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Spre o productivitate a muncii
cit mai înaltă

cunoscuți fruntași în producție din secția turnătorie a
(Foto : Gh. Vințllă)

Muncitorii Tudor Crăciun și Aurică Panait, 
uzinelor „Semănătoarea“ din Capitală.
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CLUJ (coresp. „Scînteii'’). — La întreprinderea 
„Metalul roșu" din Cluj se aplică cu succes turnarea 
în coji de bachelită. Față de turnarea în nisip, prin 
aplicarea noii metode se realizează o mai înaltă pro
ductivitate a muncii, iar calitatea pieselor se îmbu
nătățește simțitor.

Nu de mult, în întreprindere s-a trecut la aplicarea 
sistemului confecționării miezurilor pe bază de silicat 
de sodiu și uscarea lor cu bioxid de carbon. S-au 
obținut caracteristici ridicate ale miezurilor și o po- 
rozitate mai mare, ceea ce ușurează eliminarea ga
zelor din piesele turnate, rezistență mecanică mai 
înaltă. Turnătorii au experimentat și vor intro
duce în producție un cuptor rotativ pentru topirea 
fontei ce va fi folosită la piesele supuse în timpul 
exploatării la solicitări mecanice complexe.

Se extinde mecanizarea in subteran

amenajarea și îngrijirea spații- 
din noile cartiere și a parcu- 
oraș. Suprafața zonelor verzi 
anul acesta cu 37 de hectare.

GALAȚI (coresp. „Scînteii ). — Pentru 
Înfrumusețarea orașului Galați a luat 
ființă o întreprindere horticolă care se 
ocupă de 
lor verzi 
rilor din 
va crește 
In parcuri se vor gazona șl regazona 50 
hectare de teren și se vor planta 39 000 
de arbuști, conifere și arbori,, dintre care 
5 000 de tei. De asemenea, vor fi plan
tate 30 000 de tulpini de trandafiri, pre
cum și un mare număr de flori.

Consfătuire privind 
exploatarea locomotivelor 

diesel-electrice
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).

La Direcția regională C.F.R. Cra
iova a avut loc ieri o consfătuire 
privind exploatarea locomotivelor 
diesel-electrice. La lucrările consfă
tuirii au luat parte mecanici de lo
comotive diesel, ingineri și tehni
cieni din direcțiile regionale C.F.R., 
reprezentanți ai Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, pre
cum și ai uzinelor care cooperează 
la construirea locomotivelor diesel- 
electrice.

A fost prezentat un referat urmat 
de discuții privind rezultatele obți
nute în exploatarea locomotivelor 
diesel. Participanții la consfătuire 
au vizitat apoi sectorul de producție 
al locomotivelor de la uzinele „Elec- 
troputere".

Conductă pentru alimentarea 
cu apă

ll Mi

Prin introducerea sistematică a 
tehnicii noi, turnătoriile uzinelor 
constructoare de mașini din țara 
noastră au atins, în general, un ni
vel tehnic ridicat. Metodele obișnui
te de turnare în forme de nisip au 
fost perfecționate — crescînd pon
derea pieselor turnate în forme cru
de pe conveiere — au fost însu
șite și extinse metode noi de for
mare și turnare, cum sînt: turnarea 
în forme obținute cu modele ușor 
fuzibile, în forme-coji, sub presiune, 
turnarea centrifugală și continuă, în 
cochile etc. S-a obținut, pe această 
bază, o creștere însemnată a produc
tivității muncii în turnătorii, o ca
litate sporită a pieselor turnate, 
economii de metal, iar prin re
ducerea adausurilor de prelucrare o 
micșorare importantă a volumului 
de prelucrări prin așchiere, deci e- 
conomii de mașini și de scule aș- 
chietoare.

Orientarea spre metodele moderne 
de turnare este cu prisosință justifi
cată de marile avantaje tehnico-e- 
conomice ale acestora. Cu toate a- 
cestea, în condițiile generale ale 
progresului te'hnic, pe alocuri se 
mai mențin stări de lucruri învechi
te, se mai folosesc tehnologii de 
turnare depășite, inertia și spiritul 
conservator își mai lasă vizibil am
prenta. Există încă unele uzine unde 
atenția serviciilor metalurg-șef și a 
colectivelor din turnătorii nu este 
îndreptată destul de ferm spre apli
carea largă a celor mai avansate 
procedee și metode tehnologice, care 
și-au dovedit pe deplin viabilitatea 
și cărora, practic, le aparține viito
rul.

Ce argumente pledează pentru ex
tinderea tehnologiei modeme de 
turnare ?

Să ne referim la cîteva din meto
dele noi aplicate în turnătoriile noa
stre. Piesele turnate cu ajutorul 
modelelor ușor fuzibile se obțin prin 
retopirea deșeurilor, fiecare tonă în
locuind 1,2 tone de laminate ce se 
pot folosi în alte scopuri. Cu alte 
cuvinte, dacă la prelucrarea din 
semifabricate forjate sau bare lami
nate se pierd prin așchii 200 kg ma
terial la tona de piese, la prelucra
rea pieselor turnate prin această 
metodă pierderea constituie cel mult 
50 kg. In plus, pe această bază spo
rește mult productivitatea muncii. 
Aplicînd anul trecut această metodă 
la executarea culbutorului, colecti
vul Uzinelor de tractoare din Brașov 
a realizat o reducere de manoperă 
echivalentă cu cea necesară execu
tării a 22 tractoare și a putut uti
liza la alte lucrări două mașini de 
găurit, burghie, freze, etc.

Turnarea în forme-coji a permis 
aceleiași uzine să economisească în-

tr-un an 180 de tone otel laminat 
și să monteze pe tractor sute de tone 
de piese care n-au mai necesitat 
prelucrări prin așchiere. Pe baza în
sușirii și extinderii acestei metode, 
la Fabrica de piese de schimb din 
Tîrgu Mures se obține cu un mini
mum de prelucrări prin așchiere sau 
chiar fără prelucrări, un sortiment 
foarte mare de piese pentru indus
tria textilă. Uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov aplică cu succes turna
rea în forme-coji a arborilor motori, 
a axelor cu came și a altor 
deosebit de complexe pentru 
toare.

Turnarea sub presiune este 
folosită în mai multe uzine și

piese 
mo-

și ea 
la un

sortiment variat de piese : carbura
toare, cilindri și chiulase pentru mo
toare răcite cu aer, piese pentru in
dustria electrotehnică, aparate foto
grafice, mașini de cusut, diverse pie
se pentru motoare etc. tocmai dato
rită înaltei precizii pe care o asi
gură pieselor.

Turnarea centrifugală a cuzineți
lor, metodă în care topirea metalu
lui se face cu curenti de inducție 
chiar în interiorul carcaselor de otel 
ale cuzineților, a fost pusă la punct 
la Uzinele de tractoare din Brașov 
și aplicată apoi cu succes și la în
treprinderea mecanică Roman. Ea a 
dus la micșorarea substanțială a 
consumului de aliaj pentru cuzineți 
și la îmbunătățirea simțitoare a 
condițiilor de muncă la turnare.

Turnarea în cochile, care este o 
metodă intermediară între turnarea 
în forme de nisip și cea sub presiune 
(considerată astăzi drept cel mai a- 
vansat mijloc de a turna piese com
plicate), s-a extins și ea în numeroa
se uzine. Pe lingă o înaltă producti
vitate a muncii, metoda asigură o 
bună calitate și precizie a pieselor, 
iar volumul de prelucrări ulterioare 
este redus la minimum. Dacă înain
te se considera că se pot turna în 
cochile numai piese din aliaje ne
feroase cu temperatură de topire re
lativ scăzută, la uzinele „Semănă
toarea" din București s-a dovedit că 
și fonta se poate turna bine în for
me metalice (cochile). Aici s-au 
turnat prin această metodă cantități 
însemnate de piese pentru mașini a- 
gricole. Aplicarea acestei metode este 
de asemenea deosebit de avantajoa
să șl la turnarea pieselor din otel — 
și de aceea merită extinsă și mai

larg ; faptul că uzinele „23 August“ 
și „Vulcan" din București au putut 
realiza în bune condiții roți de va- 
gonet turnate în coc'hile — piese în 
general destul de dificile — pledea
ză convingător pentru extinderea a- 
cestei metode de înaltă productivi
tate.

Larga utilizare a formelor întărite 
cu bioxid de carbon în tot mai mul
te turnătorii din țară se datorează 
atît calității asigurate, cit și faptului 
că metoda permite eliminarea tim
pilor neproductivi și a unor lucrări 
costisitoare.

Extinderea continuă a metodelor 
moderne de turnare a dus, cum era 
firesc, la specializarea deosebit de 
avantajoasă a unor turnătorii cum 
sînt, de exemplu, cele de la Uzi
nele metalurgice-Sinaia și „Repu- 
blica“-Reghin pentru turnarea cu a- 
jutorul modelelor ușor fuzibile, 
turnătoriile Uzinelor de tractoare- 
Brașov ,,Electroprecizia“-Săcele și 
„Metrom“-Brașov, pentru turnare 
în cochile și sub presiune etc. A- 
ceste turnătorii execută piese turna
te și pentru alte întreprinderi în ca
drul planului de colaborare.

Este interesant de arătat, în altă 
ordine de idei, că metodele moderne 
de turnare au determinat o adevă
rată cotitură în domeniul proiectării 
mașinilor. Constructorii de mașini — 
proiectanții și tehnologii — apelează 
la aceste metode pentru a obține 
subansamble complicate, complete și 
cu aspect plăcut. Aplicarea lor con
stituie un mijloc de reducere a greu
tății mașinilor. Dacă se compară
Conf. univ. ing. IULIAN CAZACU 

Laureat al Premiului de Stat

(Continuare în pag. III-a)

Anul acesta, în minele 
de fier din țara noastră 
s-a extins mecanizarea 
lucrărilor care necesită 
un mare volum de mun
că. In prezent operațiile 
principale de lucru — 
perforarea, încărcarea și 
transportul — sînt aproa
pe în întregime mecani
zate. In sectoarele de lu
cru unde exploatarea se 
face la suprafață prin ca
riere, sînt larg folosite fo
reze, excavatoare și alte 
utilaje de mare producti
vitate.

Extinderea mecaniză
rii în carierele de 
nereuri a- înlesnit

aplicarea unorodată 
procedee noi de lucru, 
cum este cel de pușcare 
în masă a rocilor, folosi
tă cu 
de la 
zează 
gură 
10 000 
de vechile 
perforare cu aer 
primat.
riență în mînuirea și fo
losirea cu pricepere a 
noilor utilaje, cit și fo
losirea unor noi me
tode de lucru, au dobîn- 
dit și muncitorii mi
neri din 
Căpuș și

succes de minerii 
Teliuc care reali- 
în plus la o .sin- 
pușcare 8 000— 

tone minereu, față 
metode de 

com- 
Cl ,bună expe-

muncitorii 
carierele de la 
Bocșa.

(Agerpres)

Colaborare mai strînsă 
între secții

Anul trecut, în luna octombrie, biroul organiza
ției de bază din secția sculărle generală a uzinelor 

. „23 . August“. din Capitală a . avut, o inițiativă va- . 
loroasă. Pentru o mai bună colaborare între sculă- 
rie și celelalte secții din uzină, biroul a încredințat 
unui colectiv de tehnicieni și ingineri sarcina de a 
studia amănunțit posibilitățile de realizare inte
grală a planului la producția la scule, dispozitive 
și verificatoare. Pe baza constatărilor, biroul a în
tocmit un plan care a început să prindă viață. 
Drept rezultat, sculăria generală a început să lucre
ze cu o productivitate mai ridicată, să-și realizeze în 
condiții mai bune planul la S.D.V.-uri.

De cîtva timp însă, secția întîmpină greutăți în 
realizarea planului și în creșterea în continuare a 
productivității muncii din pricina unor secții ale 
uzinei care nu-și îndeplinesc ritmic sarcinile de 
producție. Bunăoară, turnătoria de metale nefe
roase a tărăgănat executarea unei comenzi nece
sare producției de scule, iar turnătoriile de fontă 
și de oțel n-au livrat sculăriei o serie de piese. O 
parte dintre piese sînt necesare pentru executarea 
unor dispozitive comandate chiar de secțiile în 
cauză.

In interesul creșterii continue a productivității 
muncii în uzină, organizațiile de partid și conduce
rile administrative de la turnătoriile amintite și de 
la forjă ar trebui să se preocupe mai mult de întă
rirea colaborării cu celelalte sectoare ale uzinei.

CONSTANTIN FICIU 
strungar la Uzinele „23 August” 

din București

Colectiviștii din G.A.C. Mihâileștl, raionul Drâgâneștl-Vlașca, 
lucrează la întreținerea răsadnițelor, transportarea gunoiului de 
grajd la cîmp etc. In fotografie : Inginera Rodica Timiș, îm
preună cu președintele gospodăriei Constantin Șerban șl bri
gadierii de cîmp Petre Mlhalache șl Ion Manolache analizează 
vegetația culturilor de toamnă.

(Foto I Agerpre«)

stat

nu-

Banat, 
direc-

a activității G.A.S. 
regiunea

participat
ingineri șefi și

La Timișoara a avut 
loc o ședință de ana
liză 
din
Au 
tori,
contabili șefi din G.A.S., 
reprezentanți ai Consi
liului Superior al Agri
culturii, conducători ai 
organelor locale de par
tid și de stat, specialiști 
de la consiliul agricol 
regional.

Ing. Marin Capisizu, 
vicepreședinte al Con
siliului agricol regional

Banat, a prezentat un 
raport asupra activită
ții gospodăriilor agrico
le de stat din regiunea 
Banat în anul 1962 și a 
sarcinilor ce revin 
G.A.S. pentru realizarea 
planului de producție 
pe anul 1963.

în cuvîntul lor,
meroși participant au 
împărtășit experiența 
cîștigată de numeroase 
unități agricole de stat 
din regiune în dezvol
tarea producți.ei vege
tale și animale și buna 
organizare a muncii.

Tov. Bucur Șchlopu, 
prim vicepreședinte al 
Consiliului Superior al 
Agriculturii, a făcut o 
serie de recomandări 
privind îmbunătățirea 
organizării procesului 
de producție în G.A.S. 
din regiune.

In cadrul ședinței a 
fost adoptat un plan de 
măsuri menite să asigu
re îndeplinirea în bune 
condiții a planului de 
producție pe anul în 
cura.

La Constanța a fost dată în exploatare 
o conductă de mare capacitate pentru a- 
limentarea cu apă a orașului și zonei 
nordice a litoralului. Este prima conductă 
de acest fel din țară construită din tu
buri de beton armat precomprimat. Ea 
asigură un debit zilnic de 1 000 mc de 
apă.

„Revedere
De curînd, o nouă pro

moție a absolvit școala 
tehnică de maiștri de la 
uzina „1 Mai"-Ploiești. Cu 
fotografiile lor și ale pro
fesorilor s-a făcut un fru
mos panou. Acesta a fost 
expus într-o vitrină de la 
„Librăria noastră" din cen
trul orașului. Prieteni, cu
noscuți, tovarăși de muncă 
se opresc și privesc foto
grafiile — prinse ia panou 
— ale proaspeților absol
venți care acum muncesc 
cu pasiune pentru a pune 
în practică cele învățate în 
școală.

In partea de jos a panou-

La sfîrșitul acestei săptlSmlni peste 1 100 de bucureș- 
teni au pornit cu trenul sau cu autocarele spre locurile 
pitorești ale țării. Cea mai mare „caravană“ de autocare 
au format-o ieri tinerii din raionul V. I. Lenin. Ei vi
zitează Valea Oltului, Sibiul și se întorc In Capitală pe 
Valea Prahovei.

Și trenurile care au sosit aseară în Capitală au adus 
peste 500 de turiști din diferite localități ale regiunilor 
Brașov, Galați, Cluj, Argeș, Oltenia, Dobrogea.

(Foto : A. Cartoțan)

in 1973“
lui stă scris : „Revedere 
1973" și versurile — cam 
slîngace, dar pline de avînl 
— un angajament al noii 
promofii :

„Cu brafe tari și oțelite / 
Cu foc în suflet . și-n pri
viri / Pornim spre zorile 
aurite / Să dobîndim noi 
cuceriri".

Noua promoție a hotărîl 
să se revadă în anul 1973. 
Despre cite și cite realizări 
nu vor avea să povestească 
atunci cei ce pornesc astăzi 
la muncă „cu brafe tari și 
oțelite" I

Ceniru de cardiologie
In Valea Jiului și-a început de 

curînd activitatea un centru de car
diologie. Periodic, minerilor de aici, 
precum și celor de la Teliuc și Ghe- 
lar li se face un examen medical 
general. Pentru prevenirea îmbolnă
virilor de silicoză, ei sînt vizitați cu 
regularitate de stația auto de micro
radiografie a acestui centru.

(Agerpres)

Concurs cuSturoS-artistic 
si elevilor

ORADEA (trimisul „Scînteii"). — 
Ieri s-a încheiat la Oradea faza o- 
rășenească a concursului cultural-ar
tistic la care au participat 4 000 de 
elevi din școlile de cultură generală 
și profesionale din localitate. Din 
cele aproape 70 de coruri, echipe de 
dans etc, participante la concurs, 
s-au evidențiat formațiile artistice 
de la școlile pedagogică, medie nr. 4, 
nr. 7 și centrul școlar Oradea.

Noutăți din domeniul 
balneologiei

In urma studiilor și fora
jelor executate, anul trecui 
s-au pus In valoare noi re
surse de ape minerale 
carbogazoase la Biborțeni, 
regiunea Brașov, și Sîncră- 
ieni, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. Aici se vor 
dezvo-lta două complexe de 
îmbufeliere care vor pune 
anual la dispoziția popu
lație: circa 50 milioane sticle 
de borviz. Lucrări asemănă
toare au fost făcute la Să- 
rafa-Monteoru, regiunea 
Ploiești, unde au fost scoase 
la iveală apa minerale săra
te concentrate și iodobro- 
murate cu importante apli
cații terapeutice, asemănă
toare celor de la Bazna, 
Techirghiol, Lacul Sărat.

In urma cercetărilor 
hidrogeologice au fost des
coperite izvoare noi și în 
regiunea Argeș, la nord de 
Cozia și foarte aproape de 
Călimănești. Aceste izvoare, 
asemănătoare celor de la 
Căciulata, au în plus calita
tea de a fi termale (32—33 
grade Celsius) iar debitul 
lor este foarte mare.

în anul în curs se vor ex
tinde cercetările la Bazna 
(regiunea Brașov), Someșeni 
și Bizușa (regiunea Cluj) 
urmărindu-se prin aceasta 
îmbogă|irea factorilor tera
peutici din aceste stațiuni. 
Lucrări de prospecțiuni și 
explorări se vor face la 
Miercurea-Sibiu (regiunea 
Brașov) și Săcel-Gorj (re
giunea Oltenia).

Paralel cu valorificarea 
noilor resurse de ape mlne-

rale. Institutul de balneo
logie și fizioterapie și-a 
axat studiile în anul 1962 pe 
valorificarea unor lacuri cu 
calități terapeutice, situate 
în centre mai populate din 
țară, efectuînd cercetări 
complexe legate de rezerva, 
analiza chimică și bacteoro- 
logică a nămolului. Astfel, 
s-au valorificat lacurile Mo- 
vila-Miresei din raionul 
Brăila, Potcoava din raionul 
Oltenița, Duingi din raionul 
Babadag. 
din orașul 
prejurimi, 
colectiviștii 
badag vor putea face trata
mente balneare fără a se 
deplasa în alte regiuni ale 
țării. De asemenea, va fi 
valorificat lacul Fundata din 
raionul Slobozia, regiunea 
București.

în afara acestor lucrări de 
cercetare științifică, institutul 
nostru dă un sprijin tehnic 
direct bunei funcționări a 
stațiunilor balneare. Una din 
recentele lucrări executate 
în această privință a fost, de 
pildă, instalarea unui dispo
zitiv de pompare-acumula- 
re care să mărească debitul 
izvorului Căciulata. în urma 
experimentării reușite de 
la Bușteni se va extinde sis
temul de exploatare rațio
nală a apelor minerale prin 
pompare intermitentă cu 
gaz-lift, sistem care previne 
pierderea gazelor din apele 
minerale, bioxidul de car
bon și hidrogenul sulfurat 
prin evitarea contactului a- 
cestora cu aerul. O altă lu
crare tehnică se va efectua

Oamenii muncii 
Brăila șl din îm- 
cei din Oltenița, 
din raionul Ba-

Expoziție 
de caricaturi
La Palatul cui. 

furii din Ploiești 
s-a deschis o 
expoziție care 
cuprinde peste 
200 de lucrări ale 
caricaturistului I. 
Ross. Expoziția 
este vizitată de 
numeroși oa
meni al muncii.

Un nou țlep 
lansat la apă

TR. 
(coresp. 
teii“).

SEVERIN 
„Scîn- 

- Cons
tructorii navali de 
la Uzinele meca
nice din Tr. Seve
rin au lansat la 
apă un nou șlep 
de 1 000 de tone.

De peste hotare
O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ 

pentru amnistierea deținuților și de- 
portaților politici din Grecia s-a 
deschis ieri la Paris. (Telegrama în 
pag. IV-a).

LA LONDRĂ a început o nouă 
etapă a tratativelor dintre guver
nul britanic și reprezentanții autori
tăților Federației Rhodesiei și Nyas- 
salandului cu privire la viitorul fe
derației aflată pe cale de destră
mare. Kaunda și Nkumbula, liderii 
populației africane din Rhodesia de 
nord vor participa la tratative.

UN DECRET potrivit căruia statul 
va exercita tutela sa asupra bunu
rilor aparținînd europenilor care au 
părăsit țara a fost dat publicității 
la Alger. Decretul se aplică, prin
tre altele, unui număr de 500 între
prinderi industriale și unei supra
fețe de circa 1 milion ha pămînt.

subcomitet senatorial 
să stabilească, după 
agenția „Associated 
hotărîrea ministrului

UN NOU SCANDAL POLITICO-FI- 
NANCIAR este în curs în S.U.A. Mi
nistrul de război McNamara este an
chetat de un 
care urmează 
cum anunță 
Press“, „dacă
de a încheia un contract în valoare 
de 6 500 000 000 de dolari cu compa
nia „General Dynamics" pentru con
strucția de avioane „TFX“ se dato- 
rește favoritismului sau presiunilor 
politice“.

„VREM CONDIȚII DE STUDIU, 
NU BOMBE 1". „Mai mulți profesori, 
mai puțini polițiști 1“, „Fouchet — în 
mină 1“ Cu astfel de pancarte și ex
clamații l-au întîmpinat studenții din 
orașul Bordeaux pe ministrul francez 
al educației naționale, Fouchet, sosit 
în vizită în acest oraș. Peste 1 000 
de studenți au manifestat cu acest 
prilej pe străzi.

I»
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In laboratorul de chimie a apelor minerale al Institutului 
de balneologie șl fizioterapie din Capitală.

iiillili

la Călimăneșfi-Căciulata. A- 
ceasfa constă în transporta
rea izvoarelor Păușa 1 și 
Păușa 2 pe malul drept al 
Oltului, făcîndu-le astfel 
ușor accesibile și îmbună- 
tățindu-se posibilitatea de 
cură.

Experiența Institutului de 
balneologie și fizioterapie 
în ce privește aparatura 
specială necesară recuperă
rilor de deficiențe motorii 
va servi la amenajarea noi
lor sanatorii de copii ce se 
vor înființa la Pîolișa, re
giunea Hunedoara, și Vîlce- 
le, regiunea Brașov.

Insfitutul efectuează de 
asemenea o serie de lucrări 
în colaborare cu alte insti
tute și unități medicale : In
stitutul de medicină internă 
al Academiei R. P, Romîne, 
Centrul de reumatologie, 
clinicile de balneo-fiziotera- 
pie și unele clinici medicala 
din centrele universitare, 
stațiunile balneare, serviciile 
de fizioterapie și cu diferita 
policlinici.

Dr. ELENA BERLESCU 
director adjunct științific 
al Institutului de bal
neologie și fizioterapie
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Instruirea 
birourilor 
raionale șl 
orășenești 
de partid

CLUJ (coresp. „Scînteii").— 
La Cluj are loc instruirea 
membrilor birourilor comitete
lor raionale și orășenești de 
partid din regiune și a in
structorilor teritoriali ai co
mitetului regional de partid.

Participă, de asemenea, președinții sfaturilor popu
lare raionale și orășenești, primii secretari ai comi
tetelor raionale și orășenești U.T.M. și instructori 
ai comitetului regional U.T.M.

In cadrul instructajului au prezentat expuneri 
tovarășii Vasile Vaida, prim-secretar al comitetu
lui regional de partid, despre sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid și ale sfaturilor populare 
în întărirea economico-organizatorică a gospodă
riilor colective. în alte expuneri s-a vorbit despre 
sarcinile organelor ’■Si organizațiilor de partid în 
asigurarea îndeplinirii planului la toți indicii în 
industrie și realizarea în termen a lucrărilor de 
investiții, perfecționarea stilului de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid, sarcinile comite
telor raionale și orășenești de partid în domeniul 
propagandei și agitației. Tov. ing. Ion Mureșan, 
vicepreședinte al consiliului agricol regional, a vor
bit despre unele probleme actuale ale dezvoltării 
producției vegetale și animale în regiune.

LUPENI (coresp. „Scînteii"}. 
O recentă plenară lărgită a Co
mitetului de partid al minei 
Lupeni a înscris pe ordinea de 
zi discutarea unor importanți 
indicatori economici — calita

tea cărbunelui cocsificabil și consumul specific de 
lemn de mină.

Pe baza propunerilor ce au reieșit din analiza 
făcută de un colectiv de specialiști și din discuții, 
comitetul de partid a recomandat conducerii admi
nistrative a minei să asigure reducerea conținutului 
de șist în cărbune și a consumului specific de lemn, 
luînd măsuri concrete.

Plenara a indicat organizațiilor de bază să inten
sifice munca politică de masă pentru realizarea 
unei producții de bună calitate și reducerea consu
mului specific de material lemnos.

OLÂNEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — Biroul Comitetului re
gional de partid Argeș a or
ganizat la Olănești un curs 
de pregătire a instructorilor 
de partid care îndrumă or

ganizațiile de bază din G.A.C. Membri al bi
roului regional și cadre din agricultură au prezen
tat expuneri despre sarcinile organizațiilor de 
partid din regiunea Argeș în domeniul întă
ririi economico-organizatorice a gospodăriilor co- I 
lective ; problemele actuale ale creșterii produc- | 
ției de cereale și dezvoltării zootehniei etc.

Expunerile au tost urmate de seminarii, precum 
și de discuții privind generalizarea experienței unor 
instructori de partid. în încheierea cursului, tov. 
Matei Ștefan, prim-secretar al comitetului regional 
de partid, a vorbit instructorilor despre sarcinile 
organizațiilor de bază din gospodăriile colective în 
campania agricolă de primăvară.

CONSTANȚA. — Organizația 
de bază din G.A.C. Văcăreni, 
raionul Măcin, are un larg acfiv 
fără pariid format din frun
tași în producție și în acti

vitatea obștească, care se bucură de prețuirea colecti
viștilor. Ei sînt invitați la adunările generale deschise 
aie organizatei de bază, fac parte din colectivele 
cărora biroul le dă sarcina să analizeze diferite proble
me legate de întărirea economico-organizatorică a 
gospodărie’ colective.

Organizația de bază din gospodărie se îngrijește 
îndeaproape de ridicarea nivelului politic-ideologic al 
tovarășilor din activul fără partid ; 30 dintre aceștia au 
fost încadrați în diferite cercuri ale învățămînfului de 
partid. Biroul organizației de bază a încredințat unor 
membri de partid cu experiență bogată să se ocupe 
de îndrumarea a 1—2 tovarăși din activul fără partid, 
să-i ajute în dezvoltarea pregătirii lor politice.

Rezultatele obținute ar fi și mai bune dacă biroul or
ganizației de bază ar antrena în mod permanent acti
vul fără partid la diferite acțiuni pe care le inițiază 
și nu numai în campanii sau cînd se ivesc sarcini urgen
te. (După z’arul „Dobrogea Nouă“).

în centrul 
atenției — 
calitatea 

cărbunelui

Curs
de pregătire 

a instructorilor 
de partid

Sprijin 
al organizației 

de bază

Nr. 5841
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In centrul noului cartier 7 Noiembrie din Tg. Mureș « a deschis anul acesta do sus (stingă) interiorul restaurantului ; (dreapta) Interiorul magazinului
un complex comercial compus din magazin alimentar cu autoservire, restaurant, alimentar ; în fotografia de Jos : aspect general al complexului.
magazin de desiacere a produselor de tutun, centru de pline etc. în fotografia (Foto i A. Carto|an)

Deservire la domiciliu
Și la Cluj este în curs de 

aplicare sistemul de deser
vire a populației la domici
liu. Începînd din anul a- 
cesfa, cooperativa „Drum 
Nou' a organizat preluarea 
de ța domiciliu a îmbrăcă
mintei care trebuie repara
tă. Confecțiile sînt primite 
de la populație prin Inter
mediul unui centru de co
mandă mobil. După efec
tuarea lucrării, returnarea o- 
biectelor se face cu ajuto
rul aceluiași centru. Coope
rativa a fost dotată cu o 
autodubă destinată exclusiv 
acestei activități, astfel că 
vor putea fi deserviți la do
miciliu din ce în ce mai 
mulți cetățeni.

O altă unitate din oraș, 
cooperativa „Metal-Lemn", 
a organizat deservirea la 
domiciliu pentru repararea 
și întreținerea instalațiilor 
sanitare, electrice și execu
tarea lucrărilor de lăcătușe- 
rie. Au fost încheiate con
tracte cu locatarii, îndeosebi 
cu cei din noile blocuri. Pe 
baza contractelor cetățenii 
sînt deserviți, la cerere, în 
mod operativ de către coo
peratori cu înaltă calificare. 
Introducerea acestor forme 
de deservire a fost primită 
cu satisfacție de cetățeni.

în oraș a mai Intrat în 
funcțiune un atelier centra
lizat de reparații de încăl
țăminte, iar în prima jumă
tate a anului se va mai des
chide atelierul centralizat 
de mobilă de comandă și 
de reparații, utilat cu mașini 
moderne.

Comitetul executiv al 
U.R.C.M. a mai stabilit 
amenajarea unor secții de 
deservire și în alta orașe 
din regiune — Aiud, Bis
trița, Turda, Zălau, Dej. De 
asemenea, se vor lua mă
suri pentru organizarea de 
noi activități — reparații de 
articole de uz casnic, bo- 
iangerie, spălătorie, tricotaje 
etc. — în orașele Năsăud, 
Cîmpeni, Huedin, Gherla 
etc.

Spre a cunoaște sugestiile 
și propunerile clienfilor, 
cooperativele vor organiza 
și de aici înainte periodic 
consfătuiri cu aceștia.

Considerăm că prin reali
zarea acestor măsuri, mai 
ales prin extinderea siste
mului de deservire la domi
ciliu, vom răspunde mai 
bine sarcinilor ce ne revin.

IOAN PINTEA 
președintele U.R.C.M. — 

Cluj

Obiecte variate 
de uz gospodăresc

Pentru a informa pe 
cititori cu privire la unele 
articole de uz gospodă
resc, ne-am adresat Di
recției generale a comer
țului cu ridicata de pro
duse metalo-chimice din 
Ministerul Comerțului In
terior, care ne-a relatat 
următoarele :

Anul acesta se pune în 
vînzare un sortiment îmbo
gățit de produse de uz cas
nic și gospodăresc, pînă la 
obiectele cele mai mărunte 

necesare fiecărui cămin. Ne 
vom opri, pe scurt, asupra 
cîtorva produse mai impor
tante. De pildă, cantitatea 
de frigidere „Fram“ pusă ia 
dispoziția populației va de
păși cu 60 la sută cantitatea 
desfăcută anul trecut prin 
unitățile comerciale. Deoa
rece frigiderul cu absorbție 
„Fram“ se bucură de o bună 
apreciere din partea popu
lației, fiind un produs cu 
caracteristici tehnice supe
rioare, fabricarea acestuia 
va continua. In afara frigi
derelor produse în țară se 
vor mal desface către popu
lație și frigidere din import, 
care vor completa fondul de 
marfă existent.

Dintre principalele artico
le de uz casnic destinate să 
ușureze munca gospodinelor, 
trebuie amintite și mașinile 
electrice de spălat rufe. Se 
găsesc în circuitul comercial 
diferite tipuri de astfel de 
mașini, printre care : „Perla”, 
„Alba lux", „Păltiniș". Dato
rită sistemului practic da 
spălare, prin rotirea paletei 
agitatoare, și a aceluia de 
stoarcere a rufelor, operația 
se realizează fără eforturi, 
înfr-un timp scurt și în con
diții din cele mal bune. 
Mașinile de spălat rufe sînt 
puse în vînzare în magazi
nele de specialitate din în
treaga țară. într-o serie de 
mari unități se organizează 
și demonstrații practice pri
vind modul lor de folosire.

La toate acestea se adau
gă numeroase modele de 
lămpi, veioze și lampadare 
de diferite forme și culori, 
o gamă variată de vase 
emailate, obiecte din sticlă, 
porțelan, ceramică și mate
rial plastic menite să înfru
musețeze interioarele, să 
satisfacă gusturile consuma
torilor.

ZSM

— Da, da, îmi răspunse tinăra textilistă, despre asta ne-a vorbit 
și o profesoară, foarte interesant ne-a vorbit.

Mă interesam, la Piatra Neamț și la Săvinești, de problemele 
muncii educative. Textilistă era a cincea persoană la rină care amin
tea de această profesoară. Fusese invitată, cînd de către o organizație 
de partid, să vorbească în cadrul conferințelor educative, cînd de 
U.T.M., cînd de consiliul femeilor ; vorbise cînd la un lectorat cu 
părinții, cînd trimisă de Comitetul pentru cultură și artă — și 
pretutindeni oamenii își aminteau de conferința respectivă. Un confe
rențiar care lasă urme durabile în memoria oamenilor trebuie să 
aibă metode interesante ; să le aflăm.

Iată-ne deci in cancelaria Școlii 
medii nr. 2 din Piatra Neamț. Să nu 
ne pierdem vremea cu amănunte 
secundare : omul din fața noastră 
are o experiență folositoare, să-1 
rugăm să ne-o împărtășească.

— Directorul fabricii „8 Martie“ 
mi-a povestit că ați venit acolo cu 
ceva timp înainte de conferință, să 
culegeți unele exemple.

— E adevărat, răspunde prof. Ve
ronica Vicol, dar s-a întîmplat ceva 
neprevăzut. Urma să vorbesc despre 
comportarea tinerelor la locul de 
muncă șl în societate. Mi-am pre
gătit tema cu ajutorul cărților pe
dagogice pe care le am la înde- 
mtnă, manuale de etică, am consul
tat o serie de cărți politice și lite
rare. E, desigur, o treabă plină de 
răspundere : abia după ce ai o 
orientare justă și clară capeți o te
melie pentru exemple. Am venit la 
fabrică, mi-am strîns cîteva exemple 
noi despre tinere, am mers în sala 
de conferințe și cînd m-am uitat în 
jur am văzut că, din întîmplare, în 
schimbul acela nu erau multe ti
nere. Am schimbat pe loc tema, 
le-am vorbit despre comportarea to
vărășească în muncă.

— înțeleg că unul din principiile 
dus. este să adaptați conferința la 
specificul ascultătorilor.

— Firește, e un principiu elemen
tar. Limbajul, argumentele, totul tre
buie adaptat cu grijă în funcție de 
nivelul de cultură și pregătire al oa
menilor, de vîrsta și meseria lor, de 
împrejurările în caro se ține confe
rința — dacă oamenii sînt tocmai 
ieșiți din schimb, dacă sînt la o 
reuniune ș.a.m.d.

— Spuneați că pregătirea confe
rinței e un lucru de răspundere, care 
cere o documentare temeinică, fă
cută din vreme. Atunci, cum ați 
putut schimba pe loc tema și stilul Z

Profesoara a zîmbit.
— Cum vă spuneam, trebuie o 

pregătire permanentă. Eu nu pot 
vorbi despre toate problemele de pe 
lume, nu mă pricep, de pildă, la 
tehnică. Dar în problemele do edu
cație există o serie de teme despre 
care am ținut conferințe și asupra 
cărora mă pregătesc neîncetat în 
continuare, completîndu-le...

— De pildă ?
— De pildă „Ce urmărim prin edu

cația comunistă”, „Cum să ne ale
gem profesia“, „In adevărata lui lu
mină îl cunoști pe om în muncă“, 
„Prietenia dintre mamă șl fiică”, 
„Respectul față de om", „Să cunoaș
tem pe prietenii copiilor noștri“, 
„Prietenie, dragoste, tovărășie", 
„Modestie șl politețe“ ș.a.m.d. Ve
deți, dacă vin cu o jumătate de oră 
înainte ca să culeg cîteva exemple, 
asta nu ajunge. Trebuie să cunoști 
problemele dinainte, să porți cu tine 
o rezervă de observații asupra vieții. 
Pentru un pedagog nu e prea greu : 
în cazul acela, de pildă, cunoșteam 
muncitoarele de la fabrică pentru că 
multe au copiii la noi la școală ; 
stau adesea de vorbă cu ele, odată 
am vizitat fabrica mai în amănunt.

— Adică, dacă înțeleg bine, multe 
exemple le culegeți fără vreo mun
că specială, pe nesimțite ?

— Merg pe stradă, în autobuz, la 
un spectacol, mă întîlnesc cu oa
meni ; în asemenea ore, cînd „nu 
fac nimic”, de ce să nu-mi pun 
creierul la lucru, să nu studiez com
portarea oamenilor, să nu-mi notez 
exemple ?

— Asta însă, dați-mi voie, o fa
ceți tot datorită pregătirii de care 
vorbiți : ea a creat un fel de „an
trenament" care ajută creierul să 
observe și să rețină amănuntele de 
viață utile.

— Se poate, dar, cum spuneam, 
asta nu ajunge. Trebuie să-mi re
zerv și ceva timp. Educația se face

mai ales prin exemple înaintate : 
dar oamenii înaintați sînt mo
dești, uneori faptele și comportarea 
lor nu-ți sar imediat în ochi, trebuie 
să-i studiezi. Sau altceva : dacă mă 
duc să vorbesc la o reuniune a ti
neretului, am grijă să vin acolo mai 
înainte sau să rămîn după aceea. 
Văd cum se distrează, este pentru 
mine un lucru instructiv. La drept 
vorbind, e un efort destul de mic, 
e mai curind o plăcere.

— Asta o spuneți dumneavoastră, 
dar din păcate există conferențiari 
care vin nu cu o oră înainte, nu să 
strîngă. exemple, ci cu un sfert de 
oră după, ca să dea exemple — în 
rău.

— Un asemenea om, de obicei, 
mal mult strică.

— Inchipuiți-vă că cel care vă

tică. Nu e nevoie să explici absolut 
totul dintr-odată. Dacă pe oameni 
l-a interesat ce le-ai spus, te vor 
chema și a doua oară.

— Ei cam ce-i interesează mai 
mult ?

— V-am citat adineauri o serie de 
teme. Dar nu e vorba numai de 
temă. Oamenii noștri vor să trăiască 
frumos, să-și facă datoria ; de a- 
ceea îi interesează mai întîi ce au 
ei de făcut, cum trebuie să proce
deze în mod concret în diferite îm
prejurări ale vieții.

— Vă cer, din nou, un exemplu.
— Tema despre care vă vorbeam, 

a comportării la locul de muncă, 
le-a interesat pe femei pentru că am 
pornit de la niște lucruri mărunte, 
din experiența lor. Am pornit de la 
o ceartă măruntă, care s-a produs 
dintr-o nimica toată, cînd o femeie 
a înghiontit-o, din greșeală, pe cea
laltă. Aceasta s-a înțepat în ac și 
gata cearta. Am arătat ce ar fi 
avut de cîștigat procedînd just și 
ce au pierdut certărețele. Abia apoi

De vorbă cu o educatoare despre conferințe

vorbește acum ar fi un om comod, 
un conferențiar care socotește că 
depune destulă muncă dacă ține o 
conferință — iar dumneavoastră 
vreți să mă convingeți să fac totuși 
acest efort. Ce îmi spuneți ?

— Dacă aș avea în față un con
ferențiar comod, i-aș spune : „Dum
neata probabil că vorbești două 
ore. încearcă să vorbești mai puțin 
de o oră, sacrificări o jumătate de 
oră pentru studierea auditoriului, și 
vei ieși în cîștig cu peste o jumă
tate de oră.“

— Adevărat. Să zicem însă că vă 
răspund : „Problemele de educație 
socialistă pe care le tratez sînt mult 
prea complexe ca să le cuprind în
tr-o oră". Ce-mi răspundeți ?

Profesoara a zîmbit din nou :
— Conferința în sine nu e un 

scop. Scopul este să conving oa
menii, să-i educ, și nu să scriu în- 
tr-un raport că am mai ținut o con
ferință. Or, există riscul să obosești 
pe ascultători și să nu-ți mai atingi 
efectul educativ. Am avut Cazuri 
cînd, împreună cu alți profesori, am 
prelungit reuniunea cu o oră sau 
chiar mai mult decît era în program. 
Dar asta, de obicei, cînd aveam un 
aparat pentru proiectarea imagini
lor, Cînd proiectam în fața lor hărți, 
fotografii, reproduceri de artă plas

am început să amintesc interesele 
comune ale celor ce muncesc, avan
tajele ajutorului reciproc, pînă ce 
am trecut la noțiunea mai generală 
de umanism socialist.

— Vă întrebasem de teme, dar 
înțeleg că e foarte important felul 
cum le „traduceți", „adaptați“.

— Exact. Una din temele cele mai 
Importante pentru conferințele în 
fața părinților este cea care tratează 
„Despre autoritatea părintească”. 
Cel puțin pentru o parte a audito
riului meu, asta sună uneori ca o 
problemă de specialitate pedago
gică. Așadar, am vorbit despre 
exact aceeași temă, dar am intitu
lat-o altfel : „De ce nu ne ascultă 
copiii?“ Orice mamă știe că există 
unele momente măcar în care copi
lul încalcă una sau alta dintre re
comandările ei. Și fiecare mamă e 
curioasă să afle de ce se întîmplă 
asta și cum se poate evita.

—- Dar la tineri ? Cum ați depășit 
distanța de vîrstă ?

— Le-am vorbit despre observa
țiile mele, făcute la unele reuniuni. 
Exemplele negative îi amuză foarte 
mult ; dacă știi cum să le tratezi, le 
dezvoltă spiritul critic. Am arătat 
cum unii tineri invită fetele fără să 
se ostenească să mai meargă pînă 
la ele, făcîndu-Ie un semn de la mij
locul sălii sau cu țigara în gură.

Pe urmele materialelor publicate

„ Sticla, faianța și "
La rubrica „Căminul nostru” din „Scfnteia” nr. 5771 «-a 

publicat articolul cu titlul de mai sus, care se referea la as
pectul unora dintre produsele de sticlă și ceramică.

In răspunsul primit de la Direcția generală a industriei 
sticlei și articolelor casnice din Ministerul Industriei Ușoare 
se arată că observațiile din articol slnt juste. în consecință, 
la scoaterea periodică din nomenclator a produselor necores
punzătoare se vor avea In vedere șl aceste critici îndreptățite.

„Pe viitor, se arată mai departe în scrisoare, pentru promo
varea unei concepții artistice moderne In munca de creație, 
Direcția generală va apela Intr-o măsură mai mare la artiștii 
Fondului Plastic, solicitîndu-i, între altele, să țină și unele 
conferințe In cadrul întreprinderilor producătoare de obiecte 
din sticlă și porțelan. In luna aprilie, ministerul va organiza 
un simpozion la București la care vor participa creatori și 
ingineri din întreprinderi. Aici vor fi expuse, spre analiză șl 
apreciere, toate produsele despre care s-a scris în presă în 
ultimii doi ani. Se va întocmi un plan de măsuri cuprinzător, 
care să ducă la îmbunătățirea sub toate aspectele a muncii 
de creație în industria sticlei, porțelanului și faianței”.

Jucării, și în același timp obiecte plăcuta de 
decorare a interiorului : păpuși lucrata la coope
rativa „Arta populară" din Oradea.

— Ei a avut efect ?
— Ori e vorba de o coincidență, 

ori a avut. Am vorbit despre com
portarea în societate la o reuniune 
de tineret, iar exemplele — deși 
n-am spus asta pe șleau — le cule- 
sesem chiar acolo, din cele văzute 
cu o jumătate de oră înainte. Săp- 
tămîna următoare am mers la o re
uniune asemănătoare în fabrica 
„Reconstrucția" și am fost impresio
nată de ținuta frumoasă a tinerilor. 
Unii mi-au vorbit de conferința tre
cută ; am înțeles că avusese efect. 
Adtădată însă, după ce le-am vorbit 
tinerilor de Ia Săvinești, cînd însă 
m-am dus la autobuz, deși eram fe
meie, mai în vîrstă decît ei, aceiași 
tineri au dat năvală. M-am gîndit 
că mi-am luat pedeapsa, pentru că 
nu reușisem să-i conving.

— Nu vă cred : doar nu puteți să 
vă închipuiți că efectele conferinței 
pot fi întotdeauna fulgerătoare.

— Firește. Există o anumită peda
gogie pe care n-o fac conferințele, 
ci detaliile materiale Degeaba le 
spun tinerilor să vină cu pantofii 
tăcuți dacă pe strada aceea e noroi 
și dacă organizatorii reuniunii, in
vestind bani în tot felul de lucruri, 
nu s-au gîndit să investească o 
sumă mică pentru o... cîrpă pusă la 
garderobă.

— Vorbiți liber ?
— Firește.
— Nu vă vine greu ?
— E o problemă de antrenament. 

Am șl un plan, dar cînd cunoști pro
blemele nu-i nevoie să-l consulți 
prea des.

—‘ Folosiți glume, proverbe, anec
dote ?

— După puteri și în măsura în 
care nu-s banalizate. Mi se pare im
portant să dezvolt la tineri un mod 
de exprimare propriu șl frumos. 
Dacă vrei să te arăți cu adevărat 
spiritual, le spun unora, atunci nu 
repeta mecanic expresiile „șmeche
rești“ ale altora : născocește tu, 
dacă poți, o vorbă de duh, nu fi pa
pagal.

— Ce ne facem dacă, citind artico
lul, unii dintre conferențiari vor 
spune : „Mă rog, interesante meto
de, dar mie nu-mi dă mîna, pentru 
că eu nu sînt pedagog de meserie".

— Eu v-am vorbit despre cîteva 
principii destul de generale, la în- 
demîna oricărui conferențiar. Să 
na gîndim puțin. Documentarea ? O 
poate face orice om cu oarecare pre
gătire generală. La nevoie, cînd 
nu știe unde să caute material pen
tru o anumită problemă, poate găsi 
ajutor la cabinetul de partid, poate

întreba un bibliotecar sau un om 
mai pregătit ; la noi, în Piatra, avem 
la Comitetul pentru cultură și artă 
o secție pentru conferințe.

— Dar ordonarea materialului și 
adaptarea lui ?

— Trebuie ceva muncă pentru gtu- 
dierea auditoriului, dar nu e o pro
blemă de nelrecut. Dacă omul e pa
sionat de problemele despre care 
vorbește, interesul său se va trans
mite și auditoriului. Și, cu cit de
pune această activitate mai des, mai 
sistematic, cu atît e mai exersat, îi 
vine mai ușor, lucrul e mai plăcut.

— Clar. Insă vorbitul liber ? Unii 
pot spune că n-au talent.

— Firește, m-am referit la mine, 
n-am dat o regulă. Există teme în 
care trebuie să consulți mereu date, 
există împrejurări diferite. Unii con
ferențiari exagerează însă în a- 
ceastă privință, afirmă că „n-au ta
lent“ încă înainte de a fi încercat. 
Un om normal, oricît ar fi de puter
nic, ca să afle dacă are sau nu ta
lent la înot, trebuie mai întîi să în
vețe înotul ; chiar dintre campioni, 
puțini au învățat din prima clipă. 
Veți fi de acord cu mine că în 
cursul unei zile obișnuite ceea ce 
caracterizează pe orice om este vor
bitul „liber", momentele cînd citește 
fiind o excepție.

— In concluzie, ce e esențial pen
tru activitatea unui conferențiar ?

— Sentimentul de răspundere ; de 
aci vine hotărîrea de a munci. Din 
muncă vine priceperea. Din price
pere vine lucrul bine făcut. Iar din 
lucrul bine făcut vin plăcerea și sa
tisfacția : plăcerea de a lucra bine 
și satisfacția de a vedea că munca 
dă roade în practică.

★

I-am mulțumit tovarășei Veronica 
Vicol. In timpul discuției noastre, 
care se desfășura în cancelarie, me
reu intrau și ieșeau diferiți profe
sori, în pauzele dintre o oră și alta. 
Erau viu interesați de ce se vorbește, 
se vedea asta clar ; cîteodată, se 
amestecau în discuție. M-am gîndit : 
fiecare dintre ei posedă o expe
riență ; ba, mai mult, metodele lor 
diferă. Un tînăr profesor iubitor de 
literatură va pune accent pe exemple 
culese din cărți, altul, mai vîrstnic, 
poate va apăsa pe lucruri întîm- 
plate în viața lui. Ar fi interesant 
de arătat cum fiecare adaptează pe 
măsura lui metodele generale.

Dar — cum spunea profesoara 
despre conferințe — într-un articol 
nu e bine să pui toate problemele 
dintr-odată.

SERGIU FĂRCAȘAN

T1EÆTR1E
TEATRE : Teatrul de Operă si Balet al 

R. p. Romîne : Giselle — (orele 11) i ca
valerul rozelor — (orele 19,30). Teatrul 
do stat de operetă: Paganini — (orela
10.30) ; Plutșșul de pe Bistrița — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „George Enes-
cu" (Sala mică a Palatului R.P. Romîne): 
Concert-lecție pentru elevi. „Beethoven 
(orele 10); Ciclul muzica de-a lungul 
veacurilor — pentru studenții Universi
tății București — (orele 20). (Ateneul R.P. 
Romîne): Concert simfonic. Dirijor :
Hans Swaroivsky . (Austria) (orele 11); 
Concert dat de orchestra populară „Bar
bu LăutSru“. Dirijor: Ionel Budlșteanu
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Orfeu în in
fern — (orele 10); Vicleniile lui Scapin
— (orele 15.30); Poveste din Irkutsk — 
(ore'.e 19,30). (Sala Studio): Mașina de 
scris — (orele 10); Siciliana — (orele 15); 
Ancheta — (orele 19.30). (Sala Palatului 
R.P. Romîne): Mașina de scris — (orele
19.30) Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru); Antoniu și Cleopatra — (orele 10); 
Pygmalion — (orele 15,30); Prima zi de 
libertate — (orele 19,30).. (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul Kel
tic și doamna Moon — (orele 10,30); Bă
ieții veseli — (orele 10); Patru sub un a- 
coporiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1): Mamouret — (orele 10); O sin
gur:; viață — (orele 10.30). (Sala Studio 
str. Alex. Sahia nr. 76). Fotbal — (orele 
15); Tache, Ianke și Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret, șl copii (Sala C. 
Miile): In fiocare seară de toamnă — (o- 
rele 10)i Cine a ucis — (orele 14): Logod
nicul de profesie se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertatea): Doi la aritmetică — (o- 
rele 10); Foștii copii — (orele 17); Mi
cuța Dorrit — (orele 20). Teatrul mun
citoresc c.F.R.-Gluieștl: Băiat bun, dar., 
cu lipsuri — (orele 10); Măria sa bărba
tul — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc d» 
Stat: Un proces neterminat — (orele 11). 
Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „ I. L. Caragiale" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Unchiul Vania — (o- 
rele 10,30); Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită — (orele 20). Teatrul re
gional București: Povestea Alexandrei 
Sokolova — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Ca la 
revistă — (orele 11 șl orele 20); (Sala 
Victoriei): Ocolul pămintului în 30 da 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri al C.C.S.: Visuri îndrăz
nețe — (orele 17 și orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu): Micul Muck — (o- 
rele 11). (Sala Academiei): Căluțul co
coșat — (orele 11). Circul de stat : Dre
sură veselă — (orele 9); Spectacol pre
zentat de Circul „Slavia" din rraga — 
(orele 16 și orele 20).

Ï-. ., « » iTrn mTTTTr cwemq-
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CINEMATOGRAFE : Noapte necruță
toare — cinemascop: Patria (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). O călătorie spre centrul 
pămîntului — cinemascop (ambele serii): 
G. Coșbuc (10; 14; 17; 20), Ștefan cel Mare 
(seria I — 10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mal 
(seria a IT-a — 9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Așa se fac cancelarii: Republica 
(10; 12; 14,30; 10,30; 18,45; 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). Rîul și moartea : rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19> 
21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Povestea unei nopți stranii : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (10,30; 18,30; 
20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grivlța 
15,30; 18; 20,30). Bunica Sabella: rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (9,30; 11,45; 
14; 10,30; 18,45; 21,15), 8 Martie (11; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Grivița (10; 12), Miorița 
(10; 12; 14; 10,30; 18,45; 21), 30 Decembrie 
(12; 15; 17; 19; 21). Dosarul furat: Flo- 
reasca (12; 16; 18,15; 20,30). Festival Cha
plin : Tineretului (0,15; 11,30; 13,45; 16 ; 
18,30; 21), înfrățirea între popoare (11,30; 
15,30; 17,45; 20,15), 23 August (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), Luceafărul (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Balada husarilor: Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Camelia: 
Central (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 (ru
lează în continuare de la orele 9.45 pînă 
la orele 15. după-amiază 16,45; 18,45; 20,30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (10: 11,30: 13). Clinele sălbatic 
Dingo: 13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), Aurel Vlajcu 
(11; 15; 17; 19; 21). Program de filme do
cumentare: rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Marile speranțe: ru
lează la cinematograful Maxim Gorki (11; 
15,45; 18,15; 20,45). Numai o glumă: Cul
tural (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). Fecioara: 
rulează la cinematografele C-tin David 
(11,30; 16; 18,15; 20,30), Munca (12; 15; 17; 
19; 21). Tinerii — cinemascop: rulează la 
cinematograful V. Roaită (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Marile familii: Unirea (11; 
16; 18; 20). Șapte dădace: Flacăra (12; 
16; 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 21), 
Drumul Serii (16; 18; 20). Moara diavolu
lui: rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (15; 17; 19; 20,45). Divorț ita
lian: Popular (9,30; 11,30; 14.15; 16,30;
10,45; 21). Din Argentina în Mexic: M. 
Eminescu (11,30; 15; 17; 19; 21). Inelele 
gloriei: rulează la cinematografele Iile 
Pintilie (16; 18; 20). 16 Februarie (14,30; 
10,30: 18,30; 20,30). Revista de la mlëzV|‘ 
nopții — cinemascop: Libertății (9.15. 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). Partea ta de 
vină: rulează la cinematograful G. Ba- 
covla (11,30; 15; 17; 19; 21). Cinci oameni 
la drum: rulează la cinematograful 
Olga Banele (15,30; 18; 20,30). Lupeni 29 
— cinemascop (ambele serii): B. Dela- 
vrancea (16; 18,45).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
mlsiunea pentru copil șl tlheretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
15,30 — transmisie de la stadionul „23 
August": repriza a II-a a meciului de 
fotbal dintre echipele Progresul — Mi
nerul și întîlnlrea dintre echipele Ra
pid — Petrolul. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Cîntă: Maria Butaciu, 
Adriana Codreanu, Benone Slnulescu a- 
companiațl de o formație din orchestra 
de muzică populară a Radlotelevizlunll 
dirijată de Radu VolnescU. 19,45 — Fil
mul artistic : „Frumoasa americană" —> 
o producție a studiourilor franceze. 21,13 
— „Pe aripile cîntulul șl dansului". In 
încheiere: Buletin de știri.

um va fi
Tvrsmeia

în cursul zilei de ieri vremea a fost M 
general umedă și închisă. S-a răcit u- 
șor în jumătatea de sud a țării. Cerul a 
fost mai mult acoperit. A plouat tempo
rar îh Oltenia și Banat șl cu totul izolat 
în Transilvania. In regiunea de munte 
a nins. Vîntui a suflat slab pînă la po
trivit cu intensificări pînă la tare în 
cîmpia Dunării și Dobrogea, predoml- 
nînd din est șl nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 13 grade la 
Sighișoara și minus 2 grade la Avrămenl 
șl Cotnari.

Pentru București vreme închisă cu ce
rul mai mult acoperit. Vîntui a suflat 
potrivit cu intensificări pînă la tare din 
nord-est. Temperatura maximă a aeru
lui a fost de 8 grade.

Pentru următoarele 3 zile. Vreme 
schimbătoare cu cerul noros în sudul 
țării și mai mult senin în rest. Vor 
cădea precipitații locale mai frecvente 
în sud. Vînt potrivit la început, apoi în 
general slab. Temperatura va crește u- 
șor la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse Intre plus 2 și minus 8 
grade, iar maximele între 2 și 12 grade. 
Ceață locală.

Pentru București vreme schimbătoare 
cu cer temporar noros. Vor cădea preci
pitații la începutul Intervalului. Vînt po
trivit la început apoi slab. Temperatura 

I va crește la sfîrșitul intervalului,
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Program 
duminical

BASCHET — sala Ho
rească, de la ora 9, me
ciuri feminine : I.C.F. — 
Olimpia ; Voința Buc. — 
Voința Tg. Mureș ; Ra
pid — Știința Buc.

FOTBAL — Stadionul 
„23 August” : Progre- 
•ul — Minerul (ora 
14,30), Rapid — Petro
lul (ora 16,15).

RUGBI — stadionul 
Dinamo : Dinamo — Fa
rul (ora 9) ; stadionul 
Gloria : Gloria —
C.S.M.S. (ora 11,30) ; 
stadionul Progresul : 
Progresul — Unirea (ora 
16).

VOLEI — sala Dina
mo, de la 8,30 : Progre
sul — Farul (lem.) : 
Steaua — C. S. M. S. 
(mase.) ; Progresul — 
Știința Galați (mase.) ; 
sala Ciulești, de la 8,30: 
Metalul — C.F.R. Timl- 
țoara (fem.) ; Rapid — 
C.S.M. Cluț (fem.) ; O- 
limpia — Petrolul 
(mase.).

Ieri la scrimă

întrecerile primei faza a campionatului republican de scrimă au continuat Ieri 
după amiază în sala da aport a Universității din București. La competiție s-au 
tntilnit ceâe mal buna floretlste. Printre concurente s-au numărat campioana 
mondială Olga Orban-Szabo, Marla Vicol șl alte floretlste binecunoscute.

Astăzi, cu tnceipere de la ora 9 dimineața, fn aceeași sală se vor Întrece spe
cialiștii probei de sabie.

In fotografie : pe planșă — Maria Vicol (stingă) șl Olga Szabo.
(Foto : R. Costln)

L&ILF-ț
BIM TOATĂ ȚARA

CONSULTAȚII TEHNICE. La fa
brica de confecții Brăila ee folo
sesc cu succes forme atractive șl 
bogate în conținut pentru popu
larizarea tehnicii noi. O aseme
nea formă o constituie consulta
țiile tehnice, în cadrul cărora se 
explică muncitorilor diferite pro
bleme legate de producție.

In ultima vreme Ou fost acor- 
dato muncitorilor și tehnicienilor 
numeroase consultații tehnice cu 
privire la modul de folosire la 
întreaga capacitate a noilor uti
laje cu care »»te înzestrată fa
brica.

*

PRIMII 30 000 DE PUI. La 
gospodăria de stat din Moșneni, 
raionul Negru Vodă, creșterea 
păsărilor este o ramură princi
pală de producție. Gospodăria 
dispune de o stație de incubație 
cu 5 incubatoare, avind o capaci
tate de 8 500 de ouă fiecare. Pen
tru adăpostirea puilor au fost a- 
menajate hale spațioase, încălzite 
pe timp răcoros cu raze infraroșii.

Anul acesta G.A.S. Moșneni își 
propune să scoată 400 000 de pui 
pe care-i va livra, în vîrstă de 
o zi, gospodăriilor de stat și co
lective din regiune. Pînă acum 
au luat drumul crescătoriilor 
30 000 de pui.

*
PLANTEAZĂ POMI. Gospodă

riile agricole colective din raio
nul Tr. Severin acordă o deose
bită atenție dezvoltării pomicul- 
turii. In ultima vreme, colecti
viștii au săpat peste 65 000 gropi, 
în vederea plantării cu pomi fruc
tiferi. La G.A.C. Căzănești s-au 
și plantat 1500 pomi, iar la 
G.A.C. Ostrovu Corbului circa 
1000. (de la Alex. Roată, cores
pondent voluntar).

Ï n câteva
Stațiile noastre de radio vor transmite, 

lncepînd din jurul orei 17,10, pe progra
mul I, repriza a doua a meciului de fot
bal Farul Constanța — Dinamo București.

★
După cum «-a mai anunțat, cel de-al 

27-lea campionat mondial de tenis de 
masă se va desfășura între 5 și 14 aprilie 
la Praga cu participarea a peste 700 de 
jucători și jucătoare din 52 de țări ale 
lumii. Niciodată pină acum in istoria cam
pionatelor nu s-a înregistrat un număr 
atit de mare de concurenți. întrecerile sa 
vor disputa concomitent la 16 mese în 
noul Palat al sporturilor. Capacitatea sălii, 
unde s-au desfășurat în 1962 campionatele 
mondiale de patinaj artistic și gimnastică, 
este de 18 000 locuri.

★
Tinărul halterofil sovietic Lev Babalaa 

a stabilit un nou record mondial de ju
niori la cat. ușoară, stilul „aruncat”, cu 
o performanță de 145,5 kg. Acest record 
a fost realizat în timpul meciului dintre 
echipele Universităților din Erevan și Te
heran, cîștigat de studenții sovietici cu 
scorul de 7—0.

*
Disputat In sala „Coubertin” din Paris, 

tn fața a peste 3000 de spectatori, meciul

Orientare fermă spre tehnologia modernă de turnare !
(Urmare din pag. I-e)

mașina de cusut „Ileana“ cu vechile 
mașini de cusut, se poate constata o 
diferență apreciabilă, fără a mai 
aminti de aspect care este mult îm
bunătățit. Un arbore motor turnat 
din fontă cu grafit nodular în for- 
me-coji este de aproape două ori 
mai ușor decît cel obținut prin for
jare, iar această diferență de greu
tate se manifestă în mod favorabil și 
asupra funcționării motorului.

Eficacitatea metodelor modeme da 
turnare sporește șl mai mult dacă 
materialele folosite sînt bine alese, 
dacă calitatea lor este corespunză
toare și sînt accesibile ca preț. Ast
fel, folosirea silicatului de sodiu în 
locul silicatului de etil la turnarea 
cu.' ajutorul modelelor ușor fuzibile 
reprezintă, la prima vedere, o eco
nomie bazată pe diferența de preț 
a celor două substanțe. Efectul eco
nomic este însă diminuat de preci
zia insuficientă a pieselor care ne
cesită uneori în acest caz prelu
crări mecanice, care în mod normal 
n-ar mai fi necesare. Rășinile ter- 
mo-reactive folosite la turnarea în 
forme-coji sînt încă scumpe, limi- 
tînd oarecum domeniul de aplicare 
a metodei.

Ca la orice perfecționare a tehno
logiei. și în cazul promovării meto
delor moderne de turnare este ne
voie să fie larg antrenate sculăriile. 
Nu odată, din cauza dificultăților le
gate de executarea — în cadrul scu- 
lăriilor — a diferite matrice, cochile, 
modele etc. se tărăgănează extinde
rea unor metode precise și moderne 
de turnare,

★

Din cele de mai sus se poate con
stata că în activitatea care se des
fășoară în întreprinderile construc
toare de mașini pentru promovarea 
metodelor moderne de turnare exis
tă încă mari posibilități de a păși și 
mai ferm, cu rezultate și mai 
bune, pe această cale. Studiul de 
resistematizare și specializare a 
turnătoriilor din cadrul Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma

de volei dintre echipele masculine ale 
R.P. Ungare și Franței s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (15—11) 10—15; 14—16; 
15—5; 15—2) în favoarea sportivilor ma
ghiari.

★
Stadionul de iarnă din Leningrad a 

găzduit un nou concurs atletic pe teren 
acoperit la care au luat parte fruntași ai 
atletismului sovietic. Rezultate tehnice : 
femei : înălțime : Cencik 1,70 m; greutate; 
Tamara Press 16,03 m; 60 m plat : Po
pova 7”3/10; bărbați : 60 m : Politiko și 
Arofikin 6"l/10; 600 m : Bulîsev 1’1.9” 
4/10; 1000 m : Karaulov 2’25”7/10; triplu 
salt : Zolotarev 16,19 m.

Un rezultat bun a obținut campioana 
olimpică Elvira Ozolina, care a aruncat 
sulița la 53,56 m. La ciocan, pe primul 
loc s-a clasat Rudenkov cu 62,57 m.

★
La cîteva minute după ce a fost decla

rat învins în fața lui Sugar Ramos, fostul 
campion mondial de box la cat. pană Da
vey Moore a leșinat în cabină în urma 
loviturilor grele primite la cap. El a fost 
internat în stare de comă la un spital din 
Los Angeles. Medicii au declarat că Da
vey Moore suferă de o comoție celebrală, 
starea sa fiind gravă.

*
In Palatul «porturilor din Tbilisi a în

ceput un mare turneu internațional de 
lupte libere, la care participă sportivi din 
R.P. Bulgaria, Iran, Finlanda, R.P. Romînă, 
R.D. Germană și U.R.S.S. Iată cîteva re
zultate : cat. muscă : Samedov (U.R.S.S.) 
b.p. Baev (R.P.B.); I-Iodabande (Iran) b. 
tuș minutul 4 Tapalagă (R.P.R.); cat. 
pană : Jaskari (Finlanda) b.p. Iablokov 
(U.R.S.S.); Seifpur (Iran) b.p. Kraus 
(R.D.G.h

★
In turneul internațional de tenis de Ia 

Menton (Franța) campionul maghiar Gu
lyas a dispus cu 6—3; 6—4 de Loizeau 
(Franța). Szikszay (R.P.U.) l-a învins cu 
6—3; 6—3 pe Licis (R.P. Polonă). Cox 
(Anglia) l-a eliminat pe Alvarez (Colum
bia) cu 6—4; 4—6) 6—3.

Botvinnik — Petrosian 1-0

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Me
ciul pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Mihail 
Botvinnik și Tigran Petrosian a în
ceput sîmbătă în sala Teatrului de 
Estradă din Moscova.

In prima rundă, cu piesele albe a 
jucat Petrosian. La jumătatea parti
dei, campionul lumii a preluat ini
țiativa, organizînd un puternic atac 
asupra poziției adverse. In criză de 
timp, Petrosian nu a găsit posibili
tăți de contra joc și s-a recunoscut 
învins la mutarea 41-a. Scorul este 
deci 1—0 în favoarea lui Botvinnik. 
Partida a doua se dispută luni.

șini, — alcătuit de LT.C.M.E. în 
lumina documentelor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și a Hotă- 
rîrii partidului și guvernului cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
producției — permite, printre altele, 
luarea unor noi măsuri de sporire 
substanțială a volumului de piese 
turnate prin metode moderne.

La ora actuală, în industria con
structoare de mașini cerințele pro
gresului, tehnica, impun să se asi
gure la cit mai multe piese, încă de 
la turnare, un volum minim de pre
lucrări prin așchiere. Spre acest as
pect trebuie să ne îndreptăm — după 
părerea mea — în primul rînd a- 
tenția și abia apoi spre dotarea sec
țiilor prelucrătoare cu cele mai pro
ductive mașini-unelte. In această 
privință sînt întrutotul de acord cu 
părerea exprimată de tov. ing. N. 
Popa, director tehnic al I.T.C.M.E., 
în articolul „Cîteva probleme ale 
promovării largi în producție a teh
nologiei moderne" publicat recent în 
ziarul „Scînteia" care arată, între 
altele, că „în prezent s-a dovedit a 
fi mai rentabil să se producă semi
fabricate în atelierele primare — în 
turnătorii și forje — cu adausuri mi
nime de prelucrare, care apoi vor 
avea nevoie de un timp mult mai 
mic de prelucrare în atelierele me
canice“. Diferitele metode tehnolo
gice avansate de turnare și utilajele 
modeme din turnătorii hotărăsc to
tul, ele asigurînd creșterea simțitoa
re a productivității muncii, prin mic
șorarea volumului de așchieri, o ca
litate și precizie ridicată a produse
lor, adausuri minime de prelucrare.

Avantajele aplicării metodelor 
moderne de turnare au fost sesizate 
de toți cei care se ocupă de progre
sul tehnic în industrie. Organizațiile 
de partid din uzine au încurajat și 
încurajează cu perseverență inițiati
vele luate în această direcție și ur
măresc îndeaproape sporirea conti
nuă a cantităților de piese turnate 
cu ajutorul metodelor moderne. Faza 
semi-industrială care se aplică încă 
în multe din turnătorii a constituit 
o școală bună pentru turnătorii 

împotriva represiunilor 
și a persecutării democraților

Consiliul Central al Sindicatelor și 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Muncitor din R. P. Romînă 
au trimis Tribunalului militar din 
Madrid telegrame prin care protes
tează cu energie împotriva proce
sului înscenat credinciosului fiu 
al poporului spaniol Pedro Ardiac. 
Totodată se cere imediata punere în 
libertate a lui Pedro Ardiac și a 
celorlalți luptători pentru cauza în
tregului popor spaniol. (Agerpres)

4r
Asociația juriștilor, Comitetul foș

tilor deținuți antifasciști și Uniunea 
ziariștilor din Republica Populară 
Romînă au trimis Conferinței inter
naționale pentru amnistierea gene
rală a deținuților și deportaților po
litici și pentru respectarea drepturi
lor omului în Grecia, care se des
fășoară la Paris, scrisori de salut și 
de solidaritate cu lupta pentru eli
berarea patrioților greci deținuți în 
închisori.

In scrisori se cere Imediata am
nistiere a deținuților politici și res
pectarea drepturilor democratice în 
Grecia. (Agerpres)

Pentru ocrotirea 
monumentelor naturii

La Casa oamênilor de știință din 
Capitală au avut loc în zilele de 
22—23 martie lucrările Consfătuirii 
anuale a consiliilor regionale de în
drumare pentru ocrotirea monu
mentelor naturii, organizată de co
misia monumentelor naturii de pe 
lîngă Prezidiul Academiei R. P. Ro- 
mîne.

Cu acest prilej s-a analizat acti
vitatea desfășurată anul trecut de 
consiliul din Capitală și de către ri
nele consilii regionale și s-a adop
tat planul de activitate pentru anul 
1963. (Agerpres).

INFORMAȚII
• Sîmbătă seara, la Ateneul R. P. Ro- 

mîne a avut loc un concert al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”, sub bagheta dirijorului austriac 
Hans Swarowskÿ, care se află la al doi
lea turneu în țara noastră. Concertul, 
care a cuprins Tripticul simfonic de Zeno 
Vancea și Simfonia a VIII-a de Anton 
Bruckner, a fost călduros aplaudat.

• Colectivul Teatrului muzical din Ga
lați a prezentat sîmbătă seara premiera 
spectacolului cu opera „Sărutul Gianitei” 
de I. Miliutin. Direcția de scenă este 
semnată de Panait V. Cottescu, artist 
emerit, iar conducerea muzicală aparține 
lui Cristofor Barbatti. Și-au dat concursul 
Elena Patrlchi, Nlneta Crainic, Laurențiu 
Buzilă, Ionel Miron, Jean Segall și alții.

noștri, a permis elaborarea unor 
tehnologii specifice diverselor ge
nuri de piese, a sădit încredere în 
noile metode. Problema care se pune 
acum este să se treacă la extinde
rea curajoasă a procedeelor mo
derne de turnare, să se resiste- 
matizeze unele turnătorii existente 
sau să se organizeze turnătorii spe
cializate, pornind de la studiul mai 
sus amintit al LT.C.M.E. în felul a- 
cesta uzinele constructoare de ma
șini vor dispune de cantități tot mai 
mari de piese de calitate superioară, 
la un preț de cost scăzut. In același 
timp, nu trebuie neglijată îmbună
tățirea metodelor de turnare în for
me de nisip, extinderea turnării în 
forme crude sau în forme întărite 
cu bioxid de carbon.

După părerea mea a sosit timpul 
să renunțăm cu totul la executarea 
manuală a miezurilor — care se mai 
practică pe alocuri — și să trecem 
la folosirea largă a mașinilor de 
împușcat (la miezurile mici și mij
locii) și aruncătoarelor de nisip (ia 
cele mari), cu folosirea rășinilor fu- 
ranice ieftine drept liant.

Toate acestea implică întărirea 
muncii de cercetare în elaborarea 
tehnologiei de turnare, în stabilirea 
materialelor care să fie folosite 
în întreprinderi. în extinderea 
metodelor moderne de turnare 
un rol însemnat îl au uzinele chi
mice, care ar trebui să-și însu
șească și să asigure cantitățile ne
cesare de materiale necesare aplică
rii unor asemenea metode. Astfel, 
ar fi util să șe însușească fabricarea 
silicatului de etil, a uleiului de si
licon și, mai ales, a rășinilor tura
nice. Este nevoie să fie elaborate și 
aplicate metode avansate de spăla
re a nisipurilor destinate formelor- 
coji și miezurilor, avind drept lianți 
rășinile furanice.

Sporirea volumului de piese turna
te cu ajutorul metodelor moderne va 
contribui în mod hotărîtor la creș
terea productivității muncii în con
strucțiile de mașini, la obținerea 
unor piese mai ieftine și de bună 
calitate.

Consfătuirea delegațiilor C. C. al P. C. Francez 
și C. C. al P. C. din Germania

BERLIN 23 (Agerpres). După cum 
a transmis postul de radio „Deuts
cher Freiheitssender 904“, la Berlin 
a avut loc la 20 și 21 martie o con
sfătuire intre delegația C.C. al Par
tidului Comunist Francez, în frun
te cu Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C., 
și o delegație a C.C. al Partidului Co
munist din Germania, condusă de 
Max Reimann, prim-secretar al C.C., 
consacrată luptei comune a clasei 
muncitoare și â tuturor oamenilor 
muncii din R. F. Germană și Fran
ța împotriva axei militare Bonn-Pa
ris.

In cursul schimbului de păreri, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate și frăție, cele două 
delegații au exprimat identitatea 
dintre punctele de vedere ale parti
delor lor în problema unității miș
cării comuniste internaționale pe 
baza marxism-leninismului și a do
cumentelor Consfătuirilor de la Mos
cova ale reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești frățești din 
anii 1957 și 1960.

Cele două partide au aprobat po
litica de pace a Uniunii Sovietice.

In urma consfătuirii, reprezen
tanții celor două partide au dat pu
blicității o declarație comună în care

Declarația C. C. al P. C. clin Portugalia
PARIS 23 (Agerpres). — într-o de

clarație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Portugalia, 
publicată în ziarul’ „L’Humanité”, 
se spune că forțele democrati
ce care se pronunță pentru răs
turnarea dictaturii fasciste a lui Sa
lazar au obținut succese în întărirea 
unității lor de acțiune.

Restabilirea libertăților democra
tice în Portugalia și ținerea de ale
geri libere, iată scopul principal co
mun care unește toate forțele de 
opoziție din Portugalia salazaristă.

Plenara C.C. al P.C 
din Ecuador

GUAYAQUIL 23 (Agerpres).— In 
orașul Guayaquil a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ecuador. Plenara a 
aprobat raportul Comitetului central 
executiv care analizează criza eco
nomică și politică prin care trece 
țara și relevă creșterea spiritului 
revoluționar al maselor.

Plenara a aprobat programul 
partidului comunist. Ea a reafirmat 
fidelitatea Partidului Comunist din 
Ecuador față de Declarațiile de la 
Moscova și hotărirea lui de a lupta 
pentru pace ți coexistență pașnică. 
La plenară s-a subliniat necesitatea 
de a se orienta lupta maselor în 
direcția cuceririi puterii politice în 
țară.

Participanțli la plenară au aprobat 
poziția pe care s-a situat Uniunea 
Sovietică în timpul crizei din Marea 
Caraibilor,

Răsfoind presa străină

„Teatrul pe Broadway“
Sub titlul „Teatrul Pe Broadway“ 

săptămânalul vest-german „DIE AN
DERE ZEITUNG" relatează, într-o 
corespondență din New York, aspec
te inedite cu privire la activitatea 
teatrală, care se concentrează pe 
una din căile principale ale mare
lui oraș american.

„Producătorul — se arată In cores
pondentă — provine de obicei din 
branșa „furnituri pentru croitorie", sau 
este un fost contrabandist de băuturi 
spirtoase care s-a retras la o odihnă 
binemeritată. Altădată, este un om care 
dispune da juficienfi bani pentru a-și 
ajuta prietena să-și creeza celebritatea 
sau care vrea să-și vadă numele alături 
da alfa nume ce apar mai des în ziar, 
spre necazul concurentei. Uneori e un 
om pasionat după jocuri da noroc. 
Căci și teatrul este un joc al hazar
dului, la care poți pierde ultimul ban 
sau î(i pofl umple buzunarele doldora. 
Riscul este același ca la mesele de joc 
din locelităfila Miami Beach sau Palm 
Beach..."

Cum ajungo o piesă să vadă lumi
nile rampei ?

„Pentru ca un producător să fie recu
noscut ca atare în cercurile teatrale, el 
trebuie să dispună de dreptul de a 
pune In scenă o piesă. Dar cum se 
ob(ine acest drept ? Foarte simplu : 
prin intermediul unui „play broker" (a- 
gent de bursă care se ocupă de plasa
rea pieselor — N. R.), Acesta achizi
ționează, fără discernămînt, diferite 
piese ; uneori, el comandă piese care 
trebuie executate „după măsură".

Dacă producătorul a găsit o piesă 
care-i convine, o cumpără : cumpără 
adică dreptul de a o reprezenta timp 
de un an.

Următorul pas este așa-zisul „rea
ding", adică citirea piesei în fața pre
supușilor oameni ai banului, denumiți, 
în jargonul teatral, „îngerii Broadway”4 
ului.

După citirea piesei urmează o dis
cuție anevoioasă. Financiarii fin, în a- 
devăratui sens al cuvîntului, soarta 
piesei în mîinile lor. Depinde de dibă
cia producătorului ca să aducă dife
ritele păreri la un numitor comun. Dacă 
nu reușește, reading-ul trebuie repetat. 
Tn cazul cînd „îngerii Broadway-ului“ 
spun definitiv nu, piesa se întoarce la

cheamă poporul francez și populația 
din R.F.G. la luptă împotriva pactu
lui militar încheiat de către de 
Gaulle și Adenauer.

Comuniștii din Franța și din Ger
mania occidentală — se spune în 
declarație — își sporesc eforturile 
în vederea dezvoltării pe scară lot 
mai largă a acțiunilor unite, în 
stare să zădărnicească complotul îm
potriva păcii.

Sub toate aspectele sale — militar, 
politic, social — tratatul dintre Ade
nauer și de Gaulle este îndreptat îm
potriva intereselor vitale ale celor 
două popoare. El este o alianță a 
războiului împotriva păcii, o alianță 
a reacțiunii împotriva progresului, o 
alianță a monopolurilor împotriva 
popoarelor.

Prietenia dintre popoarele german 
și francez nu poate să se bazeze pe 
cursa înarmărilor, pe alianța mo
nopolurilor și militariștilor, pe alian
ța militară împotriva țărilor socialis
te din Europa. Această prietenie poa
te lua naștere numai în urma efor
turilor unite ale poporului Franței și 
populației Germaniei occidentale, în 
lupta pentru pace și pentru destin
derea încordării internaționale, pen
tru dezarmare și coexistență pașnică 
în Europa și în întreaga lume.

Un mare pas înainte spre întărirea 
unității de acțiune a tuturor luptă
torilor democrați împotriva tiraniei 
lui Salazar l-a constituit conferința 
de la sfîrșitul anului trecut a re
prezentanților grupărilor democrati
ce de opoziție. Această conferință a 
dat un nou impuls acțiunilor de 
masă ale poporului portughez îm
potriva samavolniciei guvernului 
fascist.

P. C. din Portugalia cheamă 
la „întărirea unității forțelor opozi
ției, la crearea unei organizații pu
ternice care să cuprindă toate pă
turile populației, la intensificarea 
luptei maselor”.
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Instituirea de către autoritățile locale olandeze a unui impozit agri
col special a dus la agravarea situației țărănimii. In fotografie : auto
ritățile evacuează familia unui țăran din localitatea Veld, care n-a putut 
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play broker, iar producătorul trebuie 
să caule o nouă piesă.

Citirea piesei este urmată de trata
tive cu actorii principali, cu care se 
încheie initial învoieli neangajante, 
pentru că, înainte de foaie, trebuie 
găsit un teatru, iar acest lucru nu e 
chiar afît de ușor. Aproape toate tea
trele de pe Broadway se află în mîini
le unei singure familii — „dinastia 
Shubert" — cum este denumită aici.

Membrii familiei Shubert n-au fost 
nimic altceva decît proprietari de imo
bile și speculanți de terenuri. Posedînd 
17 tea’re pe Broadway, numeroase 
teatre în orașele de provincie, teatre 
care formează un lanf — de la lito
ralul estic pînă la cel vestic — și un 
capital de cîteva sute de milioane de 
dolari, această tamilie define o pozi
ție de monopol. Teatrele independente, 
care îndrăznesc să facă concurentă fa
miliei Shubert, fio că sînt ruinate, fie 
aduse în situafia de a fi cumpărate la 
un pref de nimic. Membrilor familiei 
Shubert le esle indiferent ce se prezin
tă în teatrele lor ; ceea ce contează 
pentru ei este profitul obfinut.

Să presupunem că, după lungi tra
tative, producătorul a reușit să ajungă 
la o înfelegere cu concernul Shubert. 
Acum el poate fixa z:ua premierei.

In timp ce se fac aceste pregătiri, 
producătorul trebuie să aibă grijă 
să-și procure no! capitaluri pentru a- 
coperirea cheltuielilor curente. Pentru 
aceasta este însă nevoie să se efec
tueze o vînzare intensă de bilete. In 
S.U.A. există un mare număr de clu
buri. Aceste cluburi sînt subordona
te unei organizații pe scară națională, 
care acționează ca împuternicită a 
tuturor cluburilor. De verdictul ei de
pinde soarta ulterioară a piesei. Ea 
poate să spună: „cumpăr 50 de specta
cole de duminică după-amiază“ sau 
„îmi pate rău, dar nu e o piesă pentru 
doamnele mele“. Mai poate însă să 
spună și altceva: „cumpăr următoarele 
20 de spectacole de mărfi seara cu con
diția ca actul trei să fie modificat“. Sau: 
„cumpăr, dar în actul doi trebuie intro
dus un balet, iar muzica baletului s-o 
scrie X sau Y“. Producătorul răspunde 
„da“ la toate. El nu urmărește decît să 
pună piesa în. scenă și să ob|ină de 
pe urma ei profiluri“.

O încercare de a continua 
politica războiului rece
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, a făcut lui J. Mc. Sweeney, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A., o declarație în care a subli
niat că „dacă guvernul S.U.A. urmă
rește să îngreuneze pe calea discri
minării în comerț dezvoltarea eco
nomică a U.R.S.S., acesta este un e- 
fort zadarnic".

Declarația se referă la măsurile 
guvernului S.U.A. pentru a obține 
din partea guvernelor R.F.G., Japo
niei și altor țări încetarea livrărilor 
de țevi de oțel cu mare diametru în 
U.R.S.S. Aceste măsuri sînt calificate 
ca o încercare „de a continua politi
ca războiului rece, de a ridica obsta
cole în calea slăbirii încordării in
ternaționale“. Faptele arată că este 
vorba de amestecul S.U.A. în rela
țiile U.R.S.S. cu terțe țări.

„Uniunea Sovietică, se spune în 
declarație, se pronunță pentru lăr
girea prin toate mijloacele a comer
țului mondial pe bază de egalitate 
în drepturi și avantaj reciproc și 
consideră că discriminarea în co
merț este o politică nerezonabilă".

înscenare judiciară împotriva 

unor pațrioți spanioli

MADRID 23 (Agerpres). — La Ma
drid se pregătește un nou proces îm
potriva unui grup de patriofi democrat! 
spanioli. Au fost trimiși în judecata tri
bunalului militar, după cum anunță 
agenfia „L'Union Française d'informa
tion“, Pedro Ardiac, membru al C.C. 
al P.C. din Spania și membru al Comi
tetului Executiv al Partidului Socialist 
Unificat din Catalonia, cunoscutul me
dic Gufieres Diaz și alfi luptători îm
potriva tiraniei fasciste, arestafi de că
tre polifia franchisfă.

Agenfia citafă anunță că în curînd 
auforită)ilo franchiste vor începe pro
cesul, de mult pregătit, împotriva lui 
Iulian Grimau, membru al C.C. al P.C. 
din Spania. In ciuda protestelor opiniei 
publice democratice din Spania și din 
întreaga lume, fasciștii intenționează să 
se răfuiască cu acesf patriot curajos, 
deși starea sănătății sale este înrăută
țită ca urmare a torturilor la care a fost 
supus în femnifele franchiste.

„Imperiul 
bananelor“
In presa americană, țările din ba

zinul Mării Caraibilor sînt de obicei 
denumite „republici bananiere“. Nu
mai că bananele, fio că se cultivă 
în Nicaragua, Costa Rica sau Sal
vador, sînt transformate în dolari de 
către cel mai mare trust de iructe 
din S.U.A. — „United Fruit Company“

Cartea „Imperiul bananelor", scri
să de doi oameni de știință ameri
cani, Keppe și Souzhill, furnizează 
o serie de date despre activitatea 
acestui mare trust. Plantațiile oale 
în țările Americii Latine însumează 
aproape un milion de hectare de 
pămînt de cea mai bună calitate.

Pentru transport, compania dispu
ne de o flotă proprie de 60 de vase, 
numeroase porturi, căi ferate și șo
sele. în aceste țări ea posedă și 
diferite întreprinderi industriale, 
precum și mine. Trustul, al cărui ca
pital se ridică la 500 000 000 dolari, e 
deservit de 60 de filiale. „Această 
puternică companie, scriu autorii 
cărții, îșf înăbușă concurenții, domi
nă guvernele, pune stăpînire pe 
căile ferate, pauperizează pe ță
rani, asuprește pe muncitori, luptă 
împotriva mișcării muncitorești or
ganizate și exploatează pe consu
matori“.

încă de la înființare (1899), „Uni
ted Fruit Company“ și-a început 
expansiunea asupra Americii Latine, 
sfera principală de acțiune fiind în
deosebi țările din bazinul Mării Ca
raibilor. Mat mult de 70 000 de mun
citori din aceste țări 
mei și copii — 
creze pe ) ’ 
12—14 ore pe zi 
ce să trăiască.

Acolo unde își 
tatea, „monstrul 
la monocultură 
respective ;

bărbați, fe- 
sînt nevoiți să lu- 

plantațiile trustului cîte 
. - -i pentru a avea din

desfășoară activi- 
verde“ condamnă 
economia țărilor 

fiind constrînse să 
practice numai cultivarea banane
lor, ele nu-și pot dezvolta alte sec
toare economice. Dominînd din 
punct de vedere economic, „United 
Fruit“ se amestecă și în politica țări
lor respective, acordînd protecție re
gimurilor dictatoriale, care-i servesc 
cu zel interesele.

Latino-americanii nutresc față de 
„United Fruit' o adîncă ostilitate, 
manifestată în diferite rînduri prin 
greve pe plantațiile sale, prin lupta 
pentru reforma agrară, pentru inde
pendența națională.

A. CONSTANTIN
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ITALIA : Aspecte din campania 
electorală

NOI ASPECTE AIE 
„ARMONIEI“ ATLANTICE
LONDRA 23 (Agerpres). — „Pre

zența lordului Home la Paris a fost 
plină de umilințe", scrie ziarul en
glez „Guardian“. Aeroportul Le 
Eourget, arată ziarul, nu a permis 
aterizarea avionului său decît cu o 
întîrziere de un sfert de oră. După 
aterizarea avionului, ministrul de 
externe englez nu s-a putut bucura 
de nici unul din onorurile care se 
fac miniștrilor care sosesc- în capi
tala Franței. Escorta de motociclete, 
care deobicei însoțește mașinile ofi
ciale, a fost retrasă în urma unui te
lefon dat de Ministerul de Externe 
francez. Ziarul relevă că asemenea 
măsuri nu sînt luate decît în urma 
ordinelor primite din partea unor 
autorități superioare. Automobilul 
lui Home a trebuit să-și facă singur 
loc prin aglomerația din centrul o- 
rașului. Pe de altă parte, ministrul 
de externe francez, Couve de Mutwil
le, nu a considerat necesar să parti
cipe la ședința Consiliului perma
nent al N.A.T.O. în cursul căreia 
și-a rostit cuvîntarea lordul Home.

Modul, cu totul neprotocolar, în 
care a fost primit Home la Paris 
este interpretat în capitalele occi
dentale ca o expresie a încordării la 
care s-a ajuns în relațiile dintre 
Franță și Anglia.

■ir
BRUXELLES 23 (Agerpres). — în 

zilele de 25 și 26 martie la Baden- 
Baden (Germania occidentală) va a- 
vea loc, sub președinția reprezen
tantului vest-german, o reuniune, a 
miniștrilor de finanțe ai celor 6 țări 
membre ale Pieței comune. — 
cum subliniază agenția 
Presse, în cadrul reuniunii 
discuta problema „armonizării poli
ticii fiscale, în special în domeniul 
impozitelor indirecte". Aceasta este 
prima întîlnire de la 29 ianuarie, 
dată care marchează eșecul tratati
velor de la Bruxelles în legătură cu 
cererea britanică de aderare la Piața 
comună. Reuniunea, după cum se 
știe, inițial a fost prevăzută pentru 
luna 
velor 
ea a 
dată.

La _________ .......
Marjolin, vicepreședinte al comisiei 
Pieței comtlne va face o expunere 
asupra conjuncturii economice a ce
lor șase țări.

Neliniștea cercurilor de afaceri 
din țările membre ale Pieței co
mune, ca urmare a intensificării pe
netrației capitalului american pe 
piețele vest-europene, va constitui o 
altă problemă ce vâ fi discutată în 
cadrul reuniunii. După cum trans
mite agenția France Presse, minis
trul francez al finanțelor va ridica 
această problemă în vederea elabo
rării unor principii menite să re
glementeze investițiile de capital a- 
merican în țările membre ale Pieței 
comune.

După
France 
se va

februarie, însă datorită rezer- 
unor membri ai comunității 

fost amînată pentru această

deschiderea reuniunii, Robert

Prezențe romînești peste hotare
O zl a R. P. Romîne 

la tîrgul internațional
de la Tripoli

LaTRIPOLI 23 (Agerpres). — 
Tirgul internațional de la Tripoli 
Libia — Ia care țara noastră par
ticipă anui acesta pentru prima 
oară cu un pavilion în care sînt 
expuse diierile produse ale econo
miei noastre și îndeosebi ale in
dustriei constructoare de mașini 
și petrochimice, a fost organizată 
o zi a R.P. Romine. Cu acest pri
lej, postul de radio Tripoli a trans
mis o conferință despre dezvolta
rea R.P. Romine în anii regimului 
de democrație populai ă. Conferin
ța a fost urmată de un program 
de muzică populară rominească. 
Cinematograful din incinta tîrgu- 
lui a prezentat filme documentare 
romînești. Directorul pavilionului

Ä.P. Romine a oferit o recepție, 
la care au participat oficialități și 
numeroși oameni de afaceri li- 
bieni.

Expoziție de arhitectură
la Bratislava

PRAGA 23 (Agerpres). — Sîm
bătă dimineața a avut loc în sala 
Institutului pentru construcții de 
mașini din Bratislava deschiderea 
expoziției de arhitectură romî- 
nească. Cuvîntul de deschidere a 
lost rostit de Viktor Uhliarik, 
membru al Biroului Uniunii ar- 
hitecților slovaci. La deschidere 
au participat Michalik Augustin, 
prim-locțiitor al Consiliului Na
țional Slovac, și alți reprezentanți 
ai organelor de stat, arhitecți, oa
meni de cultură și numeroși stu- 
denți. De asemenea, au fost pre- 
zenți reprezentanți ai consulatelor 
din Bratislava.

Marea grevă a minerilor francezi 
în cea de-a patra săptămînă

Valul de greve continuă sa
A-

se extindă și în alte domenii
citorii docheri au declarat că refuză 
să descarce vasele pentru transpor
tul cărbunelui pentru a-și manifesta 
astfel solidaritatea cu greva mine
rilor.

La marele centru de gaze naturale 
din Lacq, unde se extrage jumătate 
din cantitatea de gaze naturale din 
Franța, cei peste 3 000 de salariați 
au anunțat că își vor continua greva 
declarată pentru obținerea sporului 
de salarii.

Valul de greve continuă să se ex
tindă și în alte domenii : Sîmbătă au 
declarat ô grevă demonstrativă 
funcționarii de la oficiile poștale, 
continuînd astfel grevele de scurtă 
durată începute zilele trecute în a- 
cest sector de factorii poștali și de 
lucrătorii de la instalații și întreți
nerea liniilor telefonice.

Extinderea mișcării revendicative 
silește autoritățile să dea înapoi. Co
misia specială constituită încă de 
săptămîna trecută pentru a examina 
revendicările sindicatelor, și care 
și-a amînat cît mai, mult timp posi
bil întocmirea raportului, căutînd 
astfel să-i constrîngă pe muncitori 
să reia lucrul, a anunțat că și-a în
cheiat lucrările. Raportul a fost co
municat conducerii întreprinderilor

PARIS 23 — Corespondentul 
gerpres transmite :

Marea grevă a minerilor francezi 
a intrat în cea de-a patra săptămînă 
și continuă să fie sprijinită prin ma
nifestații de solidaritate de către 
cercurile largi ale populației. încer
cările autorităților de a sili pe mi
neri să reia lucrul s-au dovedit in
fructuoase. în diferite centre minie
re au loc manifestații ale greviștilor 
în care aceștia își afirmă hotărîrea 
de a lupta pînă la satisfacerea re
vendicărilor.

în același timp soțiile minerilor 
desfășoară o largă acțiune de spri
jinire a revendicărilor greviștilor. în 
cursul zilei de vineri la Lille a avut 
loc un miting la care au participat 
2 000 de femei. Mitingul s-a desfășu
rat sub lozincile „Guvernul să-i o- 
blige pe bancheri și capitaliști să 
plătească și se vor găsi bani pentru 
mineri „Vrem pîine pentru copiii 
noștri 1“. La miting a fost constituită 
o delegație de femei care a înmînat 
autorităților locale o rezoluție cu- 
prinzînd revendicările lor. O demon
strație asemănătoare a avut loc în 
orașul Lens.

Ziarele franceze relatează zilnic 
despre manifestațiile de solidaritate 
și despre campania desfășurată în 
păturile largi ale populației în spri-, naționalizate din industria carboni- 
jinul greviștilor. Sute de mii de 
franci au fost pînă acum strînși și 
expediați greviștilor prin contribu
ții voluntare ale muncitorilor și sa- 
lariaților din diferite ramuri ale e- 
conomiei. în portul Le Hâvre mun-

feră, căile ferate, uzinele de gaz și 
electricitate. In cursul săptămînii 
viitoare urmează să aibă loc consul
tări între reprezentanții conducerii 
acestor sectoare și reprezentanții 
sindicatelor.

în capitala statului Panama, poliția blochează accesul spre unire«- 
ritate, unde au loc demonstrații antiguvernamentale ale «tudenților.

Un mesaj al lui John Bemal
LONDRA 28 (Agerpres). — Prof. 

John Bemal, președintele executiv 
al Consiliului Mondial al Păcii, a a- 
dresat președintelui Braziliei, Gou- 
lart, șl generalului Luiz Gonzaga de 
Oliveira, președintele Comitetului 
de pregătire al Congresului latlno- 
american de solidaritate cu Cuba, c 
telegramă în care se spune :

„In calitate de organizator și parti
cipant la Congresul latino-american 
de solidaritate cu Cuba, care va avea 
loc între 28 șl 30 martie la Rio de 
Janeiro, vreau să-mi exprim admi

rația față de tot ceea ce face gu
vernul dv. pentru acest congres. Pot 
afirma că politica dv. de creare în 
America Latină a unei zone libere 
de arma nucleară și eforturile pe 
care le depuneți la Geneva pentru 
interzicerea experiențelor nucleare și 
dezarmare sînt sprijinite de milioane 
de partizani ai păcii din lumea în
treagă. Ca și dv. consider că toate 
litigiile internaționale trebuie rezol
vate pe calea tratativelor și că apă
rarea păcii și apărarea suveranității 
naționale sînt noțiuni inseparabile",

Vicepreședintele S.U.A. despre superioritatea U.R.S.S. 
in tehnica rachetelor și cercetarea Cosmosului

(Agerpres).WASHINGTON 23 . _ .
După cum anunță agenția United 
Press International, vicepreședintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a luat cuvîn- 
tul la 22 martie, la Clubul național 
pentru tehnica «rachetelor.

Comporînd succesele obținute de 
U.R.S.S. și S.U.A. în dezvoltarea teh. 
nicii rachetelor și cercetarea spațiu
lui cosmic, L. Johnson a subliniat că 
Uniunea Sovietică dispune de rache
te mai puternice decît S.U.A. Statele 
Unite, a subliniat el, încearcă să a- 
jungă din urmă Uniunea Sovietică,

dar „rușii lucrează în permanență la 
sporirea puterii rachetelor lor".

Referindu-se la lansarea de sate
liți artificiali ai Pămîntului, Johnson 
a spus că greutatea sateliților lan
sați de Uniunea Sovietică „depă
șește ou mult greutatea totală a sa
teliților lansați de S.U.A.“.

în privința zborurilor cu echipa), 
Johnson a afirmat că „U.R.S.S. se 
află, fără îndoială, în frunte atît prin 
timpul de zbor cit și prin totalitatea 
cunoștințelor dobîndite*.

Numeroaselor proteste pe care explozia nucleară franceză le-a 
provocat în lumea întreagă Ii s-a adăugat, la 22 martie, cel al Fede
rației Sindicale Mondiale. în aceeași zi, la Kampala, capitala statu
lui Uganda, sute de africani și-au exprimi indignarea în fața clădirii 
ambasadei franceze. „Un act irațional“, astfel a calificat ziarul bir
man „Avangard" detonarea bombei atomice franceze. Declarația fă
cută ieri de ministrul de război Messmer după care Franța va conti
nua experiențele cu arma nucleară fie în Sahara, fie în alt Ioc, 
apare ca o nouă nesocotire a voinței opiniei publice mondiale, clar 
exprimată în aceste zile, de a se pune capăt exploziilor nucleare de 
orice gon.

La Paris s-a deschis

(onfcrinfa inkmțioală pciiîru amnistierea 
deținuților politiei din Grecia

PARIS 23 Corespondentul Ager
pres transmite :

La 23 martie s-a deschis la Paris 
conferința internațională pentru 
amnistierea generală a deținuților și 
deportațiior politici și pentru res
pectarea drepturilor omului în Gre
cia. La conferință participă 140 de 
personalități — reprezentanți ai o- 
piniei publice din Franța, Anglia, 
Germania occidentală, Italia și din 
alte țări ale Europei.

Participanții la conferință au a- 
plaudat cu căldură pe eroul națio
nal al poporului grec, Manolis Gle- 
zos. în cuvântarea sa, el a exprimat 
sincere mulțumiri organizatorilor și 
tuturor participanților la conferință. 
Sper că această conferință, a spus 
el, va avea un rol însemnat în lupta 
pentru libertate și democrație în 
Grecia.

Prima zi a conferinței, prezidată 
de deputatul francez Louis Deschi- 
zeau, primar al orașului Chateau- 
roux, a fost consacrată prezentării a 
patru rapoarte. Rapoartele au fost 
prezentate de : André Leroy (Fran-

ța), secretarul comitetului de iniția
tivă, Romeo Ferucci (Italia), magis
trat la Curtea de conturi din Roma, 
Lawrence Pavitt (Anglia),'membru al 
Camerei Comunelor, I. Franck (Sue
dia), jurist.

Printre personalitățile franceze 
care și-au exprimat adeziunea la a- 
ceastă conferință figurează 
miniștri Paul Boncour și 
rius Moutet, Benoit Fraction, 
tar general al Confederației 
rale a Muncii, Georges Reynaud, se
cretarul Federației sindicale Force 
Ouvrière, profesorul universitar Ber
nard Lavergne, Eugenie Cotton, 
scriitorii Jean Paul Sartre, Jacques 
Madaule, Pierre Gascar, cineaștii 
Louis Daquin, Jean Paul Le 
nois, actrița Simone Signoret.

Din Anglia au anunțat că 
jină această conferință lorzii 
trand Russell, Boothby și Boyd-Orr, 
episcopii de Birmingham și Wool
wich, deputata laburistă 
Castle, deputatul liberal 
Thorpe, scriitorul Comp'ton 
zie și alte personalități.

foștii
Ma- 

secre- 
Gene-

Cha-

spri- 
Ber- '

Barbara
Jeremy 

Macken-

De ce a plecat von Brentano în S. U. A
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Fostul ministru al afacerilor externe 
al R.F.G., von Brentano, întreprinde 
o călătorie în S.U.A. Deși în calita
tea sa actuală de lider al fracțiunii 
parlamentare U.C.D. în Bundestag, 
von Brentano se află la Washington 
într-o vizită neoficială, el a avut în
trevederi cu .președintele Kennedy, 
cu ministrul de război, McNamara, 
și cu mal mulți membri influenți 
din Congresul S.U.A.

Ca emisar al politicii agresive a 
Bonnului, von Brentano a dus de 
fapt, în calitate „neoficială“, trata
tive care au continuat pe cele pur
tate de trimisul special al președin
telui Kennedy, L. Merchant, în Eu
ropa occidentală. „Am subliniat din 
nou, a declarat von Brentano, după 
întîlnirea cu președintele Kennedy, 
intenția noastră de a participa la 
proiectul forței nucleare atlantice și 
de a împărți cu ceilalți răspunde
rea". Se știe că sub formula „egali
tății răspunderii" militariștil vest- 
germani vor să obțină prin interme
diul participării la forța nucleară

atlantică accesul direct la armele de 
distrugere în masă.

Totodată, din discursul său la 
Clubul național al presei a reieșit că 
von Brentano a traversat Atlanticul 
pentru a potoli nemulțumirea diplo
mației americane față de colabora
rea tot mai strînsă dintre R.F.G. și 
Franța, după ce guvernul francez a 
manifestat un refuz categoric de a 
participa la forța nucleară atlantică, 
preferind constituirea unei „forțe de 
șoc“ proprii.

Vizita lui von Brentano în S.U.A. 
nu poate fi despărțită de situația in
ternă din R.F.G., unde lupta pentru 
desemnarea unui succesor la postul 
de cancelar, care devine vacant în 
toamna acestui an prin retragerea 
lui Adenauer, este în toi.

Or, von Brentano a fost desemnat 
ca principal „arbitru" pentru găsirea 
unui viitor cancelar și pentru apla
narea conflictului dintre Adenauer și 
vicecancelarul Erhard, iar în această 
privință „sfaturile" primite la Wa
shington nu pot fi, bineînțeles, tre
cute nicidecum cu vederea.

MOSCOVA. La 23 martie a placat 
apre Djakarta mareșalul Uniunii 
Sovietice, R. I. Malinovski, minis
trul apărării al U.R.S.S., care va 
face o vizită in Indonezia la invi
tația generalului Nasution, locțiitor 
al ministrului prim pentru pro
blemele apărării șl securității na
ționale, șeful statului major al 
forțelor armate indoneziene. După 
vizita in Indonezia, mareșalul Ma- 
linovski va face o vizită oficială în 
Birmanla, la invitația generalului 
Ne Win, președintele Consiliului 
Revoluționar, ministrul apărării el 
Birmanie!.

dreptul la autodeterminare al al
tor popoare, a spus el, apărăm tot
odată propriul nostru drept la 
todeterminare.

Seminar studențesc
internațional

au-

13RIO DE JANEIRO. Intre 7 și 
aprilie va avea loc in orașul Sal
vador din Brazilia un seminar stu
dențesc în legătură cu situația din 
țările insuficient dezvoltaté. Potri
vit agenției, obiectivul acestui se
minar este organizarea luptei stu
denților din țările slab dezvoltate

din Isleworth (în apropiere de 
Londra) au declarat o grevă de 
24 de ore In semn de solidaritate 
cu profesorii englezi care luptă 
pentru majorarea salariilor. Stu
denții au manifestat pe străzile 
Londrei șl au remis la Ministerul 
Educației o petiție In care pro
testează împotriva lipsei de dorin
ță a ministrului Boyle de a sa
tisface revendicările profesorilor.

LIBREVILLE. Pe continentul 
african continuă să sosească noi 
grupuri de „voluntari" americani 
din așa-numitul „Corp al păcii” pe 
care presa statelor independente

LEOPOLDVILLE. Senatul Repu
blicii Congo a adoptat la ședința ia 
din 22 martie o rezoluție care reco
mandă să se facă ordine în servi
ciul de informații al țării și atrage 
îndeosebi atenția asupra necesității 
de a se interzice publicarea în zia
rele congoleze a articolelor tenden
țioase și calomniatoare și de a se 
deferi justiției pe autorii acestor ar
ticole. Senatul s-a pronunțat pen
tru eliberarea din funcția pe care 
o deține a actualului secretar de 
stat pentru problemele informației, 
care poartă răspunderea pentru si
tuația care domnește în presa con
goleză.

RIO DE JANEIRO. Agenția 
Prensa Latina relatează că Mi
guel Arraes, guvernatorul statului 
brazilian Pernambuco, a declarat 
că Brazilia trebuie să întrețină re
lații comerciale cu toate țările lu
mii, fără să admită concesii poli
tice care să afecteze viața internă 
« țării și modul ei de trai. Apărînd

C U R-T
împotriva imperialismului ?i colo
nialismului și pentru dezvoltarea 
națională. La seminar vor partici
pa reprezentanți ai organizațiilor 
studențești și de tineret din 
treaga lume.

ISTANBUL. Săptămînali/I 
„Yon“ a publicat un articol în 
condamnă dominajia monopolurilor 
petroliere străine în Turcia, arătînd 
că aceste monopoluri objin mari pro
filuri de pe urma exploatării resur
selor naturale ale Turciei țj a vînzării 
produselor în jară. „Marile monopo
luri petroliere occidentale, scrie săp- 
tămînalul, sugrumă industria petro
lului din Turcia".

tn-

turc
care

LONDRA. Aproape 500 de stu- 
denți de la Colegiul pedagogic

din Africa l-a botezat pe bună 
dreptate „corpul spionilor”. După 
cum anunță corespondentul agen
ției France Presse, la 21 martie a 
sosit la Libreville — capitala șta
ifului vest-afrioan Gabon — un nou 
grup de asemenea „voluntari”. 
Acest grup, format din 38 de per
soane, va participa la crearea unui 
așa-zis centru cultural.

JOHANNESBURG. Agenția Fran
ce Presse relatează că. la 22 martie 
tribunalul din Queenstown (Repu
blica sud-africană) a condamnat 
la moarte doi africani, iar alți 18 
la închisoare pe termen între 20 și 
25 de ani. Cei 20 de africani au 
fost condamnați sub pretextul că 
ar fi încercat să asasineze pe unul

Au mai rămas doar o lună și cî- 
teva zile pînă la 28 aprilie, data 
fixată pentru ținerea alegerilor ge
nerale din Italia.

începând din 1947 șl pînă astăzi, 
toate guvernele care s-au aflat la 
cîrma Italiei au fost formate pe sche
letul partidului democrat-creștin. Ul
tima coaliție guvernamentală, așa 
numită de „centru-stînga“, includea 
partidele democrat-creștin, social
democrat și republican și avea tot
odată sprijinul parlamentar al parti
dului socialist, care nu făcea parte 
din guvern. După 
sînul coaliției de 
formulă la care s-a 
face față presiuni
lor maselor popu
lare. a ieșit la i- 
veală încă de la 
sfîrșitul anului tre
cut o criză politică 
caracterizată printr-o situație tot mai 
dificilă a partidului democrat-creștin. 
Tocmai aceasta a dus la dizolvarea 
parlamentului înainte de termenul 
prevăzut și la fixarea noilor alegeri.

în noua campanie electorală, prin
cipalele forțe politice care se înfrun
tă sînt din nou partidul democrat- 
creștin și Partidul Comunist Italian.

Cum își duce campania primul 
dintre aceste partide ? Acum cîteva 
zile, ziarul „Paese Sera" a publicat 
textul unui raport secret întocmit de 
un expert american, angajat cu o 
mare retribuție în dolari de condu
cerea partidului democrat-creștin 
pentru orqanizarea propagandei 
electorale. însuși faptul că s-a sim
țit nevoia de a se recurge la un ast
fel de „expert" demonstrează lipsa 
de încredere cu care pășește în ac- 
tuqja confruntare cu alegătorii par
tidul democrat-creștin. Arătînd, în
tre altele, că „alegătorul trebuie 
să aibă Impresia că el deține 
un rol" și preconizând deci in
ducerea în eroare a opiniei pu
blice, raportul formulează anumite 
puncte de vedere asupra partidului 
democrat-creștin și a politicii sale. 
El începe prin a constata că „parti
dul democrat-creștin este în general 
un partid prost văzut", și termină 
prin concluzii din care rezultă că în
tregul efort trebuie concentrat în a 
prezenta acest partid drept „tînăr“, 
activ, neuzat de perioadele de gu- 
vernămînt, și, în sfîrșit, ca partid 
„care știe să-i combată pe comu
niști".

Anticomunismul este o temă con
stant întîlnită în campania electorală 
a partidului democrat-creștin, și nu 
numai a acestui partid. Trebuie spus 
că, alături de democrat-creștini și 
de perfidele extremei drepte sau de 
partidul social-democrat, și anumiți 
lideri ai partidului socialist, care 
este irămîntat de curente diverse, se 
asociază acestui cor.

Dacă anticomunismul este astăzi o 
temă comună a partidelor coaliției

cum se știe, în 
„centru-stînga", 
recurs pentru a
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guvernamentale, nu înseamnă însă 
că între programele acestora nu 
există divergențe. Chiar în sînul 
partidului democrat-creștin s-au 
accentuat contradicțiile între di
feritele curente, iar partidul în an
samblu se străduiește din răsputeri 
să-și 'asigure sprijin în alegeri atît 
din partea dreptei cît și a adepților 
iormulef de „centru-stînga“. Ambele 
curente s-au unit acum în încerca
rea de a păstra monopolul politic al 
puterii pentru partidul democrat- 
creștin în care marile monopoluri 
italiene văd pe cel mai bun apără
tor al intereselor lor.

Faptul cel mai evident este că nici 
' unul dintre parti

dele care își des
fășoară campania 
electorală afișînd 
o poziție antico
munistă nu a pre

zentat încă alegătorilor un pirogram 
concret de măsuri pentru rezolvarea 
grelelor probleme politice și econo
mice care stau în fața țării. De pildă, 
adjunctul secretarului general al 
partidului democrat-creștin, Scaglia, 
a expus zilele trecute într-o cuvîn
tare poziția partidului său. S-'a făcut 
auzită din nou concepția despre 
așa-zisul „interclasism" — încercare 
de a afirma că atît patronii cît și 
muncitorii din uzinele lor, atît 
moșierii cît și țăranii care le lucrea
ză pămîntul ar urmări aceleași in
terese. în fapt, această concepție 
este folosită în apărarea intereselor 
claselor exploatatoare. Pe plan ex
tern s-a făcut reclamă „atlantismu- 
lui", implicînd aderarea fără rezerve 
a țării la noua strategie nucleară 
americană, plină de riscuri pentru 
însăși Italia. în- ce privește relațiile 
partidului creștin-democrat cu parti
dul socialist, se pune drept condiție 
ruptura totală între acesta din urmă 
și partidul comunist, însoțită de a- 
menințarea că, dacă aceasta nu se 
va întîmpla, „democrat-creștinii nu 
vor putea decît să opună un nu ca
tegoric colaborării cu socialiștii". De 
altfel presiunile democrat-creștinilor 
asupra partidului socialist au și a- 
vut unele efecte, deși, după cum se 
știe, tendințele liderului socialist 
Nenni de a accepta compromisul cu 
democrat-creștinii întîmpină împotri
virea crescîndă a curentului de stin
gă din sînul partidului socialist.

Spre deosebire de toate celelalte 
partide politice din Italia, partidul 
comunist își desfășoară campania 
electorală înfățișând alegătorilor un 
vast program privind înfăptuirea 
unor revendicări esențiale ale mase
lor muncitoare. Programul militează 
de asemenea pentru o politică ex
ternă de pace, care să slujească in
tereselor vitale ale poporului ita
lian. Acest program găsește un pu
ternic ecou în mase populare dintre 
celg mai largi.

GIORGIO PASTORE

Actualitatea austriacă
După cum «3e știe, cu peste patru 

luni în urmă, mai precis la 18 no
iembrie 1962, populația Austriei s-a 
prezentat în fața urnelor. Rezultatul 
alegerilor parlamentare nu s-a deo
sebit prea mult de acelea din tre
cut. Cele două partide, populist și 
socialist, au obținut din nou majo
ritatea și urmau să formeze, ca și 
în trecut, coaliția guvernamentală. 
Numai că nici pînă în prezent noul 
guvern nu a fost format.

Ziarele vieneze 
despre tratativele 
care se duc pen
tru constituirea 
guvernului și des
pre cauzele care 
au împiedicat pînă 
acum realizarea unei înțelegeri între 
cele două partide. Se remarcă fap
tul că de la început — chiar din pe
rioada campaniei electorale — ari
pa de dreaipta a partidului populist 
s-a declairat împotriva continuării 
coaliției guvernamentale în forma 
anterioară, iar după anunțarea re
zultatului alegerilor s-a pus deschis 
problema elaborării unei noi con
venții dg coaliție. Populiștii, care au 
obținut oîteva mandate în plus în 
noul parlament față de socialiști, 
susțin că aceștia din urmă trebuie să 
cedeze un minister și anume minis
terul de externe deținut pînă acum de 
unul din liderii partidului socialist,
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relatează zilnic

dr. Kreisky. In aceasta constă princi
pala divergență ivită între cele două 
partide. Cînd, după discuții îndelun
gate dr. Gorbach, președintele par
tidului populist și cancelarul țării, 
s-a arătat oarecum dispus să accep
te propunerile socialiștilor, adică 
Ministerul de Externe să le rămînă 
acestora cre.îndu-se în schimb pen
tru partidul populist un nou mi
nister, care să aibă mină liberă în 
tratativele pentru asocierea Austriei 
la Piața comună—aripa de dreapta
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a populiștilor s-a 
opus cu înverșu
nare unei astfel 
de soluții. Tratati
vele au intrat în 
impas. Acum ele 

și se pare că sînt

dintre agenții guvernului rasist. 
Se anunță, de asemenea, că la 23 
martie a început la Pretoria pro
cesul intentat unui număr de 42 de 
patrioți din Republica sud-africa- 
nă, membri ai Congresului național 
african, interzis de autorități.

HAVANA. Osvaldo Dorticos, pre
ședintele Cubei, membru al secre
tariatului conducerii naționale a 
O.R.I., însoțit de Emilio Aragones, 
membru al secretariatului condu
cerii naționale a O.R.I., și de alte 
persoane oficiale au făcut o călă
torie prin provincia Camaguey. Ei 
s-au interesat de problemele con
strucției de partid, de mersul lu
crărilor pentru recoltarea trestiei 
de zahăr și de aprovizionarea 
populației acestei provincii. După 
ce s-au interesat de aceste proble
me în diferite raioane ale provin
ciei, în orașul Camaguey a avut loc 
o consfătuire a reprezentanților a 
zece birouri raionale ale Partidu
lui unic al revoluției socialiste, în 

acadrul căreia Osvaldo Dorticos 
rostit o amplă cuvîntare.

Acuzați de activitate
subversivă

LONDRA. După cum anunfă co
respondentul agenfiei Reuter din 
Forflamy (capitala Republicii Ciad), la 
22 martie au fost arestafi cinci membri 
de seamă ai guvernului și parlamen
tului Republicii Ciad, acuzafi de acti
vitate subversivă. Printre cei arestafi 
se află Mahamat Abdelkrim, președin
tele Adunării Nationale a republicii, 
șl Abo Nassour, ministru de stat.

au fost- reluate 
în faza finală.

Evident, tratativele cu privire la 
formarea noului guvern și diver
gențele ivite nu pot fi reduse la ten
dința celor două partide de a deține 
un portofoliu ministerial sau altul. 
Se poate afirma că divergențele au 
fost atît de accentuate în primul 
rînd datorită unor puncte de vedere 
diferite ale celor două partide față 
de un șii de probleme importante 
care afectează viitorul țării. In a- 
ceastă ordine de idei trebuie men
ționată în primul rînd problema a- 
socierii Austriei la Piața comună.

După cum se știe, în această țară 
există forțe influente care ar dori 
să antreneze Austria pe această 
cale. Dintre ele iac parte și cercu
rile de dreapta ale partidului popur 
list, etrîns legate de capitalul vest- 
german. Tocmai sub înriurirea aces
tor cercuri, unele ziare publică co
mentarii în care, scoțînd la iveală 
unele aspecte negative din econo
mia țării, aiirmă că numai asocie
rea la Piața comună ar fi salvatoare 
pentru economia austriacă. în legă
tură cu toate acestea săptămânalul 
,,Deir Rundblik“ scrie : „Din păcate, 
stăruința din Austria pentru adera
rea la Plaja comună este hotărîtă 
și îndrumată exclusiv de interesele 
de profit ale unora. Nu economia 
noastră, adică economia națională 
necesită această orientare dăună
toare neutralității, cl o doresc doai 
unii legați strâns de interesele capi
talului străin'.

Dar perspectiva asocierii la Piața 
comună creează pentru Austria nu 
numai riscuri de ordin economic — 
drum liber concurenței marilor mo
nopoluri străine — cl și de ordin po
litic.

Tot mai mulți austrieci își dau 
seama că această perspectivă ar 
da o grea lovitură politicii de neu
tralitate a țării și ar fi echivalen
tă cu alăturarea ei unei alianțe în 
care rolul conducător este deținut do 
militariștii vest-germani.

De aceea în rîndurile opiniei pu
blice din Austria se întărește curen
tul pentru apărarea și consolidarea 
politicii de neutralitate, care răspun
de intereselor reale ale țării.

ȘTEFAN DEJU
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