulari : Gheorghe Ata- nasiu. Gheorghe Călugăreanu, Alexandru Ghica, Mendel Haimovici, Caius Iacob, Theodor V. Ionescu, Gheorghe Mihoc, Tiberiu Popovici, Nicolae Teodorescu.
Membri corespondenți : Ion Agîr- biceanu. Florin Ciorăscu, Alexandru Cișman, Constantin Drimbă, ' Erwin Friedländer, Radu Grigorovici, Gheorghe Marinescu, Victor Mercea, Ion Ursu.

Capitală, venind delegația romînă la Congresul al Patriei.
re

T E L E G R A M E E X T E R N r

II. Secția de științe chimice
Membri titulari : Eugen Ange- lescu, Coriolan Drăgulescu, Cristofor Simionescu.
Membri corespondenți : Alexandru Balaban, Cornel Bodea, Emil

S-a înapoiat în din R.P. Bulgaria, care a participat V-lea al FrontuluiDin delegație au făcut parte tovarășii Gh. Stoica, membru al C.C. .al P.M.R., șeful Direcției pentru organele locale ale Administrației de stat a Consiliului de Miniștri, Ion Predescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., deputat în Marea Aduna-

Națională, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Oltenia, și Vasile Maurîciu, membru al Prezidiului Uniunii sindicatelor muncitorilor din industria metalurgică și construcțiilor de mașini1. Din delegație a făcut parte, de asemenea, Ion Beldean, ambasadorul R.P. Romîne la Sofia. (Agerpres)

Acțiunile revendicative ale oamenilor 
muncii francezi se intensifică

DESCHIDEREA SESIUNII
ADUNĂRII DE STAT A R. P. UNGARE

I

Bratu, Ecaterina Ciorănescu Neni- țescu, Mircea Ionescu, Tudor D. Io- nescu. Victor Sahini, Șerban Sola- colu, Petre Spacu, Gheorghe Suciu, Ion Zugrăvescu.
III. Secția de științe tehnicenescu, Gheorghe Buzdugan, Gheorghe Cartianu, Paul Dimo. Grigore Ioachim, Gheorghe Manea. Nicolae Patraulea, Corneliu penescu, Vasile- Mihai V. Popov, Nicolae Tipei, Radu Voinea.

Membri titulari : Aurel Avrames- cu, Ștefan Bălan, Aurel Beleș, Martin Bercovici, Dumitru Dumitrescu, Ștefan Nădășan, Remus Răduleț.
Membri corespondenți : Ion Anton, Ion Antoniu. Constantin Aramă, Constantin Avram. Gheorghe Bără-

IV. Secția de biologie și științe agricoleBăcescu, Nichifor Ceapoiu, Radu Co- dreanu, David Davidescu, Nicolae Giosan, Virgil Gligor, Petre Jitaru, Mircea Moțoc, Olga Necrasov, Victor Preda, Ludovic Rudescu, Staicu, Vasile Velican.

Sesiunea științifică a Institutului clinic de (tixiologieJoi dimineață s-a deschis cea de-a5-a sesiune științifică a Institutului clinic de ftiziologie din Capitală.La lucrările sesiunii participă reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, directori ai institutelor medicale de cercetări științifice din Capitală, cadre didactice de la clinicile de ftiziologie din București, Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, medici de specialitate din țară.

în cadrul comunicărilor sînt dezbătute probleme actuale de profilaxie și organizare a luptei contra tuberculozei, probleme de microbiologie și diagnostic bacteriologic, clinice și de tratament al tuberculozei. Totodată sînt prezentate rezultatele cercetărilor privind depistarea și combaterea tuberculozei extrapulmonare.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
Membri titulari : Teodor Borde- ianu, Nicolae Cernescu, Gherasim Constantinescu, Grigore Obrejanu, Ștefan Peterfi, Eugen Pora, Eugen Rădulescu, Săvulescu,
Membri

MÂȚIINicolae Sălăgeanu, Alice Amil car Vasiliu.
corespondenți :

V. Secția de geologie și geografie
titulari : Miltiade Fiii- Membri corespondenți : Constantinescu, Dan Giușcă, lanovici, Augustin Vancea.

IrimiaMihai
Membripescu, Nicolae Petrulian, Mircea Sa- vul, Sabba Ștefănescu.

VI. Secția de științe medicale
Membri titulari : Theodor Bur- ghele. Ion Făgărășanu, Oscar Sager.
Membri corespondenți : Ion Bruk-ner, Nicolae Cajal, Emil Crăciun,Octavian Fodor, Scarlat

Vil. Secția de științe economice, filozofice și juridice
Membri corespondenți :Barasch, Dan Bădărău, Ștefan Bîr- sănescu, Traian Ionașcu, Roman

VIII. Secția de
Membri corespondenți : MihaîBerza, Vasile Maciu, C. S. Nicolaes-

Liviu Virgil
® Concertul de joi seara al orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii a avut la 
pupitru pe dirijorul finlandez Paavo Berg
lund, pentru a doua oară oaspete al tă
rii noastre, iar ca solist pe violonistul 
Ion Voicu, artist emerit.

Programul a cuprins Concertul bran- 
denburgic nr. 3 în sol major de Bach, 
Concertul în re major pentru vioară și 
orchestră de Beethoven, solist Ion Voicu, 
și Simfonia a VIII-a în do minor de 
Sostakovici.

Iară a Ansamblului „Rapsodia Romlnă”, 
dirijată de Ionel Budișteanu.

Lon-
ghin, Voinea Marinescu, Nicolae Nestorescu, Constantin Nicolau, Gheorghe Olănescu, Ion Pavel, Valerian Popescu, Tiberiu Spîrchez, Petre Vancea.

• Joi s-au înapoiat la Iași, venind din 
R. P. Ungară, dirijorul Radu Botez, so
prana Aneta Pavalache și tenorul Ion Ior- 
gulescu de la Opera de Stat din.Iași. Pe 
scena operei „Csokonay” din Debrețin, 
Aneta Pavalache a interpretat rolul Mi- 
chaelei din „Carmen" și ai Margaretei din 
„Faust”, iar Ion Iorgulescu, rolul lui Don 
José din „Carmen”. Ambele spectacole 
au avut la pupitrul orchestrei pe dirijo
rul Radu Botez. (Agerpres)

PARIS 21. Corespondentul Agerpres transmite :
In întreaga Franță acțiunile re

vendicative ale oamenilor muncii se 
intensifică. Paralel cu greva mine
rilor, care durează de trei săptămîni, 
in luptă se încadrează mereu noi ca
tegorii de oameni ai muncii. Acțiu
nile revendicative au cuprins și sec
torul serviciilor publice. în fața primăriei din Paris și a numeroase prefecturi din provincie au fost organizate manifestații.

Greva de miercuri de Ia uzinele 
de gaz și electricitate a fost generală. Ea a pricinuit întreruperea totală a circulației metroului timp de mai multe ore.La chemarea marilor federații sindicale din țară, 300 000 de feroviari 
francezi au declarat joi dimineață o 
grevă de două ore. Ei cer majorarea salariilor, reducerea săptămînii de lucru. Activitatea multor gări a fost paralizată.

De asemenea, funcționarii 
oficiile poștale din întreaga 
au declarat la 21 martie Ei cer sporirea salariilor șinătățirea condițiilor de muncă.O îmbunătățire a retribuirii muncii și prelungirea concediului plătit sînt revendicate și de metalurgiștii 
francezi, care, în ziua de 21 martie,

au încetat lucrul timp de două ore și au organizat în întreaga țară demonstrații în apărarea drepturilor lor.Intensificarea acțiunilor revendicative se datorește și faptului că convorbirile începute săptămîna trecută între așa-numitul „comitet al înțelepților”, desemnat de guvern, și reprezentanții sindicatelor minerilor s-au soldat cu un eșec. Cu toate că atît în ce-i privește pe mineri, cît și pe feroviari, „comitetul înțelepților” a fost nevoit să recunoască existența unui decalaj între salarii și costul vieții, el a declarat însă că nu poate să recomande guvernului o mărire corespunzătoare a salariilor.La sfîrșitul tratativelor dintre reprezentanții minerilor și „comitetul înțelepților”, secretarul genera’, sindicatului minerilor (C.G.T.) a clarat : „greva va continua 
timp cît nu ne vor fi satisfăcute 
vendicările”.

Aoțiunile de solidaritate cn mi- 
. nerii afla ți în grevă se înmulțesc. • In afară de marile sume de bani colectate în întreaga țară, joi dimineața a sosit în Franța o coloană de autocamioane, transportînd 32 000 de pîini colectate pentru minerii francezi de către oamenii muncii belgieni.

al de- 
atît 
rc-

de la 
Franță 
grevă, îmbu-

, BUDAPESTA 21 (Agerpres). — în clădirea parlamentului s-a deschis prima sesiune a Adunării de Stat a R. P. Ungare alese la 24 februarie.Adunarea de Stat a ales organele sale conducătoare, comisiile permanente și Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare.Istvan Vas a fost ales președinte al Adunării de Stat. Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, alcătuit din 17, membri, a fost reales Istvan Dobi.în aceeași ședință deputății Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare au aprobat în unanimitate componența noului guvern al Republicii PoDulare Ungare. Ca președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare a fost confirmat Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., ca vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri — Antal Aprö, Lajos Fehér, Jenö Fock, Gyula Kâllai, ministru de stat — Ferenc Münnich.A rostit apoi o cuvîntare Jànos Kâdâr, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare,
Coreea de sud

Demonstrații împotriva 
dictaturii militare

Eugen Moldovan, Costin Murgescu, Alexandru Roșea. Dumitru D. Roșea, Stoian Stanciu.
științe istoricecu-Plopșor, Ștefan Pascu, Dionisie Pippidi.

IX. Secția de limbăm literatură și artăzăcu, Alexandru Ciucurencu, Paul Constantinescu, Alexandru Dima, George Georgescu, Virgil Vătă- șianu.
Membri titulari : Ion Jalea, Alexandru Philippide.
Membri corespondenți : Corneliu Baba, Demostene Botez, Boris Ca-

A apărut nr. 1-1963

• Joi seara, în sala Ateneului R. P. 
Romine, a avut loc simpozionul : Cu 
„Rapsodia Romlnă" în S.U.A. — organi
zat de Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știintifice.

Au luat cuvîntul Petre Nastovici, con
ducătorul ansamblului, artista emerită 
Angela Moldovan și artistul poporului 
Ionel Budișteanu. A urmat un program 
prezentat de orchestra de muzică popu-

• Din cauza lucrărilor de reparații la 
pavaje ce se execută pe strada Barbu 
Văcărescu, începînd din ziua dè 22 mar
tie a.c. troleibuzele traseului 88 vor cir
cula de Ia bulevardul Republicii pe tra
seul liniei 85 și vor întoarce Ia gara O- 
bor. Restul traseului rămîne neschimbat.

„Cupa campionilor europeni" la handbal

Dinamo București învingătoare în prima întiinire 
cu campioana Danemarcei

■
llfllIK'

éO Sb ilil»

SEUL 21 (Agerpres). — La 20 martie a avut loc la Seul o demonstrație împotriva dictaturii militare. Puternice forțe de poliție au intervenit, împrăștiind pe demonstranți și arestînd 20 de persoane.Junta militară, temîndu-se de reacția maselor populare, a anunțat că amină cu 12 zile luarea unei ho- tărîri definitive cu privire la desfășurarea proiectatului „referendum", menit să permită juntei militare să rămînă la putere încă patru ani.Joi a avut loc la Seul o nouă demonstrație de protest împotriva refuzului căpeteniei juntei militare Pak Cijan Hi de a instaura autoritatea civilă. 300 de adversari ai regimului Pak Cijan Hi, ecandînd lozinci antiguvernamentale, s-au baricadat într-o clădire deteriorată din cartierul comercial al Seulului și au împiedicat timp de o oră accesul poliției în această clădire.
„Analele Institutului de istorie 

a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R.“
cu următorul, cuprins :

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica rostită la adunarea solemnă 
cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a eroicelor lupte din februarie 1933 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști.La rubrica articole, revista publică următoarele materiale : „Ac
țiuni de solidarizare ale maselor 
muncitoare din Romînia cu eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști din ianuarie-februarie 
1933”, de Gh. Ioniță, M. C. Stă- 
nescu, M. Covaci ; „Mișcarea de 
solidaritate internațională cu luptele

eroice ale ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933”, de A. Deac, Gh, Ma
tei ; „Făurirea Partidului Muncito
resc Romîn, victorie deplină și defi
nitivă a leninismului în mișcarea 
muncitorească din Romînîa” de Gh. 
Țuțui, V. G. Ionescu.în acest, număr' se publică o recenzie despre lucrarea „Istoria ma
relui' război al Uniunii Sovietice 
pentru apărarea patriei 1941—1945” (primele patru volume), recenzie semnată de Gh. Zaharia, precum și un capitol din volumul IV al acestei lucrări.Revista mai cuprinde rubricile 
note bibliografice și informații.

COPENHAGA 21 (Agerpreș). — Joi seara, în orașul Aarhus, echipele Dinamo București și Skovbakken, campioana Danemarcei, s-au întîlnit în primul lor meci contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal (masculin). Hand- baliștii romîni au prestat un joc

foarte bun și au repurtat victoria cu scorul de 14—12, deși danezii au condus cu 9—6 la pauză.Dinamo București pornește astfel cu un avans de 2 puncte în meciul retur care va avea loc la 28 martie, la București.

La Lens 40 000 de mineri greviști au manifestat sub 
sindicale, pentru sprijinirea revendicărilor lor.

semnul unității TEATRE

Etapa a II-a a Cursei cicliste internaționale
Cursa ciclistă internațională la 

care iau parte cei mai buni aler
gători din R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară și R. P. Romînă a continuat 
joi cu disputarea etapei a Ii-a : 
Băile Victoria — Beiuș și retur (109 
km). Primul a trecut linia de sosi
re Constantin Dumitrescu, crono
metrat cu timpul de 2h 54’41”. Pe

Educarea partinică a candidaților

locul doi (cu același timp) s-a cla
sat concurentul maghiar Janos Ba- 
laczko. Gh. Șerban Rădulescu a so
sit al treilea la 37” iar Simian Art
ton pe locul patru la 48”.

In clasamentul general, după 
două etape, conduce Constantin Du
mitrescu (R.P.R.). Astăzi se desfă
șoară etapa a III-a și ultima, pe ruta 
Oradea — Piatra Craiului — Ora
dea (130 km).

(Agerpres)

!

și noilor membri de
(Urmare din pag. I-a)elaborată de curînd are ca temă : ,,Dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole în gospodăriile colective ; productivitatea muncii în gospodăria colectivă și căile sporirii ei“. Se înțelege că a- ceste expuneri își pot atinge pe deplin scopul numai dacă cei care le prezintă le adaptează specificului fiecărui raion, fiecărei comune.Experiența organizațiilor de partid din regiunea noastră confirmă însemnătatea deosebită pe care o are, în formarea candidaților de partid ca adevărați comuniști, atragerea lor la lupta activă pentru înfăptuirea politicii partidului. Important în a- ceastă privință este nu numai ca organizațiile de bază să repartizeze sarcini concrete candidaților de partid, dar și să-i ajute sistematic spre a le duce la îndeplinire — iar a- ceasta presupune o muncă individuală cu fiecare om în parte. Iată de ce comitetul regional de partid 

a indicat organizațiilor de partid să desfășoare în așa fel activitatea educativă în rîndurile candidaților și noilor membri de partid, încît centrul de greutate să cadă asupra muncii individuale.în acest fel procedează organizația de partid de la uzinele „Progresul“- Brăila. Valoros în experiența acestei organizații este faptul că aci, de candidații de partid se ocupă personal secretarii și membrii birourilor organizațiilor de bază, precum și membrii de partid mai vechi care constituie un exemplu în producție și în activitatea obștească.De îndrumarea candidatului de partid Gh. Mustață, care lucrează în secția cazangerie, de pildă, se ocupă, încă dinainte de a fi devenit candidat de partid, Dumitru Emanoil, membru de partid cu un stagiu mai îndelungat. Sub îndrumarea acestuia, a crescut mult simțul de răspundere al candidatului, care îndeplinește acum munca de șef al controlului tehnic de calitate în secție. Este vizibilă, de asemenea, creșterea nivelului său politic. Tînărul timid și retras care era înainte, Gh. Mustață a devenit un participant activ la viața obștească, un bun agitator, care știe să-i mobilizeze și să-i însuflețească pe tovarășii săi de muncă la îndeplinirea sarcinilor.Am mai putea cita multe asemenea exemple din uzină, care arată cum, sub îndrumarea plină de grijă

tovărășească a membrilor de partid mai vechi, candidații și noii membri de partid își însușesc trăsăturile moral-politice proprii comuniștilor, în scopul cultivării spiritului de răspundere al membrilor de partid pentru educarea candidaților, comitetul de partid de la Uzinele „Progresul” a introdus obiceiul ca în adunările de partid, înainte de a se intra în ordinea de zi, unul sau doi membri de partid să raporteze cum se ocupă de pregătirea politică și partinică a candidaților ce le-au fost încredințați, iar candidații să arate cum sînt ajutați.Metode asemănătoare în munca cu noii membri și candidați ele partid folosesc și organizațiile de partid de la Uzina mecanică, Șantierul naval și întreprinderile textile din Galați. Pentru a generaliza aceste metode, Comitetul orășenesc de partid Galați a organizat un schimb de experiență cu toți secretarii organizațiilor de bază și Instructorii. Rezultatele muncii educative a organizațiilor de bază din orașul Galați se reflectă, între altele, în faptul că cea mai mare parte a candidaților și noilor membri de partid de aci sînt fruntași în producție.Acordînd o mare atenție îmbunătățirii activității educative a organizațiilor de bază de la sate, Comitetul regional de partid pune accentul, în mod firesc, pe atragerea noilor membri și candidați de partid din rîndurile colectiviștilor la munca pentru întărirea economico-organi- zatorică a gospodăriilor ' colective. Nenumărate fapte arată cum în cursul îndeplinirii sarcinilor primite se dezvoltă conștiința candidaților de partid, atitudinea înaintată față de muncă și față de avutul obștesc. Candidatul Irimia Stanciu, de pildă, din G.A.C. Gologanu, raionul Focșani, primind sarcina să conducă o echipă de construcții și sprijinit îndeaproape de biroul organizației de bază, i-a mobilizat pe colectiviști la folosirea unor materiale din resurse locale, ceea ce a adus gospodăriei e- conomii de circa 100 000 lei. Pilduitoare pentru atașamentul față de gospodăria colectivă este fapta candidaților de partid Ionel Radu, Si- mion Munteanu și Marin Rotaru din G.A.C. Ciorni, raionul Bujor, care, repartizați în sectorul zootehnic, au muncit cu abnegație pentru a asigura îngrijirea și hrănirea animalelor proprietate obștească în timpul viscolului.

partidPractica activității organelor ți organizațiilor de partid a scos la iveală forme variate de educare a candidaților și membrilor de partid. Comitetul raional de partid Brăila, de pildă, a organizat vizitarea muzeului Doftana. în numeroase comune din același raion — Valea Cî- nepii, Rîmnicelu, Tichilești, Corbu Nou, Măicănești și altele — organizațiile de bază au. organizat, în colaborare cu căminele culturale, manifestări cultural-artistice cu teme ca „Pagini din lupta partidului oglindite în literatură“, „Munca e o chestiune de onoare“. „Cunoașterea geo- i grafică și economică a patriei noa- I stre“, „Călătorii pe harta patriei“ care s-au bucurat de o largă participare și din partea activului fără partid, a celorlalți colectiviști., Organizații de partid ca cele din Jirlău, Mircea Vodă și Colțea — raionul Făurei, Slobozia-Ciorăști din• raionul Focșani au organizat întîlniri ale candidaților și membrilor de partid mai tineri cu membri de par- : tid vîrstnici, care le-au vorbit despre traiul greu al țăranilor pe vremea regimului burghezo-moșieresc, despre schimbările petrecute în viața țărănimii prin înfăptuirea politicii partidului.Comitetul raional de partid Pan- ciu a organizat excursii ale colectiviștilor — membri și nemembri de partid — pentru cunoașterea unora din marile obiective industriale realizate în anii regimului democrat- popular la Bicaz, Săvinești ete.Organizarea unor acțiuni mari, care cuprind sute de candidați nici- in- s-a de de
nu trebuie însă să ducă i decum la neglijarea muncii dividuale educative, așa cum întîmplat în raionul Bujoru, pildă. Ajutorul insuficient dat unele organizații de partid din acest raion candidaților de partid pentru a se ridica la nivelul cerințelor ce se pun membrilor de partid a făcut ca în unele cazuri să fie necesară prelungirea stagiului de candidat.îmbunătățind continuu educarea comunistă a candidaților și membrilor de partid, organizațiile de partid din regiunea noastră vor contribui la întărirea neîncetată a rîndurilor partidului, la creșterea unor cadre de nădejde, bine pregătite din punct de vedere politico-ideologic, combative, exemplu de urmat în producție și în activitatea obștească, demni de înaltul titlu de membru al partidului.

Revista „U. S. News and World Report“ 
despre tendințele economiei S. U. AWASHINGTON 21 (Agerpres). — Intr-un studiu consacrat tendințelor economiei S. U. A., revista „U. S. News and World Report" subliniază că în cursul acestei luni s-a înregistrat din nou o „depresiune în activitatea de afaceri“. Grevele, precum și amenințarea cu noi conflicte de muncă au provocat un climat de neîncredere, care s-a răsfrînt asupra lumii de afaceri. O situație îngrijorătoare s-a manifestat în industria construcțiilor, unde numărul contractelor a scăzut foarte mult.Unul din aspectele economice, așa

cum reiese din cele publicate de revista americană, a fost creșterea prețurilor la produsele de larg consum și, paralel cu aceasta, scăderea salariilor.De asemenea, o altă tendință care s-a accentuat în cursul ultimelor luni a fost aceea „a descreșterii numărului fermelor în S.U.A.“. în 1962 au existat 3 688 000 ferme, față de 3 811 000 în 1961. Anul acesta, scrie „U. S. News and World Report', această cifră a scăzut la 3 580 000“.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. nomine: Nunta lui Figaro — (orele 
19.30). Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zelie Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia): Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sa
la Studio) : Siciliana — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara” (Sala Magheru) : 
Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanti nr. 1): Cezar și Cleopatra — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa
lua nr. 76): Tache. Ianke și Cadir — (o- 
rele 19.30). Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Liber
tatea): Misterul cizmei — (orele 16). Tea
trul muncitoresç C.F.R.-Giulești (Sala 
Palatului R.P. Romîne): Băiat hun, dar
ea lipsuri — (orele 19,30). Teatrul Evre
iesc de Stat: Cu cîntec spre stele — (o- 
rele 20). Teatrul regional București: Po
vestea Alexandrei Sokolova — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Ca Ia revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămintului în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cin- 
tece și dansuri al C.C.S.: Seară de con
cert — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu): Micul Muck — (orele 16). (Sala 
Academiei): Cartea cu Apolodor — (o- 
rele 16). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul „Slavia" din Fraga — 
(orele 20).

Din carnetul corespondentului la Varșovia

i

INTR-O MINA TÎNARASzczyglowice. Este un nume care a început să fie bine cunoscut în R. P. Polonă. Și asta, din iulie 1961, de cînd aici a fost dată în exploatare una din cele mai tinere mine de cărbune din R. P. Polonă.Vizita noastră începe din cabinetul de lucru al inginerului Pawel Tkocz, directorul minei. încăperea seamănă cu un laborator. Pe un raft, în locul dosarelor clasice, se văd probe de cărbune din diferitele straturi ale minei, borcane cu minereuri. Pe pereți — diagrame, schițe ; pe birou — dispozitive de apel și control. Aflăm că în mină lucrează azi 2 000 de mineri, dar pe măsură ce exploatarea se va extinde, numă- iuI lor va crește la peste 5 000, iar producția, în următorii ani, va atinge aproape 10 000 tone pe zi....Un țîrîit de sonerie și liftul pornește în adînc cu viteză. Am ajuns repede. Trecem prin galeria de ventilație Bolțile sînt solid căptușite cu cărămidă. Lămpile cu lumină de zi sînt aici parcă mai necesare decît oriunde. Aer curat din belșug. Puncte de legătură telefonică cu suprafața. în galerii, în noastră, trag șirul cărbune.Am nimerit tocmai în se face o „pușcătură". un zgomot înfundat, apoi o mică bubuitură. în lumina lămpilor se ridică un praf dens. Peretele înainte strălucea, acum este de praf și cărbune fărîmițat ultima „pușcătură“, pentru aceea, a echipei conduse Tadeusz Olczak. Peste puțin îi va veni schimbul. După calculele preliminare, linia graficului de producție în acea zi se va ridica la 1 200 tone. Anul trecut producția era doar de 300—400 de tone zilnic. La acest succes au contribuit, firește, avîntul oamenilor ca și înzestrarea cu agregate dintre cele mai moderne.Olczak, cu care stăm de vorbă, a venit aici dintr-un sat din voievodatul Cracoviei

— La început am învățat cizmăria, dar ce era să fac, glumește el, dacă m-am născut chiar în Ziua minerului. Am devenit miner.El lucrează în mină de 14 ani. A fost încălcător, tăietor, ajutor, apoi tăietor prin „pușcare“, și a- cum conduce o brigadă fruntașă. Cunoaștem aici și pe minerii Jan și Walter Pajkert tatăl și fiul. „Tata Pajkert" are 28 de ani de muncă în mină fără nici o zi lipsă, Echipa pe care o conduce se numără, de asemenea, printre cele fruntașe. Fiul său, Walter Pajkert, este unul dintre cei mai buni elevi ai cursului seral al școlii de maiștri mineri.
LA INSTITUTUL DE CHIMIE

cantitățile de energie necesare prelucrării aluminiului.
DOUA SECOLE DE EXISTENȚA 

A TEATRULUI NAȚIONAL

un ioI deose- trează a senti-

GENERALĂ

dreapta și în .stînga locomotivele de vagoane electrice pline culocul unde Se aude
care plin Este ziua de timp

Ne aflăm la Institutul de generală, instalat într-un modern cu cîteva etaje cartier pitoresc al Varșoviei. Prof. Alexander Zmaczyncki, directorul institutului, ne relatează :— în fața noastră, printre multe alte sarcini a stat și. aceea de a obține oxid de aluminiu din argilă. Este bine știut că în industria modernă aluminiul joa- •că un rol deosebit de important. Trebuia deci căutată o materie primă care să înlocuiască bauxita și am găsit-o : argila. Și, bineînțeles, și metoda de obținere a oxidului de aluminiu — baza aluminiului propriu zis.Apoi ne explică pe îndelete cum strădania de ani de zile a prof. Stanislaw Bretsznajder, ajutat de un grup de colaboratori ai institutului și ai catedrei de proiecte tehnologice de la Institutul politehnic din Varșovia, a fost încununată de succes : anul liecut s-au obținut primele cantități de aluminiu din argilă.R. P. Polonă posedă numeroase zăcăminte de argilă aflate în imediata apropiere a unor rezerve importante de lignit. Aceasta oferă un mare avantaj. Pe baza zăcămintelor de lignit se construiesc centrale electrice care vor furniza

chimie bloc intr-un

Acum două secole, într-o sală din Varșovia, la lumina tremuiîn- dă a luminărilor, avea loc primul spectacol al teatrului național polonez. In acea seară, lua naștere un teatru care avea să joace în decursul timpului bit în menținereameatului patriotic, de luptă pentru libertate și Wojciech Boguslawski, ofițer, dramaturg, actor și regizor, socotit azi părintele teatrului polonez, a condus la începutul ei prima scenă națională poloneză, cu pricepere și pasiune.Clădirea teatrului, construită în 1825—1833 a ars din temelii, în timpul primului război mondial ; ea a fost refăcută, dar în 1939 a fost din nou distrusă, de astă dată de bombele hitleriste. După război, ea a fost din nou reconstruită. In prezent spectacolele au loc în a- ceeași sală în care s-au desfășurat cu 130 de ani în urmă.Kazimierz Dejmek, actualul director al primei scene, ne împărtășește faptul că, alături de Boguslawski, pe scena „Naționalului“ au răsunat glasurile unora dintre cei mai de seamă actori polonezi ca Modrzeiewska, Leszcynski, Kainski, Zolkovski și alți maeștri ai scenei.Prin cele mai bune tradiții ale sale, teatrul național a slujit răs- pîndirii culturii progresiste polone, a promovat limba cea mai curată, pe care o prețuiau masele de spectatori.In desfășurarea revoluției culturale pe drumul construirii socialismului, ne spune Dejmek, Teatrul național are menirea de a prezenta opere ale dramaturgiei clasice universale și poloneze, ca și lucrări din repertoriul contemporan original și de peste hotare.împlinirea a două sute de ani de existență a Teatrului național polonez constituie un eveniment cultural de seamă.

independență.

GH. GHEORGHIȚA

CINEMATOGRAFE : O călătorie spr» 
centrul păîuîntului — cinemascop (am
bele serii): Patria (9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
G. Coșbuc (10; 14; 17; 20), Stefan cel Mare 
(seria X-a — 10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
(seria a 11-a — 9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Așa se fac cancelarii: Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Vacanță la mare 
— cinemascop: București (9; 10,45; 12,15; 
13,45; 15,15; 17: 19; 20,45), Gh. Doja (9; 
10,45; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahia (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30: 
21,15). Rîui și moartea: rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; fJJ). 
Povestea unei nopți stranii: rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (16,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grivița (15,30; 
18; 20,30). Bunica Sabella: rulează la ci
nematografele I. C. Frimu (9,30; 11.45; 14; 
16 30; 13,45; 21,15), 8 Martie (11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Grivița (10; 12), Miorița (10; 
12; 14: 16,30: 18.45; 21), 30 Decembrie (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Seara prietenilor fil
mului: v. Alecsandri (orele 19). Dosarul 
furat: Fioreasca (16; 18,15; 20,30). Festival 
Chaplin: Tineretului (9,15: 11,30: 13,45;
16: 18,30; 21), înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20,15), 23 August (9,30; 
11,45: 14; 16,30; 19; 21,15), Luceafărul (15,30; 
13: 20,30). Balada husarilor: Victoria (10; 
12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Camelia: Cen
tral (9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21), Alex. 
Popov (9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Kașmir — cinemascop: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9,45 pînă la o- 
rele 15, după-amiază 16,45; 18,45; 20,30).
Program special pentru copii: 13 Sep
tembrie (orele 10). Cîinele sălbatic Din
go: 13 Septembrie (11,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (16; 18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). Program de filme documen
tare : rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Marile speranțe: rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (11; 15,45; 
18,15: 20.45). Numai o glumă: Cultural (15; 
17; 19: 21). Fecioara: rulează la cinema
tografele C-tin David (16 ; 18,15 ; 20,30), 
Munca (15; 17; 19; 21). Tinerii — cine
mascop: rulează la cinematograful V. 
Boaită (9; II; 13; 15; 17; 19; 21). Marile 
familii: Unirea (16; 18; 20) Șapte dădace: 
Flacăra (16; 18,15: 20,30), Moșiloi- (15; 17; 
19; 21), Drumul Serii (16; 18; 20). Moara 
diavolului: rulează Ia cinematograful T. 
Vladimlrescu (15; 17; 19; 20,45). Divorț 
italian: Popular (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Din Argentina în Mexic: M. Eminescu 
(15; 17; 19: 21). Inelele gloriei: rulează la 
cinematografele Ilie Pintilie (16; 18- 20). 
16 Februarie (16; 18; 20). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop: Libertății 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). Partea 
ta de vină: rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15,30 18; 20,15). Cinci oameni la 
drum; rulează la cinematograful Olga 
Baneie (15,30; 18: 20,30). Lupenl 29 — ci
nemascop (ambele serii): B. Delavrancea 
(16; 18,45).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, îi 

și 25 martie. In țară: Vremea se men
ține umedă mai ales Ia începutul inter
valului, cu cerul noros și precipitații 
temporare. Vintui potrivit, predominînd 
din est. Temperatura ușor variabilă, mi
nimele vor fi cuprinse' între minus 4 șl 
plus 7 grade, iar maximele între plus 2 
și plus 12 grade. Local ceață. In Bucu
rești; Vremea în generai umedă cu cer 
noros. Temporar precipitații. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă
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21 martie în al Pămîntului
Un apel semnat de aproape toți 

membrii guvernului finlandezHELSINKI 21 (Agerpres).— în cadrul unei conferințe de presă V. Svinhuvud, președintele Comitetului de inițiativă pentru strîngerea de semnături pe Apelul pentru coexistență pașnică adresat tuturor popoarelor. a declarat că acesta a fost semnat de aproape toți membrii guvernului finlandez, în frunte cu primul ministru Karialainen, K. Klee- mola, președintele parlamentului, deputați făcînd parte din diferite partide politice, industriași,sindicali, scriitori, academicieni, dactori ai marilor ziare etc. lideri re-

V. Svinhuvud a arătat că în problema apărării păcii, cetățenii finlandezi nu pot fi neutri, deoarece coexistența pașnică constituie o problemă dintre cele mai importante pentru Finlanda.Deputatul A. Sundel a arătat că „Finlanda demonstrează întregii lumi un exemplu concret de coexistență pașnică între țările cu sisteme sociale diferite. Țara noastră, a spus el, a transformat frontiera cu Uniunea Sovietică într-o frontieră a păcii, a încrederii, a colaborării și respectului reciproc“.
K. Nkrumah despre necesitatea 

coexistenței pașniceACCRA 21 (Agerpres).— într-un interviu acordat corespondentului din Ghana al ziarului „Pravda" președintele Ghanei, Kwame Nkrumah. a declarat : „Raportul de forțe din lumea contemporană a ajuns la un asemenea stadiu, cînd unicul drum al omenirii este coexistența statelor cu sisteme sociale diferite. Dar coexistența nu înseamnă renunțarea
în Austria va avea loc un

MARȘ PENTRU PACE Șl DEZARMARE
VIENA 21 (Agerpres).— La 

a fost format Comitetul pentru des
fășurarea „marșului pentru pace și 
dezarmare“. Din comitet fac parle 
36 de oameni de știință, scriitori, 
compozitori, fruntași pe tărîm ob
ștesc din Austria.

In Austria, „marșul pentru pace și 
dezarmare“ va avea loc la 15 aprilie. 
Participanții la marș se vor aduna 
în orașul Moedling și se vor îndrepta 
spre Viena.

Viena

la lupta împotriva colonialismului și imperialismului“.Referindu-se la politica de neade- rare, Nkrumah a subliniat : „Politica de neaderare nu înseamnă un neutralism negativ. în lumea actuală, nici un stat nu-și poate asigura securitatea dacă se sustrage de la rezolvarea problemelor internaționale ale războiului și păcii“.Kwame Nkrumah s-a pronunțat, de asemenea, pentru unitatea anti- imperialistă a țărilor africane. El a declarat printre altele : „Avem nevoie de unitate pentru a lichida imperialismul în toate formele și manifestările sale. Avem nevoie de unitate pentru a înlătura și a nimici neocolonialismul, pentru a construi o societate africană modernă“.„Guvernul Ghanei, a spus Nkrumah, demască imperialismul, colonialismul și neocolonialismul și sprijină lupta de eliberare națională din Africa. Cu cît mai perseverentă va fi această luptă, cu atît mai favorabile vor fi perspectivele pentru obținerea păcii generale“.

La Consiliul N.A.T.O. de la Paris 
nu s-a luat nici o hotărîre

Geneva :

de G
Dineu oferit
Macovescu

destinat con-
de alPARIS 21 (Agerpres). Ședința miercuri a Consiliului permanent N.A.T.O. a confirmat că, dacă asupra orientării agresive a coaliției membrii N.A.T.O. sînt unanimi, în privința planurilor concrete legate de crearea forțelor nucleare atlantice există divergențe. Conținutul intervenției ministrului de externe englez Home în Consiliul permanent al N.A.T.O. a scos în evidență faptul că Anglia, la fel ca și alte state membre ale N.A.T.O., vrea să-și a- sigure participarea la controlul a- supra forțelor nucleare. Scopul noilor propuneri engleze este însă de a păstra Angliei rolul de adjunct al S.U.A. în Europa occidentală, rol pus în primejdie de politica Parisului și Bonnului. Totodată, guvernul englez tinde să limiteze contribuția sa la extinderea forței nucleare atlantice cu nave de suprafață înzestrate cu rachete „Polaris", pentru a nu greva și mai mult bugetul britanic.încercarea americanilor de a a- runca pe umerii partenerilor o parte cît mai substanțială din cheltuielile militare, păstrîndu-și în același timp cuvîntul hotărîtor în privința armamentului atomic, s-a lovit împotrivirea partenerilor lor. în tervenția sa, Home a lăsat să se țeleagă că proiectele americane stîrnesc entuziasmul guvernului glez. Home a declarat : „Miniștrii trebuie să-și formeze o idee mai precisă asupra forțelor multilaterale mixte care se propun și asupra utilității lor“.în cadrul reuniunii consiliului permanent, reprezentantul Germaniei occidentale a declarat că Bonnul este dispus să pună la dispoziția „forței multinaționale" unități de avioane de vînătoare cu reacție. Miniștrii de externe belgian și olandez au făcut declarații similare. Poziția vest-germană confirmă interesul Bonn-ului ca, prin viitoarea forță nucleară atlantică, să aibă acces la armamentul atomic.

Principala opoziție față de planul constituirii forței nucleare atlantice continuă să fie cea a Franței care mizează pe propriul său plan de constituire a unei „forțe de șoc" naționale. înapoindu-se la Londra, Home a declarat : „Dacă Franța se apune complet propunerilor prezen- 'ate, atunci va avea loc o scindare".
Presa franceză critică cu asprime 

discursul lui Home. Ziarul gaullist „La 
Nation“ scrie : „In actualele condiții 
nu vedem ce ar putea schimba aceas
tă ultimă reuniune a Consiliului per
manent al N.A.T.O. în poziția adopta
tă de Franța”. Iar ziarul „Paris — 
Jour” scrie la rindul său : „în timp ce 
britanicii propovăduiesc forța de șoc 
multinațională, americanii lansează un 
alt balon de încercare. Este vorba de 
astădată de o forță de șoc multilate
rală care va fi plasată la dispoziția 
N.A.T.O.... O singură certitudine : nici 
președintele Kennedy, nici Congresul 
S.U.A. nu intenționează să renunțe la 
monopolul lor nuclear”.

*A. Stevenson, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., a sosit la Paris, unde va duce tratative cu Couve de Murville, ministrul afacerilor externe al Franței, și cu Peyrefitte, ministrul informațiilor. De la în- Paris, Stevenson va pleca în alte ca- nuen-
de in- pitale ale unor țări europene.

Semne deAtît zădărnicirea de către Franța negocierilor de la Bruxelles, cu

(Agerpres). — La 21 Macovescu, adjunct afacerilor . externe, RepubliciiGENEVA 21 martie George al ministrului conducătorul delegației Populare Romine la tratativele pentru dezarmare de la Geneva, a oferit un dineu în cinstea unor funcționari superiori ai O.N.U. La dineu au luat parte : P. P. Spinelli, directorul general al Oficiului european al Națiunilor Unite din Geneva și secretar general adjunct al O.N.U., M. A. Vellodi, adjunctul reprezentantului special al secretarului general al O.N.U., și A. Kolicev, director adjunct al Oficiului european al O.N.U. din Geneva.
MONTEVIDEO : Program de muzică 

rominească
21 (Agerpres). — 
din Montevideo a

simfonică
MONTEVIDEO 

Postul de radio 
transmis un program de muzică sim
fonică rominească in cadrul căruia 
s-au executat lucrările „Cînd strugu
rii se coc’’ de Mihail Jora, simfonia f-a și cele două rapsodii romine de 
George Enescu.

Emisiunea a fost precedată de un 
cuvînt al compozitorului Uruguayan 
prof. Alberto Soriano, care a împăr
tășit impresiile sale dobîndite în 
cursul unei vizite în R. P. Romînă.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : La Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial — „Cosmos—13“.La bordul satelitului s-a instalat aparatajul științific tinuării explorării spațiului cosmic în cadrul programului anunțat deAgenția TASS la 16 martie 1962. Satelitul s-a plasat pe o orbită cu următorii parametri : perioada inițială de revoluție 89,77 minute, distanța maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) 337 km, distanța minimă (la perigeu) — 205 km. Unghiul de înclinație a orbitei față ecuatorului este de 64 grade 58 minute.în afara aparatajului științific, la bordul satelitului s-au emițător radio care funcționează pe frecvența 19,995 Mhz, radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei, radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor referitoare la funcționarea dispozitivelor și a aparatajului științific.Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal. Centrul de coordonare și calcul procedează la prelucrarea informațiilor recepționate.

de planulmontat un un sistem un sistem

în
în-

MOSCOVA 21 (Ager
pres). — Ziarul „Ve- 
cernaia Moskva“ a pu
blicat noi file din jur
nalul cosmonautului K.

Cosmonautul analizea
ză articolul apărut în
tr-o revistă străină, 
care s-a exprimat
doiala în ceea ce pri
vește utilitatea trimite
rii unui om la bordul 
unei nave cosmice.

„Mi se pare, scrie 
cosmonautul K., că o- 
mul este de neînlocuit 
în zborul cosmic, apa
ratele nu-l vor putea în-

locui niciodată în între
gime“.

Fără participarea o- 
mului la dirijarea na
vei va fi, probabil, foar
te greu să se efectueze, 
să zicem, aterizarea pe 
Lună sau pe Venus. In 
cursul zborului, el va 
putea aduce corecții 
necesare pentru ateri
zarea precisă a navei, 
în conformitate cu con
dițiile existente. în con
tinuare, în jurnal se 
scrie :

„Zborurile cosmice 
au și trezit la via
ță științe noi, și-au

exercitaț influența a- 
supra progresului teh.: 
nie, ne-au îmbogățit cu 
noi descoperiri. Care 
sînt perspectivele ? Re
transmiterea emisiuni
lor de televiziune, orga
nizarea unui serviciu 
meteorologic internațio
nal care va prevedea 
timpul cu mai multă si
guranță, îmbunătățirea 
mijloacelor de teleco
municații — aceasta este 
o listă cituși de puțin 
completă a avantajelor 
oferite de cucerirea 
Cosmosului".

Declarația ministrului 
comerțului al Angliei
LONDRA 21 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în ziua de 20 martie la o 
întrunire a organizației ținerilor con
servatori din City, ministrul comerțului 
al Angliei, Enroll, a declarat că Anglia 
este interesată în dezvoltarea comer
țului cu țările socialiste.

Errol a declarat că nu se îndoiește 
'de faptul că, din punct de vedere pur 
economic, comerțul dirnfre Est și Vest 
aduce foloase multor ramuri ale eco
nomiei engleze. După părerea lui, a- 
cest comerț exercită o influență pozi
tivă asupna relațiilor dintre Est și Vest 
tn ansamblu și, pînă .la urmă, el speră 
că comer.țui va contribui la normali
zarea acestor relații.

În Brazilia persista nemulțumirea 
amestecul S. U. A.față de

RIO DE JANEIRO 21 Corespondentul din Rio al ziarului american ,,. Times“ nemulțumire provocată în Brazilia de amestecul ambasadorului S.U.A., Lincoln Gordon, în afacerile interne ale acestei țări. încercarea acestuia de a aprecia și influența activitatea guvernului Braziliei a dus la întreruperea temporară a tratativelor e- conomice americano-braziliene. în corespondența publicată de „New York Times“ se arată că „va fi extrem de dificil pentru Gordon să ră- mînă în postul său“.După scuzele exprimate de Depar-

(Agerpres). de Janeiro ,New York relatează despre puternica
tamentul de Stat al S.U.A., tratativele de la Washington au fost reluate.Divergențele dintre cele două țări se referă atît la politica economică a Braziliei cît și la atitudinea acesteia față de Cuba. Nemulțumirea oficialităților americane este cu atît mai mare cu cît guvernul Braziliei a încuviințat organizarea la Rio de Janeiro a celui de-al doilea Congres sud-american de solidaritate cu Cuba.Dantas a declarat la sosirea sa la New York că politica Braziliei față de Cuba nu va fi influențată de tratativele braziliano-americane.

aprivire la aderarea Angliei la Piața comună, cît și refuzul Parisului de a accepta planul american de creare a „forțelor nucleare multilaterale“ au pus țările din N.A.T.O. în fața unei situații complicate, dominată ds disputa dintre principalii parteneri pentru preponderență în cadrul „alianței". Pentru cercurile conducătoare din țările mici din Europa occidentală s-a ivit o dilemă și anume, cărui punct de vedere să se a- lăture, fără a pierde din vedere propriile lor interese.într-o astfel de situație se află și cercurile ccnducă. toare din Belgia, a cărei poziție oscilează între „axa Bonn-Paris" și „linia anglo-saxonă"

condiții existente pe plan economic intern : aplicarea unei „politici europene" a avut ca rezultat închiderea a numeroase mine de cărbuni, atrăgând declinul unor regiuni și introducerea unor restricții în exportul de capital belgian. Aceasta din urmă, în special, constituie cauza unor serioase reticențe ale capitaliștilor belgieni față de propunerea franceză de a limita investițiile de capital american în Europa occidentală.Dilema capătă un caracter și mai pronunțai cînd se pune chestiunea înarmării atomice în N.A.T.O. Ce e preferabil — „forțele nucleare mul-
Corespondentă 
din Bruxelles

tilaterale", sau pactul militar fran- co-vest-german ? Secretarul de sta* american, Dean Rusk, a enume-

Declarație comună 
privind folosireaROMA 21 (Agerpres). — între 11 și 20 martie la Roma au avut loc între reprezentanții Uniunii Sovietice și S.U.A. tratative în problema colaborării în domeniul folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice. Au fost examinate problemele referitoare la folosirea sateliților artificiali ai Pămîntului pentru meteorologie, pentru ridicarea magnetică a Pămîntului, precum și amănuntele efectuării unei experiențe cu satelitul pasiv de „Echo-II“.La o conferință zată la 20 martie, gonravov și dr. Hugh Dryden

teleeomunicațiide presă, organi- aoad. A. A. Bla-
au

sovieto - americană 
spațiului cosmic făcut o declarație comună cu vire la rezultatele pozitive ale tativelor în privința aplicării gramului sovieto-american de colaborare în domeniul explorării Cosmosului, cu care s-a căzut de acord anul trecut da Geneva.jArLONDRA. 21 (Agerpres). — Profesorul Bernard Lovell, directorul observatorului astronomic „Jodrell Bank“ din Anglia, a declarat că specialiștii englezi ar participa cu plăcere la colaborarea sovieto-america- nă în folosirea pașnică a spațiului cosmic, mai ales la experimentarea telecomunicațiilor în Cosmos.

pri- tra- pro-

Trupele diemist® recurg la măsurii® cel© mai barbare pentru a sili pe țăranii sud-vîetnamezi să se mute 
în „sate strategice". Fotografia de mai sus, făcută în satul Giao Thank, provincia Ben Tre, înfățișează 
o scenă caracteristică : soidații diemiști confiscă ultimele rezerve de orez ale unei întregi familii.

asu- di- ni- dele-

— cum se spune acum în presa occidentală. E drept că Belgiei nu i-ar ii ușor să imite exemplul Germaniei federale, care, în ciuda a- cordurilor cu Franța, menajează relațiile cu Anglia pentru motivul că o parte considerabilă a exporturilor vest-germane merg în zona lirei sterline Și pentru că scontează pe sprijinul Londrei în privința obținerii armei nucleare. Și asta nu din cauză că Belgia n-ar avea interese similare economice, ci pentru căpra sa se exercită presiuni din verse direcții și, bineînțeles, la velul corespunzător unui aliat talie mai mică.Ținînd seama de interesele șigâturile sale economice existente, burghezia belgiană este împărțită în două principale tendințe. Una din ele ar prefera relații mai strînsg cu Franța, de pe urma cărora ar obține sprijin în promovarea intereselor belgiene în Congo și chiar în alte țări africane. Adepții acestei tendințe au, de asemenea, în vedere că „linia profranceză“ est® de preferat pentru că 6e opune unei Piețe comune în care ar domina interesele americane.O altă tendință constă în orientarea spre pozițiile americane și engleze, în funcție de interesele de desfacere a unor mărfuri belgiene ca oțel, textile, covoare, sticlă etc. Pe de altă parte, se ia în considerare și faptul că alăturarea la „axa Paris-Bonn" ar însemna pentru relațiile comerciale belgiene incomoda hegemonie a concurenților vest-germani. Partizanii acestei tendințe invocă în sprijinul argumentelor lor măsurile americane de sistare a importului de produse textile și metalurgice din țările Pieței comune, măsuri ale căror consecințe le resimt® și economia belgiană.Sînt puse în balanță și anumite

rat Belgia printre țările vest-eu- ropene care manifestă interes pentru proiect;» american ; semnificativă este și insistența cercurilor militare de peste Ocean de a instala ps teritoriul nostru, încă anul acesta, arme nuoleare. Pe ds altă: parte, oamenii politici lucizi din Belgia sînt conștienți că prin „axa Bonn-Paris", militariștii de la Bonn urmăresc propriile lor țeluri revanșarde, ceea ce nu poate să nu trezească decît profundă îngrijorare în opinia publică belgiană, care n-a uitat trecutul.Toate cele de mai sus sînt — cum am arătat — tot atîtea semne de întrebare pentru cercurile conducătoare, pentru exponenții claselor dominante. In ce privește masele largi populare, cît și oamenii lucizi din rîndurile burgheziei, aceștia în- .țeleg tot mai bine că alternativele despre care este vorba se înscriu pe linia cursei înarmărilor și a „războiului rece" și de aceea împing Belgia pe un drum contrar intereselor sale ; intereselor reale ale belgienilor le corespunde o politică de destindere, de legături comerciale cu toate țările, de coexistență pașnică.
JEAN LOUIS-ESCH

Proteste după efectuarea exploziei 
nucleare franceze în Sahara

în urma exploziei nucleare efectuate de Franța în Sahara. în lumea 
întreagă se înregistrează vii proteste.

Dăm mai jos citeva extrase din

„ALGER REPUBLICAIN” (Alger) : 
„Exact la un an de la semnarea acordu
rilor de la Evian, o nouă explozie ato
mică a zguduit teritoriul algerian. Co
incidență ? Cu siguranjä că nu... în 
realitate, explozia este un gest calculat, 
premeditat, făcut în plină conștiință a 
consecințelor previzibile pe care avea 
să le provoace. Pentru ei este vorba de 
a constata pînă la ce punct ajutorul fi
nanciar a putut să contribuie a ne face 
înțelegători față de interesele lor eco
nomice, politice și strategice".

„AT-TAHRIR“ (Rabat-Maroc) :„Hotărîrea Franței de a efectua o explozie atomică la un an după semnarea acordurilor de la Evian dintre Algeria și Franța dă acestei experiențe un sens deosebit. Nu credem că este vorba de o simplă în- tîmplare. Este o operație bine gîn- dită, prin care guvernul francez caută să sublinieze că acordurile de la Evian nu-i modifică cu nimic intențiile politice, strategice și mili-

presa internațională :tare față de țările Maghrebului arab, în special, și față de țările Africii, în general”.
„AL MASA” (Cairo) : „Noile experiențe nucleare franceze implică un pericol pentru pace în întreaga lume. Este de datoria O.N.U. să condamne neîntîrziat această acțiune a Franței".
„NEW YORK POST” : „Experiența nucleară franceză în această conjunctură delicată a negocierilor în vedereanucleare poate să cauzeze mari dificultăți...”interzicerii experiențelor

★

MOȚIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE ALGERIENE : „Luînd cunoștință de declarația președintelui Consiliului de Miniștri, Adunarea națională algeriană cere guvernului să depună toate eforturile pentru ca explozia nucleară de la 18 martie să fie ultima pe pămîntul Algeriei“.

Comentariul zilei

DAKAR. A.F.P. anunță că săptă- 
mîna trecută o unitate de șoc a Miș
cării de eliberare națională din Gui
neea portugheză a 'lansai un atac 
împotriva garnizoanei din orașul San 
Domingo. Aviația portugheză a inter
ven'd în cursul 'luptelor, mitraliind și 
incendiind satele din Guineea portu
gheză unde 
luptători din 
națională.

R. F. Germană către Uniunea So
vietică.

Lock-out în Norvegia

se bănuia că 
mișcarea de

se află 
eliberare

AIRES. Cei 36 000 deBUENOSmuncitori de la societățile de telefoane din Argentina au reluat greva perlată declarată în sprijinul cererilor de mărire a salariilor. In același timp, greva învățătorilor și profesorilor din provincia Tucuman a intrat în de-a 12-a zi.

LONDRA. în cadrul dezbaterilor din Camera Comunelor, deputatul laburist Henderson a propus ca miniștrii afacerilor externe ai Angliei, U.R.S.S. și S.U.A. să se întrunească la Geneva și să ajungă la o ho- tărîre de compromis care să pen- mită încheierea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.

OSLO. în urma hotărîrii sindica
telor muncitorilor din Oslo de a 
declara grevă în scopul majorării 
salariilor, Federația patronilor nor
vegieni a hotărît un lock-out în în
treaga țară. Aproximativ 200 000 de 
muncitori vor rămîne fără lucru.

BERLIN. Aproximativ 500 oameni ai (Germania parte la o împotriva
dedin Duisburg au luatmunciioccidentală) demonstrație de protest adoptării legilor excep-

cea
Protestul muncitorilor
de la „Hösch A. G."

BONN. Muncitorii de la o serie de secții ale întreprinderii de laminat țevi a firmei vest-germane „Hösch A-G.“ din Dortmund au declarat grevă la 19 martie în semn de protest împotriva embargoului stabilit de guvernul de la Bonn a- supra livrării de țevi de oțel din

BUDAPESTA. Aci a avut loc o ședință festivă a reprezentanților vieții publice din capitala R. P. Ungare cu prilejul împlinirii a 44 de ani de la constituirea Republicii Sovietice Ungare în anul 1919. La ședință au luat parte conducători ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și ai guvernului R. P. Ungare, reprezentanți ai oamenilor muncii, veterani ai mișcării muncitorești revoluționare. Raportul cu privire la Republica Sovietică Ungară a fost prezentat de Geza Re- vesz, membru al C.C. al P.M.S.U.

ționale de către Bundestagul veșt- german. Demonstranții purtau panouri pe care erau înscrise lozinci împotriva măsurilor antipopulare ale guvernului Adenauer.
STOCKHOLM. Riksdagul suedez a aprobat alocații pentru cheltuielile militare pe exercițiul finan- oiar 1963—1964 în valoare de 3 919 milioane de coroane, cu 400 milioane de coroane mai mult decît cheltuielile militare de anul trecut.

lian. In comunicatul comun dat publicității la 21 martie se arată că Italia își reafirmă dorința de a ajuta Turcia în dezvoltarea economiei sale. In comunicat se arată, de asemenea, că Italia manifestă un „interes viu“ față de încheierea cu succes a tratativelor cu privire la aderarea Turciei la Piața comună cu drepturi de membru asociat.
DAMASC. Delegația siriană condusă de primul ministru Salah Bitar, care a dus tratative la Cairo cu președintele R.A.U., Nasser, privind unitatea a- 

/ x—>. \ \ \ rabă, s-a întors( (ff) ) ) j la Damasc. Sa-J I Iah Bitar, rela-TT / r tează agențiaMEN, a declarat Cairo privind fi continuate către o altăcă tratativele de la alianța arabă vor peste cîteva zile de delegație siriană.
Puternic incendiu în capitala

Vietnamului de sud

ROMA. La Roma au luat sfîrșit tratativele lui Cemal Erkin, ministrul afacerilor externe al Turciei, cu reprezentanți ai guvernului ita-

SAIGON. Aci continuă să facă ravagii incendiul care a izbucnit la 20 martie, în cartierul Khan Hoi, unde locuiește populația săracă a orașului. După cum anunță agenția U.P.I., în capitala Vietnamului de sud au ars pînă în prezent peste 4 000 de case. Aproximativ 40 000 de oameni au rămas fără adăpost.

Ce a aratat conferința de la San José lianja" tocmai un instrument pentru a împiedica dezvoltarea lor independentă, pentru a le aservi și mai mult monopolurilor.în ce privește „integrarea“ despre care s-a vorbit la San José, o- pinia publică o consideră drept un mijloc menit să înlesnească penetrația monopolurilor pe piețele A- mericii Centrale.Principalul țel al conferinței de la San José a constat în stabilirea de noi măsuri îndreptate împotriva Cubei libere. După cum s-a mai anunțat, în centrul atenției acestei întruniri a stat planul de creare a unui bloc militar, din care să

Timp de două zile, în sala Teatrului Național din San José (Costa Rica) s-a desfășurat conferința președinților din țările Americii Centrale și S.U.A.Atît cuvîntările rostite, cît și „Declarația de la San José“, care a fost adoptată, au arătat că această întrunire s-a înscris, în esență, pe linia tradițională a conferințelor intera- mericane, îndreptate împotriva năzuințelor spre independență națională și progres ale popoarelor lati- no-americane.în cuvîntarea s S.U.A. a evidențiat nului „Alianța pentru progres", pre- zentîndu-1 drept un panaceu pentru lecuirea racilelor din America Centrală, pe care el însuși le-a descris în culori foarte sumbre. In unele din cuvîntările celorlalți oratori au existat, însă, și cuvinte care nu sînt de natură să-i bucure pe inițiatorii planului. Astfel, Roberto Chiari, președintele statului Panama, a declarat că „popoarele Americii Centrale sînt decepționate de puținele rezultate obținute pînă în prezent de „Alianța pentru progres". Iar Ramon Villeda Morales, președintele Hondurasului, a vorbit despre „tratamentul nejust“ aplicat țărilor Americii Centrale în privința schimburilor comerciale, despre „supraex- ploatarea“ la care aceste țări sînt supuse. Dacă asemenea cuvinte au putut fi auzite din gura unor exponent zeloși ai intereselor monopolurilor nord-americane, este de înțeles ce-ar fi putut spune despre programul Washingtonului popoarele respective. Așa cum a aceste zile presa din Latină, popoarele consideră

sa președintele i „virtuțile" pla-

scris în America
„A-

Centrul de informații internatio
nale din San José a anun
ța* că în cursul anului 1962 ță
rile Americii Centrale au pierdut 187 
milioane dolari ca urmare a scăde
rii preturilor de achiziție pentru 
cafea. Această sumă este de peste 
două ori mai mare decît totalul îm
prumuturilor și investițiilor efectuate 
de Statele Unite în America Centra
lă în cadrul planului „Alianfa pentru 
progres“.

facă parte statele Americii Centrale, urmînd ca ulterior în el să fie incluse Venezuela, Columbia, Haiti și Republica Dominicană. în cercurile ziaristice, noua combinație poli- tico-militară a fost numită N.A.T.O. din Caraibe".In țimp ce în sala de a conferinței dictatori delui Somoza din Nicaragua, Ydigoras Fuentes din Guatemala (care a declarat cubană poate fi rezolvată numai cuajutorul baionetelor“) se sileau din

„Miculședințe teapa saucă „problema

răsputeri să-și dovedească încă o- dată ostilitatea față de Cuba, congresmeni americani declarau că „S.U.A. sînt gata să folosească forța, în cazul cînd li se va adresa o cerere de ajutor..." etc.Deși din textul declarației adoptate de conferință nu reiese că s-ar fi dat curs acestei orientări agresive, cu toate acestea, „măsurile colective și individuale“ hotărîte „pentru a împiedica creșterea influenței Cubei” pe continent ascund în sine destule posibilități de agravare a încordării în regiunea Mării Caraibilor și în lumea întreagă. Printre altele, s-a stabilit limitarea călătoriilor în Cuba și împiedicarea „propagandei“ (adică a adevărului) despre Cuba, precum și „intensificarea măsurilor în lupta cu comunismul", toate acestea pentru a furniza motive de răfuială cu forțele progresiste de pe rican.După la San scopuri interesele regiune. Nu este de mirare că hotă- rîrile conferinței au provocat o furtună de proteste pe continentul lati- no-american. în cadrul unuj miting, președintele Frontului de acțiune populară din Chile a declarat că 
„muncitorii chilieni protestează îm
potriva încercărilor S.U.A. de a se 
amesteca în treburile interne ale ță
rilor latino-americane și de a nu 
permite guvernelor de pe continent 
să-și exercite dreptul Ia suverani
tate și independență națională". Numeroase manifestări de protest au avut loc și în alte țări din America Latină.

continentul lalino-ams-cumJosécare n-au nimic comun cu popoarelor din această
se vede, conferința de a fost consacrată unor

V. OROS
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