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La sonde - intervenții 
rapide și de bună calitate

In schelele petroliere din regiunea 
Ploiești se aplică cu succes iniția
tiva de a efectua la sonde inter
venții rapide și de bună calitate, 
în primul trimestru al anului, son
dorii brigăzilor de intervenții apar- 
ținînd Trustului de extracție Ploiești 
au efectuat numai lucrări de bună 
calitate și cu cheltuieli mai mici 
față de deviz. Totodată, ei au redus 
timpul necesar executării interven
țiilor cu aproape 5 la sută față de 
cel planificat, prelungind astfel du
rata de funcționare a sondelor. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de petroliștii schelelor Boldești, Cîm- 
pina și Băicoi. Aplicarea acestei 
inițiative asigură buna funcționare 
a sondelor și contribuie astfel la 
creșterea producției 
bunătățirea calității

Pentru a răspîndi 
intată a brigăzilor 
fruntașe în această acțiune, în sche
lele ploieștene au fost organizate 
în ultimul timp schimburi de expe
riență, vizite, conferințe etc., care 
au dus la generalizarea inițiativei.

de țiței, la îm- 
acestuia. 
experiența înct- 
de intervenție
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DE PESTE HOTARE

^fiärorgan al Comitetului Central al P.M.R

cilin- 
înaltă 
unor

Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Preajba-Tg. Jiu, în 
secția de fabricare a plăcilor aglome
rate. Muncitorul Constantin Pilea, dl- 
rijînd de la un tablou de comandă 
linia de finisare a plăcilor aglome-

că îm- 
activul

înaintează lucrările 

de foarte înaltă

pe șantierul liniei electrice 

tensiune Luduș—Halmeu

între altele, fapte intere- 
din munca activului fără
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Corespondenții voluntari ne rela
tează, 
sânte 
partid la sate. Tov. Virgil Cîrlig. 
activist al Comitetului raional de 
partid Gilort, ne scrie 
bunătățirea muncii cu 
fără partid a avut o puternică 
înrîurire asupra atragerii masei largi 
a colectiviștilor la acțiunile desfă
șurate pentru întărirea G.A.C. din 
Ciocadia. Aici, celor 125 tovarăși 
din activ li se încredințează sarcini 
concrete și sînt ajutați să le înde
plinească ; 45 dintre ei urmează 
cursurile învățămîntului de partid ; 
în fața lor se țin cu regularitate con
ferințe despre principiile de organi
zare și politica partidului. Comuniști 
cu experiență politică și autoritate 
ajută fiecare pe cîțiva colectiviști 
din activ să-și însușească principiile 
de bază ale politicii partidului. In
structorul teritorial Petru Verigă në 
informează despre felul cum s-a în
tărit organizația de bază din G.A.C. 
Băile, raionul Făurei, prin. primirea 
în rîndurile ei a celor mai înaintați 
colectiviști din activul fără partid.

Alcătuit din colectiviști, mecani
zatori și lucrători fruntași din 
S.M.T. și G.A.S., din cei mai pricepuți 
șefi de echipe, brigadieri din gos
podării colective, învățători, agro
nomi, zootehnicieni și medici, oa
meni cu prestigiu în rîndurile ma
selor, care se află în primele rîn- 
duri aj’e luptei pentru înflorirea a- 
gricultiirii socialiste și muncesc fără 
preget pentru înfăptuirea politicii 
partidului, activul fără partid este 
un ajutor de nădejde al organizații
lor de partid de la sate. însemnăta
tea deosebită a activului fără partid 
constă în aceea că el contribuie în- 
tr-un mod cît se poate de eficace la 
realizarea unei legături permanente, 
trainice, a organizațiilor de bază cu 
masele, la mobilizarea oamenilor 
muncii de la sate pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid cu 
privire la dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii socialis
te, întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective, crește
rea continuă a producției agricole.

Roadele muncii cu activul fără 
partid se reflectă în întreaga activi
tate a organizațiilor de partid de la 
sate. In regiuni .ca Argeș, Cluj, 
București, Galați, Bacău, de pildă, 
datorită grijii organelor de par
tid pentru alcătuirea și îndruma
rea activului fără partid, au cres
cut influența și forța de mobilizare 
a organizațiilor de bază din gospo
dăriile colective, din gospodării dc 
stat și S.M.T.-uri, s-au întărit rîn
durile lor.

Alcătuirea unui activ format din 
oameni ai muncii înaintați, care do
vedesc prin fapte că sînt luptători 
hotărîți pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, este însă numai 
primul pas. Hotărîtor pentru ridica
rea la un nivel înalt al muncii ac
tivului fără partid este ca organi
zațiile de partid să-l folosească în 
mod permanent, nu doar cu prilejul 
unor campanii.

Multe organizații de partid au a- 
cumulat o experiență prețioasă în a- 
cest domeniu. Organizațiile de bază 
sătești din raionul Săveni au un ac
tiv fără partid compus din circa 
3 000 de tovarăși, din care peste 800 
de femei. Cea mai mare atenție s-a 
acordat muncii cu activul fără partid 
din gospodăriile colective unde nu 
existau organizații de bază sau unde 
acestea erau slabe numeric ; a- 
cum, cea mai mare parte a or
ganizațiilor de bază din raion s-au 
întărit. în organizațiile de bază din 
G.A.C. Rădăuți, Miorcani, Știubieni, 
Vorniceni, G.A.S. Dîngeni și altele, 
se încredințează tovarășilor din ac
tivul fără partid sarcini pe linia
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Grijă pentru tractoriști

PAȘCANI (coresp. „Scînteii“). - 
Colectiviștii din 
ionul Pașcani, 
brigada de 
S.M.T.-ul care 
dărig lo<r o 
înzestrat-o cu 
Alături au 
unde mecanizatorii vor putea efec
tua lucrările de reparații la mașini 
și tractoare. Pentru ca în campanii
le agricole lucrările să se desfășoa
re la timpul optim și în condiții 
bune, colectiviștii au luat măsuri 
ca tractoriștilor să Ii se pregătească 
zilnic mîncare caldă, iar în perioa
dele de vîrf să le fie dusă masa la 
cîmp. Intr-o consfătuire organizată 
zilele acestea cu tractoriștii pentru 
stabilirea sarcinilor ce le revin în 
campania de primăvară, aceștia, în 
semn de mulțumire pentru condițiile 
create, s-au angajat să execute toa
te lucrările necesare cît mai bine.

. comuna Moțca, ra- 
au construit pentru 
tractoriști de la 
deservește gospo- 

casă pe care au 
mobilierul necesar, 
ridicat un atelier

desfășurării muncii politice 
masă pentru întărirea gospodării
lor și creșterea producției agricole ; 
membrii birourilor organizații
lor de bază și alți membri de par
tid cu experiență ajută cîte 3—4 
tovarăși din activul fără partid să-și 
îmbogățească cunoștințele politice. 
Deosebit de important e faptul că 
peste 860 dintre acești tovarăși ur
mează învățămîntul de partid, audia- 
ză expuneri pe teme referitoare la 
principiile de organizare și la pro
blemele actuale ale politicii partidu
lui, ceea ce contribuie la ridicarea 
nivelului lor politic, ideologic, la e- 
ducarea lor partinică.

Cum poate fi asigurat un înalt 
grad de eficacitate a muncii activu
lui ? în primul rind, cultivînd în 
rîndurile acestuia deprinderea cu 
organizarea și disciplina de partid, 
cu o activitate obștească permanen
tă. Un rol hotărîtor în această pri
vință are sarcina de partid — ea for
mează oamenii ca luptători politici. 
Viața arată ce mare însemnătate e- 
ducativă are încredințarea de sarcini 
concrete, permanente sau tempora
re, pe măsura pregătirii și posibili
tăților tovarășilor din activul fără de 
partid. în muncă, în activitatea 
practică pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate, cresc maturitatea 
politică, spiritul de răspundere par
tinică al tovarășilor din activ. Cum 
sînt îndeplinite sarcinile încredința
te ? Ce ajutor să fie acordat fiecă
rui tovarăș din activ ? în ce direc
ție să fie îndrumat să se pregăteas
că ? Prin ce mijloace să fie spriji
nit să-și însușească trăsăturile poli
tico-morale proprii comuniștilor ? — 
iată probleme de care sînt chemate 
să se preocupe permanent organiza
țiile de bază.

Exemplul personal al comuniștilor 
în muncă și în activitatea obștească, 
grija lor pentru educarea partinică a 
tovarășilor din activ, pentru stimu
larea inițiativei lor creatoare au o 
însemnătate deosebită. Rezultate 
bune dă formarea unor colective, al
cătuite din membri de partid și to
varăși din activul fără partid, pen
tru studierea posibilităților de dez
voltare a diferitelor ramuri de pro
ducție ale gospodăriilor colective. 
Propunerile făcute de asemenea co
lective au contribuit la îmbunătăr 
țirea activității sectorului legumicol 
în G.A.C. Văcăreni, raionul Măcin, 
la creșterea producției de lapte în 
G.A.C. Vărgata, raionul Tg. Mureș.

Experiența arată că nivelul mun
cii activului fără partid, participa
rea sa la acțiunile întreprinse de or
ganizațiile de bază, sînt determina
te de pregătirea sa politică. Cu cît 
crește conștiința politică a tovarăși
lor din activ, cu cît își îmbogățesc 
cunoștințele, cu atît mai eficace, mai 
rodnic este aportul lor la viața or
ganizației de bază. Mijloacele care 
stau în această privință la îndemîna 
organizațiilor de bază sînt multiple : 
adunările deschise de partid, diferi
te forme ale învățămîntului de 
partid, propaganda prin conferin
țe, citirea în colectiv a presei, 
învățămîntul agrozootehnic. Cu mult 
interes sînt urmărite expunerile ți
nute în fața activului pe teme refe
ritoare la rolul partidului și tradi
țiile lui eroice, principiile de orga
nizare, disciplina de partid, dreptu
rile și îndatoririle membrilor de 
partid, trăsăturile politico-morale 
ale comuniștilor. De mare folos în 
educarea partinică și lărgirea ori
zontului politic al tovarășilor din 
activul fără de partid sînt informă
rile prezentate periodic cu privire 
la probleme actuale ale politicii 
partidului, hotărîrile C.C. al P.M.R. 
și guvernului, sarcinile aflate în fața 
organizațiilor de bază, acțiunile ce 
urmează a fi întreprinse în gospo
dăria colectivă.

Forme variate ale muncii educa
tive sînt folosite de organizațiile de 
bază din raionul Făurei. Aci tova
rășii din activul fără partid au ur
mat în această iarnă cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic, iar marea 
lor majoritate au studiat în învăță- 
mîntul de partid ; membrii birou
lui 
lui

Colectivele care deservesc lami- 
noarele de profile de 650 și 800 mm 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara au dat în primul trimestru al 
anului, peste plan, 11 851 tone de la
minate. Consecvenți în aplicarea ini
țiativei de a realiza zilnic, pe fie
care schimb, cel puțin 10 tone de la
minate peste plan, muncitorii de la 
noul laminor de profile de 650 mm 
au obținut cele mai bune rezultate 
în întrecere. Ei au realizat în medie, 
zilnic, pe fiecare schimb cite 38 tone 
de laminate mai mult decît era pla
nificat. La obținerea acestui succes 
au contribuit și unele îmbunătățiri 
aduse procesului tehnologic, ca: ri
dicarea regimului termic al cuptoa
relor cu propulsie, folosirea 
drilor căliți cu curenți de 
frecvență pentru laminarea 
profile speciale de oțel etc.

Izotopii radioactivi 
lolositi in turnătorii
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — In 

prezent, la turnătoria de fontă a Uzi
nelor de tractoare din Brașov, con
trolul nivelului de încărcare a celor 
două cubilouri modernizate se reali
zează cu ajutorul izotopilor radio
activi. Introducerea acestui sistem 
modern de control al încărcării, rea
lizat de specialiștii uzinei cu spriji
nul Institutului de Fizică Atomică 
din București, prezintă avantaje 
deosebite : în primul rînd se reali
zează o încărcare constantă și co
rectă a cubilourilor, de care depinde 
în bună măsură calitatea fontei ; în 
același timp crește productivitatea 
muncii și se înlătură complet munca 
manuală de încărcare și control.

Produse ale industriei 
locale

în primul trimestru al acestui an, 
întreprinderile industriei locale din 
regiunea Banat au produs peste 30 
de sortimente noi de articole cerute 
de cumpărători. Printre acestea se 
numără un nou tip de mobilă — 
cameră combinată — adecvată noi
lor locuințe, scaune tapisate, articole 
de menaj din mase plastice, mate
riale de construcții, mobilier comer
cial, accesorii electrotehnice și alte
le. Răspunzînd propunerilor făcute 
de cumpărători, întreprinderile in
dustriei locale din regiune vor pro
duce în cursul acestui an peste 
100 de sortimente noi de produse 
cu utilizare de lungă durată.

(Agerpres)

raional și lectorii comitetu- 
raional de partid prezintă lu-

(Continuare în pag. V-a)

Mi-După cum ne informează 
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice, construcția și montajul liniei 
electrice de foarte înaltă tensiune 
(400 kilovolți) Luduș-Halmeu, prima 
linie de această tensiune din țara 
noastră, începută încă din primă
vara anului 1962, se desfășoară 
într-un ritm susținut. Pînă acum toți 
stîlpii au fost plantați, iar pe mai 
mult de 90 la sută din lungimea 
liniei au fost montați conductorii 
electrici. In prezent, echipe de 
specialiști fac verificarea acestor 
lucrări.

Datorită unei bune organizări a slovace, R. P. Ungare, R. D. Ger- 
muncii, gradului mare de lucrări mane și R. P. Polone.
efectuate cu cele mai moderne uti- (Agerpres)

laje, constructorii liniei au realizat 
un ritm mediu de luciu de 0,7 km 
pe zi.

Linia electrică de foarte înaltă 
tensiune este executată de colecti
vele întreprinderilor de construcții 
și montaje energetice din Cluj, și 
Sibiu.

Prin construirea acestei linii, în 
lungime de peste 400 km, din care 
jumătate pe teritoriul țării noastre, 
se realizează interconectarea siste
mului energetic național al R. P. 
Romîne cu sistemele energetice 

• naționale ale U.R.S.S., R. S. Ceho-

F olosi tim l
o-

ielnic
Folosind zilele cînd 

s-a putut lucra în 
cîmp, unitățile agrico
le socialiste din raio
nul Sinnicolau Mare 
au terminat însămîn- 
țarea culturilor din e- 
poca I. Ele au însă-

mînțat cu mazăre, 
văz, borceag, lucerna 
și sfeclă de zahăr pe
ste 12 000 ha, cu a- 
proape 1 000 ha mai 
mult decît era prevă
zut. In același timp, 
în raionul Deta semă-

natul culturilor 
prima epocă s-a 
cutat în proporție de 
84 la sută. Lucrările 
agricole de primăvară 
sînt avansate și în 
raioanele Timișoara și 
Arad.

din 
exe-

Sesiune 
științifică

In Capitală 
început, în ; 
de 4 aprilie, lucră
rile sesiunii de re
ferate și comuni
cări a Institutului 
de cercetări mi
niere din cadrul 
Ministerului Mi
nelor și Energiei 
Electrice. La sesi
une participă cer
cetători științifici, 
proiectanți, cadre 
tehnice din pro
ducție, precum și 
reprezentanți ai 
ministerului și ai 
altor organizații e- 
conomice centrale. 
In referate și 
comunicări sînt 
prezentate lucrări 
privind introduce
rea tehnicii noi 
în industria mi
nieră, valorifica
rea de substanțe 
minerale utile și 
tehnica securității 
muncii. Sesiunea 
își încheie lucră
rile astăzi.

au 
ziua

STAȚIA AUTOMATĂ „LUNA-4” a parcurs aseară 
ultimele mii de kilometri pînă la punctul cel 
mai apropiat de Lună. Datele recepționate de pe 
bordul stației și evoluția ei ulterioară sînt aștep
tate cu nerăbdare și deosebit interes de savanți și 
opinia publică.

CEI 16 CONTRAREVOLUȚIONARI CUBANI, captu
rați recent de englezi pe bordul vedetei „Violin-3“ — 
anunță France Presse — au fost puși în libertate, 
ordonîndu-li-se să plece la bordul vasului spre 
Miami, „sub escorta unor avioane americane“. „Pro- 
fitînd de căderea nopții, anunță agenția, echipajul 
a schimbat direcția și nava a dispărut“. Agenția 
Reuter menționează că surse ale contrarevoluțio
narilor cubani au anunțat că după ce „Violin-3" 
va fi reaprovizionată cu muniții, vedeta „va relua 
atacurile împotriva coastei cubane și a navelor 
comerciale care se îndreaptă spre Cuba“.

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a adoptat la 4 apri
lie o rezoluție în care se constată „cu un profund 
regret și o vie îngrijorare că guvernul Portugaliei 
persistă în refuzul de a colabora cu O.N.U. în ve
derea aplicării Declarației și a altor rezoluții în 
această problemă în ceea ce privește teritoriile 
care se află sub administrația sa". Proiectul acestei 
rezoluții a fost prezentat de 13 țări, în majoritate 
afro-asiatice. Rezoluția a fost adoptată, în ansam
blu, cu 19 voturi pentru și cinci abțineri — S.U.A 
Anglia, Australia, Italia și Danemarca.

pe ecrane „Lanterna cu amintiri
cinematografulîncepînd de azi, la

Republica din Capitală va rula filmul 
„Lanterna cu amintiri”, o producție a 
studioului cinematografic „Al. Sahia”. 
Filmul este închinat pasionalilor pio
nieri ai cinematografiei romînești — re
gizori, actori, operatori — care între 
anii 1312—1944 au creat primele pro
ducții ale cinematografiei noastre. Spec
tatorii vor putea urmări secvențe din 
primul film romînesc „Războiul inde
pendenței”, realizat cu 50 de ani în ur
mă, din filmele „Manasse”, ecranizare 
după piesa lui Ronetti Roman, „Datorie

( Agerpres]

șl sacrificiu”, realizat de regizorul Ion 
Șahighian, și altele.

Scenariul și regia acestui film apar
țin regizorului Jean Georgescu, iar fil
mările noi sînt realizate de Willy Gold
gräber. Comentariul filmului este rostit 
de artistul poporului Radu Beligan.

In completare va rula filmul „Mărtu
risirile unei mese de restaurant” — 
scurt metraj artistic realizat de același 
studio. Scenariul șl regia sînt semnate 
de Virgil Calotescu, iar Imaginea este 
realizată de Paul Holban,

Âzi vă prezentăm: O FABRICA MODERNA DE VIEI
Imaginea e surprinzătoare : un fel 

de aspirator uriaș absoarbe canti
tăți mari de sămîntă, care dispare în 
conducte ce străbat ca un adevărat 
păienjeniș întreaga fabrică. Atît se 
vede. De aici încolo nu mai zărești 
decît frînturi din complicatul proces 
tehnologic al transformării seminței 
în ulei. Tot ceea ce se petrece pe 
flux este știut doar de „ochii' veșnic 
treji ai pupitrelor de comandă, este 
cunoscut de fiecare dintre oamenii 
care, în halate albe, supraveghează 
functionarea mașinilor. Din momen
tul „înghițirii“ ei de către aspirator, 
sămînta de floarea-soarelui circulă. 
Trece din secție în secție, transfor- 
mîndu-se necontenit, pînă la mașina 
automată de umplut și îmbuteliat. 

Noua fabrică 
e un imens la
borator chi
mic, cu utilaje 
dintre cele mai 
moderne. Hale 
mari și lumi
noase adăpos
tesc secțiile. 
Pretutindeni se 
vede grija pen
tru asigurarea

îndelete sec-

unei înalte tehnicități, a unor con
diții de lucru cît mai moderne.

Vizitînd mai pe
țiile faci cunoștință directă cu „flu
xul“. Fabrica e împărțită, oarecum, 
în două. O parte pregătește sămînța 
pentru prelucrare, cealaltă scoate 
din ea uleiul sau alte produse deri
vate. Intre cele două părți, formate 
din 10 corpuri de clădiri mai mari 
sau mai mici, se ridică, impunător, 
silozul. E compus din 8 celule înge
mănate și un turn care se înalță 
spre cer, privind parcă lașul de la 
înălțimea de 50 de metri. In siloz 
poposește, așteptînd să intre în pro
cesul de prelucrare, sămînța „con
diționată”. Adică trecută prin secția 
de preparare , unde este „scuturată“ 
de praf, separată de impurități, sor
tată și uscată pînă cînd mai rămîne 
cu o umiditate de 7 la sută. Toate 
aceste treburi le fac mașinile.

Secțiile prelucrătoare sînt aproape 
în întregime automatizate. Operațiile 
se urmăresc și se conduc de la pu
pitrul de comandă. Aici se află sche
me ale procesului tehnologic și sem-

Aspect exterior al fabricii. (Fote : Gh. Vlnțilă)

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — La 
Galați a absolvit cursurile școlii teh
nice o nouă promoție de maiștri pen
tru industria metalurgică. Cei 66 ab
solvenți au fost repartizați să facă 
practică în diferite întreprinderi in
dustriale din regiunile Galați, Plo
iești, Dobrogea și Bacău. Aceasta este 
a 6-a promoție de maiștri pregătită 
de școala tehnică din Galați.

nalizatoare automate care arată în ce 
stadiu de prelucrare se află sămîn- 
ța. Urmărind aceste scheme grafice, 
al căror corespondent real se află 
imens și complicat în fațCT ochilor, 
călătorești împreună cu materia pri
mă pe „flux“. Iat-o circulînd pe con
ducte pînă la mașinile care o se
pară de coajă. Cojile sînt întoarse 
din drum spre 
unde sînt folosite 
iar miezul merge 
la presa unde se
Resturile care ies din prese mai con
țin încă un procent de ulei care tre
buie scos. Urmează un proces de re- 
prăjire, de mărunțire prin valțuri și 
din nou drumul la extracție. Uleiul 
destinat consumului se rafinează. A- 
dică este neutralizat, curățit de aci
zii organici, „uscat" (separat de 
apă), „albit“. Albirea (decolorarea) 
se obține cu ajutorul unui... pămînt 
special, adus tocmai din Maramureș, 
înainte de a ajunge la instalația de 
îmbuteliere, uleiul mai este tratat cu 
substanțe care îl lipsesc de... miros 
și gust. Pare paradoxal, dar un ulei 
superior este cel fără gust și miros. 
Gustul pe care-1 dă mîncărurilor este 
cu totul altceva.

O parte a uleiului nu ia drumul 
magazinelor ci... circulă mai depar
te. Iată-1 ajuns la hidrogenate. Aici 
se înfăptuiește ceea ce în limbaj 
chimic se cheamă transformarea a- 
cizilor grași cu legături duble în a- 
cizi grași cu legături simple. Deci, 
uleiul se solidifică, pare un fel de 
untură. In această stare el este folo
sit în industria pastelor făinoase sau 
la fabricarea margarinei.

De cîteva zile a intrat în produc
ție ultima secție a fabricii de ulei 
„Unirea" din Iași — cea de marga- 
rină. Primele cantități au fost livra
te comerțului.

centrala termică, 
drept combustibil, 
mai departe pînă 
scoate uleiul brut.

în mijlocul unui grup de elevi ai claselor a Xl-a — rectorul InslI- 
tutului de construcții, prof. univ. Vasile Nicolau, și artistul poporului 
Costache Antoniu, (Foto ; M. Andreescu)

V. T.

Ce să fii 1 Strungar 
de precizie, construc
tor, mecanic de loco
motivă, inginer, arhi
tect. ?. Acum o săptă
mână, la Palatul pio
nierilor din Capitală, 
cinci sute de copii, e- 
levi din clasele a 
VlI-a, au primit răs
punsuri la o întrebare 
fundamentală care-i 
preocupă: ce vor fi 
cînd. vor crește mari. 
Un muncitor fruntaș 
în producție de la 
uzinele „23 August", 
un inginer horticultor, 
un scriitor și o actriță 
le-au vorbit, fiecare, 
despre profesiunea 
lor. Copiii au aflat că 
„taina" tuturor acestor 
profesiuni este, în 
fond, una și aceeași: 
munca. Și meșteșugul 
strungarului, și știința 
inginerului, și măies
tria artistului, toate 
presupun ani de mun
că neîntreruptă, serio
zitate și dăruire.

Mă întrebam atunci, 
înconjurat de prospe
țimea și zburdălnicia 
lor fără griji, cum vor 
arăta acești copii peste mitere din toamnă, 
cîțiva ani, cînd, cu 
gravitate și răspun
dere, își vor hotărî lo
cul și rostul lor în 
viață. Ca și cum patru

ani ar fi putut trece 
în mai puțin de o săp
tămână, am avut im
presia 
că îi 
chipul 
cenți 
serioși, aflați în pra
gul matur-izării. Nu 
mai erau copiii de la 
Palatul pionierilor, ci 
colegii lor mai mari, 
elevii din clasele a 
Xl-a. Profesorul uni-

acum două zile 
reîntâlnesc sub 

unor adoles- 
entuziâști dar

ZVi-versitar Vasile 
colau, rectorul Insti
tutului de construcții, 
și artistul poporului 
Costache Antoniu, rec
torul Institutului de 
artă teatrală și cine
matografică, le-au vor
bit tinerilor despre 
cunoștințele și fantezia 
constructorului, despre 
munca și pasiunea ar
tistului, Și au încheiat 
invitîndu-i la cursu
rile de pregătire pen
tru concursul de ' ad-

Ce să fii ? In fața 
acestor tineri întreba
rea este imediată 
și concretă. Dintre su
tele de elevi din sală

am stat de vorbă doar 
cu trei:

Berivoe Anca, Școa
la medie „Gheorghe 
Șincai“ : „Vreau să fiu 
inginer mecanic, pen
tru că îmi place ma
tematica și am îndră
git viața de uzină".

Ganea Cristian. 
Școala medie „Matei 
Basarab" : „Vreau să 
devin inginer electro
nist. Mă atrage ideea 
automatizării, condu
cerii producției de că
tre om prin interme
diul mecanismelor au
tomate, Iubesc mate
matica și aici este 
vorba de o matemati
că vie, activă".

Cuiumgi Anca, Școa
la medie „Al. I. 
Cuza" : „Am ales con
strucțiile. Am vizitat 
Bicazul. Săvineștii și 
aproape toate fabrici
le noi din București. 
Toată țara e lin șan
tier“.

Ce să fii ? Muncitor, 
inginer, medic, artist... 
Adolescenții de azi 
înțeleg că locul șt ros
tul lor, sensul muncii 
și al vieții lor se află 
pe acest vast șantier 
al patriei socialiste.

PAUL DÏACONESCU
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O valoroasă experiență 
Ia G.A.C. Denta-Banat

■ Sursa principală de vitamine, atît 
pentru animale cit și pentru păsări, 
o reprezintă nutrețurile verzi. Și se 
știe că acestea au un rol deosebit 
pentru reducerea pierderilor de pă
sări și animale tinere, pentru spori
rea producției de carne și ouă. Vi
taminele pe care animalele le folo
sesc direct din nutrețurile verzi au 
un preț de cost mai redus decît cele 
mai ieftine vitamine sintetice sau 
de altă natură. Putem oare să pro
ducem aceste nutrețuri în tot cursul 
anului ? Acest lucru, care în tre
cut părea nerealizabil în țările cu 
ierni aspre, a devenit posibil dato
rită metodelor noi pe care ni le pune 
la îndemînă știința. Este adevărat, 
nu se pot obține nutrețuri verzi pe 
întinsul cîmpiilor, ci în încăperi sau 
în sere încălzite. Principalul este că 
de pe suprafețe mici se pot obține 
nutrețuri verzi care să satisfacă în 
întregime necesarul de vitamine 
pentru păsări, pentru purcei și alte 
animale tinere.

Pentru a vedea cum pot fi pro
duse nutrețurile verzi pe timp de 
iarnă să ne oprim la experiența co
lectiviștilor din Denta, regiunea Ba
nat. Ei au aflat de la specialiști că 
plantele au nevoie nu atît de sol, cit 
de substanțe minerale, apă și, bine
înțeles, de lumină, o tempera
tură potrivită de 21—23 grade și de 
o umiditate a aerului de 70—80 la 
sută. în aceste condiții poate fi pro
vocată o creștere atît de rapidă a 
plantelor cum nu se obține pe cale 
naturală. După sfaturile specialiști
lor de la Institutul agronomic din 
Timișoara, colectiviștii au ales o în
căpere obișnuită în care au amena
jat 2 rînduri etajate de stelaje de 
lemn. Pe aceste stelaje au pus tăvi 
de tablă zincată, late de 40 cm, lungi 
de 50 cm și cu înălțimea de 5 cm. 
Toate acestea au fost făcute de că
tre colectiviști în atelierele gos
podăriei. Pentru lumină s-au insta
lat tuburi fluorescente la înălțimea 
de 70 cm deasupra a cite două șiruri 
de tăvi.

Apoi, sub îndrumarea specialiști
lor, colectiviștii au făcut o soluție 
nutritivă pentru hrănirea plantelor, 
socotind ça la 1 000 litri de apă să 
revină 500 gr azotat de potasiu. 1 100 
gr guperfosfat, 200 gr azotat de amo
niu, 300 gr sulfat de magneziu, 6 gr

Stelajele cu tâvl în care crește nutrețul verde (stingă). Șl stratul de rădăcini, care se țes ca o plslâ ajunglnd In șapte zile Ia o grosime 
de 5 cm, este bun pentru hrana animalelor (dreapta).

niRAJE VERZI li SOLIIIII MINERALI
clorură de fier, 0,72 gr acid boric, 
0,45 gr sulfat de mangan, 0,06 gr sul
fat o'e zinc și 0,02 gr sulfat de cupru. 
(Există și alte rețete care pot fi fo
losite cu rezultate la fel de bune). 
Amestecul de săruri a fost dizolvat 
în 20 1 apă, rezultînd o soluție con
centrată care se păstrează în vase 
de sticlă.

După ce au terminat amenajarea 
încăperii și prepararea soluției con
centrate, colectiviștii au început lu

ll Tot timpul vitamine pen
tru pui și animalele tinere 
® La 6-10 zile de la semănat 
se strânge recolta ® Nutrețul 
verde de pe 1 m p asigură 
vitamine pentru 2 000 de 
pui sau 100 de purcei în
tr-o zi.

crările propriu-zise pentru obținerea 
nutrețului verde. Mai întîi ei au ținut 
boabele de porumb, timp de 30 de 
minute, sub influența unei lămpi cu 
raze ultraviolete care au o acțiune 
antibactericidă. Apoi boabele au 
fost puse la încolțit 3—4 zile, timp în 
care sînt stropite cu apă. La 1 m p 
de tavă s-au pus cîte 5 kg porumb. 
Tot în scopul producerii nutrețurilor 
verzi se pot folosi la mp cîte 4,2 kg 
ovăz, orz ori secară, cu o germinație 
bună. La G.A.C. Denta germinația 
boabelor se face dedesubtul stelaje- 
lor de jos, unde pentru a se menține 
întuneric s-a așezat de jur împrejur 
o pînză de culoare închisă. O regulă 
importantă este ca boabele să nu 
fie mișcate în timpul încolțiră.

După încolțire, tăvile cu boabe 
se pun la lumină. Pentru hrănirea 
plantelor de 2 ori pe zi, colectiviștii 
au amestecat într-un butoi cîte 2 li
tri de soluție concentrată la 100 litri 
de apă. La fiecare m p de tăvi ei au 
pus cîte 3 litri de soluție, avînd grijă 
să nu ude frunzele plantelor. După 
30 de minute de „hrănire“ soluția se 
scurge în jgheaburi. De asemenea, de 
2 ori pe zi plantele sînt udate cu 
soluția scursă sau cu apă. După 3 
zile de la încolțire este necesar ca 
la porumb să se lase în tăvi a cin- 
cea parte din soluția hrănitoare care 

ajută la creșterea plantelor pe măsu
ră ce se formează un fel de rogojină 
din rădăcini. Hrănite cu soluția de 
substanțe minerale, plantele cresc 
deosebit de rapid. După 6—10 zile 
nutrețul se recoltează. De la 1 mp 
se obțin astfel 40—50 kg de nutreț 
verde bogat în vitamine.

La calcularea necesarului de tăvi, 
colectiviștii au ținut seama că la 
fiecare 10 zile de pe 1 mp de supra
față se obține suficient nutreț pentru 
hrana pe o zi a 2 000 de pui sau 100 
de purcei. Tulpinile și frunzele se 
dau în hrana puilor iar' restul plan
tei cu rădăcini și boabe se dau la 
animale și păsări adulte, în ames
tec cu alte furaje.

Pentru extinderea metodei de 
producere a furajelor verzi în so
luții nutritive, Comitetul raional de 
partid și Consiliul agricol raional 
Deta au organizat în G.A.C. Denta 
un schimb de experiență la care au 
participat specialiști, președinți și 
brigadieri zootehniști din toate gos
podăriile colective ale raionului. 
Oaspeții s-au convins de avantajele 
noii metode și s-au angajat să o 
aplice și în gospodăriile lor. De cu- 
rînd a început producerea furajelor 
verzi în soluții minerale și la G.A.S. 
Jamu Mare, raionul Deta. Pentru 
gospodăriile colective din raion au 
și fost procurate 500 de lămpi cu 
neon. De asemenea, s-au făcut co
menzi pentru procurarea substan
țelor chimice necesare.

îmbogățirea nutrețurilor în vi
tamine poate fi făcută și prin alte 
mijloace foarte simple, care nu ne
cesită investiții bănești. In multe 
gospodării se practică cu succes în- 
colțirea boabelor de orz, ovăz sau 
porumb. Pentru aceasta nu este ne
voie decît de niște simple tăvi în 
care se pun boabele, de camere în
călzite și cît mai luminoase.

Firește, acum cînd au început în- 
sămînțările de primăvară este ne
cesar să se dea atenția cuvenită spo
ririi producției la culturile furajere 
bogate în vitamine. Este posibil și 
necesar ca pentru fiecare fermă de 
păsări să se cultive suprafețe co
respunzătoare de lucernă, trifoi, mor
covi și alte plante, bogate în vita
mine.

C. BORDEIANU

Echipa de dansuri populare de 
la Țesătorla „Teleorman" din Ro
șiori do Vede este cunoscută nu 
numai în întreprindere cj și în 
multe comune din raion. Această 
formație a tost de cîteva ori pre
miată la concursurile republica
ne ale formațiilor artistice de a- 
matori.

(Foto : Agerpres) Poștașul nostru
Pregătiri pentru irigații

CONSTANȚA (red. ziarului „Dobro- 
gea nouă"). — Recent, la Casa agro
nomului din Constanta s-a deschis un 
curs de scurtă durată pentru briga
dierii din gpspodăriile de stal și gos
podăriile agricole colective care au 
terenuri amenajate pentru irigații. 
Cursurile au o durată de 7 zile și 
sînt urmate de 80 de briga
dieri. Printre lecțiile care se predau 
cursanților în program figurează : 
„Tehnica conducerii apei", „Organiza
rea muncii în terenurile irigate",. „Re
gimul de irigații și agrotehnica princi
palelor culturi agricole" etc.

gat adrese noi de abo
nați la radio și tele
viziune. Am acum 
peste 900 de aseme
nea abonați.

In tolba sa, poștașul 
Dragnea poartă zilnic 
și importante sume de 
bani, pe care le distri
buie pe baza manda

telor. Totdeauna atent, 
politicos, vorbește fru
mos cu fiecare, dă ex
plicații cu răbdare, 
caută cu perseverență 
pe destinatari. Cînd îl 
văd dimineața, în col
țul străzii, copiii stri
gă de departe : „Vine 
nenea Dragnea”. (Lu
mea îl cunoaște pe 
nume!).- Către ora 
prînzului tolba poșta
șului se golește.

Am aflat că în cei 
8 ani de cînd e poștaș 
n-a avut nici o recla- 
mație din partea ce
tățenilor. Noi îl apre
ciem pe poștașul nos-, 
tru pentru că își iu
bește munca și. o în
deplinește conștiincios.
RADU BÄLÄCEANU 

coresp. voluntar

Referate si „cazuri“
ghinion. Spațiul lo
cativ nu avea încă e- 
vidența locatarilor a- 
cestui bloc. Urma să 
primesc vizita unui 
inspector pentru a 
face .referatul de con
statare" — mi s-a 
spus. Tot așteptîndu-l, 
m-am întrebat ce tre
buia să constate : dacă 
locuiește soția cu mi
ne? A trecut astfel o 
lună. M-am dus din 
nou la spațiul locativ. 
De data aceasta șeful 
spațiului, tov. Sime- 
nescu,. m-a asigurat 
că de „acest caz" se va 
ocupa inspectorul

Clipsa, care urmează 
să mă viziteze a doua 
zi. Inspectorul nu a 
venit pînă în ziua de 
azi. Neavînd timp de 
drumuri -am încercat 
să vorbesc cu șeful 
spațiului la telefon. 
Este imposibil; Rezul
tatul : formalități care 
ar trebui să dureze 
minute se transformă 
la serviciul spațiului 
locativ al Sfatului 
popular -T. Vladimi- 
rescu în referate de 
constatare, probleme 
și „cazuri" tărăgănate.

E. ZAHARIAN 
coresp. voluntar

T1EÆTR1E
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet aî 

R. P. Routine : Boema — (orele 19.30), 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 19,30). Teatrul. Național 
„I. L. caraglale" (Sala Comedia) : Cuza 
Vodă — (orele 10.30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 15) ) Adam și Eva 
(premieră) - (orele 19,30). Teatrul „C. 1. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Cînd înfloresc 
migdalii — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd.

i Schitu Măgureanu nr. 1) : Copiii soare- 
I lui — (orele 19,30), (Sala Studio — str.

Alex. Sahia nr. 70) : Tache, Ianks și Ca- 
dlr — (orele 19,30). Teatrul pentru tineret 
ș-i copii (Sala C. Miile) : Oceanul — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Băiatul din 
banca doua — (orele 10) ; Misterul cizmei 
— (orele; 16). Teatrul Evreiesc do stat s 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul regional București : Povestea Ale
xandrei Sokolova — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cin- 
tece și dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăz
nețe — (orele 20).

Care cetățean din 
cartierul Gării de 
Nord nu-l cunoaște pe 
Dragnea Ispas, poșta
șul de la oficiul 12 ? 
Pe ger, ninsoare, 
ploaie sau arșiță, fac
torul nostru poștal, 
încărcat cu zeci și sute 
de scrisori, ilustrate și 
ziare, străbate zilnic 
cele 12 străzi din raza 
sa de activitate. Intre 
15 și 25 ale fiecărei 
luni aduce, pensiile. 
Are 250 de pensionari 
în sectorul său. L-am 
întrebat pe tovarășul 
Dragnea cam cîte scri
sori împarte zilnic.

— Peste 100 — mi-a 
răspuns el.

— Dar ziare?
— Vreo 250. De la o 

vreme, mi s-au adău

Nu de mult m-am 
mutat într-un aparta
ment frumos, într-un 
bloc nou, pe Bd. Re
publicii 40. Intre timp 
m-am și căsătorit. 
Cum era firesc, am 
căutat să legalizez 
venirea soției în a- 
partamentul pe care 
îl ocup împreună . cu 
părinții mei. La 4 fe
bruarie am depus o 
cerere la serviciul 
spațiului locativ al 
raionului T. Vladimi- 
rescu, împreună cu 
toate actele necesare. 
Asemenea repartiții se 
eliberează, de obicei, 
pe loc. Eu am avut

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic i 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Lan
terna cu amintiri ; Republica (9,30; ll,15i 
13; 14,15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21). Rebelul — rulează 
la clnematogragul G. Coșbuc (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Omul merge după 
soare : rulează la cinematografele Ma
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tineretului 
(10 30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Un erou în 
papuci : București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), V. Alecsandri (14,30; 16,45), Gh. Doja 
(9,45; 12: 14,15; 16,30; 13,45; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12: 15; 17; 19; 21), 1 Mal (10,45; 
13; 15,15; 17,30: 20). Seara prietenilor fil
mului : v. Alecsandri (orele 19). Noapte 
necruțătoare : Elena Pavel (10; 12; 15; 17, 
19; 21), 23 August (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
povestea anilor înflăcărați — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la'orele 10 pînă la orele 14, după'-amiază 
16; 18,15; 20,30). Bunica Sabella ; Central 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30). Program de filme docu
mentare rulează în continuare de Ia 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Timpuri Noi. Partea ta de vină : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). Dosarul furat ; rulează 
la cinematografele Alex. Popov (in con
tinuare de la orele 9,30 pînă la orele 14, 
dupä-amjazä 16,15: 18,30; 21). Moșilor (16; 
18,15; 20,30). Telefonista ; 16 Februarie 
(16; 18; 20). Omul amfibie ; 8 Martie (16; 
18,15: 20,30). Camelia : rulează la.'.cine- 
matogtaful Olga Banele (15; 19^ 21).
Clinele sălbatic Dingo ; Drumul-Șerii (16; 
18; 20). Cartouche — cinemascop-; 30 De- 
cembrief 11,30; 15; 17; 19; 21). Șapte dă
dace • rulează la cinematografele Aurel 
vlaicu (15; 17; 19; 21), Ilie Pintilie (16; 
18,15; 20,30). Mirajul : Cultural (16; 18; 20). 
Divorț italian : rulează la cinematogra
fele C-tin David (16; 18,15; 20,30). G. Ba- 
covia (15; .17; 19;. 21). Vacanță la mare — 
cinemascop : Miorița (9,45; 11,30; 13; 15,15; 
17; 19; 21),"Libertății (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30: 20;30). B..■• Delavrancea (11; 16; 18; 
20), înfrățirea ■ între popoare (10; 16; 18; 
20). Contele de Monte. . Crișto — cine
mascop (ambele serii) : M. Eminescu (11; 
15,30: 19), Kașmlr —■ cinemascop : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Balada husarilor : T. 
Vladimirescu (15; 17; 1,9; 20.45), Munca 
(16; 13,15; 20,30). Meșter la toate : Arta 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Rîul și moartea : 
Flacăra (15; 17; 19; 21). Așa se fac can
celarii : Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Flo- 
reasca (16; 18; 20). Festivalul Chaplin : 
V. Boaită (9: 11,15; 13.30; 15,45; 18.15,
20,45). Baronul Münchhausen : Unirea 
(11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri și 
școlari. 19,55 — Romanțe cu ' 'Adriana 
Codreanu și : Constantin Cacriș. Acompa
niază o, formație instrumentală. con
dusă de Mlhai Florescu 20,20. — In 
fata hărții. 20,30 — Filmul artistic „Ba
lada husarilor". 22,05 — Muzică ușoară 
instrumentală. In încheiere : Buletin de 
știri. CUM E VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 0 aprilie : In țară : Vremea în gene
ral umedă,, cu, .cerul norqs. Va ploua ten 
ßo'rar mai ales în jumătatea de sud-vest 
a- țării. Vînt, slab pină la potrivit din 
sud-est. Temperatura în creștere ușoară, 
excepțînd nord-estul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între min.us 4 și plus 6 grade, 
Idcâl măi cobdrîte în Moldova, iar maxi
mele între 5 șl 15 grade, In București : 
Vreme în .general umedă, cu cerul noros. 
Va ploua temporar. Vînt slab pînă la 
potrivit, Temperatura ■ va crește ușor.

PE MARGINEA ARTICOLELOR PUBLICATE

Metodele avansate de turnare Preocupări multilaterale pentru promovarea
ciștigă mereu teren largă a tehnologiei moderne

Am citit cu mult interes articolul „O- 
rientare fermă spre tehnologia modernă 
de turnare!”. Autorul, ing. Iulian Cazacu, 
pune în discuție probleme de actualitate 
într-un domeniu foarte important al pro
gresului tehnic în industria constructoare 
de mașini — extinderea a tot ce e nou și 
înaintat în tehnologia de turnare. Am 
vrea să ne spunem părerea asupra cîtor- 
va din problemele ridicate.

In uzina noastră, ca și în alte între
prinderi. tehnologia modernă de turna
re cîștigă mereu teren datorită marilor 
sale avantaje tehnico-economice. De 
cîțiva ani, la noi în uzină se aplică cu 
rezultate foarte bune turnarea cen
trifugală a cuzineților de la grupurile de 
sprijin ale liniilor de ciment, a cuzineți
lor de la motoare, a bucșilor din aliaje 
neferoase și a altor piese. In turnătoria 
de neferoase există o mașină de turnat 
centrifugal cu ax orizontal. Compoziția 
nu se toarnă' însă în stare lichidă în 
timpul centrifugării, ci se introduce sub 
formă de încărcătură, în carcasa metali
că cu două capace a cuzinetului, topin- 
du-se aici prin introducerea in cuptor, 
urmînd apoi centrifugarea. In felul aces
ta se obține o importantă economie de 
metale neferoase, iar caracteristicile me
canice sînt superioare variantelor turna
te cu șabloane sau în miezuri. Turnarea 
centrifugală se aplică și in turnătoria 
de fontă, la cămașa cilindrului.

Turnarea în cochile se aplică la noi la 
o cantitate mare de piese din oțel și din 
metale neferoase. Planul tehnic prevede 
să turnăm după acest procedeu 800 tone 
piese. Am ajuns să turnăm după această 
metodă, în bune condiții, diferite crapo- 
dine de la vagoanele cisternă și bascu
lante, roți de macara și vagoneți, role, 
capace etc. Ne străduim să extindem a- 
cegt procedeu tocmai pentru că s-a do
vedit deosebit de avantajos din punct 
de vedere tehnico-economic. Multe con
diții tehnice prescrise în documentație se 
pot asigura numai cu ajutorul turnării 
în cochile ; pe lîngă o productivitate 
înaltă a lucrărilor de turnare, volumul 
prelucrărilor prin așchiere este mult mai 
mic datorită preciziei dimensionale și 
calității suprafeței care se obțin.

Nu putem să ne oprim la rezultatele 
bune obținute la un moment dat prin 
folosirea unui procedeu sau altul. Pro
ductivitatea muncii a crescut simțitor în 
turnătoriile noastre de oțel și fontă da

torită utilizării pe scară largă și perfec
ționării amestecurilor de formare pe bază 
de silicat de sodiu întărite cu bioxid de 
carbon. Aplicînd acest procedeu s-au eli
minat o serie de utilaje, ca rame de for
mat, plite pentru uscat miezuri și chiar 
modele, precum și unele operații.

Sintern cu totul de acord cu părerea 
exprimată în articol că există posibilități 
mari de a se păși și mai ferm, cu rezul
tate și mai bune, pe calea promovării 
metodelor de turnare. în uzina noas
tră se aplică la ora actuală cu re
zultate bune turnarea în carcase (for
me semipermanente). In ce constă acest 
procedeu ? Formarea se face într-o car
casă metalică avînd o formă mai mult 
sau mai puțin apropiată de a piesei care 
se toarnă. Grosimea stratului de amestec 
este redusă, carcasa fiind cea care preia 
eforturile care apar. După turnare, for
ma se dezbate ușor, carcasa fiind gata 
pentru formarea următoare. Se economi
sesc astfel amestecuri de formare și, în 
plus, se obține un spor însemnat de pro
ductivitate a muncii.

Serviciul metalurg-șef a prevăzut utili
zarea pe scară largă a răcitorilor inte
riori și exteriori, în felul acesta putând 
fi eliminate o parte din maselotele late
rale și oarbe. Uzina noastră are stabilit 
să toarne în acest an 1 000 tone piese 
cu ajutorul maselotelor cu înveliș exo- 
term. In ultimul timp am experimentat 
cu bune rezultate turnarea cu maselote 
sferice, un procedeu nou, recoman
dat să se aplice la piese cu gaba
rit mijlociu. Importanța metodei con
stă în aceea că pierderile de căl
dură sînt mult mai mici decît la turna
rea cu maselote deschise, solidifica rea 
maselotelor avînd loc după aceea a pie
sei.

Anumite piese care depășeau capaci
tatea agregatelor noastre se turnau, pînă 
nu Q'e mult, cu destule inconveniente, în 
alte părți. Așa era cazul inelelor de la 
liniile de ciment cu un diametru de 4,8 
m și o greutate de peste 30 de tone. Ana- 
lizînd posibilitățile de realizare în uzi
nă a acestor inele, s-a stabilit ca ele să 
se toarne înclinat. Rezolvarea acestei 
probleme a adus, pe lîngă multe alte h- 
vantaje, o reducere importantă a consu
mului de metal lichid și a adaosurilor de 
prelucrare și tehnologice, deci un con
sum redus de manoperă pe bucată. Pro

cedeul se aplică acum și la alte repere. 
Tot în funcție de specificul produselor 
am adaptat turnarea verticală : formarea 
se face orizontal, iar turnarea vertical. 
Așa se toarnă blinjele pentru linii
le de ciment, unele capace, bandaje etc.

Tot pe linia introducerii tehnicii noi 
în turnătorii, pentru prima dată în țară 
s-au folosit la noi în uzină ultrasunetele 
la turnarea pieselor din oțel, fontă și a- 
liaje neferoase. Prin vibrarea lingourilor 
cu ultrasunete (într-o instalație simplă), 
acestea au o calitate superioară și se 
pot utiliza mai economic.

Dezvoltarea continuă a industriei con
structoare de mașini a pus și în fața noas
tră numeroase probleme noi, cu care nu 
ne-am mai întîlnit. Avem de executat 

Tehnologi^; àwamsata“ 
PRODUCTIVITATE SPORITĂ 
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prin turnare piese care să corespundă 
clasei I-a și a Il-a de precizie, să aibă 
duritatea, rezistența la rupere și struc
tura corespunzătoare fontelor superioare 
modificate. Astfel de fonte n-au mai fost 
elaborate în uzina noastră. Serviciul me
talurg-șef și turnătoria de fontă au re
zolvat aceste probleme printr-o strînsă 
colaborare cu alte uzine și cu institutele 
de cercetări, de la care am primit un 
sprijin prețios. Studiind cu atenție posi
bilitățile de turnare a pieselor pe care 
le proiectează și evitînd diferențele de 
secțiuni care duc la nodurile termice și 
complicațiile ce decurg de aici, proiec- 
tanții pot ușura mult sarcinile metalur
gilor și sectoarelor de turnare.

Așa. cum se arată și în articolul a- 
mintit, tehnologia modernă de turnare 
trebuie să ia locul metodelor învechite, 
mai puțin productive, depășite. Atît în 
uzina noastră, cît și în alte părți există 
condiții de extindere a tehnologiei noi de 
turnare, iar cadrele de specialitate sînt 
chemate să promoveze neabătut noul în 
turnătorii.

Ing. DUMITRU PRETORIAN, me
talurg-șef; ing. GHEORGHE SIRB, 
inginer metalurg principal, Uzinele 

„23 August‘‘-București

Pe drept cuvînt se arată .în articolul 
„Orientare fermă spre tehnologia moder
nă de turnare !“, că „la ora actuală, în 
industria constructoare de mașini cerin
țele progresului, tehnica impun să se asi
gure la cît mai multe piese, încă de la 
turnare, un volum minim de prelucrări 
prin așchiere“.

Și experiența uzinei noastre arată că 
numai prin introducerea tehnicii noi, prin 
preocuparea permanentă pentru extinde
rea tehnologiei moderne de turnare, se 
poate obține o înaltă productivitate a 
muncii, se pot realiza produse cu perfor
manțe și caracteristici tehnice și econo
mice la nivelul celor mai noi realizări în 
tehnica mondială — sarcină de mare în
semnătate trasată de cel de-al IlI-lea Con

gres al partidului. Tocmai de aceea co
lectivul uzinei noastre s-a orientat șl se 
orientează tot mai ferm spre tehnologia 
modernă de turnare. Dacă anul trecut, 
de pildă, s-au turnat în cochile 130 tone 
de piese, în acest an vom turna după a- 
cest procedeu înaintat 230 tone, adică 
100 tone mai mult

De ce tindem să turnăm o cantitate 
tot mai mare de piese după acest proce
deu ? Pentru că practica ne-a demonstrat 
că aceasta are o mare eficacitate tehnică 
și economică. în primul rînd, se reduce 
adaosul de prelucrare de la 4-5 mm, la . 
numai 2-3 mm, ținîndu-se seama de na
tura piesei. în acest fel se micșorează, 
timpul de prelucrare la strungărie. Apoi, 
productivitatea muncii la turnarea în co
chile crește de circa 4 ori față de turna
rea clasică, în pămînt. în sfîrșit, un alt' 
mare avantaj este și acela că procenttți: 
de rebut se micșorează și el cu aproape 
4 la sută. Ținînd seama de toate avan
tajele tehnice și economice ale acestui 
procedeu înaintat, vom trece în acest an 
la turnarea bucșelor de la toate tipurile 
de pompe în cochile tipizate.

Un alt procedeu tehnologic înaintat 
spre care ne-am orientat și ne orientăm 
ferm este și turnarea cu modele ușor fu- ■ 
zibile. Dacă anul trecut s-au turnat după 

acest procedeu 40 tone piese, în acest an 
vom turna mai bine de 50 tone.

Și turnarea în modele ușor fuzibile 
și-a dovedit marea eficacitate tehnică.și 
economică. Vom ilustra acest lucru nu
mai printr-un singur exemplu. Dintre 
toate piesele unei pompe, rotorul' consti
tuie partea cea măi importantă — adică 
inima ei. Cu cît calitatea acestei piese 
este mai ridicată, cu atît caracteristicile 
tehnice ale pompei sînt mai bune; în 
plus, turnînd această piesă cu modele u- 
șor fuzibile, greutatea ei scade mult — 
ca urmare a micșorării adaosului de pre
lucrare — și, deci, putem să obținem un 
indice mai înalt de utilizare a metalului. 
De pildă, numai din economiile de metal 
rezultate anul trecut la rotorul pompei 
„Sadu 50” — în urma reducerii adaosu
lui de prelucrare — ș-au putut turna în 
plus 252 de rotoare, iar la pompa „Sadu 
65" — 196 de piese.

An de an, ca urmare a preocupării 
conducerii uzinei și a comitetului de 
partid pentru introducerea și, mai ales, 
pentru extinderea unor procedee teh
nologice moderne de turnare, în între
prinderea noastră a scăzut mult pon
derea volumului de prelucrare a pieselor, 
tocmai ca rezultat al micșorării adaosu
rilor de prelucrare sau, în unele cazuri, 
al eliminării lor totale. Numai prin 
turnarea cu modele ușor fuzibile a ro
toarelor pentru pompele „Sadu 50" și 
„Sadu 65“ ponderea de prelucrare la 
aceste două piese a scăzut cu 36 la sută 
și, respectiv, cu 39 la sută.

Se pune însă întrebarea : prin extinde
rea largă a tehnologiei moderne se va 
putea ajunge oare la eliminarea defini
tivă a prelucrării pieselor? Nicidecum. 
Dacă așa stau lucrurile, atunci este ne
voie. după părerea noastră, ca și în ate
lierele mecanice să existe o preocupare 
intensă pentru găsirea soluțiilor celor 
mai corespunzătoare, în așa fel îneît și 
în aceste ateliere să sporească neconte
nit productivitatea muncii. Sigur că, în 
nici un caz. — așa cum afirma și auto
rul articolului la care ne-am referit la 
început — nu trebuie mers numai pe li
nia dotării acestor secții cu mașini și uti
laje noi ; întrucît turnătoriile hotărăsc în 
mare măsură creșterea productivității 
muncii, investițiile se cer acordate cu 
prioritate acestor sectoare. Turnătoria u- 
zinei noastre a fost dotată în acest an 

cu mașini de format, se vor pune în func
țiune up cuptor, electric și un cuptor ro
tativ. Totodată; vor fi mecanizate, opera
țiile de preparare a amestecului de for
mare, a transportului acestuia, a formă
rii pieselor cu gabarite mici, a dezbate
rii formelor mici și altele,

. Revenind la articolul citat, ne permi
tem să punem în atenție și o altă pro
blemă Oare la sectoarele dé prelucrări 
nu mai există și acolo mari rezerve de a 
perfecționa tehnologia ? în uzina noastră 
s-a mers și se merge pe linia moderni
zării unor mașini aflate în funcțiune pen
tru a Ii se ridica — prin adaptarea de 
diferite dispozitive simple — performan
tele tehnice. Bunăoară, anul trecut au 
fost executate dispozitive pentru meca
nizarea avansului păpușei rpobile la 7 
strunguri la operația de găurire. S-a ob
ținut astfel nu numai o ușurare a efor
tului fizic al muncitorilor care deservesc 
aceste mașini, ci și o rnai înaltă produc
tivitate a muncii.

Ținînd seama că diferitele dispozitive 
sau adaptări la mașini pot fi realizate 
cu cheltuieli minime și din resursele in
terne ale uzinei, noi ne-am propus și în 
acest an fie să modernizăm unele ma
șini, fie să le adaptăm numai simple 
dispozitive.

Sigur că rezervele interne de . creștere 
a productivității muncii în sectoarele de 
prelucrare la rece nu se limitează numai 
la modernizarea unor mașini sau echi
parea acestora cu dispozitive. Sînt și nu
meroase alte căi. Ne preocupăm să orga
nizăm execuția produselor în flux tehno
logic pentru a elimina transporturile 
inutile. în același timp se studiază intro
ducerea metodej de prelucrare în grup a 
pieselor în așa fel îneît muncitorii din 
atelierul prelucrător să aibă la îndemînă 
piese în cantități mai mari.

Colectivul uzinei noastre este hotărît 
să împletească strîns acțiunea de extin
dere a tehnologiei moderne în turnătorie 
cu luarea unor măsuri tehnice și organi
zatorice în atelierele prelucrătoare, so
cotind _ că ele sînt deopotrivă de impor
tante în obținerea unei productivități 
mai înalte a muncii.

Ing. RADU ALISTAR, metalurg-șef, 
Ing. CONSTANTIN DUMITRESCU, 
serv, tehnolog-șef, Uzina de pompe 

și mașini agricole — București
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Azi, în centrul orașului Bacău.

Carnet cultural Dacă vine al 3-lea?

Concert de primăvară Cărți' noi

cîrduri de pri- 
numele lor uli- 
îneca alternativ 
combătute ridi- 

năs-

Exista un vechi și cunoscut cîn- 
tec hazliu despre Bacău pe care 
placa de gramofon l-a dat de-a 
dura pe toate meleagurile, iar ase
menea cîntece — ca și poreclele, 
ca și prejudecățile — stăruie uneori 
îndărătnic într-un ungher al memo
riei, prin puterea inerției- Cîntecul 
era o caricatură a tîrgului, iar cioc
nirea lui cu un program de concert, 
editat în orașul de azi, poate să 
pară o stridentă. Cum. chiar la Ba
cău ? 1,..

Exista și un Bacău bacovian. I-au 
stat pînă mai ieri mărturie cele pa
tru puncte cardinale ale vechiului 
tîrg : abatorul, cazarma, cimitirul, 
umbrele unui parc uărăginit. Intre 
ele, adică în miez, o imensă maha
la. Cea din cîntec, dar fără clavir 1 
O gîrlă, inundînd cu gunoaiele ei 
mari spații virane, mărginea orașul 
la est. Bistrița, cristalina Bistriță, 
devenea aici sordidă. Vechiul mu
nicipiu, cu sonore 
mari, decorînd cu 
țele nepavate, se 
în noroaie și colb,
col — după alegeri — prin 
trușnice decizii edilitare („A nu se 
permite accesul căruțelor prin cen
tru“... „A nu se da voie țăranilor 
spre tribunal decît pe Strada Mare") 
Circ — circul de pe Cîmpul Poștei 
— gri de toamnă, clopotele de la 
Sfîntul Nicolae, goarna regimentu
lui, gara țiuind agonic și trist ca un 
lesț de navă naufragiată... Un pic
tor băcăoan, Nicu Ene, transpunînd 
parcă tristeți din Bacovia, a făcut 
din cenușiul vechiului tîrg domi
nanta de culoare a pînzelor Iul,

Exista însă și un Bacău muncito
resc, aruncat dincolo de periferii, 
lîngă cele cîteva fabrici. Catargele 
de brad aduse de Bistrița, ciurdele 
de vite, carele cu grîne, inul, cîne- 
pa, lîna deveneau produs industrial, 
hîrtie, piele tăbăcită, pîine, haine și 
încălțăminte, trecînd prin fabricile, 
tăbăcăriile, morile, pielăriile, țesă- 
toriile de la Bacău, — zguduite nu 
arareori de lupte și greve. Abdo
menul nesătul al tîrgului de ne
gustori și fabricanți era hrănit de 
lumea anonimă și lucrătoare, în
gropată în suburbii, ea însăși înfo
metată. Pentru ea, pentru această 
lume, cîteva școli primare cu regim 
rural și — ocrotite de politie — nu
meroase cîrciumi. Pentru ceilalți, 
din Centru, o cafenea „culturală“ 
iar pentru cîțiva... Bursa (actualul 
local al restaurantului lacto-vege- 
tarian). în sala teatrului, adică la 
„Mărăști“, funcționa un cinemato
graf, iar bobinele abia rulate erau 
duse în pas alergător la cel de-al 
doilea, într-o sală de pe altă stra
dă, cu program simultan. Corurile 
școlii normale, un diacon cu veleități 
de primadonă, conferințele unui avo
cat cu insuccese la bară rezumau 
viața culturală a urbei în cîțiva ani 
luați la întîmplare. Cine putea să-i 
hotărască un alt curs, ca și Bistri
ței albia nouă ?

în 1945, marele George Enescu a 
anunțat un concert la Bacău. Ora
șul snob și „cultural“ a trăit zile de 
panică. Nu s-a putut fabrica la iu
țeală un singur pianist acompania
tor care să nu leșine pe clape, co- 
mițînd altceva decît imprudenta u- 
nui solfegiu. S-a inventat in extre
mis o soluție, iar arl’stu] a primit-o 
zîmbind generos Făcuse popas să 
cînte pentru muncitori. Și muncitori
mea din Bacău, năvălind în centru, 
a luat cu asalt ușile teatrului ca 
să-1 asculte. A fost ca o anticipare 
a unui mare și simfonic program 
cultural, în curs de împlinire la Ba
cău.

sau de jos, din turnul morii sau de 
la sol, Bacăul rămînea același, ne
putincios și orizontal.

Chiar și pentru cei care cunosc 
orașul, un tur aerian asupra așeză
rii de lîngă Bistrița, pe drumul ve
chiului corb al lui Bacovia, ar în
semna o surpriză echivalentă poa
te cu o descoperire. Pasagerul ar 
putea cuprinde, în cercul cel mai 
amplu, noile fabrici, noile 
răsărite lîngă ele, apoi, în 
mereu mai strînse, ar putea 
și număra noile artere de 
cu multe etaje care au și estompat 
amintirea vechiului tîrg provincial. 
După un asemenea tur, trebuie să 
simți sub picior lutul ferm, să te ve
rifici, să măsori din nou, dar pasă
rea care te aduce la sol planează 
încă peste multi kilometri de pîrtie 
de beton, depunîndu-te într-un alt 
cartier și pe un alt aeroport.

Nu te mai afli oare la Bacău ? 
Cele cîteva zeci de blocuri de lîngă 
noul aeroport reprezintă un nou 
cartier, deși vechi acum în raport 
cu ultimele construcții... Mașina 
zboară spre Centru. O școală mo
dernă, cu zumzet de copii, apoi 
două elegante construcții care îți 
amintesc de litoral. Sînt clădirile 
Institutului pedagogic, căminul și 
corpul de studii, cu mari suprafețe 
de sticlă în legături fine de metal. 
Rămîi la fereastră, ceri lămuriri. 
Vechiul spital de odinioară e flan
cat și acoperit de cîteva mari con
strucții în finisare — spitalul de 
copii, o policlinică, o maternitate. 
Intrarea parcului deschide drum e- 
vocărilor, dar la primul colt numai, 
o panoramă urbanistică inedită te 
surprinde nepregătit. S-a mutat 
vechiul Centru, s-a scufundat ? Re
cunoști numai fostul Palat Adminis
trativ, ca un promontoriu al vechiu
lui tîrg, rămas acum pitic și neaco
modat între blocurile elegante, cu 
cinci 
tere.

Ar 
oraș, 
e nou, tot ce se ridică la verticală 
tăind orizontul Bacăului, de la noi
le școli și de la noile blocuri pînă 
la noile așezăminte de cultură și 
sănătate. Unele din ele au culoarea 
schelelor dar schelele fac parte din 
însăși culoarea acestui anotimp. Ar 
trebui un ghid al noului oraș.

cartiere 
cercuri 
măsura 
blocuri

sau șase etaje, ale noii ar-

trebui poate un ghid al noului 
Ar trebui însemnat aici tot ce

Prin orașul cultural

orașul cultural ? 
marile fabrici și 
cultural începe 
la „Steaua ro- 

„Prole- 
,, ca și 

ale orașului,

Ghid pentru băcăoani

și nebăcăoani

„Tăind orizontul diametral“, pri
ma pasăre de aluminiu care a zbu
rat spre Bacău a fost nevoită să a- 
terizeze de-a dreptul în iarbă, lîngă 
Gherăiești, ca o barză oarecare ră
tăcită pe un cîmp. Cîți am sînt de 
cînd, pe cîmpul Gherăieștilor, păș
teau caprele și se juca turca, printre 
țînțarii cu motor ? Era ca în „Sfîr- 
lează cu fofează" și, văzut de sus

De unde 
La centură 
uzine, iar 
practic de 
șie“, și Ia 
tarul", și la atelierele C.F.R., 
în alte întreprinderi 
cluburile și cabinetele tehnice, bi
bliotecile, activitatea cultural-edu- 
cativă antrenează anual mii de oa
meni, constituindu-1 în familii crea-, 
toare. Să numărăm inovațiile din 
ultima lună la „Partizanul“ sau la 
„Muncitorul liber“ ? Cele cîteva zeci 
de propuneri însemnează sute de 
volume scoase din rafturile biblio
tecilor, cercetate acasă sau la uzi
nă, însumează în același timp preo
cupări tehnice și culturale înde
lungi. Totul a început practic de la 
învățătură, și pentru a înțelege am
ploarea muncii culturale trebuie să 
pornim de la băncile școlilor pen
tru copii, ca și pentru tineri.

In afara Institutului pedagogic, 
cu cele 24 de săli și laboratoare, 
cu căminul pentru 220 de studenți, 
la Bacău s-au construit în ultimii 
ani opt școli noi, 
dii, cu 78 de săli 
gioasă și robustă 
în care intră și 
sau constructori, umple în orele de 
întoarcere, după-amiază ori seara, 
bulevardele iluminate cu neon. Prin 
mulțimea studioasă recunoști sto
lurile celor de la școala populară 
de artă sau cîrdurile puștilor de la 
școala de 7 ani de muzică. Au 
priviri grave, insinuînd candid preo
cupări artistice. învață canto, tea
tru, coregrafie, artă plastică, iar u- 
neori poartă sub braț — vizibil — 
mape cu reproduceri, caiete de

începe 
se află
orașul

aici. Și 
„Partizanul“ sau

elementare și me
de clasă. O gălă- 
populatie școlară, 
maturi, muncitori

în pas cu preocupările colectiviștilor
Căminele culturale 

din regiunea Dobrogea 
organizează în aceste 
zile numeroase mani
festări culturale legate 
de preocupările colecti
viștilor in campania 
lucrărilor agricole de 
primăvară-

In ultimele săptă- 
mîni. de pildă, la cămi
nul cultural din comu
na Fîntînele s-au ținut

conferințe despre în- 
sămînțarea la timp și 
de bună calitate, asigu
rarea bazei furajere, în
grijirea tineretului bo
vin și hrănirea vacilor 
pentru a da producții 
mari de lapte.

își dovedesc, de ase
menea, eficiența confe
rințele agrozootehni
ce, serile de calcul, 
serile de întrebări și

răspunsuri, întîlnirile 
colectiviștilor cu frun
tașii recoltelor bogate, 
concursurile „Cine știe, 
cîștigă“. programele ar
tistice care au loc la 
căminele culturale din 
Topraisar, Cobadin, Ba- 
sarabi, Bărăganu ca și 
în celelalte comune și 
sate din regiune.

(Agerpres)

note sau instrumente muzicale. Cînd 
s-a mai pomenit una ca asta la Ba
cău 1 Și numai această școlărime 
artistică numără aproape 600 de 
nume.

In întîmpinarea acestui impetuos 
avînt spre cultură, ca o expresie a 
lui, vechiul Bacău a trebuit să se 
modifice, să facă loc orașului tînăr 
și modern. Primele blocuri, ridicate 
lîngă „Steaua roșie", n-au mai răs
puns ultimelor exigențe. Și de aceea 
s-au făcut și se fac eforturi ca noi
le construcții să fie mereu mai con
fortabile, mai economice, mai ele
gante.

Vechiul stadion devenise meschin. 
S-a construit altul, cu 15 000 de 
locuri, dotat cu un adevărat com
plex sportiv. A devenit neîncăpă
tor și teatrul. S-a înălțat un altul, 
în aer liber, lîngă parc, pentru 3 000 
de spectatori, o podoabă arhitecto
nică a noului oraș. N-au mai ajuns 
librăriile, s-au mai deschis două. 
S-au mai inaugurat și două cine
matografe, cu cite 400 de locuri. Se 
află în plină construcție o impu
nătoare casă de cultură, care va 
completa arhitectonic centrul și va 
infuza orașului o trepidație nouă.

De atunci, din august 1944, de 
cînd s-a ocupat fosta prefectură, de 
atunci din 1945, cînd năvala popu
lară a umplut pînă la refuz sala în 
care concerta Enescu, și pînă azi, 
muncitorimea din . Bacău, stăpînă 
pe însuși centrul vieții, a reușit să 
facă din vechiul tîrg opac și som
nolent un centru cultural.

Pe o stradă băcăoană obscură 
s-a născut Vasile Alecsandri. A 
trăit aici și Bacovia. Există chiar și 
un monument de artă, remarcabil 
de altfel, biserica Precista, rămasă 
din vremea lui Ștefan Voievod. Cî
teva scîntei galbene pe un cer o- 
pac. Față în față cu strălucirea cul
turală din trecut a Iașilor, memoria 
artistică a tîrgului pălește. Și s-a 
întemeiat totuși, acest oraș, pe la 
o mie patru sute și ceva ! Ce în
seamnă din sutele de ani un dece
niu ?... Ca să vedem cît anume în
semnează, să petrecem o...

Au apărut în Editura pentru 
literatură :

• „Romanul monumental și se
colul XX” de Ion Ianoși. Volumul 
cuprinde capitole consacrate ro
manelor lui Lev Tolstoi, Maxim 
Gorki, Mihail Șolohov, H. Mann, 
John Galsworthy, Liviu Rebrea- 
nu, Mihail Sadoveanu.

• Nci volume de versuri : „Fîn- 
tîna soarelui” de Eugen Frunză, 
„Legenda lacului” de Dimos Ren
dis, „Pietre kilometrice” de Petre 
Stoica, „Cadențe” de Victoria 
Ana Tăușan.

In pregătire Ghidul Muzeului 
de artà al R. P. Romîne
Se pregătește un ghid care va 

cuprinde date despre lucrările exis
tente în galeriile Muzeului de artă 
al R.P. Romine, precum și o serie 
de

Concursul amatorilor
Pe scena noului cămin cultural 

din Popești, raionul Focșani, s-a 
desfășurat recent faza intercomu- 
nală, a celui de-al Vll-lea concurs 
al formafiilor artistice de amatori. 
Pe locui I s-au clasat formațiile 
căminului cultura' din Popești : 
acivpa de dansuri, cor, brigada ar
tistică de agifa(ie, orchestra forma
tă de elevi. Pe locul II s-a clasat e- 
chipa de dansuri a căminulu' cultu
ral din comuna Gugești. După ter
minarea concursului Teatrul de Stat 
din Galafi a prezentat piesa „Mielul 
turbat” de A. Baranga. (De la Cos- 
tică Consfanlinescu, coresp. volun
tar).

Pentru iubitorii de artă
Cercetători de la Institutul de Is

toria arlai al Academiei R. P. Ro- 
mîne fin periodic expuneri însofite 
de proiecfii pentru iubitorii de artă 
plastică din întreprinderi, instituții și 
facultă(i. Astfel, în fa(a unui mare 
număr de studenfi ai Institutului po
litehnic din București a fost prezen
tată conferința „Frumosul în viafă 
și în artă". în cîieva instituții bucu- 
reșfene s-a (inuf conferința pe tema 
„Frumusețile patriei oglindite în 
arta plastică“.

Spectacol al elevilor
Recent, în sala Ansamblului de 

cîntece și dansuri „Ciprian Porum- 
bescu" din Suceava, numeroși oa
meni ai muncii din localitate au a- 
sistat la un spectacol al elevilor ar
tiști amatori de la Școala medie nr. 
3. Spectacolul oglindea aspecte ale 
vie)ii din trecut și de astăzi a tine
retului școlar.

Noi cinematografe
Cinematograful din orașul Rupea 

a fost pînă la 23 August 1944 sin
gurul din raion. După eliberare au 
luat fiinfă cinematografe și în me
diul sătesc. în cursul anului 1962 în 
raion au funcționa* 13 cinematografe 
care au prezentat circa 5 000 de 
spectacole vizionate de peste 
360 000 spectatori. în prima lună a 
anului 1963 au mai fost date în fo
losință 2 cinematografe în comunele 
Drăușeni și Dăișoara, iar în luna 
martie a început să prezinte filme 
cinematograful din comuna Hoghiz. 
(De la Teofil Tîrnăvoi, coresp. vo
luntar).

a
tî-

reproduceri.

Acum cîteva zile 
intrat în redacție un 
năr. Un tînăr foarte 
simpatic, dar cam repe
zit la vorbă.

— Mă numesc Toma 
Ilie. Sînt betonist la 
șantierul de la Fabrica 
de cărămidă din Cîmpu- 
lung Muscel.

— îmi pare bine. Cu 
ce vă pot fi de folos ?

— Vreau să vă cer un 
sfat.

— In ce problemă ?
— Ce ’ "

vine al
— II 

4-lea.
— Bateți în
— Nu sînt 

țios.
— Dacă ar 

3-lea, ar fi nenorocire.
— Al 3-lea ce ? Hai 

s-o luăm mai domol. Ca- 
revasăzică, ești betonist 
pe șantierul de la Cîm- 
pulung Muscel. Ce lu
crări executați ?

— Reorganizăm flu
xul tehnologic al Fabri
cii de cărămidă.

— Foarte bine, 
explică-mi ce-i 
3-lea ?

— Vă explic, 
trecut am început lu
crările de organizare a 
fluxului. Am săpat niște 
șanțuri lungi de 60 de 
metri, adinei de un me
tru și tot atlt de late. 
Știți, pentru uscătorie.

— Foarte bine. Și ?
— Le-am betonat așa, 

la meserie... A intrat 
ceva ciment. Faceți și 
d-stră socoteala... 120 de 
metri de șanț.

— Și?
— După aceea am tur

nat o fundație din be
ton armat pentru mon
tarea unei prese va
cuum... S-a montat și 
presa.

ne facem dacă 
3-lea ?
așteptați pe al

lemn ! 
supersti-

veni al

Acum 
cu al

Anul

...după-amiază la Bacău

Cum își poate petrece o după- 
amiază la Bacău un muncitor de la 
„Steaua roșie“, de la „Proletarul“ 
sau de la C.F.R. ? S-ar putea în
toarce la clubul uzinei, dacă e de
parte de centru, dat fiind că uzina 
cu cartierul ei este și un centru cul
tural. La „Steaua roșie' există și 
cinematograf, și terenuri sportive, 
iar biblioteca de la club, împreună 
cu cea a cabinetului tehnic, numă
ră cîteva mii de volume. Chiar și 
la Șerbănești, peste Bistrița, îți poți 
petrece vremea plăcut și 
rămînînd aproape de casă 
cui de muncă.

Pînă în centru e totuși
încă nu s-au deschis parcurile, nici

PAUL ANGHEL

cu folos, 
și de lo-

un pas.

(Continuare în pag. IV-a)

Muzeul Golești
Turiștii care străbat cu autocarele 

sau cu motocicletele șoseaua Bucu
rești—Pitești spre mărețul defileu al 
Oltului sau spre pitoreasca trecătoa
re a Branului întîlnesc în comuna 
Văleni-Podgoria (in apropiere de Pi
tești) o tablă indicatoare care le sem
nalează drumul spre muzeul Golești, 
din satul cu același nume. O abate
re de un kilometru din șoseaua na
țională și puteți vizita acest intere
sant obiectiv turistic.

Muzeul — secție a muzeului regio
nal din Pitești — este organizat în 
conacul boierilor Golești, al căror 
nume apare adesea în istoria seco
lului trecut. Conacul, și mai ales foi
șorul și clădirile care îl încadrează, 
este un valoros monument de arhi
tectură romînească. El a fost con
struit in 1640, refăcut și mărit apoi 
către sfîrșitul secolului al XVIII-lea. 
O serie de evenimente istorice sînt 
legate de această așezare. Astfel, în 
foișorul de la intrare a fost luat din 
mijlocul pandurilor săi — în 1821 — 
Tudor Vladimirescu și dus la Tîrgo- 
viște spre a fi omorît.

In 1826, într-o încăpere vecină cu 
foișorul, s-a deschis, din inițiativa 
lui Dinicu Golescu, prima școală din 
țara noastră, la care aveau acces și 
fiii de țărani și chiar de robi. Cona
cul de la Golești i-a găzduit pe Ni
colae Bălcescu și pe alți revoluțio
nari în perioada de pregătire a re
voluției de la 1848.

Din 1958, conacul Goleștilor a fost 
transformat în muzeu, organizîndu-se 
aici și o expoziție privind răscoala 
de la 1821 și revoluția de la 1848, 
precum și o secție memorială. In 
1961 s-a deschis și secția de etno-

grafie și artă populară a regiunii 
Argeș, astfel că vizitatorii de as
tăzi găsesc aici numeroase ex
ponate care le prezintă bogăția deo
sebită a artei populare din Muscel, 
Argeș și Vilcea.

— Și nu trebuia mon
tată ?

—' Stați să vedeți. 
După asta am băgat zeci 
de tone de ciment și 
cîteva sute de kilogra
me de fier-beton în altă 
fundație. S-a montat 
aici un colergan. 
lerganul ăsta e un 
de amestecător de 
mint.

— Și ?
— S-au investit

Co
fei 

pă-

zeci 
de mii de lei într-un 
curățitor de lut. S-a 
montat și ăsta tot pe

postament de beton tur
nat de noi.

— Și ?
— In decembrie ne-a 

fost schimbat inginerul 
șef al șantierului.
- Și?
— A venit altul. Cum 

a luat în primire șan
tierul, ne-a chemat la el 
și ne-a indicat să astu
păm. șanțurile pe care 
le-am betonat și să să
păm în locul lor altele. 
Le-am astupat, am să
pat și am betonat alte
le, după planurile lui. 
După ce am isprăvit, 
ne-a dus la presa va
cuum. A hotărît să 
facem altă fundație de 
beton, în altă parte. 
Am demontat presa și
am
ne-a spus. Altă fundație 
de beton. Cea veche s-a 
îngropat în pămînt. 
Așa... Am terminat și cu 
presa vacuum. Ce cre
deți că ne-a mai dat de 
lucru ? Să demontăm și 
colerganul, să spargem 
betonul și să turnăm al
tul. Dispoziția-i dispozi
ție. Am terminat și cu 
colerganul. După asta

remontat-o unie

ne-a pus să demontăm 
curățitorul de lut. Aici, 
ce-i drept, nu ne-a mai 
pus să turnăm alt posta
ment. Zice că nu e ne
voie de curățitorul ăsta. 
Și e nou nouț. Acum 
stă aruncat în curtea 
fabricii.

— Bine, bine, dar 
lucrările astea nu înce
puseră după un proiect ?

— Cum să nu ! Pro
iectul inițial fusese a- 
probat de Sfatul popular 
regional Argeș, de sec< 
ția industriei locale, cd 
de ea aparține fabrica

— Și șeful secției di 
industrie locală ce pă< 
rere are ?

— Dacă ar avea o pă
rere ar veni și a.r pune 
lucrurile la punct. Dar 
vedem că întîrzie. De 
fapt, nici nu mai știu 
cine are dreptate în 
chestia asta cu lucrări
le. Principalul este că 
s-au risipit banii statu
lui... Eu am avut drum 
pe aici, pe la București, 
și tovarășii mei de pe 
șantier mi-au spus să 
dau și pe la redacție. 
Uite, am o scrisoare de 
la ei. Am sesizat noi și 
pe plan local, dar nu s-a 
luat nici o măsură. Ce 
ne facem, tovarăși, dacă 
vine Și al 3-lea? O 
luăm de la început ?

A lăsat scrisoarea) 
ne-a rugat să scriem în 
ziar despre toate cele de 
mai sus

Ieri a 
mă de 
Muscel.

„Ce ne facem ? Stop. 
A venit al 3-lea. Stop".

M-am urcat in primul 
tren.

Se speriaseră de po
mană. Al 3-lea era de la 
controlul financiar...

și a plecat, 
sosit o telegra- 
la Clmpulung

NICUȚA TANASE

Secfia muzicală s Bibliotecii centrale 
de stat a R. P. Romine dispune de un 
fond de circa 40 000 lucrări muzicale — 
partituri, discuri ți benzi de magneto
fon. Recen.*. s-au. făcut amenajări în sala 
de audifii pentru public ți s-a dublat 
numărul locurilor.

în afara audițiilor muzicale săptămî- 
nale ce au loc aici, colectivul secfiei 
organizează audifii pentru iubitorii de 
muzică din întreprinderi, instituții, de 
pe șantiere. Asemenea audifii au avut 
loc la Uzinele „23 August", „Grivifa 
Roșie", la Fabrica „Electroaparafaj'’, 
clubul „Finanfe-Bănci“, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" și la un grup 
social a! constructorilor bucureșteni.

Cercul literar 
al constructorilor

literare, 
aspecte

Foișorul fostului conac Golești.
Un popas la muzeul Golești (des

chis zilnic de la 9—17) este un pri
lej de lărgire a orizontului cultural 
pentru toți turiștii care străbat dru
mul București-Pitești.

Cercul literar „G. Coșbuc” de pe 
lîngă clubul „Constructorul” reu
nește iubitori de literatură — mun
citori, tehnicieni, ingineri — care lu
crează pe diferite șantiere ale Ca
pitalei. In lucrările lor 
membrii cercului prezintă
ale construcției socialiste din țara 
noastră, chipuri de oameni înaintați. 
Membrii cercului audiază expune
rile de la lectoratul de estetică mar- 
xist-leninistă organizat de Casa 
creației populare a Capitalei, parti
cipă la manifestările cenaclului 
Labiș".

Membrii cercului literar s-au 
plasat recent la Pipera unde au
ganizat o seară : literară închinată 
lui Maxim Gorki.

„N.

de- 
or-

I N STANTANE

Copil jucîndu-sePeisaj industrial
PETRAȘCU)

Lucrînd pe conductă 
(Desene de MARIANA
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în cursul dez- ® t
voltării ei, tehnica B Am»
electronică a cu- ff/sg
noscut cîteva mo- 
mente remarca
bile : la începutul secolului nostru 
au apărut primele tuburi electronice 
cu vid și catod incandescent, iar 
mult mai tîrziu, acum 15 ani, au fost 
inventate întîilo dispozitive semicon
ductoare. în prezent, în această ra
mură a științei și tehnicii aflată în 
plină dezvoltare se înfăptuiește un 
nou și important pas înainte. De data 
aceasta este vorba de utilizarea 
lămpilor de descărcări în qaze cu 
catod rece. Cu ajutorul acestor 
lămpi, de mărimea unui bob de ma
zăre, pot fi considerabil simplifi
cate instalațiile electronice.

Lămpile sau tuburile de descărcări 
electrice în gaze cu catod rece sînl 
cunoscute de mult și folosite de a- 
proape o sută de ani ca surse de 
lumină. Cercetările efectuate în ul
timii 15 ani la Institutul de fizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. au 
scos Insă în evidență faptul că ele 
pot concura cu succes atît semi- 
conductorii cît și tuburile cu vid.

în lămpile de descărcare cu ca
tod rece au loc procese fizice com
plexe ; totuși, din punct de vedere 
constructiv realizarea lor nu este 
mai complicată decît a becurilor 
pentru lanternele de buzunar. Aceste 
lămpi sînt mici balonașe de sticlă, 
cu diametrul de cîtiva milimetri, 
umplute cu un gaz rarefiat, avînd 
montați cîțiva electrozi din metal 
curat sau metal activat cu compuși 
ai cestului.

Procesele care se desfășoară 
lămpile de descărcare electrică 
catod rece sînt în esență aceleași 
în tuburile de sticlă încărcate 
neon, argon, heliu, vapori de mercur 
etc. folosite pentru reclame luminoa
se. Datorită descărcărilor electrice, 
gazul din lămpi devine luminiscent 
și, datorită ionilor pozitivi și fotonilor 
care apar în gaz și bombardează 
catodul lămpii, acesta din urmă în
cepe să emită electroni. Este ace
eași funcție pe care o îndeplinesc și 
tuburile electronice cu vid, numai că 
în acestea emisia de electroni se 
face ca urmare a încălzirii puter
nice a catodului cu energie elec
trică furnizată din afară.

in 
cu 
ca 
cu

Centrul de calcul 
al Universității 
din București

Noua instituție științifică și didactică din 
Capitală dispune în prezent de trei mașini 
electronice de calcul. La centru fac stagii de 
practică și ore de laborator studenti ai fa

cultății de matematică-mecanică și ai unor secții ale Institutului poli
tehnic în vederea aplicării în producție a metodelor de calcul cu ma
șinile electronice. Tot aici se organizează seminarii și stagii de prac
tică pentru un număr de matematicieni, ingineri și medici.

Sprijinind cercetările științifice și pregătirea unor cadre de spe
cialiști, lucrătorii centrului contribuie la rezolvarea unor probleme con
crete de calcul primite din partea unor instituții ca facultatea de fizică, 
facultatea de energetică, Institutul de studii și proiectări energetice. 
Institutul ,.Dr. I. Cantacuzino“ etc.

O interesantă 
descoperire 

a speologilor 
din țara noastră

Două recente expediții ale unui grup de cer
cetători de la Institutul de speologie „Emil 
Racoviță“ al Academiei R. P. Romîne au dus 
la descoperirea celei mai mari colonii de li
lieci cunoscută pînă astăzi în literatura știin
țifică de specialitate.

Descoperirea s-a făcut în peștera Sura Mare din regiunea Hune
doara, una din cele 500 de peșteri explorate în ultimii ani de cerce
tătorii institutului. Reușind să treacă peste numeroasele obstacole 
naturale care n-au permis pînă acum înaintări mai mari de 1 200 m, 
speologii bucureșteni au identificat în adîncul peșterii, la înălțimi 
pînă la 40 de metri, cîteva colonii de hibernare, totalizînd aproximativ 
100 000 de lilieci din aceeași specie.

Pe traseul rîului subteran care străbate peștera Sura Mare, speolo
gii au mai descoperit și coloniile altor specii de lilieci care, de obicei, 
nu folosesc peșterile ca adăpost. (Agerpres)

Detectarea fisurilor
în materialele 
de construcții

In R. S. Cehoslovacă a fost elaborată o 
nouă metodă de detectare și măsurare a fi
surilor în materiale de construcții, cum sînt 
betonul, argila arsă, porțelanul etc. Materia

lul supus încercărilor este acoperit cu un lac bun conducător de elec
tricitate. Acest lac este o dispersie apoasă de rășină sintetică la care 
se adaugă argint pentru a servi drept conducător. Lacul, aplicat în
tr-un strat uniform pe suprafața materialului, este supus la acțiunea 
unui curent electric. Stratul de lac se încălzește, iar materialul încer
cat degajă căldură. Pe locul fisurii, stratul de lac devine casant și se 
arde, ceea ce duce la întreruperea curentului și, prin aceasta, la de
tectarea locului fisurii. Noua metodă permite să se detecteze fisuri 
chiar mai mici de o miime de milimetru.

detecteze fisuri

Transplantarea 
unui rinichi Ia om

La un congres al chirurgilor 
dicül J. Murray din Boston a 
un tînăr grav bolnav a reușit să transplanteze 

... .......................... .......... bărbat decedat.
Rinichiul a fost păstrat aproximativ o oră la temperatură scăzută, 

apoi a fost transplantat rapid bolnavului.
La bolnavul operat, care se mai află în spital, se constată încă, la 

șase luni și jumătate de la operație, o „stare anormală în funcționarea 
rinichiului”, i se dau zilnic medicamente corespunzătoare și se efectuează 
analize. Starea sănătății i-ar permite totuși să trăiască și acasă.

Pînă în prezent, în diferite țări s-au efectuat de 13 ori operații de 
transplantare a unor rinichi de la persoane decedate. Dar în toate ca
zurile bolnavii au supraviețuit cel mult cinci luni și jumătate.

un rinichi luat de la un

9 j

— Dațl-ml vă rog condica
Desene de RICK 'AUERBACH

Sînt vecinii de sus 1 Ne roagă să punem radioul mal tncet 
Ce oameni 1 Asta-1 orâ de sunai la telefon ? t

de 
de tonă 
sînt su- 

produceputea

Utilizarea lămpilor de descărcare 
electrică cu catod rece oferă nu
meroase avantaje în comparație cu 
tuburile electronice obișnuite și se
miconductors

In primul rînd, pentru construcția 
lor nu sînt necesare materiale scum
pe, cu un înalt qrad de puritate, ca 
la semiconductor!. O jumătate 
tonă de sticlă și o jumătate 
de nichel sau de molibden 
ficiente pentru a se 
un milion de lămpi 
cu catod rece, fie
care lampă a- 
vînd greutatea de 
0,5—1 grame.

In al doilea 
rînd, nefiind nece
sară încălzirea ar
tificială a catodu
lui, pentru tubul 
cu catod rece 
este suficientă o 
putere electrică 
de zeci și chiar 
sute de ori mai 
mică decît aceea 
care trebuie asi
gurată unei lămpi 
electronice cores
punzătoare. Ele au 
mai ridicat, datorită pierderilor foar
te mici de energie în aparat. Fo
losirea lor conduce astfel la sim
plificarea schemelor de comandă, 
la micșorarea dimensiunilor apara
telor. De pildă; o mașină electroni
că de calcul construită cu 1 500 de 
lămpi cu catod rece este mult mai 
mică decît una cu lămpi electronice 
obișnuite. Gabaritele și greutatea ei 
sînt puțin mai mari decît ale unui 
televizor, consumul de energie nu 
depășește 25 wați și nici nu este ne
voie de răcire ca la instalațiile cu 
un mare număr de elemente 
tronice.

In al treilea rînd, lămpile 
tronice cu catod rece au o 
de funcționare mult mai mare, 
zeci de mii de ore, astfel că insta
lațiile în care se folosesc pot func-

și un randament

elec-

elec- 
durată 

de

din S.U.A., me- 
comunicat că la 

ționa ani în șir fără să fie nece
sară înlocuirea lor. In același timp, 
aceste tuburi au o stabilitate re
marcabilă, ele nu se deteriorează la 
suprasolicitări. Pentru comparație 
notăm că tuburile electronice cu 
vid ies din uz odată cu arderea fi
lamentului, ceea ce face oa timpul 
lor de funcționare să fie limitat la 
aproximativ 1—2 000 de ore ; ele 
trebuie, deci, să fie înlocuite în apa
ratele cu funcționare neîntreruptă de 

circa zece ori pe 
an. Or, în instala
țiile și mașinile 
electronice moder
ne, care au zeci 
și sute de mii de 
lămpi, aceasta 
creează o mare 
dificultate. Un alt 
mare avantaj în 
exploatarea lăm
pilor cu catod 
rece constă în 
luminiscența lor. 
Astfel, dintr-o sim
plă privire se poa
te controla func
ționarea unor a-

gregate electronice complexe.
Avantajele incontestabile ale tu

burilor de descărcări cu catod 
rece— construcție simplă, preț de 
cost redus, randament înalt, durată 
mare de funcționare, dimensiuni mici, 
siguranță și stabilitate în exploatare 
— îndreptățesc pe tot mai mulți spe
cialiști să considere că ele vor în
locui în viitorul apropiat cea 
mare parte a tuburilor cu vid și 
dispozitivelor semiconductoare, 
altfel, în Uniunea Sovietică se și 
alizează aparatură electronică 
serie conținînd de la cîteva pînă la 
peste zece mii de lămpi cu catod 
rece. Pînă acum au fost construite 
numeroase aparate pentru scopuri 
tehnice și științifice : aparate radio
metrics portabile, stații telefonice 
automate, calculatoare automate 
pentru operații financiare, mașini 
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a
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IOVIȚU POPESCU 
candidat în științe fizico-matematice

(Urmare din pag. III-a)

alt popas de 
la biblioteca

ștrandul, și e încă timpuriu pentru 
excursii.

Un popas la Muzeul regional. Este 
una dintre cele mai noi instituții de 
cultură ale orașului și una dintre 
cele mai interesante prin originali
tatea exponatelor și prin munca ști
ințifică ce se desfășoară aici. I s-a 
destinat un local special, cu nu
meroase săli încă de pe acum neîn
căpătoare. Vei putea parcurge su
mar sau pe îndelete sălile închinate 
evoluției artei noastre plastice, des
coperind pînze valoroase și intere
sante. Adevăratele surprize ți se 
rezervă însă în secțiile de istorie 
naturală și arheologie, dedicate 
ilustrării, prin exponate deosebit de 
prețioase, a evoluției vieții și socie
tății umane pe teritoriul regiunii. Cu 
pasiune și spirit de dăruire, direc
torul acestui muzeu, tovarășul Iu
lian Antonescu, împreună cu un mă
nunchi de colaboratori, au reușit să 
reconstituie în etapele ei mari me
moria arheologică a pămînturilor 
locuite dintre Bistrița, Trotuș și Și
ret. Muzeul te încîntă prin expune
rea metodică, instructivă, menită să 
educe și să formeze gustul și dra
gostea pentru frumos. îl părăsești 
cu regret, pentru un 
liniște, printre cărți, 
regională.

Pînă la instalarea 
sălile noii case de cultură, biblio
tecarii s-au înghesuit cu cele peste 
100 000 de volume în localul fostei 
primării a municipiului, unde se tri
miteau odinioară cereri pentru aju
toare de șomaj. Găsesc și acum, pe 
masa directorului bibliotecii, tova
rășul Ion Micu, vreo cîteva cereri, 
dar de un fel deosebit. Un Inginer 
agronom din comuna Petrești, An
drei Debie, solicită să 1 se împru
mute pentru o lună de zile „Le
gumicultura" lui Maier. Un strun
gar de la „Muncitorul liber“ cere 
pentrii mai multă vreme volu
mele „Metalurgia fontei și a oțelului“ 
și „Cartea strungarului“. In aceeași 
clădire, ajutoare și... „ajutoare“. Nu
mai anul trecut s-au împrumutat pen
tru lectură la domiciliu 316 731 vo
lume, iar peste 5 000 de muncitori au 
solicitat cărți tehnice și de specia
litate. Deschid ușa sălii de lectură, 
tulburînd liniștea reculeasă. Mă re
trag. M-au somat să apăr liniștea 
cîteva zeci de perechi de ochi. Dis
ting un zîmbet. E un strungar de la 
întreprinderea metalurgică, prieten 
din copilărie, care își prepară exa
menele pentru școala medie. Ii 
urez lectură spornică.

definitivă în

electronice de cal
cul, puternice ins
talații speciale cu 
peste 10 000 
lămpi

de 
cu catod 

rece, destinate studiului particule
lor elementare. Pentru tehnica de 
calcul au fost elaborate aparate mi
niaturale capabile să realizeze toate 
operațiile logice principale. Mențio
năm, ca un fapt interesant, că pri
ma rachetă cosmică sovietică, lan
sată spre Lună în ianuarie 1959, a 
avut la bord un aparat pentru de
terminarea ionizării, care avea drept 
principală parte componentă o lam
pă de neon cu catod rece.

In țara noastră, fizica descăr
cărilor electrice în gaze -3e nu
mără printre domeniile tradiționale 
de cercetare. Una dintre primele lu
crări de specialitate în care se re
lata, încă în anul 1933, pe baza 
experiențelor efectuate, despre po
sibilitatea folosirii tuburilor de des
cărcări în gaze cu catod rece ca 
redresoare, generatoare de oscilații 
și întrerupătoare automate, aparține 
academicianului Eugen Bădărău. 
Construcția și caracteristicile dis
pozitivului utilizat au fost expuse 
atunci într-o revistă de specialitate. 
In ultimii ani, cercetările științifice 
din țara noastră cu privire la meca
nismul fenomenelor complexe care 
au loc la catodul rece al tuburilor 
de descărcări în gaze au fost ex
tinse mult ; totuși, tuburile cu des
cărcări în gaze sînt întîlnite într-un 
număr încă insuficient de aplicații 
practice. Prezintă deci un interes de
osebit intensificarea cercetărilor în 
acest domeniu pentru a se lărqi 
posibilitățile de aplicare a tuburilor 
cu catod rece și a se realiza apara
tură electronică de tehnicitate ridica
tă pentru necesitățile industriei noas
tre. Aceasta este cu atît mai nece
sar cu cît în documentele celui 
de-al IÎI-lea Congres al partidului 
sînt bine precizate sarcinile și rolul 
institutelor de fizică în ce privește 
proiectarea și folosirea mașinilor 
de calcul, 
etc., 
pide 
inței

aparatelor electronice 
vederea introducerii mai ra- 
producție a realizărilor ști- 
tehnicii moderne.

în 
în 
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Am ajuns lîngă teatru, ocolind ci. 
nematografele, fiindcă aceleași fil
me se pot vedea, să zicem, și la 
Moinești. Ne-am putea abate mai 
întîi pe la cenaclul literar. Se în- 
tîlnesc aici muncitori, studenți, e- 
levi și profesori, care caută... și u- 
neori găsesc, cuvinte potrivite cu 
noile imagini băcăoane. Ii revăd 
cu bucurie pe prozatorul Bălăiță și 
pe poeții Octav Genaru și Radu 
Cîrneci. Rețin o strofă, replică la 
Bacovia, din încercarea unui poet 
local :

Tăind orizontul diametral, 
Pendula timpului a măturat 
Cu pasul ei de eră, sacadat, 
Stupidul tîrg, burghez și trivial...

Am scăpat spectacolul cu „Ava
rul" în care apare artistul emerit 
Niculescu-Brună (în Bacău există' 
teatru de cincisprezece ani). In 
schimb, înfruntînd un zid de ama
tori, am acces la un concert. Or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat din localitate, cu 60 de instru
mentiști, va cînta pentru băcăoani 
Beethoven și Händel. își vor da 
concursul Radu Aldulescu și Vladi
mir Orlov, poposiți special și pregă-

Tenis de masă
FRAGA 5 (Agerpres). — Vineri a în

ceput la Praga cea de-a 27-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de masă. E- 
chipa feminină a R. P. Romine a susținut 
un singur meci deoarece echipa Greciei 
nu s-a prezentat la competiție. Reprezen
tativa tării noastre a învins cu scorul de 
3—0 echipa Danemarcei.

Unde-i Popescu ?
Mulți spectatori care au urmărit 

anul trecut echipa de fotbal „Viito
rul” își amintesc desigur de Dumitru 
Popescu, unul din jucătorii talentat! 
ai acestei formații. După desființarea 
tinerei echipe, majoritatea jucători
lor s-au înapoiat la cluburi și au pu
tut fi văzuți în formații, iar alții sint 
în lotul juniorilor pentru U.E.F.A. 
Numai Popescu nu apare nicăieri. 
După cite am aflat de la antrenorul 
Gică Niculae, el este sănătos, în for
mă, continuă antrenamentele la „Pro- 
gresul”-București, dar... nu joacă. De 
ce oare e tinut pe tușă ?

0 lucrare marxistă despre 
filozofia franceză contemporană

La New York a fost prezentată pen
tru prima oară piesa lui Bertolt Brecht, 
„Mutter Courage”. „Este un eveniment 
important, a arătat criticul teatral al 
ziarului „New York Times”, deoarece 
„Mutter Courage” este o operă matură, 
scrisă cu măiestrie”.

In R. P. Polonă își desfășoară în prezent activitatea 131 teatre profesioniste. 
Ele fac dese turnee In localități îndepărtate. Astfel, Teatrul din Jelenia G6ra (Sile- 
zla inferioară), vizitează cu regularitate 60 de localități, tar Opera de turnee din 
Varșovia răspîndește de cîtlva ani cultura muzicală în micile orășele de provincie. 
Teatrele din voievodatele Koszalin, Zielona G6ra, Olsztyn și Kielce s-au eviden
țiat, de asemenea, prin pasiunea cu care răspîndesc dragostea pentru arta scenică.

Iată-i în fotografie pe actorii teatrului „Stefan Zeromski” din Kielce poposind 
într-un orășel gata costumați pentru a prezenta celebra piesă a lui Molière 
„Avarul”.

„MÜTTER COURAGE“ PE BROADWAY

Tn Cuba a avut loc un Festival 
al teatrului popular la care au 
participat numeroase colective dra
matice, muzicale și de dansuri de 
la orașe și sate. Festivalul s-a 
desfășurat în două etape. La ulti
ma etapă, care s-a ținut la Hava
na. unul din primele premii a fost 
atribuit țăranului Simon Perez, 
autorul și interpretul principal al 
unei piese într-un act care înfăți
șează viața grea a țăranilor cubani 
înainte de revoluție.

fiți sa răspundă cerințelor unui au
ditoriu exigent.

Cît a trecut de cînd, de pe ace
lași podium, urca, amețitor de sin- 

■ gur, peste
tă, arcușul 

Publicul,
de atunci, 

I întîlnite azi prin
amiază la bibliotecă și la muzeu, 
ascultă recules, cu exercițiul pă
trunderii și reflexiunii zugrăvit pe 

t fețe, în ochi. Atunci poate s-au fă
cut gafe, s-a strigat „bis“ în cul
mea unui discurs muzical — conta 
entuziasmul 1 — acum însă inimile 
au urmat tînguirea celor două vio
loncele cu înseninată bucurie și fină 
intuiție. In fond, un dar săptămî- 
nal, ușor accesibil, dacă îți cumperi 
din vreme bilet sau te-ai asigurat de 
un abonament.

Dar acordurile sunau în Bacău, 
în Bacăul bacovian de pînă ieri, în 
Bacăul nou și cultural de astăzi, iar 
afară, în noapte, se ridicau verti
calele noilor blocuri.

Ceva mi-a răsunat totuși în urechi 
strident : „La Bacău, la Bacău...“.

Era ecoul amorțit al vechii plăci 
de gramofon, care merită a fi dată 
de-a dura pînă în Bistrița.

sala cu răsuflarea tăia- 
luț Enescu ?
poate aceleași chipuri 
poate aceleași chipuri 

uzine sau după-

Comportarea echipei de hochei a 
R. P. Romîne la recentele Campio
nate mondiale din Suedia a fost 
pentru majoritatea specialiștilor și 
ziariștilor o adevărată surpriză.

într-adevăr, faptul că pînă în ulti
ma clipă sportivii noștri au candidat 
cu șanse mari la cucerirea primului 
loc al grupei secunde, a justificat a- 
precierile favorabile la adresa re
prezentanților hocheiului romînesc în 
campionat. Dacă nu am obținut decît 
locul trei în grupa B, am învățat în 
schimb ce trebuie să facem de aci 
înainte pentru a progresa mat ra
pid, pentru a consolida cunoștințele 
căpătate și a ne apropia și mai mult 
de valoarea înaltă a celor mai buni 
hocheiști.

In primul rînd aș vrea să arăt 
că pentru hocheiștii noștri fruntași 
ultimii ani au însemnat un continuu 
progres, ilustrat nu numai de locul 
trei ocupat anul acesta în seria se
cundă la „mondiale“, dar și de ca
lificarea echipei R. P. Romîne în tur
neul olimpic de la Innsbruck, progra
mat pentru anul viitor. Aceasta în
seamnă că în prezent reprezentativa 
țării noastre este clasificată de 
drept printre primele 10 formații de 
hochei pe gheață din lume. După 
trecuta ediție a campionatelor mon
diale de la Geneva, R. P. Romînă fu
sese clasificată pe locul 16. Aceasta 
înseamnă că la Olimpiada de iarnă, 
în vreme ce o serie de echipe națio
nale ale altor țări vor trebui să sus
țină un baraj pentru n fi admise. 
R. P. Romînă va participa direct, ală
turi de cele mai bune formații în 
turneu. Evident că toate aceste pro
grese au fost posibile datorită con
dițiilor create sportivilor în tara 
noastră. De altfel, baza trainică de 
la care pornim cu încredere spre noi 
succese este tocmai sprijinul acor
dat dezvoltării sportului de statul 
nostru democrat-popular.

In cele ce urmează, voi arăta cîte
va din învățămintele pe care le-am 
desprins din desfășurarea campio
natului mondial la care am partici
pat. Prima observație este aceea că, 
sub aspect tactic, s-au produs unele 
schimbări, în sensul că acum lupta 
pentru puk nu se mal dă ca înainte,
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Festiva! de teatru popular 

în Cuba
compozitorilor din LLR.S,S

doua 
com- 
ple-

Zilele trecute, la Moscova și-a 
încheiat lucrările cea de-a 
plenară a conducerii Uniunii 
pocitorilor din U.R.S.S. La 
nară a avut loc o amplă discuție 
asupra problemelor privind muzi
ca contemporană sovietică și, în
deosebi, creația tinerilor com
pozitori. Analizînd un șir de lu
crări ale acestora, participanții 
la plenară au vorbit despre 
partinitate și caracterul popular ca 
trăsături fundamentale ale artei 
realismului socialist, despre tra
diție și inovație, despre pregă
tirea profesională și educarea 
comunistă, a tinerilor compozitori. 
Ei au arătat că întreaga dezvoltare 
a muzicii sovietice dovedește că 
numai traducerea in viață a prin
cipiilor partinității și caracterului 
popular, legătura strînsă cu tradi
țiile naționale și cu viața întregu
lui popor oferă compozitorului po
sibilitatea. de a crea opere de 
înalt nivel artistic, în timp ce for
malismul secătuiește talentul, rupe 
pe compozitor de popor și-l duce în 
impas.

— In afara intereselor societății, 
în afara sarcinilor pe care istoria 
le pune în fața artei, n-a existat 
niciodată și nici nu poate exista 
vreo artă, a spus A. Eșpai, secre
tar al Uniunii compozitorilor din 
R.S.F.S.R. Grija partidului nostru 
pentru puritatea ideologică și per
fecțiunea artei sovietice, atenția 
de zi cu zi pe care o acordă re
prezentanților ei, printre care și 
nouă, muzicienilor, este dictată de 
aprecierea excepțional de înaltă a 
rolului social-educativ al artei, al 
locului pe care aceasta 
lupta întregului popor 
munism.

Despre sarcinile care 
in fața compozitorilor 
vorbit A. Haciaturian, artist al po
porului din U.R.S.S. : „Poporul aș
teaptă de la noi o muzică inspirată 
care să umple de bucurie și să emo-

îl ocupă în 
pentru co

stau astăzi 
sovietici a

prilej
în zona de apărare a fiecărei echi
pe, ci mai ales în zona de mijloc. 
Prin urmare, în astfel de condiții, 
măiestria individuală a fiecărui ju
cător, tehnica sa, capacitatea tacti
că, se cer a fi de o calitate supe
rioară. Consider că noi sîntem încă 
deficitari în pregătirea portarilor, a 
căror voință, putere de luptă și cu
raj se cer a fi întărite. în privința 
fundașilor se vădește necesitatea de 
a ii mai activi în apărare. De pildă, 
atît Ceaka cît și Varga au fost ex
celent! în acțiunile ofensive, dar în 
cele defensive nu au dat același 
randament. Este adevărat că forma
ția noastră a atacat în toate meciu
rile, inclusiv în cel cu Norvegia, însă 
uneori jocul de hochei impune să te 
aperi chiar fiind în posesia pukului, 
ceea ce noi știm mai puțin decît 
alții. Și, în sfîrșit, o a treia observa
ție critică privind reprezentativa 
noastră se referă la inegalitatea va
lorică a celor trei linii de atac. Dacă 
frații Szabo și Ferencz au acționat la 
un bun nivel, celelalte două linii 
s-au dovedit inferioare, fapt care a 
dezavantajat formați,, noastră cînd 
prima sa linie de atac nu se afla pe 
gheață. Desigur că și în privința pa
tinajului, a mînuirii crosei, a combi
națiilor tactice, va trebui să lucrăm 
serios și de acum înainte. Bineînțe
les că toate aprecierile făcute aci 
sînt în raport cu valoarea demon
strată de cele mai bune echipe pe 
care le-am văzut evoluînd și, în pri
mul rînd, cu cea a Uniunii Sovietice, 
campioana lumii și a Europei.

Ce am văzut la campioni ?
O excelentă pregătire fizică, un 

bogat bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice, ceea ce le-a permis să joace 
cu o dezinvoltură desăvîrșită, cu o 
încredere pe care numai conștiința 
propriei valori, a pregătirii minuțioa
se, șlefuite în ore lungi de muncă, 
ți-o poate da. Echipa Ü.R.S.S. a fost 
cea mai tînără din competiția prime
lor opt, dar a cîștiqat. Și n cîștiqat 
în condițiile unei îmbunătățiri evi
dente a locului de hochei față de 
campionatele de la Geneva din 1961.

Pe de altă parte, echipa sovietică 
a prestat jocul cel mai complet și 
eficace, cu tempoul cel mai susținut.

La Paris a apărut recent lucra
rea „Filozofia franceză contempo
rană", scrisă de filozoful marxist 
Lucien Sève. Autorul își propune 
să înfățișeze pe înțelesul maselor 
largi de cititori diferite sisteme fi
lozofice, analizate din punctul de 
vedere al marxismului. Dezvăluind 
legătura care există între filozofie 
și societate, Sève combate argu
mentat concepțiile promovate de 
reprezentanții filozofiei burgheze 
contemporane.

ționeze inimile ascultătorilor noștri, 
o muzică'care să afirme înfăptui
rile minunate care se făuresc in 
jurul nostru“. Vorbitorul a subli
niat în continuare importanța fer
mității ideologice a artistului.

Cuvîntarea tinărului compozitor 
leningrădean G. Belov a fost con
sacrată necesității de a învăța de 
la popor, de a se inspira din admi
rabilele creații muzicale folclorice. 
„De la cine să învățăm arta melo
diei ? După părerea mea, în primul 
rînd de la popor. Trebuie să stu
diem folclorul și să învățăm cum 
să-l folosim creator în operele noa
stre de la marii maeștri — clasicii 
muzicii ruse și universale — care 
ne oferă o pildă strălucită".

Subliniind necesitatea unei po
ziții ofensive în lupta dintre ideo
logia socialistă și cea burgheză, 
participanții la plenară arată în 
scrisoarea adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist, al 
Uniunii Sovietice : „Aceasta cere 
din partea noastră, a compozitori
lor sovietici, cea mai mare intran
sigență față, de orice fel de mani
festări ale unor tendințe sau con
cepții ostile nouă, o ofensivă ac
tivă împotriva pozițiilor politice și 
estetice ale ideologilor burghezi 
contemporani. Aprobăm cu căldură 
critica nimicitoare la care parti
dul a supus „teoria" falsă, anti
marxiști a posibilității coexisten
ței pașnice în domeniul ideologiei. 
Arta noastră are menirea să ajute 
partidul în formarea omului socie
tății comuniste. Operele muzicale 
de toate genurile trebuie să expri
me tot ce e nou, tot ce a creat so
cietatea socialistă, să vorbească 
despre ceea ce este important și e- 
sențial în viața oamenilor sovietici 
constructori ai comunismului, să-i 
ajute în muncă și în luptă, să-i în
suflețească la fapte de eroism“.

v •

sufocant uneori pentru adversar. 
Elocventă este următoarea statis
tică : campionii au tras în medie 
242 de șuturi în'7 jocuri, adică a- 
proape 35 de meci, dintre care 130 
pe poartă, primind doar 103 șuturi, 
ce®a„ c.e dovedește superioritatea 
apărării, dar și a atacului cam
pionilor. Suedezii, clasați pe locul 
doi, au tras doar 227 de șuturi și au 
primit 117. Un alt amănunt interesant, 
tot din domeniul cifrelor : cînd ad
versarii echipei sovietice erau în in
ferioritate numerică, datorită elimi
nărilor de pe teren, campionii au în
scris 14 puncte ; cînd ei erau în in
ferioritate numerică au primit doar 3 
goluri, în timp ce, în aceleași situa
ții, suedezii au înscris doar 2 puncte 
primind toi 2, cehoslovacii au înscris 
3 și au primit 3, iar canadienii au 
marcat 8 și au primit 5.

Ln toate acestea trebuie adăuqat 
că sovieticii au manifestat și cea 
mai bună pregătire morală. Nu este 
ușor să debutezi într-un . campionat 
mondial cu o înfrînqere (cea suferi
tă în fața suedezilor) și să cîștiqi to
tuși, după asalturile tuturor celorlalte 
formații.

In ceea ce ne privește, sîntem 
conștienți că ne așteaptă o perioadă 
de muncă intensă, dar frumoasă. 
Ne-am propus să studiem cu jucăto
rii lotului și cu ceilalți jucători frun
tași toate meciurile din cadrul cam
pionatului mondial pe care le-am 
filmat și să analizăm datele statis
tice, trăqînd concluziile necesare. De 
asemenea, vom fi preocupați de îm
prospătarea lotului reprezentativ, in- 
troducînd o serie de jucători dintre 
cei mai bine dotati fizic șt suscepti
bili de progrese tehnice Chiar la 
Olimpiada de la Innsbruck vrem să 
prezentăm o echipă cu oameni noi. 
Anul acesta va fi un an de studiu în 
care vom aplica cele învățate la 
Stockholm, deoarece pentru campio. 
natul mondial din 1965, programat în 
Finlanda, intenționăm să cucerim 
primul loc în qrupa B.

MIHAI FLAMAROPOL 
antrenor al lotului R. P. Romine 

de hochei
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NOI LABORATOARE
PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII
Pe o șerie de șantiere de construc

ții de locuințe din regiunile Bacău, 
Ploiești, Suceava și> Maramureșau 
fost înființate de curînd noi labora
toare. Aceasta permite constructori
lor să rezolve operativ în cadrul șan
tierelor o serie de probleme urgente 
ca : încercarea betoanelor, mortare
lor și bitumurilor și să ia măsuri 
urgente de înlăturare a defecțiuni
lor.

Celelalte laboratoare din cadrul 
trusturilor regionale au fost înzes
trate cu noi aparate ca : mese vi
bratoare, ciocane speciale și mala- 
xoare, aparate pentru determinarea 
aerului din betoane și mortare etc.

La'' trusturile regionale București, 
Brașov și Argeș au fost montate 
prese de încercare a rezistenței be- 
toanelor și alte mecanisme și apa
rate. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 5 aprilie 1963 . au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 45 90 3 73 42 
7 20 54 38'55. Premiul Special A: 90 38 3; 
Premiul Special B : 45 7 55 ; Premiul Spe
cial C : 20 54 42.

1 A Ș 1 Consfătuire a deputaților 
și președinților comitetelor de străzi

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Comi
tetul executiv q.1 Sfatului popular al 
orașului Iași a organizat în ziua de 
4 aprilie, în sala Filarmonicii de Sfat 
„Moldova" din Iași, o consfătuire a 
deputaților și președinților comite
telor de străzi, în cadrul căreia a dis
cutat activitatea de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului desfășura
tă în 1962 și măsurile ce trebuie 
întreprinse în anul în curs. S-a con
statat cu acest prilej că anul trecut 
cetățenii din orașul Iași, în frunte cu 
deputății și comitetele de cetățeni, au 
efectuat voluntar o serie de lucrări 
de interes obștesc, realizînd astfel e- 
conomii în valoare de 1 800 000 lei.

Cu acest prilej s-a înmînat cir
cumscripției electorale nr. 7, în care

Răsfoind presa străină

Realități ale Pieței comune
S-au împlinit șase ani de cînd a fost semnat Tratatul de la 

Roma privitor la crearea așa-numitei „Comunități economice 
europene“ (C.E.E.), cunoscută mai ales sub termenul de Piața comună, 
încheiat între guvernele a șase țări vest-europene (Franța. R.F.G., 
Italia, Belgia, Olanda. Luxemburg), acest tratat, care a început să 
fie aplicat în mod practic la 1 ianuarie 1959, reprezintă o uniune 
monopolistă a oligarhiei financiare din cele șase țări, creată, în con
dițiile noii etape a crizei generale a imperialismului, cu scopul de a 
reîmpărți piața mondială capitalistă, de a-și menține privilegiile co
loniale și a impune tinerelor state independente forma colonialismu
lui colectiv, de a servi ca Un instrument al politicii îndreptate îm
potriva țărilor lagărului socialist. Apologeții și promotorii Pieței co
mune au prezentat și. unii continuă să prezinte acest organism drept 
calea spre lichidarea vechilor rivalități dintre țările participante și 
crearea „Europei unite“, în cadrul căreia vor domni armonia și 
prosperitatea

în presa occidentală se pot citi nenumărate articole, rapoarte ofi
ciale, documente care ilustrează o cu totul altă realitate decît aceea 
descrisă de inițiatorii Pieței comune. Publicăm mai jos unele extrase :

Se încetinește ritmul 
de dezvoltare

Intr-un articol consacrat Pisfei 
comune, „NEW YORK HERALD TRI
BUNE“ constată că „respectuoasele 
elogii îngrămădite asupra C.E.E. la 
nașterea sa au fost înlocuite în pre
zent prin păreri mult mai aspre. 
Mulți au început să pună la îndoială 
diversele aspecte ale legendei create 
în jurul Pieței comune". Analizînd o 
serie da fenomene ale economiei 
țărilor din C.E.E. publicația „ECO
NOMIST", în articolul intitulat „în
cotro se îndreaptă Europa", scrie că 
„ritmul dezvoltării economice a țări
lor Pieței comune se află în scă
dere. Acest ritm devine cu mult mai 
neuniform în diferite țări și diferite 
ramuri ale economiei... în Italia, 
Franța, Germania occidentală și ță
rile Beneluxului deficitele bugetare 
cresc, îndeosebi datorită sporirii 
cheltuielilor pentru înarmare... Pre
țurile sporesc... Cursul acțiunilor la 
bursele țărilor vest-europene conti
nuă să scadă“.

în diferite studii apărute în Occi
dent se reamintește că intrarea în 
vigoare a Pieței comune a coincis 
cu o perioadă de conjunctură mai 
înaltă a economiei țărilor partici
pante, datorită acțiunii unor aseme
nea factori vremelnici ca refacerea 
postbelică, reînnoirea masivă a ca
pitalului fix în condițiile transformă
rilor tehnico-științifice etc., — ceea 
ce a asigurat un ritm de dezvoltare

La parterul noilor blocuri de locuințe din Galați se amenajează 
numeroase magazine, complexe de deservire a populației. In foto
grafie : aspect din magazinul alimentar cu autoservire din cartierul 
Țiglina. (Foto : Agerpres)

Activul fără partid de la sate
(Urmare din pag. I-a)

nar expuneri în fața activului 
în toate organizațiile de bază ; 
în fiecare lună, secretarii orga
nizațiilor de bază informează ac
tivul asupra sarcinilor care stau în 
fața comuniștilor și a celorlalți co
lectiviști din gospodăria colectivă 
respectivă. Tocmai desfășurarea unei 
munci educative multilaterale, per
manente, a făcut ca în raioanele 
Făurei. Dej, Turda, Botoșani, parti
ciparea activului la munca organi
zațiilor de bază să fie mai intensă, 
mai eficace decît în raioanele Zălau, 
Galați, Bistrița, Făgăraș. Hîrlău, 
unde munca cu activul este ne
glijată.

îmbunătățirea muncii cu activul 
fără partid reprezintă unul din prin
cipalele mijloace de întărire a or
ganizațiilor de bază, de creștere a 
rolului lor în viața satului colecti
vizat. Activul fără partid nu este un 
colectiv închis, format odată pentru 

este deputat tovarășul Ion Valache 
și președinte al comitetului de stra
dă tovarășul Ion Vasiliu, drapelul de 
circumscripție'electorală fruntașă în 
acțiunea de gospodărire și înfrumu
sețare a orașului.

Deputatul Ion Valache a lansat 
către toți deputății și cetățenii ora
șului chemarea de a participa activ 
la amenajarea in continuare a celor 
peste 135 000 metri pătrați străzi pla
nificate a se executa prin muncă pa
triotică, pentru extinderea cu încă 
85 300 metri pătrați a spațiilor verzi 
și plantarea a circa 100 000 fire de 
flori, in afară de lucrările similare 
prevăzute a se executa de către 
I.T.S. Iași.

economică relativ mai rapid — bine 
înțeles, în profitul monopolurilor. 
Dar, precizează economistul francez 
Jacques Kahn într-un studiu consa
crat acestei probleme, „ar fi cu to
tul greșit să se creadă că ritmurile 
de dezvoltare industrială din Italia, 
Germania occidentală și, într-o mai 
mică măsură, în Franța, ritmuri care 
au fost mai rapide decît în S.U.A. 
sau Anglia, pot fi puse pe seama 
Pieței comune.

Mai întîi trebuie remarcat că pro
ducția în Germania occidentală și în 
Franța a. crescut mai repede în pri
mii trei ani 1954—1957, care au pre
cedat constituirea Pieței comune 
(R.F.G. — 31 la sută. Franța — 31,5 
la sută) decît in cei trei ani 1958— 
1961, care au urmat intrării in vi
goare a Tratatului de la. Roma 
(R.F.G. — 29 la sută. Franța — 21 la 
sută). în 1961. creșterea producției 
s-a încetinit considerabil, coborînd 
de la 8,8 la sută la 5,3 la sută în 
R.F.G. și de la 6,5 la 4,4 la sută 
în Franța... Dar, îndeosebi fap
tul că Japonia, care nu aparține Pie
ței comune, și-a dezvoltat .producția 
cu mult mai repede decît Germania 
occidentală și Franța dovedește că 
nu Piața comună este la originea di
ferențelor de ritm în dezvoltarea 
economică a țărilor capitaliste". 
Autorul conchide că, odată cu înce
tarea acțiunii factorilor cu caracter 
vremelnic, problemele economiei ță
rilor participante se vor agrava.

Această tendință a fost confirmată 
de bilanțul anului 1962, an de slă

totdeauna ; este necesar ca el să fie 
mereu completat cu tovarăși care se 
evidențiază prin perseverența și 
abnegația lor în lupta pentru întă
rirea unităților agricole socialiste, 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasa
te de partid. în cadrul diferitelor ac
țiuni pe care le inițiază, organizațiile 
de bază au prilejul să verifice ca
litățile profesionale și politice ale 
colectiviștilor, lucrătorilor din S.M.T. 
și G.A.S., interesul, spiritul de răs
pundere, hotărîrea cu care aceștia 
militează pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid, iar pe cei mai 
înaintați dintre ei să-i atragă în ac
tiv.

Activul fără partid reprezintă un 
izvor principal de creștere a rîn- 
durilor organizațiilor de bază. Pe 
măsura participării la munca orga
nizației de bază, la diferite acțiuni 
cu caracter educativ, crește călirea 
partinică a colectiviștilor, a meca
nizatorilor, a lucrătorilor din G.A.S.: 
înțelegînd tot mai profund politica, 
telurile partidului, mulți dintre ei 
cer să fie primiți în rîndurile aces
tuia. Preocuparea pentru întărirea 
continuă a organizațiilor de bază tre
buie să se îmbine în mod organic cu 
o înaltă exigență partinică față de 
calitățile politico-morale ale viitori
lor candidați și membri de partid, 
astfel încît în rîndurile organizațiilor 
de bază de la sate să fie primiți cu 
adevărat cei mai buni dintre cei mai 
buni colectiviști, mecanizatori, agro
nomi, învățători, medici, fruntași în 
muncă și în activitatea obștească, 
devotați cu trup și suflet cauzei so
cialismului, care prin întreaga lor 
comportare se dovedesc demni de 
înaltul titlu de membru al partidu
lui.

Rezultatele muncii cu activul fără 
partid depind în măsură hotărîtoare 
de atenția pe care i-o acordă comi
tetele raionale de partid, de efica
citatea metodelor folosite. Comite
tele raionale de partid Bîrlad, Vaslui, 
instruiesc lunar secretarii organiza

bire evidentă a activității economice 
în țările Pieței comune. Agenția 
A.F.P, a transmis zilele acestea 
statistica întocmită de Departa
mentul Comerțului al S.U.A. în 
care se arată că „cele șase țări 
membre ale C.E.E. au produs cu 
625 000 tone de oțel mai puțin decît 
în 1961. Scăderea cea mai accentuată 
a fost înregistrată în Germania fe
derală, a cărei producție s-a redus 
cu 2,7 la sută“. Comisia executivă a 
Pieței comune a anunțat recent că 
„balanța comercială a țărilor mem
bre ale C.E.E. s-a înrăutățit in cursul 
anului 1962, balanța de plăți a în
registrat un deficit de 1 300 milioane 
dolari11 și a subliniat că „dacă nu 
va interveni ceva neprevăzut a- 
ceastă tendință va continua și anul 
acesta".

Citîndu-1 pe cunoscutul economist 
francez, Jacques Rueff, levista „PA
RIS MATCH“ face un pronostic pen
tru țările din C.E.E. și pentru toate 
țările capitaliste : „semnele premer
gătoare ale furtunii apar de pe a- 
cum : lumea capitalistă se îndreaptă 
spre o criză la fel de gravă ca 
aceea din 1929. Noi încercăm în a- 
cest moment euforia unui domn care 
cade de la al cincilea etaj și care 
n-a ajuns încă pe sol"

Lupta de concurență 
și interesele naționale
In diferite materiale consacrate 

Pieței comune se subliniază că in
dicii privind dezvoltarea economică 
pe ansamblul Pieței comune nu 
sînt concludenți în ce privește fie
care din țările participante ; prin 
efectul acordurilor privind Piața co
mună, în cadrul căreia se desfă
șoară o acerbă luptă de concurență, 
se accentuează dezvoltarea inegală 
a diferitelor (ări participante. Piața 
comună se dovedește o formă de 
penetrație a monopolurilor mai pu
ternice în economia partenerilor mai 
slabi, un instrument al dominației 
statelor mai mari asupra celor mai 
mici. Abdicînd de la unele din 
cele mai importante prerogative ale 
suveranității lor, țările participante 
sacrifică independența și interesele 
naționale vitale ale popoarelor lor. 
Orqanele de conducere ale Pieței 
comune sînt expresia voinței și 
intereselor celor mal puternice gru
pări ale capitalului național și in
ternațional. Iată ce se spune în a-

SCÎNT EI A

Sesiunea anuală a Uniunii 
societăților de științe 

medicale din R. P. Romînă
Vineri a avut loc în sala Casei Uni

versitarilor din Capitală sesiunea anuală 
a Uniunii societăților de științe medicale 
din R. P. Romînă.

La lucrările sesiunii au participat Voi- 
nea Marinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, membrii consiliului 
de conducere al U.S.S.M., academicieni, 
cadre medicale din țară.

Darea de seamă asupra activității Con
siliului de conducere al U.S.S.M. a fost 
prezentată de dr. Victor Prodescu, secre
tar general al U.S.S.M. Darea de seamă 
și discuțiile purtate au subliniat ridica
rea nivelului științific și profesional al 
cadrelor medico-sanitare și contribuția a- 
dusă de acestea la dezvoltarea ocrotirii 
sănătății în tara noastră.

în continuare acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele U.S.S.M., a prezentat referatul 
„Problemele deontologiei medicale socia
liste”. (Agerpres)

INFORMAȚII
• De cîteva zile se află în țara noastră, 

intr-un schimb de experiență, la invitația 
Comisiei Naționale a R. P. Romine pen
tru U.N.E.S.C.O,, Ciudomir Petrov, secre
tarul general al Comisiei naționale bul
gare pentru U.N.E.S.C.O.

în cadrul vizitei, oaspetele a avut în
trevederi la Comisia națională a R. P. 
Romine pentru U.N.E.S.C.O. cu acad. M. 
Ralea, vicepreședinte al comisiei, și acad. 
T. Vianu, secretar general. De asemenea, 
el a avut întrevederi și cu reprezentanți 
ai unor instituții din domeniu! educației, 
științei și culturii. (Agerpres)

țiilor de bază cu privire la munca 
cu activul ; aci există o evidență 
clară a temelor expunerilor și infor
mărilor prezentate în fața activului 
în organizațiile de bază. Merită 
relevată preocuparea unor comi
tete raionale pentru generalizarea 
experienței înaintate în munca 
cu activul fără partid ; ele folo
sesc în acest scop ședințele de 
instruire a secretarilor organizații
lor de bază și a aparatului raional, 
invită secretari ai comitetelor de 
partid din G.A.C., G.A.S. și S.M.T 
la analizarea muncii cu activul a 
unor comitete de partid. Pe de altă 
parte, slaba preocupare a Comitetu
lui raional de partid Sf. Gheorghe 
pentru răspîndirea experienței îna
intate face ca în cuprinsul aceluiași 
raion, alături de organizații de bază 
ca acelea din G.A.C. Micfălău și Bă- 
țanii Mari, care muncesc bine cu 
activul, să existe organizații de bază 
cum sînt cele de la G.A.C. din Bi- 
borțeni și Vîrghiș, unde se conside
ră că, odată alcătuită lista activului 
fără partid, treaba poate fi lăsată să 
meargă de la sine.

în aceste săptămînl, toate forțele 
membrilor de partid și ale activu
lui fără partid de la sate trebuie 
concentrate spre efectuarea Ia timp 
și în cele mai bune condiții agroteh
nice a campaniei agricole de primă
vară. Datoria comitetelor raionale de 
partid este de a folosi activul fără 
partid de la sate ca o pîrghie prin
cipală de mobilizare a colectiviștilor, 
mecanizatorilor, lucrătorilor din 
G.A.S. la lupta pentru o recoltă bo
gată.

Grija permanentă a comitetelor 
regionale și raionale de partid pen
tru îmbunătățirea muncii cu activul 
fără partid la sate, asigurarea unei 
îndrumări diferențiate a activității 
organizațiilor de bază în acest dome
niu, reprezintă o condiție importan
tă a înfăptuirii sarcinilor trasate de 
partid cu privire la dezvoltarea con
tinuă a agriculturii socialiste.

ceastă privință în PROIECTUL DE 
TEZE ALE CONGRESULUI P. C. 
BELGIAN, care va avea loc în cu
rînd: „Pentru a-și impune politica, 
monopolurile se servesc, de aseme
nea, de organismele supranaționale 
situate în fruntea Comunității Eco
nomice Europene. Formate din tehno- 
crați și din oameni de încredere ai 
trusturilor, aceste organisme dispun 
de puteri considerabile..... .Ele se folo
sesc de puterea pe care o au pentru a 
face să predomine interesele mono
polurilor celor mai puternice ale co
munității, chiar împotriva hotărîri- 
lor organelor reprezentative ale țări
lor membre". Tendința spre o imix
tiune mai energică și mai directă în 
economia țărilor membre se accen
tuează odată cu intrarea Pieței co
mune într-o nouă etapă în care ur
mează ca principiul unanimității în 
adoptarea hotărîrilor să fie înlocuit 
cu principiul majorității — ceea ce 
va accentua posibilitatea țărilor mai 
puternice de a-și impune voința.

Toate acestea au multiple con
secințe negative pentru dezvoltarea 
economică a țărilor din C.E.E. In 
documentul citat al P. C. Belgian se 
arată : „Ritmurile de creștere înre
gistrate în cadrul Pieței comune di
feră foarte mult de la o țară la alta. 
Dacă producția industrială a sporit a- 
proximativ cu 36 la sută în patru 
ani (1958—1962) pe ansamblul Comu
nității Economice Europene — și în
tr-o proporție mai mare în Germa
nia occidentală și Italia — ea a cres
cut cu numai 21 la sută în Belgia, 
adică cu mult mai puțin decît în nu
meroase țări care nu fac parte din 
Piața comună, cum ar fi, de pildă, 
Austria sau Japonia... Dintre toate 
țările Pieței comune, la noi venitul 
național crește în ritmul cel mai 
slab, dezvoltarea economică este cea 
mai scăzută...".

Așa cum reiese din presa occi
dentală, ramuri întregi ale econo
miei naționale ale unor țări partici
pante sînt influențate în mod nega
tiv, contrar intereselor diferitelor 
țări, ca urmare a jocului concuren
ței și al intereselor diferitelor trus
turi care dictează în cadrul Pieței 
comune. Este caracteristică în a- 
ceastă privință activitatea așa-nu
mitei „Comunități europene a căr
bunelui și oțelului“ (C.E.C.A.), prima 
formă de „integrare“ vest-europea- 
nă, care a început să funcționeze 
între anii 1952—1954, deci cu mulți 
ani înainte de Piața comună. La 19 
martie, ziarul „LE MONDE" a publi
cat raportul anual al C.E.C.A. pe 
1962. care conține cifre semnificative:

TELEGRAME EXTERNE
-, ............................. . ■ - .. - ■■ .......................... . ■ ■............... ,

Înmînarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 

al R. P. Romine la Belgrad
BELGRAD 5 (Agerpres). — La 5 

aprilie, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan, a înmînat scrisorile de acre
ditare președintelui Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito,

La înmînarea scrisorilor au fost 
prezenți secretarul de stat pentru 
afaceri externe — Kocea Popovici,

Dezvoltarea economiei cubane în 1963
HAVANA 5 (Agerpres). — Cifrele 

planului de dezvoltare a economiei na
tionale a Cubei pe anul 1963, mențio
nate înfr-un articol publicat de revista 
„Cuba Socialistă", ilustrează în mod 
grăitor că economia țării se întărește și 
se dezvoltă tot mai mult.

In 1963 vor crește considerabil in
vestițiile în toate ramurile economiei 
fării. Principala parte — 57,2 la sută — 
din toate investițiile va fi repartizată 
industriei și agriculturii.

Planul pe 1963 prevede o creștere 
cu 20 la sută a producției industriale 
în comparație cu anul trecut. Vor lua 
o mare dezvoltare industriile minieră, 
metalurgică, industria pentru prelucra
rea metalelor și cea textilă. In compa
rație cu 1961 producția agricolă globală 
va crește cu 14 la sută, iar producția

ID> IE IP R IE IF II IF il M n IE N II
OISTRAH DIRIJOR

Publicul moscovit a avut prilejul 
să-l vadă pentru a doua oară pe ce
lebrul violonist David Oistrah la pu
pitrul dirijorului. El a debutat anul 
trecut ca dirijor la Moscova, acom
paniind pe fiul său Igor. Concertul 
dirijat de Oistrah la 4 aprilie s-a 
bucurat de un mare succes.

CONGRES ĂL MUNCITORILOR 
EMIGRANȚI ITALIENI

La Zürich (Elveția) a avut loc de 
curînd cel de-al XX-lea congres al 
Federației muncitorilor emigranți 
italieni. 280 de delegați, reprezen- 
tînd 500 000 de italieni, care, în cău
tare de lucru, și-au părăsit patria și 
s-au mutat în Elveția, au discutat 
probleme legate de „discriminarea 
fățișă și încălcarea de către patroni 
a legislației muncii".

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

Desfundînd o vie la Montlaures 
(Franța) cîțiva agricultori au desco
perit un imens depozit de grîne, 
incluzînd căpițe de fin datînd 
dinaintea erei noastre.

Specialiștii cred că romanii sau 
volscii înființaseră la Montlaures un 
oraș care avea mai multe zeci de 
mii de locuitori.

scăderea producției de cărbune a 
„celor 6“ cu 1,3 la sută față de anul 
precedent ; 33 600 mineri (6,7 la sută) 
din personalul de subteran a părăsit 
minele fără a mai fi înlocuit ; o 
reducere cu 185 000 a efectivelor de 
mineri față de 1952 ; micșorarea cu 
circa 60 la sută față de 1953 a nu
mărului locurilor de extracție ; im
portarea cu 23 la sută mai mult căr
bune decît în 1961 din statele terțe. 
După cum se vede, pentru trusturile 
influente, îndeosebi siderurgice, toa
te acestea sînt mai convenabile și, 
dacă interesele lor de profit o cer, 
nimic nu mai contează — nici în
chiderea minelor, nici cozile de șo
meri, nici dezvoltarea generală a 
țării.

In Belgia a fost adoptat un plan 
guvernamental de restrîngere a in
dustriei carbonifere, una din im
portantele avuții ale țării, menit să 
favorizeze importul de cărbune din 
R.F.G. Cu privire la acest plan, 
ziarul „METROPOLE” a scris : „In 
urma obligațiilor ce decurg din apar
tenența Belgiei la C.E.E.. în perioada 
1959—1961, extracția de cărbune s-a 
redus cu 7 milioane, urmînd să se 
reducă în 1962—1963 cu încă 2,5 mi
lioane de tone. Planul prevede în
chiderea unor mine din bazinul car
bonifer Liège și din bazinul carboni
fer central“.

Șl în Franța, ca urmare a hotă- 
rîrii C.E.C.A., există din 1959 un 
plan de reducere a extracției de 
cărbune, potrivit căruia, pînă în 
1975, importurile de cărbune ai 
urma să depășească totalul produc
ției naționale. Referindu-se la acest 
plan, un studiu apărut în „CAHIERS 
DU COMMUNISME" subliniază: „Re
ducerea producției franceze de căr
bune este Pe de-a-ntregul arbitrară 
și nu $e justifică prin nici un motiv 
național. In fapt este vorba de a fa
voriza importul de cărbune din Ruhr. 
(Monopolurile siderurgice franceze 
sînt proprietare de mine de cărbuni 
în R.F.G.; de pildă, mina Harpen 
aparține unui consorțiu siderurgic 
francez). Sacrificarea industriei na
ționalizate franceze reprezintă pre
țul înțelegerii cu trusturile vest- 
germane de cărbune și oțel, preț 
pe care ele îl impun minerilor fran
cezi și intereselor naționale". In a- 
ceastă lumină, marea mișcare gre
vistă care a cuprins Franța în a- 
ceastă primăvară apare ca o ri
postă hotărîtă a muncitorimii față 
de consecințele nefaste pe care le 
are pentru Franța subordonarea in
tereselor ei intereselor generale ale 
monopolurilor, a căror expresie este 
Piața comună. 

secretarul general — Bogdan Tîrno- 
bîrnja și șeful protocolului președin
telui Republicii — Dalibor Soldatici.

Ambasadorul Republicii Populare 
Romîne a fost însoțit de membrii 
Ambasadei R.P.R. la Belgrad.

După înmînarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Tito a avut 
cu ambasadorul R. P. Romîne, A. 
Mălnășan, a convorbire care s-a des
fășurat într-o ațmosferă cordială.

animalieră globală — cu 17 la sută. Se 
va pescui cu 58 la sulă mai mult 
pește.

Sporirea producției de produse a- 
gricole va permite o mai bună apro
vizionare a populației cu alimente.

„Semne de inflație în Europa occidentală“
NEW , YORK 5 (Agerpres). — 

„Semne tot mai pronunțate de in
flație se afirmă în multe țări ale 
Europei occidentale" — scrie revista 
americană „U. S. News and World 
Report" într-o relatare în care se 
constată cu pesimism agravarea fe
nomenelor de criză în economia 
partenerilor vest-europeni ai S.U.A. 
In Italia, Germania occidentală, 
Belgia, Olanda, Suedia, enumera re-

Descoperirea unor grîne arse — 
scrie ziarul „Le Monde" — permite 
ipoteza că orașul a fost distrus și in
cendiat de trupele lui Hanibal.

„ECONOMII ÎN CONTUL VIEȚII 
OAMENILOR”

în ultimii trei ani, numai în apele ce 
scaldă malurile Greciei, s-au înecat ■— 
deseori împreună cu echipajul lor — 50 
de vase mici care navigau sub pavilion 
grecesc. Relatînd aceste fapte, săptă- 
mînalul „Ekonomikos Tahidromos“ a- 
rată că vinovate de aceasta sînt auto

Un avion de 
antrenament a 
aterizat „for
țat“ pe acope
rișul unei case 
din Gloucester 
(Anglia). Atît 
pilotul, cît și 
mecanicul avi
onului au fost 
uciși, dar lo
cuitorii clădirii 
au scăpat ne
vătămați.

Efectele luptei de concurență se 
resimt, desigur, și în alte ra
muri ale economiei. La începutul 
acestui an, ziarul „LE MONDE“ a pu
blicat un document „confidențial“ 
al Comisiei C.E.E. asupra perspec
tivelor dezvoltării industriei de auto
mobile în țările Europei occiden
tale, în care se apreciază că după 
toate probabilitățile, în anul 1965, 
numai 80 la sută din capacitățile de 
producție vor fi folosite. Fostul mi
nistru francez al industriei, Jeanne- 
ney, consideră că această situație 
dezlănțuie „un război la cutite” în
tre principalele firme producătoare 
de automobile, iar ziarele scriu că 
în această luptă va fi sacrificată 
producția din Franța, Italia etc.

In legătură directă cu cele de 
mai sus, presa occidentală relevă 
fenomene dăunătoare în ce privește 
repartizarea teritorială a forțelor de 
producție și dezvoltarea social-eco- 
nomică a diferitelor regiuni din ță
rile Pieței comune. „Concentrarea și 
centralizarea ca urmare a Pieței co
mune — a scris săptămînalul vest- 
german „DIE ANDERE ZEITUNG" — 
a dus la crearea unor regiuni privi
legiate. (Autorul citează ca un exem
plu regiunea Ruhr din R.F.G.). 
In aceste regiuni, industria se dez
voltă nu numai în dauna regiunilor 
care și-au pierdut de mult însemnă
tatea lor economică, ci și în dauna 
unor regiuni dezvoltate din punct de 
vedere industrial". „Chiar și desco
perirea unor noi surse de energie 
poate să meargă mînă în mînă cu 
marasmul regiunii“ — precizează 
economistul J. Kahn, arătînd că 
„descoperirea gazelor la Lacq n-a 
împiedicat deloc ruina economică a 
regiunii de Sud-Est a Franței“.

Privitor la situația din Belgia, zia
rul „COMBAT“ a publicat un ciclu 
de articole în care se arată că 
„Tournai, centrul industriei textile, 
a devenit un „oraș mort", iar regiu
nea Borinage și cea mai mare parte 
a Valoniei, altădată înfloritoare, au 
decăzut, fiind victime ale Pieței co
mune. Deplasarea investițiilor spre 
alte regiuni — arată ziarul — a de
terminat o puternică emigrare a 
populației active din aceste re
giuni" .

Emigrarea forței de muncă 
și alte consecințe 
social-economice

In presa occidentală se întîlnesc 
numeroase referiri la una din cele 
mai dureroase consecințe ale creă
rii Pieței comune — inigrația mun
citorilor. In Tratatul de la Roma a 
fost stipulată In mod expres „liber
tatea de deplasare a forțelor de
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Plenara C, C. al P. C, 
din Cehoslovacia

PRAGA 5 (Agerpres). — în zilele 
de 3 și 4 aprilie s-a desfășurat la 
Praga plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

După cum transmite agenția Ce- 
teka, Comitetul Central a dezbătut 
proiectul organizării conducerii pro
ducției agricole. Raportul în această 
problemă a fost prezentat de J. 
Hendrych, membru al Prezidiului 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia. După 
dezbateri a fost adoptată în unani
mitate hotărîrea cu privire la reor
ganizarea Direcțiilor pentru produc
ția agricolă.

A. Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a făcut la 
plenară o comunicare cu privire la 
încălcarea principiilor vieții de 
partid și legalității socialiste în pe
rioada cultului personalității.

Comitetul Central a tras concluzii 
pe linie de partid și a recomandat 
ca în baza concluziilor comisiei în
sărcinate cu revizuirea proceselor 
politice Tribunalul Suprem și Procu
ratura Generală să ia măsuri cores
punzătoare.

vista, se manifestă semne de dez* 
echilibru bugetar și de inflație care 
nu poate fi combătută in mod efi
cient de autorități. Revista ameri
cană se ocupă de situația Danemar
cei, arătînd că „costul vieții a cres
cut cu 7 la sută într-un an", „impor
turile au sporit în ultimul an mult 
mai mult decît exporturile", „rezer
vele de devize străine au scăzut ex
trem de mult“.

ritățile care „fac economii în centul 
vieții oamen'lor“ și nu alocă fondurile 
necesare pentru repararea vaselor.

INUNDAȚIE ÎN LUANDA

O puternică ploaie tropicală, în
soțită de un vînt puternic, s-a abă
tut asupra orașului Luanda, capitala 
coloniei portugheze Angola. Toren
tele de apă care au inundat stră
zile au adus cu ele cantități mari 
de mîl, pietre mari, au dezrădăcinat 
arbori. Zeci de colibe ale africanilor 
s-au prăbușit. Au fost avariate peste 
100 de autoturisme și autobuze.

muncă“ ; aceasta însemnînd în fapt 
„libertatea" pentru sute de mii de 
oameni ai muncii de a-și părăsi fa
miliile și patria, unde nu au de lu
cru și a pleca să muncească în alte 
țări ale „Comunității Economice Eu
ropene“, unde găsesc de lucru. Tată 
cîteva cifre, citate în presă, care 
ilustrează acest exod : circa 2 mili
oane de italieni au emigrat în ță
rile vecine din Europa occidentală, 
anual părăsind Italia circa 200 000— 
300 000 de oameni. In primele trei 
trimestre ale anului 1962 au părăsit 
Grecia 62 930 de oameni, cu 8 670 
mai mulți decît în aceeași perioadă 
a anului precedent. Principala țară 
din Piața comună care importă mînă 
de lucru este R. F. Germană ; aci 
lucrează peste 700 000 de oameni ai 
muncii străini : italieni (350 000), spa
nioli, greci, olandezi, austrieci, turci 
— o adevărată „piață de sclavi mo
derni". In ce privește soarta acestor 
muncitori străini este revelatoare 
descrierea apărută în ziarul italian 
„IL MESSAGERO" cu privire la un 
grup de 4 000 de muncitori italieni, 
care lucrează în orășelul Wolfsburg, 
la una din marile fabrici vest-ger- 
mane „Volkswagen" : „Acești mun
citori necalificați execută lucrările 
cele mai grele fără a avea posibili
tatea de a se califica cit de cît. Ei 
locuiesc într-un lagăr compus din 
barăci și înconjurat cu sîrmă ghim
pată. De dormit, dorm în enorme 
dormitoare comune 
prapuse... Lagărul este suprave
gheat de poliția particulară a fir
mei... In lagăr nu există spital, iar 
în spitalele din oraș sînt acceptați 
doar bolnavii în stare gravă... Din 
cîștigul lor minim trimit jumătate fa
miliilor, în Italia. Cu restul, trăiesc 
economisind cît pot mai mult : în 
loc să meargă la fabrică cu tram
vaiul, merg pe jos; își gătesc 
singuri... Înșelați de propaganda „li
berei circulații a mîinii de lucru" 
în țările Pieței comune — subliniază 
„IL MESSAGERO“ — acești munci
tori, după spusele lor proprii, se 
simt „trădați, lipsiți de apărare, ca 
la închisoare".

In ziarele occidentale se pot citi 
și numeroase alte fapte și date care 
ilustrează consecințele social-econo
mice ale Pieței comune, între 
intensificare^ continuă 
tării oamenilor muncii, 
monopolurilor împotriva _______
tor de trai, împotriva drepturilor și 
libertăților democratice. Zic.rul 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE" re
lata că „în 1962 în țările Pieței co
mune s-a înregistrat, pe baza unor 
date oficiale, o nouă creștere a cos-

I. FÎNTÎNARU

cu paturi su-

care 
a exploa- 

ofens’va 
nivelului

(Continuare în pag. Vl-a)
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Tratativele de la GenevaEvoluția stației automate

Canada in preajma alegerilor

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS : Stația automată „Luna-4“ își 
continuă zborul. La 5 aprilie la ora 18 (ora Moscovei), stația s-a aflat 
la o distanță de 365 000 de km de Pămînt. Legătura prin radio cu sta
ția automată „Luna-4“ se desfășoară în bune condiții.

Datele telemetries confirmă că aparatele și dispozitivele instalate la 
bordul stației funcționează normal. Continuă experimentele și măsurăto
rile prevăzute în program.

La 5 aprilie, la ora 18 stația „Luna-4" a avut următoarele coordo
nate : ascensiune dreaptă 10 ore 56 minute, declinația 10 grade 48 
minute.

Următoarea informație asupra zborului stației automate „Luna-4” 
fi anunțată la 6 aprilie.

Antena—pe recepție
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Co-MOSCOVA 5 (Agerpres). — Co

respondentul TASS de la punctul de 
observații asupra zborului stației 
automate „Luna-4“ transmite :

Centrul de observații funcționea
ză precis, ca un adevărat mecanism 
de ceasornic. Aici lucrează mari 
specialiști și oameni de știință. Po
trivit declarațiilor unuia dintre loc
țiitorii președintelui Comisiei de 
Stat, toate „asalturile“ asupra Lunii

respondentul TASS de la punctul de
observații
automate

Centrul
ză precis,

asupra zborului stației
„Luna-4 ti transmite :
de observații funcționea-
ca un adevărat mecanism

de ceasornic. Aici lucrează mari
specialiști și oameni de știință. Po
trivit declarațiilor unuia dintre loc
țiitorii președintelui Comisiei de
Stat, toate „asalturile“

de

să

pe 
de ra- 
trans- 
ecouri

Corespondentă 
din Moscova

tațile spațiului cosmic 
din vecinătatea Lunii”.

32 000 „detalii" lu
nare au coordonatele 
precizate în hărțile de 
pînă acum. Au mai 
rămas de completat 
cam 200 000. După 
cum reiese din co
mentariile specialiști-

'Aseară, „Luna-4 
străbătut ultimele mii 
de kilometri pînă la 
distanța minimă de 
Lună. Știrile ce vin 
din Cosmos intere
sează într-un grad 
din ce în ce mai înalt 
opinia publică 
savanți. Postul 
dio Moscova a 
mis numeroase
din străinătate și pă
reri ale savanților so
vietici.

O interesantă decla
rație a făcut astro
nomul sovietic Viktor 
Komorov. „Cred că 
vom putea primi răs
puns și la o serie în
treagă de probleme 
legate de structura și 
originea planetei noa
stre".

Vladimir Siforov, 
membru corespondent 
al Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice, 
arăta în declarația sa 
că „Luna-4” va da 
fără îndoială date noi 
cu privire la proprie-

al 
G.

ști- 
agenției 
Jdanov,

lor sovietici, „Luna-4” 
își va aduce din 
plin contribuția la 
îmbogățirea imagini
lor cartografice ale 
Lunii.

Comentatorul 
ințific 
TASS,
doctor în științe fizico- 
matematice, sublinia 
că foarte importante 
sînt și datele pe care 
vor să le afle savan- 
ții în legătură cu e- 
ventualele deosebiri 
dintre un satelit arti-

ficial al Lumi și na
vele cosmice care au 
zburat pînă acum în 
jurul Pămîntului. In
tr-adevăr, lipsa 
atmosferă ar face ca o 
stație automată 
poată înconjura Luna 
la distanță foarte mi
că, fără ca viteza să 
scadă, lucru conside
rat ca extrem de im
portant pentru efec
tuarea cercetărilor.

„Solul interplanetar 
sovietic — arăta asea
ră agenția de presă 
„Novosti" — nu va a- 
lege în peisajul fan
tastic al Lunii vreun 
loc pentru depozitarea 
de rachete militare 
care să distrugă o- 
biective de pe pămînt. 
Sarcina principală a 
stației „Luna-4" con
stă în a continua stu
dierea Lunii, unde, 
într-un viitor apro
piat, vor zbura, nea
părat, oameni de pe 
Pămînt”.

AL. STARK

asupra Lunii

în noaptea de 2 spre 3 aprilie, 
observatorul din Crimeea a obți
nut această fotografie a stafiei 
„Luna-4", sub forma unei stele cu 
luminozitatea stelară de 14,5,

Mișcarea revendicativă 
a clasei muncitoare din Franța

Pe de altă parte, agențiile de presă 
anunță că în urma grevei generale 
de 24 de ore precum și a numeroase 
greve de scurtă durată declanșate în 
cursul ultimelor săptămîni de cei 
peste 350 000 de feroviari, autorită
țile au fost silite să accepte satisfa
cerea revendicărilor lor.

La Paris s-au produs joi noi per
turbați! în circulația autobuzelor, ca 
urmare a unei greve a personalului 
de pe 40 de linii de autobuz.

Puternica mișcare revendicativă a 
clasei muncitoare din Franța a cu
prins și personalul tehnic și admi
nistrativ de la radioteleviziunea 
franceză, care, în scopul majorării 
salariilor, a declarat o grevă de 24 
de ore începînd din noaptea de 4 
spre 5 aprilie. In vederea satisface
rii revendicărilor lor, profesorii uni
versitari și lucrătorii din institutele 
de cercetări au hotărît să organizeze 
o grevă de 24 de ore în cursul ur
mătoarelor trei săptămîni.

PARIS 5 (Agerpres). — în cursul 
zilei de 4 aprilie, în bazinele carbo
nifere din Franța au avut loc nu
meroase mitinguri ale muncitorilor 
greviști care au discutat termenii 
acordului de principiu intervenit la 
3 aprilie între conducătorii sindicali 
ai minerilor și direcția minelor. în 
cadrul acestor mitinguri delegații 
sindicatelor minerilor care au parti
cipat la tratativele cu direcția mine
lor- au cerut greviștilor să reia lu
crul la 5 aprilie.

După cum relatează coresponden
tul din Paris al agenției Reuter se 
așteaptă ca în cursul zilei de astăzi 
cei peste 240 000 de mineri greviști 
să reia lucrul după o întrerupere de 
cinci săptămîni. Deși conducătorii 
sindicali au chemat pe mineri să se 
întoarcă la lucru, totuși greviștii de 
la trei mine din Lens au hotărît să 
continue greva, nemulțumiți de fe
lul cum au fost rezolvate cererile 
lor.

au fost efectuate cu participarea 
activă și nemijlocită a acestor oa
meni. Tot ei efectuează și observa
țiile asupra stației interplanetare 
„Marte-1".

Planurile în legătură cu efectua
rea comunicațiilor cu „Luna-4” sînt 
qîndite în toate variantele posibile. 
Datele obținute din Cosmos sînt 
prelucrate operativ de un grup spe
cial și transmise Comisiei de Stal. 
Totodată informațiile obținute de la 
„Luna-4" sînt transmise unui institut 
științific care le cercetează în amă
nunțime.

Uriașa antenă aflată la punctul de 
observație poate prinde în „aten
ția" ei tot ceea ce se petrece în 
limitele sistemului solar. Urmărind 
stația „Luna-4”, antena primește din 
Cosmos semnalele acesteia și le 
transmite instalațiilor de recepție, 
unde sînt transformate, iar după a- 
ceea sînt înregistrate grafic, fonic și 
vizual.

Situația din Argentina

Realități ale Pieței comune
(Urmare din pag. V-a)

atulul viefii". Printre altele, ziarul 
citat următoarele cifre: în Franța 
prețurile au crescut într-un an cu cir
ca 6 la sută, în Italia cu 5 la sută, în 
R.F.G. cu aproape 3 la sută.

După cum au arătat materialele 
Conferinței sindicale internaționale 
de la Leipzig din decembrie anul 
trecut, în condițiile unei concurențe 
înverșunate în interiorul „Comuni
tății“, monopolurile caută în mod 
continuu să obțină reducerea costu
lui mîinii de lucru, a alocărilor 
pentru asigurări sociale ; potrivit 
Tratatului de la Roma, care prevede 
„egalizarea“ treptată a salariilor și 
condițiilor de muncă, se iau diferite 
măsuri ca această „egalizare“ să 
se facă la nivelul cel mai coborît.

Statisticile publicate în presă a- 
rată că în prezent salariul real în 
Franța este mai mic decît înainte 
de constituirea Pieței comune. 
Accelerarea ritmului de muncă și 
neglijarea măsurilor de protecție au 
sporit numărul accidentelor și al 
bolnavilor de boli profesionale. Din 
presa belgiană se poate vedea cît 
de ascuțită este în prezent lupta ce 
se dă împotriva proiectelor de legi, 
care tind să limiteze drepturile și 
libertățile sindicale.

Ofensivei patronale, oamenii 
muncii îi opun lupta lor unită pen- 

1 tru apărarea intereselor lor vitale, 
a dreptului la muncă, a independen
ței și suveranității naționale — ceea 
ce își găsește expresie în amploarea 
deosebită a mișcării qreviste în ță
rile Pieței comune, care spulberă 
complet mitul „păcii de clasă“ pe 
care îl cultivă propagandiștii Pieței 
comune.

Pe planul relațiilor dintre state, 
contradicțiile dintre țările partici
pante la „Comunitatea Economică 
Europeană“ nu numai că nu s-au 
micșorat, nu numai că nu s-a insta
urat armonia prevestită, dar Piața 
comună 6-a dovedit a fi sursa unor 
noi divergențe și fricțiuni și mal 
accentuate, care au răbufnit cu o 
deosebită vigoare în cursul ultime
lor luni și îndeosebi cu ocazia ru
perii tratativelor de la Bruxelles în 
problema aderării Angliei la Piața 
comună. „Pretutindeni se consideră 
— a scris cu acest prilej „New York 
Times că în prezent a izbucnit

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
In Argentina situația se menține în 

continuare încordată.
După cum transmit agențiile oc

cidentale de presă, rebelii reprezen- 
tați la tratative prin comandantul 
flotei argentinene, amiralul Vazquez, 
au cerut demisia guvernului condus 
de președintele Guido, amînarea a- 
legerilor programate să aibă loc la 
23 iunie și interzicerea oricărei acti
vități publice a peroniștilor și susți
nătorilor acestora. Citind surse ofi
ciale, agenția Reuter relatează că 
comandanții trupelor guvernamenta-

pre- 
Nor-

unei

cea mai serioasă criză politică din 
Europa occidentală după cel de-al 
doilea război mondial".

★
Nu este de mirare că de aceea în 

țări capitaliste în care se pune pro
blema aderării la Piața comună se 
fac auzite ecouri ca cel de mai jos 
al profesorului Ragnar Frisch, pro
fesor de economie și statistică la 
Universitatea din Oslo, care a scris 
în șăptămînalul „Tribune“: „Mă 
opun ca Norvegia să devină mem
bră a Pieței comune“... Aderarea „ar 
însemna o pierdere economică 
cisă și directă pentru o țară ca 
vegia.

...Obiectivele plăcute ale
creșteri economice rapide și justiției 
sociale care sînt formulate în anu
mite articole ale tratatului (cu pri
vire la Piața comună — n.r.) nu în
seamnă decît vise cu ochii deschiși, 
deoarece multe alte articole ale tra
tatului exclud folosirea tocmai a 
mijloacelor care sînt necesare pen
tru a realiza in 
obiective".

Autorul susține 
țară preocupată 
poate lua în serios decît 
care „trebuie să aibă două tră
sături fundamentale. In primul rînd, 
acordul trebuie să prevadă dreptul 
pentru acea (ară de a folosi pro
pria ei judecată și de a lua hotă- 
rîri proprii în domeniul care o inte
resează. în al doilea rînd acest drept 
trebuie să fie asigurat în fapt". ■

Recent, a avut loc la Bruxelles 
întîlnirea delegaților partidelor co
muniste din țările participante la 
Piața comună. In DECLARAȚIA 
doptată cu acest prilej se arată : 
„Politica Pieței comune tinde să 
limiteze și să lichideze drepturile 
democratice ale muncitorilor, ca și 
prerogativele instituțiilor reprezen
tative naționale. Apărarea democra
ției și suveranității naționale este o 
sarcină urgentă. Monopolurile capi
taliste, sprijinindu-se pe Piața comu
nă. caută să înăbușe viața naționa
lă" ...„Partidele comuniste din cele 
șase țări ale Pieței comune vor munci 
cu perseverență și inițiativă pen
tru a dezvolta acțiunea comună cea 
mai largă a tuturor forțelor munci
toare și democratice din Europa oc
cidentală. Este vorba de pace și de
mocrație. Este vorba de viitorul ță
rilor noastre“.

mod real aceste

mai departe că o 
de viitorul ei nu 

t acorduri, 
două

a-

GENEVA 5 Trimisul special Ager
pres C. Benga transmite : La 5 apri
lie a avut loc la Geneva o ședință a 
Comitetului celor 18 state, consacra
tă măsurilor colaterale menite să 
contribuie la destinderea încordării 
internaționale.

Șeful delegației canadiene, Burns, 
a subliniat că măsurile colaterale au 
o deosebită importanță pentru des
tinderea încordării internaționale ; 
totodată el s-a pronunțat pentru 
discutarea cu prioritate a probleme
lor legate de realizarea unui acord 
privind interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară.

Reprezentantul R. P. Polone, Blusz- 
tajn, a arătat printre altele că pro
punerea R. P. Polone privind crea
rea unei zone denuclearizate în 
centrul Europei, ca și propunerile 
privind crearea unei astfel de zone 
și în alte regiuni ale lumii, ca de 
pildă în Balcani, Africa, America 
Latină, sînt îndreptate împotriva 
răspîndirii armamentului atomic și 
ar aduce o contribuție serioasă la a- 
sigurarea păcii în lume și la înche
ierea unui acord care să interzică 
efectuarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Tarabanov, șeful delegației R. P. 
Bulgaria a vorbit despre necesitatea 
ca participanții la tratativele de 
dezarmare de la Geneva să-și con
centreze eforturile asupra măsurilor

care contribuie la micșorarea încor
dării internaționale.

Reprezentantul R. S. Cehoslovace, 
Kurka, a scos printre altele în evi
dență faptul că bazele militare si
tuate pe teritorii străine, reprezintă 
o amenințare serioasă pentru pace. .

Conducătorul delegației Uniunii 
Sovietice, Semion Țarapkin, a arătat 
că realizarea celor două propuneri 
ale Uniunii Sovietice ar avea o re
percusiune pozitivă asupra situației 
internaționale, a cărei dezvoltare, în 
ultima vreme, ne cere să luăm mă
suri care să ducă la slăbirea ten
siunii internaționale. Printre altele, 
el a arătat că U.R.S.S. este gata să 
accepte stabilirea unei legături di
recte între guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A.

S. Țarapkin a făcut cunoscut comi
tetului că Lothar Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane, a adresat copreședinților Co
mitetului celor 18 state un mesaj în 
care își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu proiectele de creare a 
unor forțe atomice ale N.A.T.O., cu 
participarea R.F.G. De asemenea, în 
mesaj sînt amintite propunerile 
R.D.G. cu privire la realizarea unor 
înțelegeri între R.D.G. și R.F.G., re
cunoașterea frontierelor existente 
ale celor două state și la înghețarea 
bugetelor militare ale ambelor state 
germane.

Ministrul de externe al Braziliei

Pentru a doua oară într-un răs
timp de 11 luni, la 8 aprilie, în Ca
nada vor avea loc alegeri.

Cele 10 milioane de alegători ca
nadieni — mărturisește presa cana
diană—sînt încă destul de dezorien
tați. în această privință este semni
ficativă următoarea întîmplare, rela
tată de un ziar canadian : „Pentru 
prima oară în viață — povestește deauna 
un alegăto.r — soția m-a întrebat cu 
cine să voteze la alegeri. Și, pentru 
prima oară în viață, n-am știut ce 
să-i răspund”.

în actuala campanie de alegeri dis
cuțiile se axează ____________
mai ales în jurul —~ 
problemelor înar
mării nucleare.

După cum se 
știe, criza poli
tică din Canada 
februarie, cînd 
canadian a fost 
țiune de neîncredere în guvernul 
conservator, condus de J. Diefenba
ker. A doua zi, acesta a anunțat di
zolvarea parlamentului și fixarea 
unor noi alegeri. Era o urmare a 
faptului că la 30 Ianuarie Departa
mentul de stat al S.U.A., într-o decla
rație făcută în termeni neobișnuit 
de tari pentru limbajul diplomatic, 
reproșa guvernului canadian că 
nu-și îndeplinește angajamentele 
militare asumate în cadrul N.A.T.O., 
mai concret că refuză să admită in
stalarea de arme nucleare pe teri
toriul său. Primul ministru Diefen
baker, în fața indignării de. care a 
fost cuprinsă opinia publică, a con
damnat amestecul direct al S.U.A. în 
treburile interne ale țării.

Pe de altă parte însă, referindu-se 
la problema renunțării de a se în
zestra cu focoase nucleare proiec
tilele „Bomarc“ pe care le posedă 
Canada, primul ministru a arătat că 
soluționarea ei înainte de sesiunea 
din mai a Consiliului N.A.T.O. este 
„prematură" subliniind totodată 
„fidelitatea Canadei față de alian
țele ei militare".

Comentariul zilei

a izbucnit la 5 
în parlamentul 
adoptată o mo-

Deși poziția lui Diefenbaker a fost 
aprobată inițial de partidele de o- 
poziție, ulterior partidul liberal a 
căutat să-și creeze capital electoral 
din refuzul guvernului de a urma 
docil cererile S.U.A. Lester Pearson, 
liderul partidului liberal din opozi
ție, a fost denumit și „yes-man-ul 
nr.-l“ (persoană care răspunde tot- 

„da“), întrucît și-a asumat 
oficial obligația de a îndeplini exi
gențele Washingtonului cu privire 
la înarmarea nucleară.

Și alte grupări politice iau parte 
la campania electorală. Astfel, par

tidul așa-numit 
al „creditului so
cial“, organizație 
extremistă, prin 
promisiuni dema
gogice speră să-și 

întărească pozițiile obținute în 
provincia Quebec. In ce privește 
partidul nou democratic, recent for
mat, acesta a adoptat poziții con
secvente împotriva înarmării nu
cleare a Canadei. Cu sprijinul pe 
care 1-1 acordă în alegeri comu
niștii canadieni, acest partid speră 
să-și mărească numărul locurilor 
din parlament obținute pentru pri
ma oară în alegerile precedente.

Candidații partidului comunist 
participă la campania electorală 
sprijinindu-se pe programul parti
dului. „Singura alternativă față de 
stagnarea economică, față de domi
nația S.U.A. și de amenințarea unui 
război este o nouă politică națio
nală a Canadei, scrie Leslie Morris, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Canada. Aceasta în
seamnă : monopolurile — süb con
trolul statului, industria canadiană 
— canadienilor ; naționalizarea ma
rilor întreprinderi și monopoluri fi
nanciare pentru ca ele să aducă fo
los Canadei, iar nu Statelor Unite ; 
politica externă trebuie să devină o 
politică independentă de pace și co
existență pașnică".

L. SORESCU
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul joi seara la posturile 
de radio, ministrul afacerilor exter
ne al Braziliei, Hermes Lima, a con
damnat acțiunile guvernatorului re
acționar al statului Guanabara, Car
los Lacerda. Acesta — a spus 
Lima — „este în prezent 
torul unei conspirații care 
răsturnarea președintelui 
Joao Goulart, și abolirea 
democratic din Brazilia". Ministrul a 
răspuns în numele guvernului pro
vocărilor guvernatorului Lacerda 
care, în cadrul unei cuvîntări radio
difuzate, a proferat injurii împotriva 
președintelui Braziliei.

Guvernul brazilian, a continuat 
ministrul afacerilor externe, nu poa
te să păstreze tăcere în fața calom
niilor lui Lacerda, care a recunos
cut, de altfel, că urmărește înlătura
rea președintelui prin metode anti
constituționale, fapt despre care o- 
pinia publică trebuie să ia cunoș
tință .

Declarînd că „guvernul rămîne în 
continuare atent la manevrele lui 
Lacerda“, Hermes Lima a arătat că 
guvernul este hotărît să nu mai ad
mită asemenea acțiuni subversive.

După cum transmite agenția U.P.I., 
ultimele provocări ale lui Lacerda

H.
conducă- 

urmărește 
republicii, 
regimului

au stîrnit un val puternic de pro
teste în Brazilia. Potrivit agenției, la 
4 aprilie pe străzile orașului Rio de 
Janeiro au avut loc demonstrații în 
cursul cărora Lacerda a fost califi
cat drept „fascist”.

Scopul vizitei lui Stevenson 

în R. F. G.

Declarația C. C. 
al P. C. din Argentina

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 

Comunist din Argentina a dat publi
cității la Buenos Aires o declarație 
în care se spune, între altele, că te- 
mîndu-se că masele muncitoare și 
poporul vor obține prin acțiunile 
lor unite crearea unui guvern cu a- 
devărat democratic, complotiștii au 
hotărît să organizeze la 2 aprilie o 
lovitură de stat fascistă, spre a pune 
mîna pe putere.

Este necesar, se subliniază în de
clarație, să se ceară guvernului re
stabilirea deplină a libertăților de
mocratice, punerea imediată în 
bertate a deținuților politici, abro
garea decretului cu privire la inter
zicerea activității unei serii de par
tide politice. '

Partidul comunist a chemat pe toți 
democrații la unitatea de acțiune.

li-

se menține încordată
le au fost de acord numai cu ultimul 
punct din cererile prezentate de 
rebeli.

In tot cursul zilei de joi ambele ta
bere au efectuat concentrări de for
țe armate. Rebelii și-au întărit pozi
țiile la Puerto Belgrano, singura 
mare bază navală care a mai rămas 
în mîinile lor, unde la 4 aprilie au 
sosit și majoritatea unităților mari
nei militare. In același timp trupele 
guvernamentale se găsesc la Bahia 
Blanca, oraș situat la 25 mile de 
Puerto Belgrano.

Rebelii și-au pierdut pe rînd a- 
proape toate bazele ocupate, iar după 
cum scrie agenția U.P.I., moralul lor 
este extrem de scăzut. Agenția 
France Presse transmite de asemenea 
că Ministerul de Război a dat ordi
ne pentru crearea unor tribunale mi
litare în vederea judecării rebelilor.

★
In dimineața zilei de 5 aprilie, la 

Buenos Aires s-a anunțat că după în
delungate tratative între reprezen
tanții rebelilor argentineni și ai gu
vernului s-a ajuns la un acord asu
pra unor „condiții preliminare“ de 
încetare a ostilităților.

Agenția Reuter menționează că a- 
miralul Vazquez a obținut aprobarea 
cererii rebelilor referitoare la exclu
derea peroniștilor din viața publică.

Aceeași agenție anunță 
Iul Vazquez, comandantul 
ritime, a părăsit Buenos 
pentru a prezenta spre 
comandamentului său de la 
Puerto Belgrano acordul intervenit.

Potrivit agenției situația din Ar
gentina continuă să fie încordată în 
așteptarea răspunsului rebelilor.

BONN 5 (Agerpres). — Discursu
rile rostite în Germania occidentală 
de Adlai Stevenson, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., atestă importanța 
pe care o acordă Statele Unite par
ticipării R.F.G. la planurile militare 
occidentale.

Observatorii de la Bonn au re
marcat insistențele depuse de Ste
venson pentru a convinge guvernul 
vest-german că cel mai de nădejde 
aliat al său este S.U.A., nu Franța. 
Astfel, Stevenson a amintit în dis
cursul rostit Ia Asociația germană 
pentru politica externă despre pre
zența în R.F.G. a celor 400 000 de 
soldați americani pe care se poate 
bizui guvernul de la Bonn.

Mai mult decît atît, în timp ce la 
Washington au loc convorbiri bila
terale sovieto-americane pentru dis
cutarea problemei Berlinului occi
dental, Stevenson a făcut o vizită în 
Berlinul occidental unde a ținut cu
vîntări despre „hotărîrea forțelor 
armate americane de a rămîne în 
acest oraș".

Wilson despre problemele 
înarmării nucleare

în N. A. T. O.
LONDRA. într-o cuvîniare televi

zată rostită la 4 mai, liderul partidu
lui laburist englez, Harold Wilson, a 
declarat că partidul său se pronunță 
împotriva „accesului Germaniei occi
dentale la butonul de declanșare a 
armei nucleare". După ce a subliniat 
că nu obiectează în principiu împo
triva planului de creare a așa-ziselor 
„forje nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O." propuse de cercurile mili
tare ale S.U.A., liderul laburiștilor a 
declarat că „este foarte îngrijorat" de 
perspectiva acordării „dreptului de 
vot în folosirea armei nucleare" Ger
maniei occidentale. „Nu 
loc, a spus Wilson, ca

Dezbateri în Camera Comunelor 
pe marginea proiectului de buget

LONDRA 5 (Agerpres). — La 4 a- 
prilie au început în Camera 
munelor dezbateri pe marginea 
iectului de buget prezentat de 
vern. Reprezentantul opoziției 
buiiste, James Callaghan, a declarat 
că noul buget urmărește scopuri 
propagandistice, guvernul recurqînd, 
în vederea apropiatelor alegeri) la 
o serie de „înlesniri’’ făcute contri
buabililor. Referindu-se la rezulta
tele politicii economice a guvernu
lui, Callaghan a declarat că ultimul 
an „a fost cel mai catastrofal" din 
întreaga perioadă de după război. 
El a subliniat că măsurile econo
mice propuse de guvern sînt insu
ficiente.

Co- 
pio- 
gu- 
la-

Răspunzînd în numele guvernului, 
ministrul comerțului, Frederick Eroii, 
a declarat că exporturile engleze 
vor depinde de viitorul comerțului 
mondial și, în legătură cu aceasta, 
a arătat că este necesar să se lăr
gească comerțul Angliei cu țările 
socialiste, Eroii ...a. recunoscut că a- 
ceste țări reprezintă „o piață impor
tantă pentru producția industriei pre
lucrătoare'' și a declarat că Anglia 
„va face tot posibilul pentru lărgi
rea exportului" în țările socialiste. 
In același timp, el a făcut rezerva 
că Anglia nu intenționează să re
nunțe la restricțiile asupra așa-zise- 

mărfuri strategice”.

Prin această „Arcă a lui Mac Noe", cunoscutul caricaturist Cum
mings prezintă simbolic situația partidului conservator in campania 
electorală.

Macmillan : „Curaj, băieți 1 L-am trimis jos pe Maudling să scoată 
apa cu găleata" („Bugetul”). în mină el ține „Prognoza timpului" pe care 
scrie : „Inundații electorale’’. (Din ziarul londonez „Daily Express”)

O delegație siriană va pleca la Cairo

că amira- 
flotei ma- 

Aires-ul 
aprobarea 

baza

dorim de 
Germania 

(occidentală — N.R.) să aibă mijloace 
proprii de reținere și desigur acesf 
lucru trebuie împiedicat".

DAMASC 5 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
după îndelungate' tratative între di
versele grupări politice care au în
făptuit luna trecută lovitura de stat 
în Siria — tratative în cursul cărora 
au ieșit la iveală vii • dispute — a 
fost constituită la 5 aprilie delega-

ția guvernamentală siriană, care va 
pleca la Cairo. Delegația cuprinde 
17 persoane și este condusă de ge
neralul Louai Atassi, președintele 
Consiliului național al revoluției. 
Din delegație fac parte reprezen
tanții' tuturor' tendințelor politice,

Demonstrația studenților din New York în tata reședinței guvernato
rului Nelson Rockefeller, în semn de protest împotriva taxelor școlare 
mari în colegiile municipalității.

HELSINKI. La 4 aprilie a sosit 
la Helsinki o delegație guverna
mentală sovietică pentru a lua 
parte la festivitățile care vor. avea 
loc cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a semnării Tratatului so- 
vieto-finlandez de prietenie, cola
borare și asistență mutuală. Dele
gația este condusă de A. N. Kosî- 
ghin, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Seară de filme romînești 
la Bruxelles

BRUXELLES. La Bruxelles 
avut loc o seară a filmului romî- 
nesc. Au fost prezentate filmele do
cumentare „Lacul Roșu”, „Letopise
țul de piatră”, „Printre pelicani” și 
„Mamaia“. Cu acest prilej, în fața 
unei numeroase asistențe a vorbit 
ziaristul belgian Camille Deleclos, 
autorul unui volum despre țara 
noastră.

RABAT. După cum relatează a- 
genția M.E.N., Biroul Național 
Uniunii marocane a muncii a 
publicității o declarație în 
cere evacuarea încă în cursul 
cestui an a tuturor bazelor militare 
americane de pe teritoriul țării. In 
declarație se subliniază că cei 
13 000 de muncitori de la aceste 
baze sprijină această cerere a po
porului marocan.

Conferința miniștrilor 
de externe ai A.S.A.S.

MANILA. După cum reiese 
comunicatul comun dat publicifății la

a

al 
dat 

care 
a-

Manila, în cadrul tratativelor, care 
au durai două zile, participanții la 
conferința miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Asociației Asiei de 
sud-est (A.S.A.S.) Filipine, Tailanda 
și Malaya au adoptat o serie de mă
suri în vederea „strîngerii relațiilor 
comerciale, tehnice, sociale și cultu
rale între cele trei țări". De fapt însă 
— relatează agenția France Presse — 
problema esențială în cadrul trata
tivelor a fost discutarea planului de 
creare a Federației malayeze.

ATENA. La 4 aprilie, la Pireu a 
avut loc o adunare a reprezentanți
lor vieții publice din oraș la care au 
luat parte deputați din parlament, 
membri ai consiliului municipal, pre
cum și reprezentanți ai sindicatelor și 
ai intelectualilor. Participanții la adu
nare au ales un comite’ de luptă 
pentru amnistia generală, care a che
ma’ populația din Pireu să intensifice 
lupta pentru punerea în libertate a 
deținuților politici. în comite’ au fost 
aieși Kiriakakos, președintele Consi
liului municipal din Pireu, Sapulakis, 
fost primar al orașului, și alții.

Burse U.N.E.S.C.O. 
pentru țările africane

PARIS. Mai multe state membre 
ale U.N.E.S.C.O. au pus la dispozi
ția țărilor africane un număr de 
288 de burse destinate formării ca
drelor. naționale. pentru. universită- 

din tile africane. Printre statele care 
au oferit asemenea burse se numă-
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ră R. P. Bulgaria, Franța, Ghana, 
India, Italia, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, Statelq 
Unite și U.R.S.S.

SANAA. .Vizita făcută în mai 
multe țări arabe de către o dele-t 
gație oficială algeriană a luat sfîr-t 
șit prin vizitarea Republicii Arabei 
Yemen. La Sanaa a fost dat public 
cității la 4 aprilie un comunicat cos 
mun în care se arată că „delegația 
algeriană sprijină pe deplin revo-t 
luția yemenită și exprimă hotăs 
rîrea guvernului său de a acorda 
Yemenului un ajutor multilateral’’^

Represiuni polițienești 
împotriva presei progresiste 

din Ecuador
QUITO. în Ecuador s-au intensi

ficat represiunile polițienești împo
triva presei progresiste. Agenții 
poliției au confiscat 4 000 de exem
plare ale ziarului „El Pueblo1^ or
gan al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador. 
Organizațiile progresiste din țară 
au protestat categoric împotriva a- 
cestor măsuri polițienești.

VIENTIANE. La 5 aprilie, sub' 
președinția prințului Suvanna 
Fumma, a avut loc o ședință a gus 
vernului laoțian, la care s-a hotărît 
crearea unei comisii mixte speciale 
pentru cercetarea împrejurărilor 
în care a fost ucis fostul ministru 
de externe Quinim Folsena.
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