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Aspect din centrul orașului Deva

MARIA CĂLIN

(Continuare în pag. V-a)

contractărilor 
producătoare

Itinerariul 
următorul : 
. ~ț> Turnu 

— Ada Ka-
Porțile de 

Cazane

Elevii școlilor de maiștri Ia practică
800 de elevi din școlile de maiștri ale Ministerului 

Industriei Construcțiilor au plecat zilele acestea pe 
marile șantiere, în fabricile de ciment și prefabricate 
de beton, pentru stagiul de practică. Ei vo'r lucra 
pînă la sesiunea examenului de absolvire sau de siîr- 
șit de an, alături de muncitori, ingineri și tehnicieni 
pricepu(i, în vederea aplicării cunoștințelor teoretice 
dobîndite în școală în practica de fiecare zi. Pînă la 
sfîrșitul stagiului, urmează să parcurgă toate fazele 
unei lucrări, de Ia organizarea șantierului și pînă la 
executarea construcției. De asemenea, li s-au pus la 
dispoziție laboratoarele de șantier, planșele și schițele 
tehnice pentru a putea studia mai bine procedeele 
moderne de lucru. (Agerpres)

(Foto : M. Andreescu)

Noi unități 
de deservire la sate

Planul pe primul trimestru al 
acestui cm a lost îndeplinit la 
Sectorul foraj Morenl în propor
ție de 107 la sută, iar viteza de 
foraj a crescut cu 12 Ia sutâ. In 
fotografie : Aspect de muncâ de 
la sonda 72 Filipeștii de Pădure.

(Foto : Gh. Vințtlă)

nouă sau refăcută. In 
ultimii zece ani, în ora
șele și satele regiunii 
și-au construit case noi 
peste 35 000 de cetă
țeni. Anul acesta se 
vor construi noi locuin
țe șl obiective social- 
culturale.

obține astfel legume cît mai tim
purii.

Se pot da numeroase asemenea 
exemple. în cele mai multe gospo
dării din regiune se constată o pre
ocupare mult mai mare decît în anii 
trecuți pentru obținerea unor canti
tăți sporite de legume, se lucrează 
cu atenție în vederea asigurării ră
sadurilor necesare, pregătirii tere
nului ce va fi cultivat cu legume atît 
în cultură irigată cît și neirigată 
etc. Cîteva cifre sînt grăitoare. în 
această primăvară s-au confecțio
nat în plus față de cît fusese pre
văzut 54 000 mp răsadnițe ; semă
natul în răsadnițe s-a terminat de

La Institutul de cercetări hortiviticole se află la specializare un 
grup de tehnicieni legumicoli de Ia stațiunile experimentale din țară, 
în fotografie : La serele institutului, tehnicienii îșl îmbogățesc cunoș
tințele despre cultura legumelor în seră. (Foto : Agerpres)

Excursii 
pe Dunăre
In curînd vor fi 

reluate excursiile 
cu vaporul pe Du
năre. Primele ex
cursii vor avea loc 
la sfîrșitul acestei 
luni, 
lor este 
Giurgiu 
Severin 
leii —

Fier -
— Svinița și retur.

Excursiile pe Du
năre — organizate 
de O. N. T. Carpati
— durează trei zile

7,ilele acestea, la Fa
brica de confecții și tri
cotaje din București, au 
început contractările 
pentru semestrul 11 al 
anului, între întreprin
derile de confecții și or
ganizațiile comerciale. In 
vederea 
fabricile 
și-au îmbogățit colec
țiile cu 800 modele noi : 
paltoane, pardesie cu 
garnituri din blană ar
tificială, paltoane din 
blănuri tricotate, rochii 
costume, confecții pen
tru copii ș. a.

trecut 
colec- 

din Coțofenii din Față, Bră-

Ing. M. SPÄTARU 
din Consiliul Superior 

al Agriculturii 
Ing. RADU ATANASESCU

Pentru a satisface cerințele mereu 
crescînde ale 
regiunii 
ți ei de 
numărul 
vicii. în
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populației din satele 
Cluj, organizațiile coopera- 
consum sporesc continuu 
unităților prestatoare de ser
ul tima vreme au luat ființă 

numeroase frizerii, cizmării, croitorii, 
tîmplării, boiangerii etc. Acți
unea de dezvoltare a rețelei de uni
tăți de prestări continuă. Pînă la sfîr
șitul acestui an se vor mai înființa în 
regiunea Cluj încă 50 de asemenea 
unități.

timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. în co
munele Borș, Vaida, Bi- 
haria, Sălard, Marghi- 
ta și altele, unde gos
podăriile colective au 
devenit puternice uni
tăți economice, din trei 
familii de colectiviști, 
una locuiește în casă

mult, depășindu-se planul inițial. 
Pentru a putea să producă legume 
mai timpuriu gospodăriile și-au 
procurat pînă acum peste 100 000 
mp folii de polietilenă etc.

Rezultatele bune în pregătirea 
producției de legume pentru anul 
acesta se datoresc măsurilor luate 
în regiune, sub îndrumarea comi
tetului regional de partid, în vede
rea îmbunătățirii aprovizionării cu 
legume a orașelor și centrelor mun
citorești în continuă dezvoltare, 
încă din anul trecut, colective for
mate din membri ai consiliului a- 
gricol‘regional, specialiști de la In
stitutul agronomic din Craiova și 
ingineri din unitățile agricole socia
liste, au studiat posibilitățile de 
dezvoltare a sectorului legumicol în 
gospodăriile colective și de stat din 
jurul orașelor și centrelor muncito
rești. Pe baza studiului întocmit s-a 
alcătuit un plan de măsuri în care 
s-a prevăzut în primul rînd, concen
trarea celor 17 700 ha care trebuie 
cultivate cu legume în acest an în. 
deosebi în jurul orașelor și centre
lor muncitorești. în jurul Craiuvei

LA SANTIAGO DE CHILE au avut loc violente lupte 
între o coloană a profesorilor aflați în grevă și po
liție. Ciocnirea a durat peste două ore și a început 
cînd poliția a încercat să împiedice coloana de pro
fesori să ajungă în centrul orașului. Poliția a folosit 
bastoane de cauciuc, gaze lacrimogene și jeturi de 
apă. S-au operat arestări în rîndurile profesorilor. 
Potrivit informațiilor furnizate de poliție, profesorii 
arestați vor fi anchetați de procuratura militară sub 
acuzația că au atacat poliția.

RIDICAREA PREȚULUI OȚELULUI, hotărîtă de com
pania „Wheeling Steel Corp.“, a dat naștere unei 
intense activități politice la Washington. Președintele 
Kennedy și-a amînat plecarea în vacanță. (Amă
nunte în pag. Vl-a).

POLIȚIA DIN DUSSELDORF a interzis la 12 aprilie 
intrarea în R.F.G. a unul grup de 54 de luptători bri
tanici pentru pace, invitați să participe la un marș 
antinuclear alături de luptătorii pentru pace din re
giunea industrială Ruhr.

ÎN CAPITALA VIETNAMULUI DE SUD a izbucnit la 
11 aprilie un puternic incendiu, (al patrulea de.la 20 
martie) care a distrus peste 500 de case. 45.000 de 
locuitori ai Saigonului au rămas fără adăpost ca 
urmare a distrugerilor provocate de ultimele in
cendii.

• Pe teme de partid : în discuția 
comuniștilor — problemele cele 
mai importante ale locului de 
muncă de S. Stănel (pag. 2-a).

• Pe urmele materialelor pu
blicate (pag. 2-a).

® Mihai Iacob : Pe ecranele cine
matografelor — „Lanterna cu a- 
minfiri” (pag. 3-a).

• Corespondență din New York — 
Tony Wales: Teama de contami
nare a apelor Atlanticului (pag. 
6-a).

Am vizitat zilele trecute mai 
multe gospodării colective din zona 
de aprovizionare cu legume a ora
șului Craiova. Colectiviștii se stră. 
duiesc să execute în bune condiții 
lucrările necesare pentru obținerea 
unei producții bogate de legume.

La G.A.C. din Almăju, o comună 
situată nu departe de Craiova, în 
răsadnițele care acoperă o supra
față de '1 340 mp, colectiviștii au se
mănat de multă vreme roșiile, vi
netele și alte legume. Răsadurile 
sînt măricele și s-a trecut la repi- 
catul lor. Pentru a putea repica 
mai multe răsaduri, colectiviștii a- 
menajează în continuare noi răsad
nițe, confecționează ghivece nutriti
ve’. în cîmp, cele 241 hectare de gră
dină (cu 51 hectare mai mult decît 
anul trecut) au fost arate adînc din 
toamnă, iar pe o parte din ele s-au 
împrăștiat însemnate cantități de 
gunoi de grajd și îngrășăminte chi
mice. Folosind timpul prielnic din 
unele zile, colectiviștii au plantat 
10 hectare de cartofi timpurii, zeci 
de hectare de usturoi, ceapă și ar- 
bagic.

Cu aceeași hărnicie se lucrează și 
la gospodăriile colective din Lipo- 
vu și Bîrza, raionul Segarcea, care 
începînd din acest an pun un mare 
accent îndeosebi pe cultura roșiilor 
timpurii. La prima gospodărie, de 
pildă, din cele 53 hectare de gră
dină 28 ha vor fi cultivate cu roșii 
timpurii iar la cealaltă, din 63 hec
tare — 25. Consiliile de conducere 
au luat măsuri spre a pregăti 
din vreme condițiile pentru obți
nerea de legume timpurii. Au fost 
arate toate terenurile care vor ti 
cultivate cu legume în acest an. 
Acum se lucrează intens la repica. 
tul răsadurilor în ghivece nutritive 
și în paturi calde. S-au revizuit uti
lajele necesare pentru irigație și 
canalele prin care este adusă apa ; 
s-au procurat mii de mp folii de 
polietilenă pentru a se putea planta 
mai devreme roșiile în cîmp și a se

Bogată activitate culturală 
de masă

Au început 
lucrările agricole 

și în raionul Vaslui
Deși terenul mai este încă umed 

și nu se poate lucra din plin cu 
tractoarele, colectiviștii din raionul 
Vaslui ară și însămînțează de zor 
anumite porțiuni zvîntate, folosind 
atelajele proprii. Cei din comuna 
Zapodeni, de pildă, au însămânțat 
în mai puțin de 2 zile 22 de hec
tare cu mazăre, iar cei din Pribești 
și Solești cite 80 hectare fiecare.

în multe alte gospodării se lu
crează Ia arat și semănat culturi din 
prima epocă.

In același timp, în gospodăriile 
colective din raion se execută lu
crări de întreținere a pășunilor și 
fînețelor.

organizate la căminele 
culturale din regiune ci
cluri de conferințe pe 
teme agrozootehnice, de 
popularizare a științei, 
de educație patrioti
că etc în cadrul că
rora s-au ținut peste 
9 000 de expuneri, la 
care au luat parte peste 
1 100 000 de auditori. In 
afară de conferințele ex
puse, colectivele de con
ferențiari de la sate au 
organizat peste 950 seri 
de întrebări și răspun
suri, seri de calcul pe 
diferite teme. In înche
iere, plenara a adoptat 

de un plan de măsuri pri- 
muncă culturală. De la vind activitatea cultural- 
1 decembrie 1962 pînă educativă de masă în 
la 1 aprilie 1963 au fost timpul verii.

și în modul cel mai lesnicios, ele 
devin „probleme de nedescurcat“.

Și în afara cerințelor casei, ce
tățeanul vine în contact zilnic 
cu nenumărate instituții, unități 
care-1 pot ajuta, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, să-și 
rezolve o serie de probleme mă
runte, absolut necesare. Redac
ția a primit deunăzi o corespon
dență din partea Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular din Arad. 
Oraș cu o veche tradiție în ceea ce 
privește buna gospodărire și în
frumusețarea, Aradul progresează 
și pe linia confortului și înlesnirilor 
create cetățenilor în viața de toate 
zilele. Merită amintită, bunăoară, 
inițiativa de a organiza pentru 
elevi servirea prînzului la unul din 
restaurante. Este o măsură care do
vedește grijă, interes pentru nevoile 
oamenilor, dorința de a-i ajuta în
tr-o serie de probleme mai gingașe.

Dar cîte necazuri poți avea une
ori din pricina desconsiderării de 
către unii gospodari, a unor pro
bleme pe care le pot rezolva fără 
greutate, satisfăcînd cerințele ce
tățenilor. Iată, bunăoară, la gara 
din Baia Mare, funcționarul birou
lui de informații este, în același 
timp, și cel care predă bagajele de 
mînă ; nu e de mirare că am
bele servicii au de suferit, cetă
țenii pierd timp. în Cișmigiu cîn- 
tarul automat înghite monezi, dar 
nu funcționează. La un oficiu poș
tal, cetățenii nu au la dispoziție un 
lucru elementar : un toc cu peniță 
bună și o călimară. Sînt acestea lu
cruri care să nu poată fi puse la 
punct, există vreo altă cauză decît 
neglijența care să le explice ?

De multe ori nici nu trebuie 
create condiții speciale pentru asi
gurarea unui serviciu sau altul. 
Este doar necesar ca posibilitățile 
existente să fie folosite cu mai 
multă chibzuință, cu mai mult 
spirit gospodăresc. Se știe, de e- 
xemplu, cît de. solicitate sînt unită
țile de spălătorie și curățătorie. La 
București însă, termenele unor ase
menea lucrări, executate de între
prinderile „Luceafărul“ și „Nufărul“, 
se prelungesc la săptămîni întregi ; 
în acest timp, măsurile organizato
rice care ar permite marii unități 
de acest fel din Piața Palatului să 
lucreze în mai multe schimburi, 
mărindu-și astfel capacitatea — în
târzie, ca și punerea în func
țiune a unor utilaje de specia
litate. Alteori, oamenii fac drumuri 
lungi, cînd au nevoie de diferite lu
cruri : într-o serie de cartiere din 
Ploiești, de exemplu — 23 August, 
Bariera Bucov, Mihai Bravu — nu 
există nici o farmacie. Fără îndoială 
dacă asemenea lucruri, mici doar în 
aparență, nu vor fi luate în seamă 
și tratate cu atenția pe care o me
rită, oamenii vor continua să se 
împiedice de ele.

S-a subliniat, de asemenea, în 
dese rînduri, importanța reclamei, a 
informării multilaterale și operati
ve, pe căile cele mai larg accesibile, 
a cetățeanului. Ceea ce s-a făcut 
pînă acum trebuie mereu extins, 
îmbunătățit, perfecționat.

■Lucruri mici într-un oraș mare... 
Sînt multe, desigur, și la tot pasul 
altele. Iar numărul lor crește 
odată cu ridicarea nivelului de 
trai, a cerințelor și exigen
ței oamenilor. De aceea, este ne
cesar ca toți cei ce lucrează în sec
toarele de deservire, de utilitate 
cetățenească, să preia operativ și 
în mod creator tot ce este bun în 
acest domeniu, să vină în întîmpi- 
narea inițiativei și sugestiilor utile, 
experimentînd și aplicînd cu curaj 
metode și procedee noi, controlînd 
în" amănunt desfășurarea acestor 
activități. Considerația și intere
sul cu care sînt privite asemenea 
probleme vădesc în fapt grija față 
de om, concepția organelor locale 
despre ceea ce înseamnă deservire 
civilizată.

UN DETAȘAMENT DE PATRIOȚI DIN SARAWAK 
a atacat o secție de poliție din Tebutu situat la 37 

mile sud de capitala Saiawakului. 
în urma schimbului de focuri un 
polițist a fost omorît, iar alți doi 
răniți. Patrioții au capturat o mare 
cantitate de 'arme și muniții.

se vor cultiva în acest an 3769 hec
tare cu legume față de 2609 hectare 
în 1962 ; în împrejurimile orașului 
Turnu-Severin 800 de hectare — 
cu 210 ha mai mult decît în anul 
trecut ; în jurul orașului Tg. Jiu — 
circa 1000 de hectare etc. Prin a- 
ceasta se înlătură transporturile de 
la distanțe mari, care duceau la 
mărirea prețului de cost al legu
melor.

în același timp, pentru a se ob
ține producții sporite la hectar, în 
partizi mari și de bună calitate s-a 
prevăzut ca grupe de gospodării din 
diferite părți ale zonei legumicole să 
producă cu precădere anumite sor
timente de legume. Gospodăriile co
lective din Brădești, Răcari, Al
măju etc. vor cultiva mai ales 
ceapă' și usturoi: cele din Ișal- 
nița, Cernele, Izbiceni, Fărcașele, 
Siliștea Crucii și altele — în spe
cial roșii timpurii, cele • din Teas- 
cu, Secui, Bratovoești, Malu-Mare, 
Ghercești etc — fasole și mazăre de 
grădină. Această specializare s-a fă
cut în funcție de condițiile naturale 
existente în fiecare unitate, de tra
diție și experiența oamenilor.

S-au luat, de asemenea, măsuri 
pentru asigurarea semințelor de le
gume și îngrășămintelor necesare, 
a materialului lemnos și geamuri
lor, instruirea oamenilor care vor 
lucra la grădină, organizarea de 
schimburi de experiență pentru 
răspîndirea metodelor bune de Iu-, 
cru ale fruntașilor etc.

Trebuie spus însă că în unele 
locuri realizările nu sînt pe mă
sura posibilităților. Am 
bunăoară prin gospodăriile 
tive

în orașele Beiuș, Sa- 
lonta, Șimleu și Vaș- 
cău din regiunea Cri- 
șana au apărut în ulti
mii ani noi cartiere. Nu
mai în ultimii 4 ani 
ș-au construit aici mai 
multe locuințe și obiec
tive social-culturale de
cît în 40 de ani din

O știre din Cluj anunța recent că 
o cooperativă din oraș — unitatea 
„Metal-lemn“ — a inițiat o nouă 
formă de deservire la domiciliu. în 
baza unui abonament, a unui con
tract încheiat între cooperativă și 
cetățeni — meseriași de înaltă cali
ficare execută în mod operativ lu
crări de lăcătușerie, de reparații și 
întreținere a instalațiilor electrice, 
sanitare, pun la punct o serie de 
mici defecțiuni ivite în funcționarea 
unor aparate electro-casnice. Este o 
idee gospodărească, o intervenție 
binevenită într-un domeniu care 
cuprinde nenumărate lucrări și ser
vicii mărunte, dar atît de trebuin
cioase vieții de fiecare zi.

Inițiativa amintită mai sus va fi 
extinsă și în alte orașe. Anul acesta, 
Uniunea cooperativelor meșteșugă
rești din București își propune să 
organizeze, pe baza aceluiași sistem 
al abonamentelor, spălarea și căl
carea lenjeriei, a hainelor, prelua
rea și predarea acestora făcîndu-se 
la domiciliu. A fost elaborat, fiind 
pe cale de apariție, un ghid al uni
tăților de deservire din oraș — în
dreptar util pentru cetățeni ; este 
în curs de organizare o unitate cen
trală de informare a publicului.

Cu bucurie sînt primite, mai cu 
seamă în cartierele nou construite 
ale orașelor, magazinele și unitățile 
cooperației meșteșugărești, care e- 
xecută felurite servicii din cele mai 
necesare. O rețea largă de unități 
pentru prestații de tot felul, birouri 
moderne de informații, un sistem 
în plină extindere de reparații ur
gente, la solicitările cetățenilor, în 
sfîrșit, o gamă complexă și va
riată de servicii — conturează 
acel aspect al realităților noas
tre, definit pe scurt : deservire 
promptă, modernă, civilizată. O linie 
nouă de autobuz sau de tramvai, 
un post telefonic instalat într-un 
punct unde sînt multe solicitări, un 
loc public de recreere amenajat cu 
grijă, o primitoare sală de aștepta
re la gară sau autogară — iată tot 
atîtea „mărunțișuri“ care, rezolvate 
pe măsura cerințelor, adaugă orașu
lui, vieții cotidiene, o notă de confort 
și comoditate în plus. Pe această 
linie se înscrie, de exemplu, și or
ganizarea, în gara Brașov, a unui 
modern complex al cooperației 
meșteșugărești, unde călătorului 
proaspăt sosit în localitate i se 
oferă și i se execută într-un timp 
scurt o serie de servicii ; sau pre
ocuparea Sfatului popular orășe
nesc Sibiu de a asigura accesul spre 
locurile de agrement pe artere cît 
mai bune, modernizate. Asemenea 
inițiative și preocupări s-ar putea 
înșira pe pagini întregi. Ele sînt me
nite să economisească timpul cetă
țeanului, să.i simplifice rezolvarea 
unor treburi.

Dacă în multe sectoare s-au făcut 
progrese mari în această privință, 
sînt însăși unele în care rămînerea 
în urmă este evidentă. Iată, de pildă, 
nici astăzi încă nu s-a rezolvat, în
tr-o serie de orașe, problema mu
tării mobilei și a altor obiecte grele. 
„Asigurăm oamenilor condiții bune 
de locuit — construim ! Acesta e 
lucrul cel mai important“ — spun 
unii tovarăși din conducerea trebu
rilor orășenești. Firește, acesta e 
lucrul cel mai important, dar în
seamnă oare că asigurarea bunei 
funcționări a unităților pentru 
transportarea mobilei sau luarea u- 
nor măsuri pentru ca noii locatari să 
fie ajutați la montarea unei lămpi 
sau unei galerii, la racordarea ma
șinii de gătit sau potrivirea unei 
chei, pot fi lăsate la voia întîmplă- 
rii ? Astfel, bucuria mutării este, 
pentru moment, umbrită de alergă
tura în dreapta și în stînga, deter
minată de rezolvarea măruntelor, 
dar inevitabilelor treburi casnice. 
Lucruri mici, într-adevăr. Dar cînd 
omul nu și le poate rezolva la timp

SUCEAVA (coresp. 
„Scinteii“). — Ieri a 
avut loc la Suceava ple
nara comitetului regio
nal de cultură și artă. 
Cu acest prilej s-a ana
lizat felul cum s-a des
fășurat activitatea de 
răspîndire a cunoștințe
lor cultural-științifice în 
satele și comunele re
giunii Suceava, în 
timpul iernii. Din refe
rate și discuții a reieșit 
că în această perioadă 
au avut loc, numeroase 
conferințe, s-a îmbu
nătățit activitatea bri
găzilor științifice și 
celorlalte forme

148 000 hectare semănate 
în regiunea București
Colectiviștii și mecanizatorii din 

regiunea București se străduiesc să 
folosească cît mai bine timpul 
prielnic pentru însămînțări. Pînă la 
11 aprilie din cele peste 200 000 
hectare planificate a fi însămânțate 
cu culturi din epoca întîia s-au se
mănat peste 148 000 hectare. Se
mănatul culturilor furajere s-a 
terminat.

Fruntașe Ia semănat sînt gospo
dăriile colective din raioanele Zim- 
nicea, Titu, Lehliu, Alexandria, Fe
tești și Urziceni.
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„Cm orgmâm realizarea, produselor 
fabricate prin cooperare“

Îln articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 5 825, 
se arăta, printre altele, că repre

zentantul uzinei de mașini elec
trice „București“ nu a luat parte 
la ședința Consiliului coordona- 
toi care a avut loc la finele anu
lui trecut. Spicuim din răspunsul 
semnat de directorul uzinei, ing. 
Gheorghiu.

„Faptul arătat de autorul ar
ticolului este just și uzina noas
tră își însușește critica adusă 
pentru neparticiparea la ședința 
amintită. în același timp arătăm 
următoarele împrejurări care ex
plică obiectiv absența delegatu
lui nostru : — Uzina de mașini 

(electrice București a participat 
totdeauna la discutarea și fixarea 
graficelor de livrări pentru mo
toarele electrice necesare podu
rilor rulante, luîndu-și obligații 
precise și concrete corelate cu 
planurile de producție ale uzinei 
coordonatoare ; — U.M.E.B. a ur
mărit permanent cu cea mai 
mare atenție graficele stabilite, 
reușind să asigure în majorita
tea cazurilor livrarea în termen 
a echipamentelor respective. Pe 
lîngă contactul realizat lunar, și 
mai apoi la fiecare două luni, 
prin intermediul Consiliului coor
donator, uzina de mașini elec
trice ține o legătură permanentă

*
Articolul cu titlul de mai sus 

publicat în „Scînteia" nr. 5825 a 
trezit ecou atît la Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, cît și în întreprinderile vizate. 
Reproducem mai jos din cîteva 
răspunsuri primite la redacție :

„Direcția Generală a Industriei 
Electrotehnice participă la ședin
țele Consiliului coordonator pen
tru macarale turn și poduri ru
lante în scopul rezolvării proble
melor legate de asigurarea in
dustriei noastre constructoare de 
mașini cu motoare și aparate 
electrice necesare realizării de 
utilaje și instalații tehnologice.

Deși direcția generală a parti
cipat cu regularitate la lucrările 
Consiliului coordonator, totuși în 
luna decembrie 1962, din cauza 
lucrărilor legate de lansarea pla
nului pe 1963, și datorită faptu
lui că s-a considerat că proble
mele anunțate prin ordinea de zi 
nu sînt la nivelul direcției gene
rale, nu s-a socotit necesar ca 
reprezentantul DGIET să parti
cipe la lucrările consiliului.

Prin serviciul producție, DGIET 
a impulsionat însă livrările unor 
produse apărute în urgențele din

*

Cele semnalate în articolul 
„Cum organizăm realizarea pro
duselor fabricate prin cooperare“ 
sînt reale și ne însușim critica 
constructivă adusă — se arată 
în răspunsul primit de la Uzina 
de construcții de mașini Reșița. 
Fabricația unor produse prin coo
perare este relativ nouă și pre
tinde o organizare specială, pen-

cu uzina constructoare de poduri 
prin reprezentanții permanenți ai 
acesteia care urmăresc livrările 
de moioare. U.M.E.B. a căutat și 
găsit mereu soluții pentru înlătu
rarea greutăților provocate de 
uzinele constructoare de poduri 
care cer frecvente modificări la 
motoare, cu toate că ele aduc 
perturbații în executarea ritmică 
a sarcinilor.

Aceasta era situația și în de
cembrie 1962. Uzina noastră era 
la zi cu executarea graficului de 
livrări, nu avea pentru moment 
probleme importante de ridicat, 
iar inginerul șef, membru al con
siliului era angrenat în rezolvarea 
unor probleme interne ale uzinei, 
în legătură cu realizarea planu
lui nostru. Astfel, — faptul că 
uzina nu s-a prezentat în această 
lună la ședința consiliului a fost 
un caz izolat — iar nu un obicei".

Redăm răspunsul de mai sus, 
însoțindu-1 de observația că a- 
firmațiile privind livrările de mo
toare electrice, respectarea obli
gațiilor, ținerea legăturilor etc. 
fac parte integrantă din îndato
ririle de colaborare ale întreprin
derii și oIb nu justifică de fel ab
sența de la ședința Consiliului 
coordonator, care a fost însă — 
cum se spune în răspuns — un 
caz izolat.

*
procesul verbal al ședinței Con
siliului Coordonator din luna de
cembrie 1962.

Faptul că și unele din între
prinderile din cadrul DGIET nu 
au participat la lucrările Consi
liului coordonator din luna de
cembrie 1962, a constituit obiectul 
unei analize în cadrul serviciului 
producției DGIET, care a luat 
măsuri ca pe viitor să nu se mai 
manifeste astfel de lipsuri.

Din analiza făcută de noi asu
pra modului de lucru al unor 
consilii de coordonare la care 
participă DGIET s-a constatat că 
anumite probleme ar putea fi re
zolvate mai operativ, dacă nece
sarul de motoare și aparate elec
trice ar fi solicitat pe bază de 
comandă și nu pe bază de 
obiectiv industrial de realizat (ex. 
transformatori pentru ARMR-Iași, 
și CCH-Călărași) și dacă în ce
rerile transmise către întreprinde
rile electrotehnice s-ar solicita 
termene de livrare realizabile. 
Astfel UCMMA Bocșa face o co
mandă la finele lunii februarie 
a.c. întreprinderii „Electroteh
nica" prin care solicită 25 buc. 
transformatori diferiți cu termen ' 
de livrare la 10 martie 1963“.

1ru urmărirea și realizarea în ter
men a obligațiilor.

La U.C.M. Reșița s-a făcut prea 
puțin în acest sens, pînă la aju
torul primit în cursul lunii ianua
rie a. c. asupra felului cum tre
buie organizată producția. Au 
fost luate măsuri pentru înființa
rea unui birou care «â se ocupe 
exclusiv cu problemele sesizate 
în articolul amintit.

„UNIVERSALUL^........ .......
—— DIN TIGLINA■9

Printre blocurile noului cartier Țlglina din Galați s-a ridicat și un mare 
complex comercial modern. Magazinul „Universal” din cadrul acestui com
plex se întinde pe o suprafață de peste 1 800 m p. Să vizităm parterul magazi
nului. La raionul de lextlle au dispărut obișnuitele tejghele (fotografia nr. 1). 
întreaga marfă este expusă pe suporturi speciale, cumpărătorul avînd posibili
tatea să-și aleagă singur ceea ce dorește. Și Ia raionul cu articole electro-cas- 
nice cumpărătorul are acces direct la mărfuri — aparate de radio, televizoare, 
mașini de spălat, articole de uz casnic. Raionul cu articole pentru copii atrage, 
la rîndul său, prin noutatea aranjamentului. Tonetele cu mărfuri nu depășesc 
înălțimea micilor vizitatori. La etaj se află raioanele de confecții șl încăl
țăminte, Sortimentul de confecții, bogat în modele și culori, e grupat pe mă
rimi și talii (fotografia nr. 2) Cumpărătorul poate alege lesne, într-un singur 
loc, rochia sau costumul dorit. La cerere, confecțiile pot fi retușate chiar în 
atelierul aflat în incinta magazinului. La raionul de încălțăminte (fotografia 
nr 3), vitrinele cuprind întreaga varietate de modele, grupate potrivit aceluiași 
principiu, adică pe numere. I.a acest raion se pot cumpăra și articole de în
treținere a încălțămintei — șanuri, perii, diferite creme și soluții de curățat. 
Constructorii au avut în vedere și spațiile anexă ale magazinului, care asigură 
condiții corespunzătoare de depozitare a mărfurilor ; lifturile ajută pe vînză- 
tori la transportul produselor. Pentru personal au fost amenajate vestiare și 
dușuri.

După cum se vede, totul e frumos și bine amenajat. Doar un singur 
„amănunt” pare să fi fost uitat : firma. Oare nu se putea asigura și aceasta 
din timp ?

(Fotoreportaj de : S. Moldovanu și R. Costin)

Din scrisorile sosite ia redacție

mijlocul pădurii
Mulți dintre 

muncitorii strînși, 
într-o zi de viscol, 
în cabane, în ju
rul focului, nu 
credeau că trenul 
va răzbi prin nă
meți pînă acolo, 
sus. Și totuși a 
răzbit. Mecanicul 
Traian Potra și-a 
făcut apariția în 
ușa cabanei. Ur-

mînd exemplul lui, muncitorii au încăr
cat vagoanele cu materialul lemnos ne
cesar fabricilor din vale, au curățit 
linia.

Traian Potra este fiu de muncitor fo
restier de pe Valea Dragonului, de pe 
lingă Huedin. Șapte copii au fost a- 
casă și mai toți au devenit muncitori 
forestieri. De mic a îndrăgit locomoti
va. La 17 ani era fochist ; după 
cîțiva ani a devenit mecanic. La 
I. F. Fălticeni lucrează din 1952, de 
cînd s-a dat în exploatare și aici o cale 
ferată forestieră. Prin pasiunea cu care 
muncește și-a cîștigat stima și aprecie
rea colectivului. Mii și mii de metri de 
bușteni a scos din inima pădurilor. A 
ajuns șeful depoului de locomotive. Nu 
e un depou ca cele mari, pe care le 
cunoaștem la nodurile de cale ferată. 
Dar și aici există grija ca parcul de 
locomotive să fie bine întreținut, iar re
parațiile să fie de bună calitate și exe
cutate la timp. Cererea lui, făcută cu 
ani în urmă de a fi primit în rîndu- 
rile partidului, a fost unanim aproba
tă. In prezent, este secretarul organi
zației de bază și membru în comitetul 
de partid al întreprinderii.

ST. CORNEANU 
muncitor

Miroslav Ciangalovici in „Boris Gndunov“
Intîlnirea cu un artist ca Miroslav 

Ciangalovici, solist al operei din Bel
grad, te face să înfelegi mai bine sen
sul strădaniilor inovatoare ale unor mu
zicieni de geniu ca Musorgski și Wag
ner care năzuiau să transforme opera 
din concert costumat în dramă muzi
cală.

Este știut că o foarte mare parte a 
creației de operă a fost compusă, de-a 
lungul vremurilor, sub semnul înclinării 
precumpănitoare pentru frumusețea pur 
muzicală. încînfarea prilejuită de ase
menea opere este diminuată astăzi de 
atmosfera neverosimilifății care emană 
adesea din strălucitoarea înșiruire de 
arii și duete, acute și triluri. Preocupați 
să înlăture conven
ționalismul, Wagner 
și Musorgski și-au 
propus să pună ca
păt tratării de sine 
stătătoare a elemen
tului muzical. Pe primul plan trebu
iau să se afle adevărul uman, 
sensul psihologic și dramatic, tensiunea 
conflicfe'or, dinamismul acțiunii ; des
fășurarea muzicală urma să fie condusă 
de acestea și totodată să le amplifice 
din punct de vedere emoțional.

Concepția realistă și inovatoare a 
dramei muzicale nu-și găsește însă de- 
cîf rareori o interpretare adecvată, aptă 
să o impună. Drama muzicală pretinde 
interpreților să se comporte pe scenă 
nu ca simpli cîntăreți, ci ca artiști drama
tici pentru care vocea este unul din mij
loacele unei complexe instrumentații. 
Supremul lor țel să fie nu frumusețea 
sunetului, ci intensitatea efectului dra
matic, sunetul modelîndu-i în funcție 
de cerințele acesteia. Cînd întîlnești 
astfel de artiști ți se dezvăluie instan
taneu uriașa măreție a dramei muzi
cale, superioritatea ei artistică față de 
concertul costumat. Ceea ce multora, 
din cauza unei interpretări neconvingă- 
foare, le părea greoi și puțin accesi
bil, le apare ca expresia firească și 
sublimă a vieții însăși. Miroslav Cian
galovici face parte dintre artiștii ca

Agendă muzicală

pabili să prilejuiască asemenea reve-* 
lății.

Interpretarea sa este pe cît de pro
fundă și complexă, pe atît de limpede. 
Firul evoluției sufletești a zbuciumatu
lui țar e desfășurat cu o sculpturală 
pregnanță, de la presimțirile sumbra 
din „scena încoronării" pînă la tragica 
prăbușire din penultimul tablou. Prin
cipalul instrument de dezvăluire a psi
hologiei personajului este pentru Cian
galovici plasticitatea intonației și per
fecția dicției. Uneori ascultătorul de o- 
peră trebuie să facă eforturi pentru a 
înțelege ce spune cîntărețul și nu tot
deauna izbutește să sesizeze decîf 
crîmpeie disparate. în cazul lui Cianga

lovici sensul și con
tinuitatea celor ros
tite ți se oferă cu ab
solută claritate. Cei 
care știu cît de cît 
limba rusă deslu

șeau fără greutate înțelesul declamației 
musorgskiene, iar cei care nu cunosc 
limba intuiau perfect meandrele dra
mei sufletești a eroului din subtilitatea 
intonării recitativului. Ciangalovici te 
antrenează în vîrtéjul dramei, te ia cu 
el în lumea celei mai ridicate tempera
turi emoționale, tensiunea la care tră
iește el amintindu-ți interpretările lui 
Șaliapin. în scena halucinației, oaspe
tele iugoslav s-a arătat întru fotul demn 
de marele său predecesor.

Prezența lui Miroslav Ciangalovici 
s-a răsfrînt asupra întregului context 
dînd o și mai mare strălucire străda
niilor unui colectiv omogen, ingenios 
condus de inteligența regizorală a lui 
Hero Lupescu și de bagheta atît de si
gură și muzicală a dirijorului A. Chi- 
sadji. Cîntăreții I. Hvorov în Varlaam 
și Ion Sto:an în Inocentul s-au distins 
prinfr-o adîncire a trăirii actoricești. 
Apariții convingătoare au fost, de ase
menea, Elena Cernei (Marina), O. Eni- 
gărescu (Scelcalov), C. Iliescu (Falsul 
Dmitri). A fost un spectacol sărbăto
resc.

GEORGE BĂLAN

TIEÄTIRIE • (23no®ma • ‘7ë7ev/z/urie
TEATRE : Filarmonica de stat „George 

Enescu" (Ateneul R. P. Romîne) : Con
cert simfonic. Dirijor : Djura Jacsic 
(R.P.S. Iugoslavia). Solist : Vladimir Or
lov. — (orele 20). Teatrul de stat de 
operetă : Sărutul Cianitei — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Poveste din Irkutsk — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 15,30); Ancheta — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Copiii soare
lui — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 70) : Menajeria de sticlă
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Frații Karamazov — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 20). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile): Oceanul
— (orele 20). (Sala Libertatea) : Foștii 
copii — (orele 10). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : O lună de confort — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Cei doi încăpățînați — (orele 20). Institu
tul de artă teatrală și cinematografică 
,,I. L. Caragiale“ (Studioul de teatru — 
str. 30 Decembrie 9) : Trei gemeni vene- 
țicni — premieră — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Ca la revistă — (orele 20). (Sala din calea 
Victoriei 174) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri aj C.C.S. ; Visuri în
drăznețe — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pa
latului R. P. Romîne) : Concert extraor
dinar de muzică ușoară dat de Ines Tad- 
dio (Italia), Peter Hinnen (Elveția) și o 
formație orchestrală vieneză condusă de 
Willy Fantei. — (orele 20). Circul de stat: 
Spectacolul primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări : rulează la Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19-. 21,15). Lanterna cu amintiri :
Republica (9,30; 11,15; 13; 14,45; 17; 19; 21). 
I. C. Frimu (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Gh. 
Doja (9; 10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21),
G. Coșbue (10; 12; 15; 17; 19; 21). Pescă
rușul negru : rulează Ia cinematografele

Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (9,45; 11,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45), 
1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30) Turneul veseliei : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(11; 16), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grlvița (10; 12, 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
Seara prietenilor filmului : V. Alecsandri 
(orele 19). Hamlet : Tineretului (10,30 ; 
13,30; 16,45; 20). Vacanță la mare — cine
mascop : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Patru inimi : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Contele de
Monte Cristo — cinemascop (ambele se
rii); Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie (10; 
11). Camelia : 13 Septembrie (12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Arta (14; 16; 18,15; 26,30).
Program de filme documentare : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Hatifa : Maxim Gorki 
(16; 18; 20). Rîul și moartea : rulează la 
cinematograful înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20). O întîmplare extraor
dinară — ambele serii: Cultural (11; 16;
19.30) . Balada husarilor : rulează la cine
matografele Alex. Popov (în continuare 
de la orele 9 pînă la orele 21), M. Emi- 
nescu (15,30; 1B; 20,30). Mongolii — cine
mascop : 8 Martie (11; 13,45; 16; 18,15;
26.30) . Celebrul 702 rulează la cinemato
graful C-tin David (16; 18,15; 20,30). Bu
nica Sabella : Unirea (11; 15; 17; 19; 21), 
B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). Rebelul : 
rulează la cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 16,45; 21), Floreasca (16, 18,15;
20.30) . Un erou în papuci : Munca (16; 
18,15; 20,30). Teroare în munți — cine
mascop : Popular (16; 18,15; 20,30). Clinele 
sălbatic Dingo : rulează la cinematogra
fele T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45), 
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Aventurile lui 
Huckleberry Finn — cinemascop : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Mirajul : rulează la 
cinematograful Iile Pintilie (16; 18,15; 
20,30). Șapte dădace : volga (10; 12; 15; 17;

19; 21), G. Bacovia (16; 18; 20). inelele 
gloriei : Luceafărul (15; 17; 19; 21). Fru
moasa Lurette : rulează la cinematogra
ful Olga Banele (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19.15 — Pentru tineretul șco
lar : „Despre dansul de caracter- de E, 
Magyar-Gondo — emisiune realizată cu 
concursul Școlii de coregrafie din Bucu
rești. 19,55 — în fața hărții. 20,10 — Fil
mul artistic ; „Patru inimi“ — o produc
ție a Studioului „Mosfllm“. 21,45 — Mu
zică ușoară pe film. In încheiere : Bu
letin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară: vremea a fost umedă, cu 

cerul mai mult acoperit, exceptind su
dul țării unde după-amiaza a început 
treptat să devină variabil. Au căzut 
ploi temporare în cea mal mare parte a 
țării, iar în Dobrogea au avut un ca
racter Izolat. Local, în Banat, ploile au 
fost sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab, 
cu intensificări în sud-estul țării. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 19 grade ia Călă
rași șl 4 grade la Suceava-Salcea.

In București : Vremea a fost umedă, 
cu cerul mai mult acoperit, iar după- 
amiaza a devenit treptat variabil. Tem
porar a plouat, vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul sud-estic. Tem
peratura maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
și 16 aprilie. In țară : După o instabi
litate trecătoare, vremea va deveni re
lativ frumoasă cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi locale. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între zero șl 16 grade, iar ma
ximele între 10 și 20 grade.

In București : Vreme relativ frumoa
să, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară.

„Munca de concepție la nivelul 
sarcinilor actuale“

După apariția articolului respec
tiv, publicat în „Scînteia“ nr. 5831, 
„Institutul de proiectări în construc
ții și materiale de construcții și de 
cercetări pentru materiale de con
strucții“ — I P C M C ne răs
punde :

„Pînă la finele anului 1961, trans
portoarele cu bandă de cauciuc se 
executau de întreprinderea „9 Mai“ 
București, iar IPCMC întocmea pro
iectele tehnice respective pe bază de 
subansamble tip „9 Mai“. In toată 
această perioadă n-au fost divergențe 
între proiectant — IPCMC și execu
tant — atelierele „9 Mai“.

La finele anului 1961 și începutul 
anului 1962. Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini a re
partizat toate comenzile pentru 
transportoare cu bandă de cauciuc 
la uzinele „Independența“-Sibiu. 
Documentația tipizată întocmită de 
uzinele „Independența" diferă de 
documentația tip „9 Mai“ pe care 
o posedăm noi și pe baza căreia se 
întocmeau proiectele tehnice. Din

Cărucioare fără roți“
După apariția scriso

rii corespondentului no
stru voluntar Vaier Vla- 
sin sub titlul „Cărucioa
re fără roți“, Fabrica 
de produse din cauciuc 
„I.I.S. Tehnica Nouă“ 
din Capitală ne răs
punde :

„Critica făcută de co
respondentul voluntar 
este justă referitor la 
prima perioadă a lunii 
februarie, deoarece : a) 
comanda pentru roți că

rucioare a fost preluată 
de întreprinderea Teh
nica Nouă de la Com
binatul de cauciuc Jila
va la sfîrșitul lunii ia
nuarie 1963; și b) pre
luarea utilajului tehnic 
și instruirea muncitori
lor noștri cu acest uti
laj a necesitat oarecare 
timp, datorită faptului 
că este un produs cu o 
tehnologie nouă pentru 
întreprinderea noastră.

Cu toate aceste greutăți, 
am livrat roți atît în lu
na februarie cît și în 
luna martie, aproape 
zilnic,

Ne angajăm ca în 
cursul lunilor viitoare 
să respectăm termenele 
contractuale cu strictețe 
și să dăm produse de 
bună calitate pentru ca 
întreprinderea „Ideal“- 
Mediaș să-și realizeze 
ritmic planul său de 
producție".

„Propunem editurii tehnic e“
La rubrica „Din scrisorile cititori

lor”, apărută în „Scînteia“ nr. 5 824 
s-a publicat o propunere privind 
apariția unor lucrări tehnice. „Edi
tura Tehnică" ne răspunde :

„In trimestrul II al anului 1963 va 
apă-ea lucrarea „Exploatarea, între
ținerea și repararea pneurilor” de

cauza situației expuse mai sus, la 
începutul anului 1962 au apărut 
unele nepotriviri între proiectele teh
nice întocmite de IPCMC în 1961 
pentru transportoarele cu bandă de 
cauciuc și documentația noului exe
cutant, uzinele „Independența“-Si
biu.

Pentru remedierea acestor defi
ciențe s-au luat următoarele măsuri :

— S-au trimis delegați la Uzi
nele „Independența“-Sibiu, pentru 
punerea la punct a proiectelor de 
transportoare ; s-a procurat docu
mentația tipizată a uzinelor „Inde
pendența“ ; s-au dat dispoziții ca în
tocmirea proiectelor tehnice pentru 
transportoare cu bandă de cauciuc 
să se facă cu respectarea acestei do
cumentații tipizate,

Incepînd din a doua jumătate a 
anului 1962, proiectele noastre teh
nice corespund cu documentația uzi
nelor executante. Pe viitor vom ține 
un contact mai sttîns cu executanții 
utilajelor proiectate de noi.

ing. I. Burke. De asemenea de cu- 
rînd a apărut lucrarea : „întreține
rea automobilului" (1962) de ing. 
G. Pifulescu. Planu1 nostru tematic 
pe anul 1964, care se află în curs 
de definitivare, prevede aparifia a 
no; lucrări care vor acoperi în mare 
măsură domeniul respectiv.

Organizațiile de bază ale partidu
lui au necontenit de rezolvat sarcini 
numeroase și de o mare varietate. în
deplinirea lor cu succes depinde în 
mare măsură de buna organizare a 
muncii. Un element important în a- 
ceastă privință îl constituie pla
nul de muncă al biroului organiza
ției. Bineînțeles, elaborarea planului 
reprezintă numai începutul, princi
palul e realizarea lui. Dar, întrucît 
planul orientează activitatea întregii 
organizații pe timp de o lună, este 
necesar ca el să fie cît mai judicios 
întocmit, să prevadă cele mai de sea
mă probleme care trebuie puse în 
dezbaterea biroului sau a adunării 
generale precum și măsurile menite 
să asigure înfăptuirea hotărîrilor a- 
doptate, a directivelor organelor su
perioare de partid.

Este firesc ca în centrul atenției 
organizațiilor de bază să se afle pro
blemele producției. Biroul organiza
ției de bază de la Uzina de meca
nică fină din Capitală, de pildă, ți- 
nînd seama de sarcinile actuale ale 
uzinei, de condițiile concrete din în
treprindere, a analizat în ultimele 6 
luni probleme privind calitatea pro
duselor, mai buna folosire a capaci
tăților de producție, aplicarea planu
rilor de măsuri tehnico-organizato- 
rice și altele.

întrucît în luna ianuarie s-a lu
crat în asalt, în primele două deca
de realizîndu-se doar 16 la sută din 
sarcinile de plan, iar restul de 84 
ia sută în cea de-a IlI-a decadă, bi
roul organizației a prevăzut penku 
luna februarie analiza acestei situa
ții într-o ședință de birou. Cu acest 
prilej, au fost scoase la iveală de
fecțiuni serioase în organizarea pro
cesului de producție, în aproviziona
rea cu materiale, în respectarea 
disciplinei muncii. Biroul organiza
ției de bază a considerat că este ne
cesar ca acest lucru să fie discutat 
și în adunarea generală a organi
zației de bază. în jurul refera
tului prezentat de inginerul șef, 
au avut loc discuții vii, s-au făcut 
numeroase propuneri pentru înlătu
rarea deficiențelor. Comuniștii Ion 
Stoian, de la atelierul de rectifi
care, Dinu Cristescu de la manomè
tre, Dan Cristache de la tensiometre, 
Constantin Stan de la șublere, in
ginerul Teodor Corceag au primit 
sarcina să urmărească respectarea 
cu strictețe, în fiecare atelier, a gra
ficelor zilnice de producție, să se în
grijească de aprovizionarea ritmică 
a atelierelor cu materiale. A fost in
tensificată munca politică pentru în
tărirea disciplinei de producție, pen

In discuția comuniștilor — problemele 
cele mai importante ale locului de muncă

tru extinderea experienței fruntași
lor. Ca rezultat, în lunile februarie și 
martie planul a fost îndeplinit con
form graficului și la toți indicatorii.

Cu stăruință și seriozitate se 
ocupă de problemele producției și 
organizația de bază din brigada 
legumicolă a gospodăriei colective 
din Rătești, raionul Găești. Din luna 
ianuarie și.pînă acum, în adunări ge
nerale ale organizației și în ședin
țe de birou s-a discutat despre 
sarcinile care revin brigăzii din pla
nul de producție, desfășurarea în- 
vățămîntului agrozootehnic, pregăti
rea campaniei de primăvară și al
tele.

Sînt însă birouri de organizații de 
bază care nu acordă atenția cuvenită 
problemelor producției, nu le pun în 
discuția adunărilor de partid, nu ur
măresc rezolvarea lor. Anul trecut, în 
timp de 7 luni, organizația de bază 
din gospodăria colectivă Cloașterf, 
raionul Sighișoara, (acum unificată 
cu gospodăria colectivă din Saschiz) 
a tinut 9 adunări generale. Dar în 
8 dintre ele s-au discutat numai ce
reri de primire în rîndurile mem
brilor și candidqților de partid. Re
zolvarea acestor cereri constituia, 
desigur, o sarcină importantă a or
ganizației, Era, însă, de datoria bi
roului ca, odată cu ele, să pună în 
discuția adunărilor și problemele 
sporirii producției agricole, cu atît 
mai mult cu cît recolta de cereale a 
gospodăriei a fost sub posibilități, iar 
producția de lapte se menține scă
zută.

Experiența a dovedit că bine pro
cedează acele birouri ale organi
zațiilor de bază care în planurile 
lor de muncă îmbină sarcinile cu
rente cu obiectivele de viitor, pre
văd de la o lună la alta teme va
riate, îneît. pe o perioadă mai mare 
să pună în dezbaterea comuniștilor, o 
gamă largă de probleme. Biroul or
ganizației de bază numărul 3 de la 
Uzinele de utilaj petrolier din Tîr- 
goviște, de. pildă, a adus sistematic 
în discuția comuniștilor, pe lîngă 
problemele producției, aspecte le
gate de educarea membrilor și a can
did,?ților de partid, conducerea orga

nizațiilor de masă, desfășurarea în- 
vățămîntului de partid, munca politi
că educativă pentru dezvoltarea ati
tudinii socialiste față de muncă etc. 
Sfera largă de preocupări a organi
zației este rezultatul faptului că, la 
întocmirea planului său de muncă, 
biroul se consultă cu organizatorii 
grupelor, cu un mare număr de co
muniști și tovarăși din activul fără 
partid din diferite locuri de muncă.

Dezbaterea celor mai importante 
probleme în adunările generale ale 
acestei organizații de bază și în șe
dințele biroului ei, hotărîrile și mă-
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șurile adoptate au sporit interesul 
comuniștilor pentru întreaga viață a 
organizației, dînd totodată biroului 
posibilitatea de a-i atrage la rezol
varea multiplelor sarcini pe toți 
membrii și candidații de partid.

Practica arată că planul de mun
că ajută organizațiile de bază să-și 
îndeplinească mai bine sarcinile, să 
nu piardă din vedere problemele im
portante. Dar un plan, oricît de bine 
ar fi întocmit, nu poate să prevadă 
totul. Viața ridică probleme noi, 
importante, de care trebuie să se 
țină seama. S-a dovedit bun proce
deul acelor birouri de organizații, 
care, orientîndu-se în noile împreju
rări, renunță la unele dintre temele 
prevăzute în plan, atunci cînd viața 
o cere, înlocuindu-le cu altele care 
nu pot fi amînate și de a căror rezol
vare depinde bunul mers al activi
tății economice, social-culturale, al 
vieții interne de partid etc. Iată un 
exemplu. Cu cîtva timp în urmă 
schimbul condus de inginerul Mir
cea Bălan, de la secția oțelărie elec
trică a Combinatului siderurgic 
Hunedoara, nu-și îndeplinea sarcinile 
de plan la toți indicii. Fără să aibă 
prevăzută în planul său de muncă, 
biroul organizației de bază a interve
nit operativ și a analizat cauzele. în 
urma propunerilor biroului, condu
cerea secției a trecut la reorgani
zarea echipelor și la schimbarea 

unor procedee tehnologice. Măsurile 
tehnico-organizatorice și munca po
litică dusă au contribuit la înlătura
rea lipsurilor. în prezent schimbul 
condus de inginerul Mircea Bălan 
îndeplinește și chiar depășește sar
cinile de plan

în unele locuri birourile orga
nizațiilor de bază, căutînd să re
zolve problemele cuprinse în pla
nul lor, ceea ce, desigur, este necesar, 
le neglijează însă pe cele neprevă
zute, care apar în decursul muncii și 
care reclamă intervenția operativă 
fie a biroului, fie a întregii organi
zații. Un asemenea stil de muncă nu 
este recomandabil ; birourile organi
zațiilor de bază trebuie să se orien
teze în funcție de cerințele cele mai 
actuale ale locului de muncă.

întocmirea de planuri judicioase 
depinde în bună măsură de ajutorul 
și îndrumarea dată birourilor orga
nizațiilor de bază de comitetele raio
nale și orășenești de partid. Nu
meroase organe de partid au dobîn- 
dit în această privință o experiență 
valoroasă Comitetul raional de 
partid Satu-Mare, bunăoară, folo
sește metode variate și eficace ; la 
instructajele lunare care se fac cu 
secretarii organizațiilor de bază 
se discută și despre planifica
rea muncii, se analizează planuri 
bune și planuri slabe, necorespun
zătoare ; secretarii și ceilalți mem
bri ai biroului comitetului raional își 
petrec mult timp în unitățile agricole 
socialiste, ajutînd birourile organiza
țiilor de bază să discearnă proble
mele importante, care să fie puse 
în dezbatere, în plan, să urmărească 
cu perseverență rezolvarea lor. Me
tode asemănătoare folosesc și Comi
tetele raionale de partid Sînnicolau- 
Mare și Zimnicea, comitetele oră
șenești Cîmpina, Arad și altele.

Sînt însă și cazuri cînd birourile 
organizațiilor de bază sînt insufi
cient ajutate în privința alegerii 
problemelor care sînt puse în dez
baterea membrilor și candidaților 
de partid. Am amintit mai sus 
unele neajunsuri în activitatea or
ganizației de bază din Cloașterf. 
Aici, membrii biroului, care în 
marea lor majoritate sînt noi și fără 
experiență, n-au primit ajutorul cu
venit din partea instructorului teri

torial al Comitetului raional de par
tid Sighișoara, tov. Ion Lazăr. Aces
ta stă mult în gospodărie, dar nu 
lucrează cu biroul organizației de 
bază, ci peste capul lui, rezolvînd 
diferitele probleme direct prin con
siliul de conducere, sau prin comi
tetul executiv al sfatului popular 
comunal. în această gospodărie a 
fost de multe ori și -tov, Gh. Drago- 
mir, secretar al comitetului raional ; 
el a sesizat diferite lipsuri pe care 
le-a discutat cu consiliul de condu
cere, dar nu s-a îngrijit ca înlătura
rea lor să devină obiectul preocupă
rilor biroului organizației de bază.

îndrumarea birourilor organiza
țiilor de bază de către comitetele 
raionale și orășenești de partid este 
cu atît mai eficace, mai rodnică, cu 
cît are un caracter mai diferențiat, 
potrivit condițiilor concrete, sarcini
lor pe care le are de rezolvat fiecare 
organizație Uneori nu se ține sea
ma de acest specific. Comitetul oră
șenesc de partid Brașov, bunăoară, 
a indicat ca în luna februarie a.c. în 
toate adunările generale ale organi
zațiilor de bază din raza orașului să 
se analizeze aceeași problemă. La ce 
a dus indicația șablon a comitetului 
orășenesc ? La aceea că, în unele 
locuri problemele importante ce fră- 
mintau organizațiile de bază respec
tive n-au fost dezbătute, nu s-au 
luat măsuri pentru rezolvarea lor. 
Mai bine s-au orientat comuniștii^ 
din organizația de bază a secției pre- v 
saj de la Uzinele „Steagul roșu" ; 
odată cu discutarea problemei care 
figura pe ordinea de zi a adunării, 
au discutat si despre cauzele care 
au dus la neîndeplinirea planului pe 
luna ianuarie, stabilind măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor.

Recomandările organelor raionale 
și orășenești de partid ca în adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază să se discute anumite probleme 
trebuie tăcute cu grijă, în așa fel 
îneît să nu abată atenția organiza
țiilor de la problemele cele mai ur
gente din sectorul lor de activitate, 
să nu le slăbească inițiativa.

îndrumarea birourilor organizații
lor de bază în vederea punerii în 
dezbaterea comuniștilor a probleme
lor celor mai importante ale locului 
de muncă are o mare însemnătate 
pentru buna desfășurare a activității 
de partid. Ajutorul comitetelor re
gionale, raionale și orășenești de 
partid va duce la îmbunătățirea 
neîncetată a muncii în acest dome
niu.

S. STÄNEL
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La lectoratul central 
din Capitală

In cadrul ciclului „Din cuceririle 
științifice ale veacului nostru", or
ganizat de Consiliul pentru răspân
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice, in sala lectoratului central a 
avut loc un simpozion cu prilejul 
împlinirii a doi ani de la zborul pri
mului om în Cosmos. Despre acest 
eveniment a vorbit prof, univ. Aurel 
Pîrvu, iar prof. univ. Călin Popovici 
a conferențiat despre „Planeta Mar
te —'■ nou obiectiv al zborurilor 
cosmice”. Au rulat filmul documen
tar „Din nou spre stele” și filmul 
artistic „Start către necunoscut".

Azi are loc expunerea intitulată 
„Cetatea Histria și istoria geto-daci- 
lor” însoțită de proiecții și filmul 
documentar „Letopisețul de piatră 
al Dobrogei”.

Duminică se vor prezenta filme 
documentar-științifice : „60 de zile 
în sudul Asiei”, „De partea cealaltă 
a Ecuatorului”, „Prin munții și văile 
Arcticii” ș.a.

Orchestră de muzică 
populară la Galați

Pe lingă Filarmonica de stat din 
Galați a luat ființă, în luna februa
rie, o orchestră de muzică populară 
care a înscris în repertoriu cîntece 
moldovenești, ardelenești și bănă
țene. De la înființare și pînă în pre
zent, orchestra de muzică populară 
condusă de tînărul dirijor Cornel 
Cercel a prezentat 10 concerte la 
Galați și în comunele Piscu, Nă- 
nești, Tudor Vladimirescu, Ștefă- 
nești, Bujoru și Berești la care au 
luat parte peste 6 000 ascultători.

Din activitatea
Teatrului de stat din Brăila

Teatrul de stat din Brăila organi
zează diferite acțiuni pentru a întări 
legăturile cu spectatorii. Printre a- 
cestea sînt recitalurile de poezie. Au 
fost prezentate montajele : „Poezia 
Republicii”, „Poeții lumii cîntă revo
luția”, „Femeia în poezia contempo
rană”, iar acum sînt în pregătire re
citalurile „Tudor Arghezi”, „Nicolae 
Labiș” etc.

Printre viitoarele premiere ale 
teatrului se numără piesele „Ocea
nul’ de A. Stein, „Toiegele orbilor” 
de Iannis Ritsos și „Femeia îndă
rătnică” de W. Shakespeare.

într-un grajd mare și curat al gos
podăriei colective din Pecineaga — 
Negru Vodă, am asistat la următoa
rea convorbire :

— Laptele, zicea foarte serios bri
gadierul sectorului I al fermei de 
bovine, om ca la 40 de ani, către 
un îngrijitor tînăr, șade pe limba 
vacii și pe mîna mulgătorului. Și, în 
acel moment, ciocăni cu arătătorul 
îndoit mîna tînărului care îl asculta. 
Asta înseamnă — adăugă brigadie
rul — că vita trebuie îngrijită, hră
nită, adăpată, țesălată ca la carte ; 
mulgătorul trebuie să-și cunoască 
meseria, să șadă în isector un an, 
doi, cinci. Ce zici Gheorghe ? — în
trebă brigadierul.

— Mde, face Gheorghe.
— Altminteri, dacă trece ca valiza 

prin gară pe la toate sectoarele, 
unde ar ajunge ?

Gheorghe tăcea.
— Astăzi — continuă celălalt de

venind deodată foarte blind și sfătos 
— meseria de îngrijitor nu se moș
tenește și nu se învață după ureche. 
Se învață la grajd și cu cartea în 
mînă, la cursurile agrozootehnice. 
(Fiindcă ușa „camerei brigadierului“ 
era deschisă, puteam vedea în- 
tr-adevăr înăuntru, pe niște rafturi 
încadrate într-o ramă de lemn și fi
xată în perete, o grămadă de cărți).

„Șe înțelege“, părea șă zică 
Gheorghe.

— Ai plan mare în anul ăsta și 
nu-ți dă Sultana destul lapte ?

Gheorghe încuviințează și așteptă. 
Brigadierul îl lăsă să aștepte și făcu 
o scurtă dar eficace pauză retorică.

— Ia pune mîna pe „Căile de spo
rire a producției de lapte“, încheie 
brigadierul. Ți-o dau eu de colo. Ia 
citește-o, ia fii atent la diafilm, ia 
îngrijește-o, plimb-o, curăț-o, să vezi 
cum îți umple și ea găleata.

*
Gospodăria de stat „Făgărașu" e 

undeva în raionul Hîrșova, în plină 
cîmpie dobrogeană. Se ajunge greu 
pînă la ea, pe drumurile de pămînt 
care ți se par nesiîrșite, după ce 
lași în urmă șoseaua pietruită. In 
părțile acelea stepa e deplină, de 
jur împrejur cu văi, cu dealuri, cu 
pămînturi bălane ori cafenii, cu al
bii secate între ochii bulbucați de 
piatră de care trebuie să se ii izbit 
cîndva primejdioasele vîrtejuri de 
apă. Vara, piatra se încinge acolo 
și dogorește și pe firele văilor se 
vede aerul clocotind în soare. Ici, 
colo cîte o roată de oi paște iarba 
măruntă ocolind tufele galbene de 
alior. Și cu cît ești mai aproape de 
gospodărie, cu atît vezi mai mulți 
ciobani trecîndu-și oile în căutarea 
pășunii peste clinuri și vîrfuri 
spulberate și reduse la colțani care 
zdrențuie scoarța.

Vreo 80 de ciobani îngrijesc cele 
mai bine de 12 000 de oi ale gospo
dăriei de stat „Făgărașu“. In afara 
clubului de la sediu, cei 80 de cio
bani mai au un club al lor, un club 
neobișnuit, pe roți : un vagon pe 
care îl ia la remorcă tractorul și îl 
duce acolo unde zice brigadierul că 
merg turmele.

— Pe care izlaz, la răsărit î
— întocmai.
Clubul acesta călător își are po

vestea lui. Tovarășul Dumitru Pascu, 
venit în iarna anului 1962 la condu
cerea gospodăriei, a reorganizat, 
printre altele, sectorul cultural : a 
adăugat cîteva sute de volume în 
rafturile bibliotecii, a amplificat re- 
țeaua difuzoarelor deservite de sta
ția clubului și, la sugestia colecti
vului, a apreciat ca fiind „culturale“ 
încă vreo cîteva chestiuni. Acele 
vreo cîteva „chestiuni“ le-am aflat 
făcîndu-mi de lucru pe lingă un va
gon proaspăt vopsit al cărui rost 
aveam să-l înțeleg îndată.

Așadar, la sediul gospodăriei, în 
fața cantinei, un grup tocmai ieșise 
de la masă. în loc să se risipească, 
poposise lîngă vagonul cu pricina. 
Am zăbovit și eu în preajma lui. Ci
neva zise :

— 11 luați în primire, ai ? și bătu 
cu talpa în roata de fier a vagonului.

— Păi dacă-i gataîl
— Ii puneți și voi radio ca la bri

gadă ?
— Păi altfel cum ? Table, șah și 

radio cu tranzistori.
— La voi ar trebui să se pună la 

șah în loc de cai — berbeci. Sînteți 
doar altă specialitate.

Ceilalți rîseră de seriozitatea cu 
care fusese subliniat cuvîntul „spe
cialitate“.

— Da, zise al doilea, ni se dau re
viste. Articole despre merinoeul de 
Palas, despre lapte, lină ; fătări du
ble. Tot ce trebuie să cunoști.

— Așa mai merge.
— Și la noi miroase prin vagoane 

a vopsea proaspătă. Să vezi ce cu
rățenie. Reparații capitale. într-un fel 
și asta ține tot de cultură, nu ? Parcă 
să bagi lumină fluorescentă în can
tină pentru oameni nu e cultură ? Tot 
cultură este.

— Confort, vrei să zici.
— Acuma unde duceți vagonul î
— încotro ? Cu turmele.
Imaginea vechiului cioban dobro

gean era aceea ajunsă prin genera
ții succesive de la păstorul primitiv 
încoace : un ignorant solitar, prive- 
ghindu-și sprijinit în bîtă turma și 
dulăii. Socialismul a răsturnat de
mult o asemenea priveliște. Pășunea 
dobrogeană are astăzi și locuri po
trivite pentru lectură și studiu, iar 
ciobanul șade adesea cu cartea în

mînă și cu urechea Ta aparatul de 
radio, află timpul probabil, ascultă 
muzică, aude vocile cosmonauților și 
buletinul de știri îl ține la curent cu 
tot ce se petrece pe lume.

★
Salcîmul și dudul sînt specii pre

dominante în Dobrogea. Pe unde sînt 
mai mulți duzi, colectivistele se înal
ță pe vîrfuri și își umplu poala cu 
frunză verde de dud pentru viermii 
de mătase. Albi cenușii, cu pielea 
moale și catifelată ca borangicul, 
viermii aceștia sînt la început subțiri 
și ageri și, pînă a nu intra în go
goașă, impresionanți pentru ameste
cul lor de vegetal și de vietate cu 
mandibule vorace. Astăzi cultura lor 
se face în Dobrogea după plan și 
după studiul tuturor , posibilităților ; 
sînt gospodării colective care au că
pătat o bună tradiție în materie. Se 
și cîștigă bine cu îndeletnicirea asta. 
Printre crescătorii viermilor de mă
tase circula altădată prejudecata 
deochiului. Țin minte încă din copi
lărie că viermii erau ținuți în camere 
răcoroase, întunecoase, izolați, și nu 
erau arătați străinilor. Numai copiii 
aveau învoire, să pătrundă în încă
perile cu miros de mătăsărie parfu
mată și să se apropie de mesele de 
șipcă pe care migrau „gîndacii“.

îmi amintisem de toate astea pe 
cînd mă -aflam își fața unei femei 
do vreo 50 de ani, din Satul Nou, 
raionul Adamclisi. O femeie mărun
tă, plină, voluntară, la care venisem 
cu rugămintea să-mi arate viermii 
de mătase.

„Poate ar fi fost mai bine — mă 
gîndeam — dacă cineva m-ar fi pre
zentat drept specialist în sericicul
tură“.

Gazda mă trată, însă, fără discri
minări. Bine, nu eram eu tocmai spe
cialist dar eram un om care ar fi 
vrut să-i vadă munca și ea avea de 
ce se mîndri cu munca ei. Mă chemă 
după ea și mă duse să-mi deschidă 
boxa.

— Arăți viermii și străinilor de me
serie ? — am întrebat-o.

—* Dacă am vreme și ei vin cînd 
schimb frunza, ca să nu mă întoarcă 
de la alte treburi, i-oi arăta.

— Așadar, dumneata nu te temi 
de deochi, am glumit eu.

— Ei, deochi, rîse femeia. Cine se 
mai teme azi de deochi ? Asta e o 
vorbă veche. Să-ți spun eu dumnea- 
tale că nechibzuitul, cînd greșește, 
dă într-una vina pe sculă și nepri
ceputul, cînd strică, pune stricăciu
nea pe seama altora. Dar dacă eu 
sînt pricepută și îmi îngrijesc gînda
cii cum scrie la carte că trebuie pă
ziți ei, la ce mi-ar fi frică de ochii 
dumneatale ?

MIRCEA TACCIU

Pe ecranele cinematografelor

Pentru cine nu cunoaște istoria înce
puturilor cinematografiei romînești,- fil
mul acesta este prilejul unor revelații 
deosebit de interesante. Iar pentru 
spectatorii care știu că de la prima în
cercare de a se realiza, în țara noastră, 
un film artistic au trecut mai bine de 
cinci decenii — „Lanterna cu amintiri“ 
reprezintă o evocare nu mai puțin în- 

ărcată de semnificații.
Film „de montaj”, bazat îndeosebi 

pe alăturarea unor materiale aflate în 
Arhiva națională de filme (unele recu
perate cu greu sau constituind doar 
fragmente ale unor pelicule care s-au 
pierdut definitiv), „Lanterna cu amin
tiri“ stă mărturie pionieratului cîtorva 
entuziaști ai cinematografului, a căror 
activitate a avut de înfruntat, din greu, 
indiferența și opacitatea oficialității 
burghezo-moșierești. Ducîndu-te cu o 
jumătate de secol în urmă, această pro
ducție a studioului „Al. Sahia” reînvie 
epoca filmului mut, cu personaje miș- 
cîndu-se într-un ritm sacadat și cu un 
pianist neobosit care acompaniază „ac
țiunea”. Iată imagini din filmul pre
zentat în 1912, la București, de către 
Constantin Brezeanu și Leon Popescu : 
„Războiul independenței”, — inspirat 
în parte de versurile lui Vasile Alec- 
sandri, în parte de amintirile încă 
proaspete ale dorobanților. Montajul 
evită unele stîngăcii (ostași care se ri-

dică în picioare după ce au fost uciși), 
dar cu toate naivitățile, inerente epocii, 
cît de emoționantă este această întîl- 
nire cu primul film artistic romînesc 1 
(în „Lanterna cu amintiri” sînt incluse 
și unele actualități filmate de o certă 
valoare documentară : demonstrația so
cialiștilor, tranșeele primului război 
mondial).

Ne sînt înfățișate apoi fragmente din 
alte filme : „Haiducii” (o poveste idi
lică în care vedem, bunăoară, o caval
cadă remarcabil filmată pentru epoca 
respectivă), „Manasse”, după piesa lui 
Ronetti Roman ș.a. Pe lîngă interesul 
pe care-1 reprezintă aceste pelicule ca 
atare — ele prilejuiesc apariția unor 
înaintași ai teatrului romînesc și îi vezi 
cu emoție jucînd pe Constantin Notta- 
ra, Maria Ciucurescu, Romald Bulfinski, 
alături de tineri actori astăzi fruntași ai 
scenei noastre, între care George Vraca 
și Ion Finteșteanu.

Cîteva imagini din „Trenul fantomă” 
— realizat de regizorul Jean Mihail 
după apariția „sonorului“
pe ecran pe neuitatul Tony Bulandra, 
împreună cu G. Storin și Dida Solomon 
Calimachi. „Lanterna cu amintiri” face 
să retrăiască în 
irezistibil al lui 
din „Visul lui 
revedem atît de
și Vasilache (în „Bing-Bang“ — film în

care apare și Gr. Vasiliu-Birlic tînăr), 
sau să admirăm din nou naturalețea și 
deosebita prezență scenică a regretatu- 

,O noapte de 
o ascultăm

lui G. Timică (în 
pomină“ — film în care 
„dizînd“ pe Dina Cocea și în care apar 
și alți interpreți de valoare ai teatrului 
nostru). Copioase sînt momentele din

îl aduc

fața noastră umorul 
C. Tănase (un episod 
Tănase“), ne face să 
popularul cuplu Stroe

ION BRAD

ȘTradiția inovatoare
Din toate tradițiile
Noi am păstrat 
în primul rînd
Munca, setea de frumos, omenia. 
Din ele-am făcut
Politică de stat 
Cum face din soare 
Pîine cîmpia

Tradiția muncii 
De mii de ani 
Ne-a fost podoabă-n creație. 
Fără ea, 
în cenușa istoriei 
Ne sufocam.
Din flacăra-i veșnică
Azi a țîșnlt
Spiridușul tău, inovație !

Păstrăm melodii 
Din doină șl bucium 
Prelungite-n ecou

De sirene, ca-n joacă.
Și apele-s vechi, 
Dar rîsul lor alb 
De lumină e nou.
Pămîntul pe cîntec pornit 
Nu mai poate să tacă.

Chiar sarea e dulce
în industrii 
Purificată-n oglinzi lichide. 
Coloane, metalice dantelării 
Brodăm, să-nflorească văzduhul. 
Și iată,
Străvechea cutie-a minunilor 
Sub mîna noastră înfrigurată 
Toate splendorile și Ie deschide !

în țara înnoitelor tipare 
într-adevăr, nimica nu-i ușor ! 
Sorbind desferecatele izvoare 
Cu setea milenară din popor 
Creem tradiția inovatoare.

NICULAE STOIAN

Cu toate visele îiê zbor
Să facem, dar, prieteni, un popas, 
Ca șoimii tineri pe un pisc înalt 
Drum lung în urmă, iată, a rămas, 
Dar aripi bat mai dornice de-asalt.

Să ne oprim numai atîta cît 
Tu, tinere miner, să socotești 
Cărbunele cu sete doborît 
Din bolțile de neguri, pămîntești ;

Cît tu, constructor de pe șantier, 
Să vezi ieșindu-ți blocurile-n larg 
Și cîntecul tău drag de brigadier 
Viu să țîșnească-n zări, ca un catarg ;

Cît să-ți boltești senlnu-naltei frunți 
împodobită cu-al sudorii nimb.
Și peste-ai boabelor de aur munți, 
Tu, combainer, privirile să-ți plimbi:

Cît să șoptești — primăvăratec crîng, 
Ca pe întîiul „te iubesc" rostit,

Poete, versul care din adine
Atît de simplu-n seară a țîșnlt :

Cît linia s-o tragi pe dedesubt 
La calculul multiplu și savant,
Tu, care primu-n neamul tău te-ai rupt 
Din vechiul neștiinței lui neant,

Cît toate-acestea s-or uni firesc 
în circuitul luptei uriaș
Al biruințelor ce cresc și cresc, 
La care sînt și tinerii părtași.

...Să ne oprim aici, pe-naltul prag 
Spre care tu, Partid, ne-ai ridicat, 
Sub aurora roșului tău steag 
Deasupra noastră larg desfășurat.

Să repetăm părinte-al tău îndemn — 
Supremul jurămînt al tuturor, 
Și să pornim la hotărîtul semn 
Mereu, cu toate visele în zbor.

(Din volumul „Fișă personală”)

A

îndrăgostit
Je natură

Atenția de care s-a bucurat recent 
expunerea tînărului cercetător Va
sile Șencu despre munții Retezat la 
Institutul de geologie-geografie s-a 
datorat, desigur, nu numai conținu
tului prețios, dar și modului sugestiv, 
original, de expunere folosit de con
ferențiar. Cu ajutorul unui magne
tofon, în fața a zeci de specialiști, 
el a prezentat un adevărat montaj 
lițerar-muzical, însoțit de proiecții 
înfățișînd peisaje pitorești. Cu a- 
cest prilej au fost amintite legen
dele cu privire la formarea vîrfului 
Retezat, a fost înfățișată geneza 
munților. Au mai fost prezentate 
traseele turistice și minunatele 
lacuri Bucura, cu o suprafață de 
40 000 metri pătrați, Tăul Mare al 
Custurii, situat la 2 270 metri alti
tudine, și altele. 1

Expunerea a cuprins rezultatele 
unei munci de mai bine de 3 
ani a cercetătorului. El a adunat 
date științifice, și-a petrecut conce
diul cățărîndu-se pe munți, a luat 
cîteva sute de imagini-diapozitive 
color. 220 dintre acestea au fost fo
losite în montaj. Expunerea a mai 
fost făcută și la alte instituții din 
Capitală, precum și în fața tinerilor 
adunați la Casa raională de cultură 
din raionul 23 August.

C. J.

„Visul unei nopți de iarnă“ (dialogul 
dintre Maria Filotti și Mișu Fotino, ca 
și acela dintre Radu Beligan și Ana 
Colda).

Nu ne-am propus să epuizăm, în 
durile de față, nici lista filmelor, 
enumerarea prezențelor actoricești 
„Lanterna cu 
mul acesta 
văzut.

Realizat de
(el însuși autor sau protagonist al unora 
dintre filmele evocate), „Lanterna” 
pune în lumină condițiile vitrege în 
care au lucrat realizatorii primelor fil-

amintiri”. Pentru că 
trebuie nu povestit,

rîn- 
nici 
din 
fil

ei

regizorul Jean Georgescu
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me romînești, lipsa de înțelegere și de 
elementar simț patriotic al oficialități
lor vremii, subliniind — prin contrast 
— marile posibilități pe care statul nos
tru democrat popular le-a creat cine
aștilor, grija și sprijinul nelimitat acor
dat astăzi dezvoltării cinematografiei 
naționale. Scos în evidență și în comen
tariul filmului (scris de Titus Mesaroș 
și Jean Georgescu și rostit cu farmec și 
căldură de Radu Beligan), acest con
trast apare evident din însăși înlănțui
rea imaginilor. Prezentînd, așadar, în
cercările unor entuziaști ai celei de-a 
șaptea arte, dezvăluind pagini emoțio
nante ale istoriei sau, mai bine zis, ale 
preistoriei filmului artistic romînesc, 
„Lanterna cu amintiri" demonstrează 
adevărul îndeobște cunoscut că indu
stria și adevărata artă cinematografică 
a țării noastre s-au născut în anii pu
terii populare. La interesul pe care a- 
ceastă evocare îl prezintă pentru marele 
public, se adaugă și exemplul de pa
siune și dăruire al pionierilor cinema
tografiei noastre — prilej de meditație 
pentru toți cei care lucrează astăzi pe 
acest tărîm al creației artistice.

Merită relevată contribuția adusă de 
operatorul W. Goldgräber — autorul 
unor filmări noi, între care se remarcă 
îndeosebi cele de pe platoul mare de 
la Buftea și secvența de noapte la fil
mările pentru „Lupeni 29”. Aranjamen
tul muzical aparținînd lui Constantin 
Bobescu și Theodor Mitache este in
spirat, în nota filmului. Fără îndoială 
că „Lanterna cu amintiri” reprezintă 
un succes al studioului „Al Sahia”, o 
realizare meritorie, bine venită.

MIHAI IACOB

Cheile Oltetului
Mai pujin cunoscută și 

cercefată de furișii, cul
mea sud-estică a masivu
lui Paring, munfii Căpă- 
jînei, oferă frumuseji care 
merită cu prisosinjă oste
neala drumului. Dacă 
marile înălfimi care se 
înșiră din pasul Urdele 
pînă în Valea Oltului (Pă
pușa 2 130 m, Micaia 
2 179 m, Nedeia 2 064 
m, Căpăjîna 2113 m) sînt 
deocamdată doar la înde- 
mîna celor mai experi
mentali turiști, drumurile 
nefiind marcate, în schimb 
picioarele de munte care 
coboară spre depresiunea 
olteană sînt accesibile tu
turor celor care vor să 
le cunoască frumuse
țile. In cheile văii Gal
beni, de lîngă Baia de 
Fier, ele înseși atrăgă
toare, turiștii pot vizita 
vestita Peșteră a Muierii. 
Alte chei, mai spectacu
loase și mai lungi, for
mează apa Bisfrifei, pe 
malurile căreia se află și

vechile ctitorii domnești 
de la Bistrița și Arnota.

Cel mai atrăgător o- 
biectiv turistic din aceas
tă zonă îl formează însă 
Olfejul, care, la ieșirea 
din munfi, taie, între cul
mile Padeșului și Mirușii, 
chei de o măreție și fru
mușele deosebită. Cînd
va ascunzătoare a hai
ducilor — și lancu Jianu 
a folosif-o — avînd doar 
o potecă ce se strecura 
abil pe deasupra hăuri- 
lor, cheile Olfefului erau 
rar vizitate, atraefia con- 
stifuind-o peștera Polo- 
vraci, descrisă de Vlahufă 
în „Romînia Pitorească”.-

Tn ultimii ani harnicii 
constructori au tăiat în 
piatra muntelui o șosea 
îndrăzneafă care străbate 
cei doi kilometri ai chei
lor și urcă mai departe 
pe vale, pînă sub curmă
tura Oltefului.

Acum cheile Oltefului au

devenit ușor accesibile și 
au ceva din mărefia chei
lor Bicazului. Dar au și o 
frumusefe specifică. Le-o 
dă șoseaua car© 
urmează firul văii, ci 
și-a făcut „pafwl” sus la 
20—30 metri, pe peretele 
Padeșului. Apa Olfefului 
sclipește jos, în fundul
unei prăpăstii care dă 
fiori și care, în unele
locuri, are o lărgime de 
numai 3—4 metri.

La cîteva sute de me
tri de la începutul cheilor, 
furisful întîlneșfe intrarea 
peșterii Polovraci, aflată 
chipr la marginea șoselii. 
Desigur că vizitarea ei 
îmbogă|eșfe excursia, dar 
sînt necesare surse de lu
mină sigure și o mare a- 
fenjie — chiar însemna
rea drumului la anumite 
răscruci — pentru a se 
evita rătăcirea prin nu
meroasele galerii,



1

ȘTIINȚĂ Și TEHNICĂ 
PENTRU TOȚI Convertizorul—din nou favorit?

în ultimul timp, în producția oțe
lului rivalizează din nou două tipuri 
de agregate : convertizoarele și cup
toarele Martin. Pe plan mondial, în 
proiectele noilor uzine siderurgice 
cu o largă mecanizare și automati- 
zare a operațiilor, au apărut iarăși 
convertizoarele, deși epoca lor pă
rea de mult apusă.

Este cunoscut că, în principiu, o- 
țelul se fabrică din fontă prin elimi
narea unor elemente care însoțesc 
fierul, în special a siliciului, fosforu
lui, manganului și carbonului. A- 
ceste elemente sînt arse și evacuate 
— sub formă de oxizi — în zgura ce 
se formează sau în gazele degajate. 
Este așa-zisa operație de „afinare“ 
(purificare) a fontei.

Cu aproximativ 100 de ani în 
urmă acest proces a fost înfăptuit, 
pentru prima dată, într-un agregat 
siderurgic de mare capacitate — în 
convertizor. Pentru vremea de a- 
tunci, convertizorul reprezenta un 
progres însemnat. După numele rea
lizatorului său, el a fost denumit 
convertizor Bessemer. Agregatul 
constă în esență dintr-un recipient 
în formă de pară, căptușit cu ma
terial refractar. în recipient se in
troduce fonta lichidă, iar apoi, prin 
fundul recipientului, prevăzut cu 
orificii, aer sub presiune. în partea- 
superioară, „para" convertizorului 
este deschisă, permițînd ieșirea li
beră a gazelor.

Aerul introdus străbate stratul de 
fontă, oxigenul intră în reacții chi
mice cu impuritățile amintite, mai 
sus ale fontei Acestea sînt oxidate, 
arse. Astfel conținutul lor în baia 
metalică scade simțitor, fonta se 
transformă treptat în oțel.

Oxidarea siliciului, fosforului, 
manganului și carbonului se face cu 
degajarea unei mari cantități de 
căldură. în convertizor rezultă astfel 
din procesul de afinare un plus de 
căldură, suficient pentru a aduce 
baia metalică la temperatura ne
cesară turnării oțelului lichid.

Convertizorul prezenta o serie de 
avantaje față de metodele ante
rioare : productivitate mare, sim
plitatea construcției, cheltuieli redu
se la investiții și exploatare. La sfîr- 
șitul secolului trecut circa 75 la sută

din producția mondială de oțel pro
venea din convertizoare.

Dezvoltarea industriei construc
toare de mașini, îndeosebi de auto
mobile, avioane, utilaj chimic etc., a 
scos însă în evidență calitatea nesa
tisfăcătoare a oțelurilor de converti- 
zor și deficiențele procesului de 
conversiune. Aerul suflat în conver- 
tizor conține mari cantități de azot 
care, fără a avea un rol în procesul 
de afinare, se dizolvă în metal, for- 
mînd în el ace fine de nitruri de fier 
care înrăutățesc ro.ult calitatea oțe
lului. Scade astfel rezistența lui, în-

în șir, se obține un oțel mult su
perior celui din convertizoare. Trep
tat, folosirea cuptoarelor Martin s-a 
extins tot mai mult, încît astăzi cea 
mai mare parte a producției de oțel 
se realizează în aceste cuptoare. 
Convertizoarele păreau eliminate 
definitiv.

Cercetările pentru a se îmbunătăți 
procesul de afinare a fontei în con
vertizor, pentru a se obține repede 
și ieftin oțel de aceeași calitate ca 
în cuptoarele Martin, nu au înce
tat însă. Acum circa 10-12 ani a 
fost pusă la punct o nouă metodă
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Cifrele comparative ilustrează productivitatea celor două agregate : 
în stingă — convertizorul, în dreapta — cuptorul Martin.

deosebi la temperaturi joase. Azotul 
introdus în convertizor absoarbe și o 
mare cantitate de căldură, influen- 
țînd negativ bilanțul termic al pro
cesului.

S-au făcut numeroase încercări 
pentru a se elimina efectele nefavo
rabile ale azotului. S-a recurs, de 
pildă, la introducerea de oxigen cu
rat în loc de aer prin fundul con
vertizorului. Rezultatul a fost numai 
uzarea rapidă a materialului refrac
tar.

Aceste neajunsuri ale convertizo
rului au făcut ca metalurgiștii să 
dea preferință elaborării oțelului în 
cuptorul Martin. în acest agregat, 
reacțiile de oxidare a elementelor 
nedorite din fontă au loc cu oxige
nul din atmosfera cuptorului. în a- 
ceste reacții intervin și elemente din 
zgura care acoperă întreaga supra
față a băii metalice. întreținerea 
procesului necesită mari cantități de 
căldură, deci și cantități însemnate 
de combustibil lichid sau gazos. Din 
acest proces, care durează multe ore

de lucru, care a adus convertizoare
le din nou în centrul atenției meta- 
lurgiștilor.

în linii mari, convertizorul și-a 
păstrat forma șa anterioară. După 
introducerea fontei lichide, prin 
partea de sus a recipientului se in
troduce de astădată o „lance". Prin 
aceasta se suflă deasupra stratului 
de metal lichid din convertizor oxi
gen sub presiune. Construcția lăncii 
este relativ simplă. Ea constă din 
două țevi concentrice între pereții 
cărora circulă apa de răcire ; prin 
țeava interioară se suflă oxigenul la 
presiunea de 8-10 atmosfere. Oxida- 
rea siliciului, fosforului, manganului, 
carbonului, se face cu repeziciune, 
întreg procesul de afinare are loc, 
în funcție de cantitatea de fontă in
trodusă, în numai 10-20 de minute. 
După terminarea suflării, măsurarea 
temperaturii și analiza compoziției 
chimice, oțelul este gata de turnare. 
Calitatea oțelului obținut este com
parabilă cu cea a oțelului Martin și 
adeseori chiar superioară.

Procedeul de suflare a oxigenului 
curat pe sus a deschis perspective 
noi convertizorului. Avînd o produc
tivitate foarte ridicată — aproxima
tiv de 10 ori mai mare decît a unui 
cuptor Martin — necesitînd investiții 
mai mici și oferind o rentabilitate 
mai mare, convertizorul este din nou 
mare favorit în lupta pentru cuceri
rea locului de frunte în producția 
oțelului.

Cîteva cifre comparative între ca
racteristicile celor două agregate ne 
vor demonstra de partea cui sînt 
șansele mai mari, deocamdată. La 
un convertizor de 100—130 tone 
durata șarjei este de circa 50 minu
te, iar la un cuptor Martin de 
aceeași capacitate, de circa 8-10 
ore. Un convertizor de 100-130 
tone poate da o producție anuală de 
circa 1 milion tone oțel, ceea ce re
prezintă producția, în aceeași pe
rioadă de timp, a două cuptoare 
Martin cu o capacitate de 500—600 
tone fiecare. Investițiile necesare 
pentru construirea unei oțelării cu 
convertizoare reprezintă aproxima
tiv 70 la sută din cele necesare pen
tru o oțelărie Martin de aceeași ca
pacitate, oțelul produs în converti
zoare fiind totodată mult mai ieftin.

Elaborarea oțelului în converti
zoare permite un grad mai înalt de 
mecanizare și automatizare a opera
țiilor. De la o cabină de comandă 
centrală, aparatele de control pot 
urmări introducerea materialelor de 
adaos ale șarjei, introducerea și ridi
carea lăncii, desfășurarea șarjei și 
succesiunea operațiilor tehnologice.

Astăzi se poate consemna victoria 
convertizorului, dar aceasta nu în
seamnă eliminarea cuptorului Mar
tin, deoarece acesta dispune încă de 
unele avantaje, bunăoară, posi
bilitatea folosirii în cuptor a unor 
cantități variabile — considerabil 
mai mari decît în convertizor — de 
încărcătura rece, fier vechi și fontă 
solidă.

Cert este că ambele procedee sînt 
încă susceptibile de îmbunătățiri, ri
valitatea dintre ele contribuind la 
perfecționarea continuă a proceselor 
de elaborare a oțelului.

Ing. C. DOBRESCU

viata cuStmralâ

A FI OM S ARTÀ 
însemnări despre viața scriitorilor 

și artiștilor în Franța contemporană
Cunoscutul literat fran

cez Pierre Abraham relata 
de curînd amintiri despre 
perioada cînd a condus e- 
laborarea lucrării „Arta și 
literatura" pentru „Enciclo
pedia franceză". Scriitorul 
a avut 120 de colaboratori 
— printre care arhitecți, 
sculptori, pictori, actori, cri
tici de artă și, desigur, scrii
tori și poeți. Toți aceștia, în 
afară de artă, erau nevoiți 
să lucreze și în alte dome
nii pentru a-și putea cîștiga 
existența.

„Un scriitor francez — 
scrie P. Abraham — indi
ferent de numărul cititori
lor săi, nu se poate mul
țumi cu veniturile pe care 
le obține de pe urma căr
ților și trebuie să caute alte 
surse de venit, mai sigure, 
iar uneori mai generoase. 
Cu alte cuvinte el are ne
voie de ceea ce se cheamă 
o „a doua profesiune". Și 
el este fericit dacă aceasta 
nu-l rupe complet de viața 
intelectuală".

Există scriitori care au 
făcut studii tehnice. Fiind 
angajați în industrie, a- 
ceastă ocupație le răpește 
tot timpul disponibil. Alți 
scriitori lucrează în învăță- 
mînt. Nu o duc mai bine 
nici scriitorii ce lucrează în 
presă. „între scriitor și re
dacție, pe care editorul o 
obligă să manifeste flexi
bilitate față de cei ce dau 
reclama și care, de fapt fi
nanțează ziarul, apare mai 
devreme sau mai tîrziu, în 
mod inevitabil, o diver
gență de păreri. Drept re
zultat, în fața nefericitului 
se închid nu numai porțile 
editurii date, ci și cele ale 
celorlalte edituri care pu
blică aceeași reclamă".

Se poate pune întreba
rea : de ce o carte bună 
și cinstită nu găsește în 
Franța un număr suficient 
de cititori pentru a asigura 
existența autorului ei ? 
„Partea covîrșitoare a con
cetățenilor noștri nu se gîn
desc să cumpere o carte“. 
De ce ? „Datorită faptului 
că pentru bugetul unui ță
ran și al majorității munci
torilor, cartea constituie o 
mare cheltuială".

„Printre scriitori întîlnim 
funcționari, ofițeri de ma
rină, bibliotecari, funcțio
nari de ministere sau consi
lii municipale, profesori — 
sau scriitori care au devenit 
profesori la sfîrșitul carie

rei lor. Ei își hrănesc fami
lia din mijloace pe care le 
obțin din exercitarea unei 
profesiuni care nu cores
punde nici gustului, nici ta
lentului lor”.

„Nouvelle Critique” a 
publicat în supliment spe
cial un studiu cu pri
vire la situația materială a 
artiștilor plastici, care de 
asemenea — se subliniază 
în studiu — „trebuie să e- 
xercite o a doua profe
siune”.

„Producția artistică este 
tributară un 
zate. într-o
mare, 
perele, artiștii sînt nevoiți 
să recurgă la întreprinderi 
comerciale intermediare, 
negustori de tablouri, ga
lerii de artă".

Un pictor nu primește 
mal mult de 30 sau 40 la 
sută din prețul care a ob
ținut lucrarea sa. Restul ră- 
mine în mîinile negustoru
lui, o parte din aceasta re
prezentând cheltuielile de 
publicitate. Majoritatea ma
nifestărilor artistice se or
ganizează din inițiativă 
particulară, fără participa
rea statului. în 1962 din bu
getul Franței care a însumat 
7000 miliarde franci, 2 450 
miliarde au fost alocate 
pentru înarmare, în timp 
ce la capitolul „probleme 
culturale" figurau doar... 
20 miliarde de franci. De 
aceea comenzile de opere 
de artă și cumpărări efec
tuate de stat, care trebuie 
să constituie o contribuție 
decisivă la dezvoltarea artei 
naționale, au devenit o ra
ritate — se spune în stu
diu.

Artiștii nu beneficiază, în 
aceeași măsură ca ceilalți 
oameni ai muncii, de preve
derile asigurărilor sociale. 
Ei au de fapt o situație de 
cetățeni privați de o parte 
din drepturile lor. Drep
tul de retragere la bătrî- 
nețe, la care artiștii plastici 
ar putea pretinde, este de
rizoriu. Proprietatea artis
tică nu este cu adevărat ga
rantată. In sfîrșit, nu se ela
borează nici un fel de pro
gram care să prevadă re
partizarea artiștilor a unor 
ateliere necesare muncii 
lor.

Studiul cuprinde propu
neri a căror înfăptuire ar 
duce la o îmbunătățire a 
actualelor condiții de viață 
ale artiștilor.

Program competifional

S1MBÄTÄ : Atletism — stadionul 
Republicii, ora 9 ; concursul republican 
de primăvară pentru juniori.

Box — sala Floreasca, ora 19 ! 
Steaua—Metalul.

DUMINICĂ : Fotbal — etapa a 
XlX-a : Progresul—Știința Timișoara, 
Rapid—Farul (cuplaj pe stadionul „23 
August”, de Ia ora 14,45) ; Dinamo Ba
cău—C.SM.S. I U.T. Arad—Steaua : Pe
trolul Ploiești—Dinamo București ; Stea
gul Roșu Brașov—Crișana i Știința 
Cluj—Minerul.

Noua artă africană
La Salisbury (capitala Federafiei Rhodesiei și Nya- 

ssalandului) a fost deschisă o expozifie care grupează 
150 de tab’ouri și sculpturi semnate de artiști africani 
contemporani, oglindind noua arfă africană pe cale de 
a se afirma. Creațiile expuse sînt expresia unor talente 
originale.

sculptură găsită în mormîntul unui cavaler lra- 
VIII-VII î.e.n.) figurează în expoziția consacrată 

din Luristan” care este deschisă în prezent 
la muzeul Luvru. Cavalerii din luristan (regiune situată 
în văile din partea de vest a Iranului) erau îngropațl cu 
armele lor șl cu harnașamentul cailor, în special cu zăbalele, 
așezate ca niște suporturi sub capul defunctului. Sculptura 
reprodusă reprezintă un monstru cu cap de om, cu aripi 
și coarne, călcînd în picioare o căprioară. Numeroase pan
dantive și figurine de divinități dovedesc fantezia și mă
iestria celor ce au făurit aceste obiecte de artă în bronz.

Această 
nian (sec. 
„Bronzurib

Peste 100 milioane exemplare
De 2 575 de od în 78 de limbi au fost editate în Uniunea 

Sovietică operele lui A. M. Gorki. Tirajul lor total este 
de peste 100 milioane. Numai romanul „Mama“ a apărut de 
189 de ori.

Cu prilejul celei de-a 95-a aniversări de la nașterea 
marelui scriitor, Editura Academiei de Științe a U.R.S.Ș. pre
gătește volumul 70 al „Moștenirii literare” a lui Gorki, care 
confine corespondenta inedită a lui cu scriitorii sovietici. A- 
cest volum mai cuprinde articole și note ale lui Gorki în 
legătură cu operele unor oameni de litere.

„Requiem pentru 500000“
în întîmpinarea apropiatei 

aniversări a 20 de ani de la 
răscoala din Varșovia, stu
dioul de filme din capitala 
poloneză pregătește un do
cumentar sub titlul „Requ
iem pentru 500 000“. Noul 
film polonez se bazează pe

materialul de arhivă desco
perit la Babelsberg. O 
mare parte din material este 
inedit, deoarece se compu
ne din filmările pe care 
le-au făcut în ghetto ofițe
rii SS și din Gestapo „drept 
amintiri".

Istoria Japoniei postbelice
în urmă cu zece ani, isto

rici progresiști japonezi, reu
niți în cadrul Asociației de 
studiere a științei istorice, au 
publicat o lucrare monu
mentală intitulată „Istoria 
războiului din Oceanul Pa
cific", în care sînt analizate 
evenimentele din perioada 
1930—1951. Evenimentele

petrecute în ultimul deceniu 
sînt temeinic analizate în- 
tr-o nouă lucrare a istorici
lor progresiști japonezi inti
tulată „Istoria Japoniei post
belice". Lucrarea cuprinde 
cinci tomuri, dintre care pri
mele patru au și ieșit de sub 
tipar. Noua operă are o ri
dicată valoare științifică.

împotriva înarmărilor
Actrița engleză Vanessa 

Redgrave, adeptă a miș
cării împotriva înarmări
lor nucleare, a oferit publi
cului londonez un spectacol 
original. Împreună cu un 
grup de actori, Vanessa a 
recHat și a citit o serie de 
pasaje din istoria revoltelor 
populare engleze,

Scopul spectacolului era 
să demonstreze că activita
tea mișcări’ împotriva 
mărilor nucleare nu 
îndreptată împotriva 
reselor statului, cum 
un'i judecători care 
verdicte împotriva
festanfilor pentru pace.

înar- 
este 
inte- 

susțin 
dau 

mani

Etapa de ieri — ultima — a „Cupei 
F.R.C.'* s-a desfășurat pe distanța 
București — Buftea Ploiești — Bucu
rești (129 km). Cîștigătorul etapei a 
fost Marcel Voinea (Dinamo) care a so
sit cu un avans de 10 secunde asupra 
lui Nicolae Grlgore (Steaua) și Ion

Cosma (Dinamo), clasați pe locurile doi 
și trei.

In fruntea clasamentului general, Ion 
Cosma și-a păstrat locul I. îl urinează 
colegul său de club Gh. Bădără și Flo
rian Cristescu (Voința). Pe echipe 
„Cupa F.R.C.” a revenit echipei Dlna-

mo. Fotografiile de mai sus prezintă 
cîțiva dintre concurențl după etapa de 
ieri : M. Voinea (stingă) în momentul 
cîștigării etapei și — în dreapta — S. 
Mihăiteanu, N. Grigore, Gh. Neagoe 
(toți de la Steaua) discutînd la sfîrșitul 
cursei.

Start în turneul
LONDRA (prin felefon de 

sul 'nostru), — Ziarele
neze se ocupă în ultimele 

de marea competifie

la frimi- 
londo- 

zile pe 
In-larg 

fernafiona'lă de fotbal a juniorilor 
— turneul U.E.F.A., care începe 
azi în Anglia. Cele 16 reprezentative 
nationale au trecut Canalul Mînecii și 
așteaptă, nu fără emoție, startul. De
legația noastră a sosit miercuri seară 
la ora 21 ora locală 
reșfi) după 3 escale 
Frankfurt și Bruxelles.

Vremea caută șă nu
fru noi cei de pe continent, imagini
le obișnuite ale atmosferei insule) 
britanice. Plouă des, este frig și ceafă, 
iar jucătorii se gîndesc cu nostalgie 
la zilele de primăvară, cu timp plăcut 
și terenuri uscate. Tinerilor fotbaliști 
participant! la turneul U.E.F.A., pe care 
presa îi numește „Stelele viitorului în 
parada londoneză", le-a fost adresat

un salut de către vicepreședintele Fe
derației engleze de fotbal. Urîndu-le 
bun venit pe pămînful Angliei, dl. A. 
G. Doggari a spus, printre altele: „Do
resc ca această competiție să se des
fășoare în spiritul unei prietenii desă
vârșite, turneul, ajuns azi la a 16-a e- 
difie, să constituie, ca și în alți ani,

(22, ora Bucu-
— la Viena,

dezmintă, pen-

CoresponsienȘă din Ângîia

un bun prilej de îmbogățire a expe
rienței internaționale a celor mai ti
neri și talentați fotbaliști din Europa. 
Victoria finală să revină celor mai bine 
pregătiți“.

Cotidianul „Times“ a acordat 
miercuri în coloanele sale spațiu unui 
amplu articol despre acest turneu. 
„Daily Worker“ a reprodus pe 4 co
loane, la rubrica sa de sport, o foto-

Gimnastica în
Adeseori, Cu prilejul adunărilor ge

nerale ale asociației sportive de la uzi
na „1 Mai"-Ploiești, numeroși munci
tori tineri sau vîrstnici, referindu-se la 
dezvoltarea activității sportive de 
masă, au arătat că există mari posibi
lități pentru ca gimnastica în produc
ție să fie practicată de toți muncitorii.

Pe lîngă sportul de performanță — 
unde asociația „Prahova" a obținut 
unele rezultate pozitive — în ultima 
vreme am pus în centrul preocupări
lor buna organizare a gimnasticii în 
producție. Trebuie spus că această 
problemă a fost discutată și în ca
drul unei ședințe la comitetul de 
partid la care au participat și direc
torul general al uzinei, președintele 
comitetului sindicatului, secretarul co
mitetului U.T.M. în vederea intro
ducerii gimnasticii în producție s-a 
format apoi un colectiv de coordonare 
și îndrumare, care, împreună cu me
dici de la serviciul nostru de specia
litate, a stabilit secțiile și serviciile 
în caic se poate practica gimnastica. 
S-a trecut apoi la recrutarea unui nu
măr corespunzător de instructori ob
ștești, pe care i-am pregătit în vede
rea conducerii programelor de gim
nastică.

Stabilind cu precizie secțiile și 
serviciile în care se practică gim
nastica în producție, precum și orele 
la care se efectuează, s-au prevă-

zut și îndatoririle 
ții și servicii, ale 
cale și U.T.M. în 
șurării acestei activități de educație 
fizică. De asemenea, de mare ajutor în 
atragerea masei de muncitori la 
această frumoasă și utilă activitate 
sportivă a fost sprijinul dat de orga
nizațiile de bază, ai căror secretari au

șefilor de sec- 
organelor sindi- 
vederea desfă-

Scrisoare dinfr-o asociație 
sportivă

mașini,

U. E. F. Æ
grafie a fotbaliștilor romîni. Infr-o de
clarație făcută presei, Billy Wright, an
trenorul echipei „Arsenal", care s-a o- 
cupat și de pregătirile echipei natio
nale de juniori engleze, a spus : 
„După părerea mea, cele mai puterni
ce participanle la acest turneu sînt 
echipele Romîniei șj R. F. Germane“.

Ținînd seama de valoarea adversa
rilor din grupa C în care participă 
echipa Romîniei (Anglia, Uniunea So
vietică și Olanda) lotul nostru a conti
nuat pregătirile în cantonamentul de 
la Bognor (o localitate aflată la 100 
km de Londra, unde sînt găzduite 
echipele).

Astăzi, sîmbătă, în jurul orei 14, fot
baliștii romîni vor sosi la Londra pen
tru a susfine primul joc cu echipa 
Uniunii Sovietice. Intîlnirea se dispută 
pe stadionul Brentford și va fi condusă 
de arbitrul englez Kg. Asfon. Antre
norii echipei noastre au anunțai urmă
toarea formafie : Haidu, Lupescu, 
Grăjdeanu, Filimon, Mihăilescu, Pleșa, 
Pavlovici, Dumitriu, S. Avram (Popa), 
Nagy, Codreanu.

Alte meciuri care au loc astăzi : 
Anglia — Olanda ; Grecia — R. F. 
Germană ; Elvefia — Scofia ; Italia — 
R. P. Ungară ; Franfa — R. P. Bulga
ria ; Irlanda de nord — Belgia ; R. S. 
Cehoslovacă — Suedia.

★
Repriza a ll-a a meciului va fi trans

misă de posturile noastre de radio, în 
jurul orei 16,50, ora București.

C. MANTU

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

primit sarcină din partea comitetului 
de partid să sprijine bunul mers al 
gimnasticii în producție. La toate lo
curile de muncă, membrii de partid 
sînt în fruntea acestei acțiuni, ceea ce 
face ca activitatea sportivă în general 
să se bucure de mult succes.

Ca mijloace de popularizare a 
gimnasticii în producție am folosit 
stația de radioamplificare și coloa
nele ziarului de uzină „Metalurgis
tul".

La ora actuală, peste 4 000 
muncitori—fiecare în schimburile 
care lucrează—participă la pauza
gimnastică, a cărei durată nu depă
șește 6—7 minute. Menționăm că 
gimnastica în producție se face acum

de 
în 
de

în 22 de secții și servicii, evidențiin- 
du-se secțiile : Reparații mașini, Ga
raj, Electrică, Sculăria centrală, Mon
taj, Sape foraj, Metalurgic, Proiec
tări, Planificare și altele.

Dacă la început au existat unii 
muncitori care nu se prea convinse
seră de utilitatea gimnasticii și lip
seau de la program — în urma acțiu
nii de popularizare dusă de către in
structorii voluntari, responsabilii spor
tivi și de alți muncitori (aș vrea aici 
să-i citez pe tovarășii Ion Neacșu, de 
la serv. Planificare, Ion Șerbănescu, 
Ion Spînu de la Reparații
Vasile Erhan de la Metalurgic, Ni
colae Toma, șef serv. Tehnologic, 
Bănică Ion, de la serv. Tehnic) gim
nastica în producție se practică cu 
regularitate de tot mai mulți sala- 
riați ai uzinei noastre.

Pentru buna desfășurare a progra
mului de gimnastică în producție 
s-au luat măsuri ca instructorii volun
tari să fie instruiți bilunar de către 
activiști ai clubului sportiv orășenesc 
Petrolul. Unele instructaje sînt fă
cute de profesori de specialitate tri
miși de Consiliul General U.C.F.S.

GH. COMAN 
președintele Consiliului 

asociației sportive „Prahova" 
a uzinei „1 Mai“-Ploiești

PRAG A 12 (Agerpres).— Ziua a 
treia a probelor de simplu din 
cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă a adus și primele 
mari surprize. Astfel, la simplu 
bărbați, jucătorul cehoslovac Șvab 
l-a eliminat cu 3—1 pe fostul cam
pion mondial Ian Kuo-tan (R. P. 
Chineză). La dublu mixt, deținăto
rii titlului mondial, Matsuzaki și 
Ogimura (Japonia), au fost învinși 
cu 3—1 de cuplul Cian Si-lin, Cen 
Min-sin (R.P. Chineză).

Trei dintre jucătorii romîni (Ne- 
gulescu, Reti și Giurgiucă) s-au ca
lificat în turul 4 la proba de sim
plu. Negulescu a cîștigat cu 3—2 la 
englezul Harrison, Reti l-a învins 
cu 3—1 pe Jun Doc Chi (R.P.D. Co
reeană), iar Giurgiucă l-a eliminat 
cu 3—0 pe belgianul Cussac.

Cine l-a învățat să se strîmbe așa?
Nimeni, mînca-l-ar mama l E un autodidact 1

(Desen de R1K AVERBACH),
Schimb de experiență.

(Desen de NELL COBAR)
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SEMNAREA UNEI CONVENȚII DE C01AB0RARE 
ÎNTRE RADIOTELEVIZIUNEA R0MÎNÀ ȘI CEA UNGARĂ

Vineri la amiază a avut loc sem
narea noii convenții de colaborare 
între Comitetul de Radiodifuziune 
și televiziune din R. P. Romînă și 
Radioteleviziunea ungară.

Convenția a fost semnată din par
tea romînă de Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și te
leviziune din R. P. Romînă, și din 
partea ungară de Istvăn Tömpe, 
președintele Radioteleviziunii un
gare.

Au fost de față reprezentanți ai 
Radioteleviziunii romîne, ai Minis

INFORMAȚII
• Ieri seara, pe scena Teatrului Na

țional „I. L. Caragiale” (sala Studio) a 
avut loc premiera piesei „Adam si Eva’’ 
de Aure] Baranga. Regia spectacolului e 
semnată de artistul poporului Sică Ale- 
xandrescu, iar scenografia de Jules Pe- 
rahim, maestru emerit al artei. Din dis
tribuție au făcut parte : Gr. Vasiliu-Birlic, 
artist al poporului, Natașa Alexandra, 
Silvia Dumitrescu, Niki Atanasiu — ar
tiști emeriți, Mihai Fotino, Simona Bon
doc, Dem. Radulescu și alții.

(Agerpres)

• Dirijorul belgian Edgar Doneux a 
avut vineri seara conducerea muzicală a 
spectacolului „Faust”, pe scena Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. Romîne. 
In continuare, muzicianul belgian va di
rija la același teatru spectacolul cu opera 
>,Carmen" și va apare la pupitrul unor 
concerte simfonice ale filarmonicilor diD 
Cluj și Iași.

32000 artiști amatori
în concurs

CONSTANȚA (red. ziarului „Dobro- 
gea Nouă“). — în aceste zile în raioa
nele Adamclisi, Hîrșova și Tulcea din 
regiunea Dobrogea s-au desfășurat ul
timele întreceri ale formațiilor artistice 
de amatori ale căminelor culturale în 
cadrul fazei inter-comunale a celui de
al 7-lea concurs pe țară. In raioanele 
Negru Vodă, Istria și Medgidia această 
fază a fost încheiată complet. Pînă în 
prezent, concursul a adus pe scenele 
căminelor culturale peste 1000 formații 
care au cuprins aproximativ 32 000 ar
tiști amatori.

Pentru sporirea producției de legume
(Urmare din pag. I-a)

dești etc. S-au făcut însămînțări în 
răsadnițe, terenul e arat și în
grășat, în cîmp au fost semănate 
sau plantate mare parte din legu
mele prevăzute în plan etc. Aceste 
gospodării nu au însă suficiente 
paturi calde pentru repicatul răsa
durilor. De ce această stare de lu
cruri ? Insuficient îndrumați de 
specialiști, colectiviștii socotesc că 
„răsaduri bunicele se vor obține și 
așa, fără repicat“. De aceea ei nu 
depun toate eforturile pentru asi
gurarea tuturor răsadnițelor nece
sare repicatului. Deficiențele e- 
xistente în această privință se da- 
îoresc și lipsei unor materiale. To
tuși, s-ar fi putut confecționa mai 
multe paturi calde dacă s-ar fi 
popularizat experiența G.A.C. Po
dari, Horezu-Poenari și altele, care 
au amenajat răsadnițe folosind 
pentru tocuri chirpici, cărămidă, 
lemn din resurse locale.

Pentru acest an s-a prevăzut ca 
în regiune să se amenajeze pentru 
irigat încă 1100 de ha. în acest scop 
s-au acordat credite de către stat, 
în multe locuri colectiviștii au tre
cut la amenajarea terenului pentru 
irigații. Dar sînt și gospodării 
unde lucrările se desfășoară ane. 
voios. La data de 1 martie, dis
trictul de gospodărire a apelor tre
buia să termine proiectul de orga
nizare a unei suprafețe de 114 ha 
grădini de legume. Executarea a- 
cestui proiect a întîrziat însă cu a- 
proape o lună. Se înțelege că acea
sta poate avea urmări negative. Cu 
atît mai mult cu cît timpul este 
destul de înaintat, iar volumul de 
lucrări ce trebuie executat e în
semnat.

în sfîrșit, o ultimă problemă : 

terului Afacerilor Externe, precum 
și Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Un
gare în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

*
Seara, ambasadorul R.P. Ungare 

în R.P. Romînă, Jenö Kuti, a oferit 
un cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Radioteleviziu
nii ungare, în frunte cu Istvăn 
Tömpe, președintele Radioteleviziu
nii ungare.

(Agerpres)

® Vineri Filarmonica de stat „Ciprian 
Porumbescu” din Ploiești a prezentat un 
concert simfonic, la care și-a dat con
cursul violonista sovietică Olga Parho
menko, artistă emerită a R.S.S. Ucrainene.

® Vineri seara a avut Ioc în sala Pa
latului R. P. Romîne primul spectacol 
susținut de formația vieneză de muzică 
ușoară condusă de Willy Fantei. Și-au 
dat concursul cîntăreții Ines Taddio (Ita
lia) și Peter Hinnen (Elveția). Formația va 
prezenta spectacole în aceeași sală pînă 
la 21 aprilie, după care își va continua 
turneul la Timișoara.

Unități medicale sătești

în comunele Mătăsari, raionul Tg. 
Jiu, și Melinești, raionul Filiaș, au in
trat în funcțiune noi spitale. Ele au o 
capacitate de 60 și respectiv 40 paturi 
și dispun de secții de boli interne și 
pediatrie. în satul Ostrovu Mare din 
raionul Vînju Mare s-a deschis, de a- 
semenea, un dispensar medical.

(Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 12 aprilie 1963 au ieșit din urnă ur
mătoarele numere :

51, 41, 59, 88, 80, 22, 90, 29, 65, 40.
Premiul special A : 59, 88, 90 ; Premiul 

special B : 40, 65, 51 ; Premiul special C ; 
41, 22, 80.

Fond de premii : 641 046,

este necesar să se dea o atenție 
sporită calității lucrărilor ce se exe
cută în răsadnițe și grădina de le
gume, timpului cînd se fac. în cele 
mai multe locuri, colectiviștii aju
tați efectiv de inginerii agronomi 
și specialiști de la consiliile agri
cole au reușit să facă bine și la 
timp lucrările necesare pentru pro
ducerea răsadurilor. Sînt însă și 
gospodării unde nu se depun toate 
eforturile în vederea obținerii unei 
producții mari de legume. Iată un 
exemplu. In planul de producție pe 
acest an colectiviștii din Castranova 
au prevăzut să cultive cu legume 35 
ha, din care 17 hectare în cultură 
irigată. Obținerea unei recolte bo
gate pe această suprafață ar aduce 
gospodăriei mari venituri bănești. 
Cum vor putea obține însă recolte 
mari, dacă pînă acum cîtva timp o 
parte din terenul ce va fi cultivat 
cu legume nu era încă arat? Nici 
măcar vrejii de la roșiile cultivate 
anul trecut nu fuseseră strînși. Șî 
la răsadnițe se observă unele lip
suri : răsadul este slab dezvoltat, 
repicatul nu s-a făcut peste tot în 
bune condiții. Asemenea deficiențe 
trebuie grabnic înlăturate. Colec
tiviștii trebuie să fie ajutați temei
nic pentru a executa la un înalt ni
vel agrotehnic lucrările de care de
pinde obținerea unei producții spo
rite de legume.

în gospodăriile colective din re
giunea Oltenia sînt posibilități să 
se obțină producții mari de legume. 
Trebuie însă ca deficiențele care se 
mai manifestă în unele gospodării 
să fie grabnic lichidate, ca lucră
torii din unitățile agricole socialiste 
să primească un sprijin concret, 
permanent din partea inginerilor 
din gospodăriile colective, a specia
liștilor de la consiliile agricole.

Revizuite cu grijă și alimen
tate, autocarele sînt gata să stră
bată din nou cu turiștii drumuriie 
patriei... (Aspect dintr-un garaj 
al O.N.T.-„Carpați“).

(Foto : Agerpres)

Program de schimburi culturale, științifice și in domeniul 
invățămlntului intre R. P. Romină și Marea Britanie

în urma discuțiilor care au avut 
loc la Londra, între 8 și 10 aprilie 
1963, s-a căzut de acord asupra 
unui program de schimburi cultu
rale, științifice și în domeniul învă
țământului între Republica Popu
lară Romînă și Marea Britanie, pe 
perioada 1 aprilie 1963 — 31 mar. 
tie 1965.

Noul program, care este mai cu
prinzător decît programele prece
dente, prevede un număr sporit de 
contacte pe linie de învățămînt su
perior, între cercetători științifici și 
alți specialiști, precum și colabo
rare în domeniul artei, cinemato. 
grafiei și radioteleviziunii.

Pe scurt TOATĂ TARA
SPRE OȚELĂRII. Ac

țiunea patiiotică de 
strîngere a fierului 
vechi se desfășoară 
intens în regiunea Do
brogea. Astfel, în ca
drul celor două între
prinderi pentru colec
tarea metalelor Con
stanța și Tulcea s-au 
colectat și trimis oțe- 
lăriilor, în perioada 
de la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
peste 6 000 de tone 
fier vechi și fontă. 
La colectarea acestor 
cantități, o contribu
ție importantă și-a a- 
dus tineretul, care a 
strîns aproape 150 
tone de fier vechi.

ORCHESTRA GOS
PODĂRIEI COLECTI
VE. — Cu cîteva luni 
în urmă a luat iiință 
în comuna Ion Roată, 
raionul Urziceni, or
chestra de muzică 
populară „Doina Ia- 
lomilei". Orches
tra este constituită 
numai din colectiviști. 
Pînă acum a și dat 25 
de spectacole în co
mună și în satele din 
împrejurimi. La faza 
intercomunală a celui 
de-al VII-lea concurs 
pe (ară al formațiilor 
artistice de amatori, 
orchestra s-a clasat pe 
primul loc. (de la

T. Georgescu, coresp. 
voluntar).

IN CONCEDIU DE 
ODIHNĂ. La Băile Vic
toria au continuat să 
sosească oaspeți din re
giunile Maramureș, Hu
nedoara și Iași — cea 
de-a șasea serie de oa
meni ai muncii, care-și 
petrec in acest an con
cediul de odihnă aici. 
Numai în primul trimes
tru, la Băile Victoria, au 
venit în concediu peste 
3 000 de oameni.

1 000 000 DE FLORI, 
în cartierele muncito
rești Săsar, Republicii, 
Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea și altele din 
Baia Mare, în ju
rul noilor construcții, 
se amenajează în aceste 
zile alei și spații verzi. 
Pe bulevard și în parcu
rile orașului se plan
tează arbori și arbuști 
ornamentali. în primă
vara acestui an se vor 
planta peste 30 000 de 
arbori și arbuști orna
mentali din care 6 000 
de trandafiri și peste 
1 000 000 de flori.

CERC DE CROITO
RIE LA CLUB. în ca
drul clubului fabricii 
„Steaua roșie" din Bacău 
funcționează un cerc de 
croitorie. Sub îndruma

Obiecte căutate de cumpărători : covoare cu motive oltenești, lu
crate priceputele țesătoare de la cooperativa „Arta casnică" din 
Brează. (Foto ; Gh. vințilă)

Plecarea delegatului
C. C. al P. M. R. la Congresul 
Partidului Comunist din Belgia

Vineri, 12 aprilie, a plecat spre 
Belgia tovarășul Teodor Marinescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
redactor-șcf al ziarului „Seînteia“, 
care va reprezenta Partidul Munci
toresc Romîn la cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față membri ai C.C. 
al P.M.R. și activiști de partid.

Adunare cu prilejul Zilei internaționale 
a foștilor deținuți și deportați 

politici antifasciști
Cu prilejul zilei de 11 aprilie, 

Ziua internațională a foștilor deți
nuți și deportați politici antifas
ciști, în Capitală a avut loc o adu
nare a oamenilor muncii. La adu
nare au participat numeroși foști 
deținuți și deportați politici anti
fasciști. A luat cuvîntul tov. Marin 
Florea Ionescu, membru al Comite
tului foștilor deținuți antifasciști.

(Agerpres)

'Acțiuni ale tineretului
Săptămîna trecută, în raionul Se- 

garcea, la lucrările de curăfire 
a șanțurilor, amenajarea de ronduri de 
flori, plantarea de pomi pe mar
ginea șoselelor, înfrumusețarea sedii
lor gospodăriilor colective, curăfi- 
rea parcurilor comunale etc. au parti
cipat peste 5 000 de tineri. Asemenea 
aefiuni s-au desfășurat și în satele ra
ioanelor Vînju Mare, Caracal și Tr. Se
verin. De la începutul anului, tinerii din 
Oltenia au făcut lucrări de îngrijire pe 
mai mult de 3 000 ha pășune, au plan
tat 100 000 pomi, au transportat la 
cîmp peste 30 000 tone gunoi de grajd, 
au expediat oțelăriilor 160 vagoane de 
fier vechi. (Agerpres)

Cele două guverne sînt încredin
țate că dezvoltarea relațiilor cultu
rale va ajuta la promovarea pe mai 
departe a înțelegerii dintre cele 
două popoare.

Programul a fost încheiat la 11 
aprilie printr-un schimb de scrisori 
între trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R. P. Ro. 
mîne la Londra, Al. Lăzăreanu, și 
R. L. Speaight, directorul contacte
lor est-vest din Foreign Office, în 
numele lordului Home, ministrul de 
externe al Marii Britanii.

rea unor cadre bine pre
gătite, cele 60 de munci
toare învață să croiască și 
să coasă diferite obiecte 
de îmbrăcăminte, să bro
deze, etc. Recent, cercul 
a organizat o expoziție cu 
cele mai bune lucrări. 
Ea a fost vizitată de un 
mare număr de munci
tori și tehnicieni ai fa
bricii. în cei 3 ani de 
existență, cursurile cer
cului de croitorie au fost 
urmate de peste 200 de 
muncitoare.
TERASE PENTRU PLAN

TAREA VIȚEI DE VIE. 
Co-lecfivițtii din comune
le Fîrțănești, Moscu și 
Bereșfl, raionul Bujoru, 
regiunea Galați, au în
cepu) lucrările de tera- 
sare a unor terenuri im
proprii culturilor cerea
liere, în vederea plantă
rii lor cu viță de vie și 
pomi. In numai cîteva 
zile ei au terasal mai 
mult de 5 ha. De aseme
nea, colectiviștii din co
munele Băneasa, Drăgu- 
șeni, Cavadineșfi au a- 
menajaf noi suprafețe de 
terenuri nefolosife pînă 
acum.

Anul acesta, gospodă
riile agricole colective 
din raionul Bujoru au 
prevăzut să planteze 700 
ha cu viță de vie și 225 
ha de pomi și să tera- 
seze aproape 2 000 ha.

T U t G R A M E U U R N £
Temeri pentru viața 

liderului negru Leballo
NEW YORK 12 (Agerpres). — Re

prezentanții permanenji ai țărilor afri
cane la O.N.U. au adresai președinte
lui grupului african cererea de a pro
ceda la cercefăr' serioase în legătură cu 
dispariția lui P. Leballo, liderul partidu
lui Congresul pan-african din Republica 
Sud-Africană. Reprezentanții țărilor a- 
fricane la O.N.U. au primit din partea 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
cercetarea politicii rasiale din Republi
ca Sud-Africană telegrama reprezen
tantului în Tanganica al partidului Con
gresul pan-african, Make, în care se 
arată că Leballo a fost arestat și pro
babil ucis de către autoritățile colonia
liste din Basutoland.

In urma unei ședințe a reprezentan
ților grupului statelor africane la 
O.N.U. a fost dată publicității o decla
rație în care se spune : „Indignafi de 
dispariția liderului african, Leballo, toți 
reprezentanții permanenfi ai fărilor afri
cane la O.N.U. își exprimă protestul 
vehement și îl însărcinează pe preșe
dintele grupului african ca în colabo
rare cu Comitetul special al O.N.U. 
pentru cercetarea politicii rasiale din 
Republica Sud-Africană să înceapă cer
cetările asupra împrejurărilor dispariției 
lui Leballo, precum și pentru adopta
rea unor măsuri urgente, pentru a pune 
capăt politicii de apartheid din Repu
blica Sud-Africană”.

Amănunte despre atentatul 
împotriva ministrului 

de externe al Algeriei
ALGER 12 (Agerpres). — Primul mi

nistru algerian, Ben Bella, a făcut la 12 
aprilie o declarație în fața Adunării Na
ționale în legătură cu atentatul a că
rui victimă a fost ministrul de externe 
al Algeriei, Khemisti. „Ancheta conti
nuă, a arătat Ben Bella, și guvernul va 
trage toate concluziile pentru a descu
raja orice altă tentativă de acest gen“. 
El a subliniat că date fiind împrejură
rile, locul ales și condițiile actuale, a- 
tentatul constituie o lovitură împotriva 
revoluției. Acesta este sensul pe care în
treaga țară îl dă acestui gest, a spus el.

Intr-un comunicat dat publicității la 
Alger în legătură eu starea sănătății mi
nistrului de externe se spune că glon- 
tele eare a fost tras împotriva sa a pă
truns prin maxilarul superior și s-a oprit 
în créer. Mîinile și picioarele îi sînt 
paralizate. El și-a pierdut cunoștința și 
nu poate fi vorba pentru moment de 
efectuarea unei operații. Respirația sa 
este întreținută pe cale artificială.

Zeci de mii de șomeri spanioli iau drumul străinătății în căutare 
de lucru. Zilele trecute un mare număr de șomeri din Spania și-au pără
sit țara cu 4 trenuri speciale plecînd în Elveția unde sînt socotiți „mînă 
de lucru ieftină". Fotografia înfățișează sosirea unui grup de tineri spa
nioli la punctul vamal Geneva-Cornavin. După adunare și verificarea 
bagajelor, mai departe la deparazitare. Ce va ii după asia ? se întreabă 
ei cu îngrijorare.

AW concluzii științifice infimă poziția 
occidentală in problema experiențelor nucleare
La tratativele de la Gene

va, întrerupte pînă la 17 a- 
prilie, nu s-au înregistrat pro
grese în problema încetării 
experiențelor nucleare, din 
cauza pozijiei obstrucționis
te a Statelor Unite și Angliei. 
Deși Uniunea Sovietică a 
mers în înfîmpinarea cererilor 
lor, admițînd principiul ins
pecției la fața locului, puteri- 
le occidentale au insistat 
fără teme' științific asupra u- 
nu mare număr de inspecții 
și asupra unor detalii tehnice, 
cu scopul evident de a ter
giversa lucrurile. Tocmai în 
acest timp Franța a efectuat 
o nouă explozie subterană 
în Sahara algeriană, iar S.U.A. 
o nouă explozie subterană în 
Nevada.

Inconsistența „argumente
lor" occidentale este relevată 
și în articolul de mai jos, 
apărut în săpfămînalul pari
zian „LA TRIBUNE DES NA
TIONS” din care redăm:

„Nie; englezii, nici ameri
canii (în ciuda posturilor lor 
de observație răspîndite în 
lumea întreagă) n-au sufla* 
o vorbă. Ceilalți vecin: ai 
Fran|e: sau aliații atlantici au 
procedat la fel. Se spune că 
relațiile cu Parisul sîn^t ac
tualmente suficient de deli
cate pentru a justifica o tă
cere, în cazul cel ma; bun, 
echivocă.

Această tăcere nu trebuie 
însă să ne facă să credem 
că oxperienja franceză a

Deschiderea Congresului P. C. din Marea Britanie
LONDRA 12 (Agerpres). — La 12 

aprilie s-a deschis la Londra cel 
dc-al XXVIII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Marea Britanie. 
Congresul a fost deschis de preșe
dintele partidului, cel mai vechi 
comunist din Anglia, William 
Gallacher.

Au început lucrările Congresului P.C. din Finlanda
HELSINKI 12 (Agerpres). - La 

12 aprilie s-a deschis la Helsinki 
cel de-al 13-lea Congres al Parti
dului Comunist din Finlanda.

Congresul a fost deschis de pre
ședintele partidului, A. Aaltonen.

Declarația Birouki Politic ai P. C. Francez 
în legătură cu rezultatele grevei generale a minerilor
PARIS 12 (Agerpres). — Biroul 

Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității, la 11 
aprilie, o declarație în care își ex
primă satisfacția față de rezultatele 
grevei generale a minerilor și față 
de mișcarea de solidaritate fără 
precedent cu greviștii.

Relevînd că lupta curajoasă a 
minerilor contribuie la intensifica
rea acțiunilor celorlalte categorii de 
oameni ai muncii, în special a fero. 
viarilor, muncitorilor din industria 
electrotehnică, industria de gaze, 
a salariaților de la transporturile 
în comun din Paris, care au obținut 
un mare succes, Biroul Politic al 
P. C. Francez subliniază că „regimul 
gaullist a ieșit slăbit din această

Opinia publică 
din Uruguay condamnă 

uneltirile reac<îunii
MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 

Agenția Prensa Latina anunță că la 
11 aprilie sediul central al Partidu
lui Comunist din Uruguay a fost a- 
tacat de elemente de extremă 
dreaptă, care în ultimul timp desfă
șoară o campanie teroristă împotri
va organizațiilor democratice. Ziarul 
Uruguayan „El Popular“ scrie că 
„opinia publică democratică din 
țară protestează cu vehementă și 
cere imediata lichidare a acestor 
bande de huligani“. Partidul Comu
nist a adresat Ministerului de in
terne și autorităților polițienești ce
rerea de a descoperi elementele 
care se fac vinovate de noul act de 
banditism împotriva sediului narti- 
dului comunist.

trecut neobservată, sau că 
a fost luată drept o zgu
duire seismică. Știința nu a 
rămas surdă. Dar politica a 
făcut-o mufă. Dacă ar fi fost 
vorba de o experiență so
vietică — continuă pe un 
ton ironic articolul — a- 
ceasta știință comandată și-ar 
fi regăsit imediat volubilita
tea, de la Alaska în Japonia, 
trecînd prin posturile de as
cultare ale Mediteranei, Sta
tele Unite, cu a lor Comisie 
pentru energia atomică, ar f1 
anunțat că o explozie de cu
tare tip și de cutare forjă s-a

șit să identifice toate ex
ploziile nucleare scviet.ce 
sau franceze. Sensibilitatea 
instrumentelor este atît de 
mare, incit nu mai este posi
bil să se confunde o undă 
seismică cu o undă provocată 
de explozia atomică. Locul 
exploziei poate fi precizat pe 
o rază de mai puțin de 
20 km. (subi, noastră).

Profesorul Baath a consta
tat că acul care semnalează o 
explozie nucleară vibrează în 
cu lotu1 alt mod decît în ca
zul unul cutremur de pămînt. 
„Datorită instrumentelor hi-

Răsfoind presa străină

produs la ora cutare, în locul 
cutare.

„Trebuie să curmăm legen
dele interesate pe care poli
tica nucleară (a puterilor oc
cidentale, — n.r) și propa
ganda sa le difuzează împo
triva realităților științei. Aces
tea sînt de așa natură incit, 
potrivit suedezilor, se poate 
face o distincție netă între o 
zguduire seismică și o undă 
datorată unei explozii nu
cleare. Tocmai la această con
cluzie a ajuns postul de ob
servație și defectare de la 
Upsala, dacă trebuie să dăm 
crezare directorului său, pro
fesorul Gaafh, care, fiind neu
tru, nu a fc't nevoit să tacă”, 
încă din 1958 — scrie zia
rul — acest savant a reu-

per sensibile pe care le-am 
pus la punct — declară sa- 
van’ul suedez — putem situa 
experiențele cu o forță ma! 
mare de o kilotonă, fie că a- 
ceste experiențe se produc 
în atmosferă, în apă sau sub 
pămînf" Pentru acest savanf, 
nu este nevoie nici mă
car de un pos* de inspecție în 
U.R.S.S. „Orice posturi de de
tectare bine distribuite pe 
suprafața globului permit de 
aci înainte să se rezolve, cu 
foarte mare exactitate, pro
blema controlului experien
țelor”, adaugă profesorul 
Baa*h.

Se va spune că acestea sînt 
constatări pe care grupu1 de 
savanji anglo-sovieto-ameri-

Raportul politic al Comitetului 
executiv național al Partidului Co
munist din Marea Britanie a fost 
prezentat de John Gollan, secretar 
general al P.C. din Marea Britanie.

Lucrările congresului vor dura 
pînă la 15 aprilie.

Raportul de activitate al Comite
tului Central a fost prezentat la 
congres de Viile Pessi, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Finlanda.

încercare, în timp ce unitatea oame
nilor muncii s-a întărit. Această uni
tate este necesară mai mult ca ori- 
cînd : ea trebuie să se extindă și să 
se întărească în întreaga țară.

în declarație se subliniază nece
sitatea de a se zădărnici toate în
cercările oligarhiei financiare și ale 
guvernului care exprimă interesele 
ei, urmărind să priveze pe oamenii 
muncii de roadele luptei lor, în spe
cial, pe calea majorării prețurilor, 
taxelor și impozitelor.

Biroul Politic al P. C. Francez 
cheamă pe oamenii muncii să-și in
tensifice și mai mult lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor lor juste, 
pentru „a spori și mai mult succe
sele obținute“.

Joshua Nkomo 
s-a refugiat în Tanganica
DAR ES SALAM 12 (Agerpres). — 

La 11 aprilie, loshua Nkomo, liderul 
partidului Uniunea poporului african 
Zimbabwe din Rhodesia de sud, con
damnat recent de autoritățile rasiste la 
șase luni muncă silnică, a trecut fron
tiera, refugiindu-se in Tanganica. După 
cum anunță agenția France Presse, 
Nkomo a făcut o declarație, în care 
și-a exprimat hotărîrea de a conduce 
in continuare lupta poporului său pen
tru cucerirea independenței și a chemat 
populația Rhodesiei de sud „să fie gata 
în orice moment să treacă la acțiuni 
liotărîte în vederea cuceririi indepen
denței“.

Situata politică din Argentina 
după eșuarea rebeliunii

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). —■ 
Continuă areslă^'le în rîndurile con
ducătorilor rebeliuni' armate eșuate, 
Politia m'l'tară, transmite agenția France 
Presse, a arestai pe contraamiralul în 
retragere Arluro R'al, considerat ca 
„unul dintre principali conducători ai 
rebelilor” Ei a fost dus în insula Mar
tin Garcia, unde se și află internați 
amiralul Isaac Rojas și contraamiralii 
Mario Robbio. Carlos Sanchez Sanudo 
și Pedro Favaron. De asemenea, s-a a- 
nunfat arestarea generalului în retrage
re Fernando Elizoldo.

Potrivit aceleiași agenții, la Buenos 
Aires s-a anunțat constituirea tribuna
lului suprem a1 forțelor militare, care 
va judeca pe comandanfii militari ai 
rebeliunii Agenj'a subliniază că în mo
mentul de față se procedează la trans
ferarea în Buenos Aires a militarilor re
beli capturați în orașele din provincie, 
în vederea apropiate! lor judecări.

Intre timp, după cum relatează agen
ția Reuter, guve-nui argentinean a dat 
publicității un decret prin care anunfă 
interzicerea oricăror contacta, în sco
puri politice sau sind:cale, între fostul 
președinte Jüan Peron, aflat în exil la 
Madrid, ș> sprijinitori' să' din Argen
tina. Dec-etir prevede pedepse cu în
chisoarea pentru orice persoană care 
se face vinovată de „propagandă pero- 
nistă".

can' (așa-numit de la Pug- 
wash) le-a făcut deja, afir- 
mînd că 25 de posturi de ob
servație — dintre care nici 
unu' nu ar f s'tua’ pe terito
riul sovietic sau nord-ameri- 
can — ar garanta un control 
riguros a' experiențelor, Este 
bine însă să se repete aceste 
asigurări științifice, căc ele 
explică nemulțumirea 'ol 
ma: vie pe care o întîmpmă 
intransigența delegatilor a- 
mercan și britanic la confe
rința de la Geneva.

Tot potrivi» indicațiilor sue
deze, observatorul de >a 
Upsala a putut „înregistra 
explozii nucleare foarte sla
be la ma' bine de 6 000 km 
distanță". Este adevăra' că 
profesorul Baath admite exis
tența r-îfo-va explozi îndo- 
elnice ma cu seamă da^ă 

au loc în zone cunoscute 
pentru frecvența m'șcă>”lor 
seismice ale solului. To’uși, 
acest lucru poate f' rem a* 
nu prin inspecții la fața o- 
culuî, așa cum cer S.U.A cl 
prin cutii sigilate plasate în 
aceste zone.

Instrumente moderne ca la 
Upsala ex:stă și în Anglia și 
S.U.A. Este vorba de instru
mente electromagnetice care 
înregistrează pe benzi sensi
bile la lumină. Este vorba de 
instrumente care, dirijate în 
toate direcțiile, semnalează, 
odată cu forța șl ora explozi
ei, șj locui în care s-a produs. 
Ele sînt cele care au furnizat 
toate coordonatele ultimei 
explozii din Sahara".
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Corespondență din New York

Teama de contaminare a apelor 
Atlanticului

ÎN SPRIJINUL PĂCII Șl DEZARMĂRII
Ș,U,A: Un apel în favoarea 

încetării experiențelor 
cu arma ndcleară

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Interzicerea experiențelor nucleare 
ar preîntîmpina contaminarea în 
continuare cu precipitații radioacti
ve a atmosferei pămîntului, ar ate
nua cursa înarmărilor și ar opri răs- 
pîndirea armei nucleare în alte țări, 
se spune într-un apel adresat opi
niei publice din S.U.A. de un grup 
de cunoscuți oameni de știință, li
deri ai sindicalelor și reprezentanți 
ai biserici; din Washington.

Apelul a fost semnat de 25 de oa
meni printre care Herbert Jackie și 
John S. Tall, doctori în științe fizice, 
James B. Carey, președintele Sindi
catului muncitorilor din industria 
electrotehnică și de radio, și Victor 
Reuther, șeful secției internaționale a 
sindicatului unit al muncitorilor din 
industria, de automobile și avioane.

A început marșul antinuclear 
spre Aldermaston

LONDRA 12 (Agerpres). — In cursul 
după-amiezii de 12 aprilie a început 
în Anglia tradiționalul marș antinu
clear organizat în fiecare an din ini
țiativa organizației „Campania pen
tru dezarmarea nucleară“, prezidată 
de canonicul Collins. La această 
puternică mișcare pentru pace parti
cipă peste 10 000 de persoane.

După cum relatează agenția Reuter, 
participanții la marșul Aldermaston 
— (Centrul britanic de cercetări nu
cleare)—Londra au venit cu diferite 
mijloace de transport din toate col
turile Angliei. Printre participanți se 
află și numeroși străini. Cele 10 000 
de persoane au pornit în marșul 
antinuclear, care va dura patru zile, 
din fața Centrului britanic de cerce
tări nucleare și vor sosi luni la Lon
dra, unde va avea loc o puternică 
demonstrație pentru pace.

Președintele Braziliei 

despre acțiunile 

grupurilor reacționare

Ctz prilejul Zilei Cosmonauticii

Prezențe romînești peste hotare
MOSCOVA 12 Corespondentul Ager

pres transmite : La Moscova s-a des
fășurat recent un concurs al tuturor for
mațiilor artistice care participă la acti
vitatea Teatrului international studen
țesc, înființat pe lingă Universitatea 
„Lomonosov".

Printre cîștigătorii concursului orga
nizat de Teatrul internațional studen- 
țesc'se numără echipa de dansuri popu
lare romînești, orchestra de muzică ro- 
mînească.

LI AVAN A 12 (Agerpres). — Lecto
rul universitar romîn Ion Popovici, care 
se află într-o vizită în Cuba, a vorbit la 
televiziunea cubană despre dezvoltarea 
învăț ămîntului în R. P. Romînă.

De asemenea, la 9 aprilie sportivele 
romîne lolanda Balaș și Maria Diaco- 
nescu au fost prezentate telespectato
rilor cubani în cadrul unei emisiuni a 
televiziunii din Havana. Cu acest prilej, 
atletele romîne au vorbit despre dez
voltarea sportului în R. P. Romînă.

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unui miting 
organizat în orașul Belo Horizonte, 
unde întreprinde în prezent o vizită, 
președintele Braziliei, Joao Goulart, 
a declarat că măsurile adoptate de 
guvern în vederea înfăptuirii unor 
transformări în structura socială și 
economică a țării „se lovesc de re
zistența, uneori în forme violente, a 
claselor sau grupurilor refractare 
oricărui progres". El a arătat că 
greutățile create de aceste cercuri 
nu vor putea împiedica guvernul 
brazilian să ducă mai departe pla
nul de reforme necesare dezvoltării 
țării.

în același timp, cunoscutul frun
taș politic brazilian Leonel Brizzola 
a declarat, în cadrul unei emisiuni 
a televiziunii braziliene, că reacțiu- 
nea-internă pregătește în prezent 
răsturnarea guvernului. Brizzola și-a 
exprimat încrederea că aceste pla
nuri ale reacțiunil vor fi dejucate 
de hotărîrea și poziția fermă a po
porului brazilian în apărarea liber
tăților democratice.

MOSCOVA 12. Corespondentul Ager
pres transmite : în marea sală a Con
greselor din Palatul Kremlinului a avut 
loc la ,12 aprilie o adunare festivă a re
prezentanților oamenilor muncii din 
Moscova consacrată Zilei Cosmonauticii. 
In prezidiu au luat loc-conducători de 
partid și de stat ai U.R.S.S.; cosmonau- 
ții Iuri Cagann, Gherman Titov, An
drian Nikolaev, Pavel Popovici, nume
roși' oameni de știință, fruntași ai mun
cii comuniste, mareșali și generali.

Mstislav Keldîș, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a declarat în 
cuvîntarea sa că Ziua Cosmonauticii 
este o „sărbătoare a tuturor oamenilor 
sovietici". „înfăptuirea primului zbor 
cosmic, a spus el, a fost posibilă dato
rită muncii uriașe a întregului popor 
care a știut, sub conducerea partidului 
comunist, să obțină o înflorire fără pre
cedent a patriei socialiste și să înfăp
tuiască într-o perioadă scurtă un 
uriaș în economie, tehnică, știință, 
tură".

: „Uniunea Sovietică, începînd cu
sarea primului satelit artificial din lume 
al Pămîntului, se află în avangarda cer
cetărilor cosmice. Greutatea uriașă a 
navelor-satelit cosmice ne îngăduie să 
deținem cu fermitate întîietatea în 
ceea ce privește durata zborurilor omu
lui în Cosmos, Lansarea rachetelor în 
direcția Lunii, atingerea Lunii, zborul 
în jurul Lunii și fotografierea părții ei 
invizibile — toate acestea rămîn reali-

salt 
cul-

lan-

zări neîntrecute ale 
sovietice“.

Anul trecut în 
lansați 12 sateliți 
mîntului din seria „Cosmos". Satelitul 
„Cosmos-5", lansat în mai 1962, își con
tinuă de aproximativ un an zborul și 
transmite pe Pămînt informații pre
țioase.

Stațiunea interplanetară automată so
vietică „Marte-1", lansată la 1 noiem
brie 1962, a parcurs în spațiul inter
planetar o distanță de peste 100 mi
lioane kilometri. Totodată, a fost stabilit 
recordul mondial de radiolegătură cos
mică la mare distanță.

„Omul sovietic, a. spus în încheiere 
acad. Keldîș, va înfăptui încă multe 
fapte glorioase, va pătrunde departe în 
Univers, va ajunge pe planetele siste
mului solar. Victoria eroică .a primilor 
făuritori ai navelor cosmice sovietice și 
a primilor piloți cosmonauți va rămîne 
însă unul din evenimentele cele mai 
strălucite din istoria culturii omenești".

Au luat cuvîntul apoi Andrian Niko
laev și Iuri Gagarin, care au menționat că 
cele două sute de ore petrecute de cos- 
monauții sovietici în Cosmos demons
trează superioritatea netă a științei so
vietice. Iuri Gagarin și-a exprimat con
vingerea că vor fi create nave și mai 
perfecționate, care vor îngădui să se 
stabilească noi recorduri în explorarea 
spațiului cosmic.

științei și

U. R. S. S.
artificiali

tehnicii

au fost 
ai Pă-

în noaptea de joi spre vineri, la 
Pentagon (Ministerul de război ame
rican — n.r.) s-a anunțat că orice 
speranță de a regăsi în viață sau 
chiar de a regăsi vreodată echipa
jul submarinului atomic american 
„Thresher“ compus din 129 de oa
meni a fost abandonată. Catastrofa 
submarinului, care nu a mai apărut 
la suprafață după ce a efectuat un 
exercițiu de scufundare, s-a produe, 
după cum 6-a arătat din aceeași 
sursă, la o distanță de aproximativ 
220 mile de Boston, într-o zonă a că
rei adîncime este de aproape 3000 
de metri. La asemenea adîncime pre
siunea apei zdrobește vasul ca pe o 
coajă de ou. Indicații suplimentare 
cu privire la tristul sfârșit al vasu
lui au fost date de faptul că în zona 
unde submarinul s-a scufundat ul
tima oară au apărut o pată mare de 
ulei, precum și unele piese detașate. 
Un torpilor a găsit în aceeași zonă 
mănuși galbene și roșii identice cu 
cele purtate de membrii echipajului, 
precum și bucăți de material plastic 
provenind din anvelopa reactorului.

Orice dezastru de asemenea pro
porții trezește mîhnire și compătimire 
pentru familiile celor dispăruți, dar 
în cazul acesta în rîndurile opiniei 
publice se adaugă un sentiment de 
teamă din cauza propulsiei atomice

a submarinului. Aci stăruie într-ade- 
văr teama că poate să fi avut loc 
sau că poate avea loc o contamina
re radioactivă a apelor Oceanului. 
Ziarele au publicat declarația unui 
cunoscut biolog, specialist în ches
tiuni oceanografice, Bostwick Let- 
chum, care a spus că pierderea sub
marinului „Thresher' poate să creeze 
o contaminare a apelor, al cărei e- 
fect n-ar putea să fie măsurat decît 
peste cîtva timp, posibil peste cîțiva 
ani.

Marina militară a declarat cu toa
te acestea că contaminarea este o 
„posibilitate neglijabilă", dar, avînd 
în vedere experiența trecută privind 
știrile date publicității de oficialități 
referitoare la chestiunea avioanelor 
U-2 și la criza din Marea Caraibilor 
în rîndurile populației domnește ne
încrederea în asemenea declarații. 
Poporul american nu dorește izbuc
nirea unui război termonuclear prin 
accident. Catastrofa submarinului a- 
tomic „Thresher“ întărește de aceea 
cererile americanilor raționali ca 
toate armele atomice să fie distruse, 
pentru ca sursa unor asemenea ac
cidente să fie eliminată.

TONY WALES

Ultimele relatări ale

Turiștii au
Sub titlul „Soare și 

peisaje frumoase în Ro
mînia“, ziarul londonez 
„The Times“ a publicat 
un articol în introduce
rea căruia se subliniază 
că Romînia este „cît se 
poate de primitoare pen
tru turiști străini; noile 
hoteluri care au fost 
construite la coasta Mă
rii Negre sînt la fel de 
confortabile ca oricare 
hotel din Europa occi
dentală. Intr-adevăr, ar 
fi nevoie să se meargă 
pînă în Florida pentru a 
se găsi ceva asemănător, 
deoarece noile clădiri 
de la Mamaia, Efo
rie și Mangalia sînt 
blocuri de sticlă și be
ton armat situate chiar 
pe malul Mării: o fîșie 
de pajiști și straturi de

ce vedea
flori, apoi nisip auriu, 
fin și fierbinte, împestri
țat cu umbrele, și ma
rea, foarte puțin adîncă 
la început și apoi adîn- 
cindu-se în pantă lină, 
ca Marea Adriatică la 
Lido-Veneția. Vara este 
lungă pe coasta Mării 
Negre și se poate conta 
că soarele strălucește 
continuu din iunie pînă 
în septembrie.

Deși Marea Neagră este 
la o distanță de 1 500 
mile de Londra, pe ca
lea aerului, o vacanță a- 
colo nu costă mai mult 
decît o vacanță la Ma
rea Mediterană.

Marea bucurie a pei
sajului romîn este varie
tatea. Cu toate fa
bricile care au fost con
struite de un guvern

în Romînia
axat pe industrializare, 
cu toată mecanizarea 
muncilor agricole, viața 
naturală rămîne plăcut 
neîntinată.

Bucureștiul însuși me
rită un popas. Pretutin
deni sînt flori. Exis
tă de asemenea, un 
anumit număr de muzee 
noi care trebuie neapă
rat văzute, mai ales Ga
leria Națională (de ta
blouri) din fostul palat 
regal; Muzeul Satului; 
Muzeul de Artă Popu
lară și Muzeul de Artă 
și Arheologie, . înființat 
în fostul palat al prin
cipesei Bibescu la Mo- 
goșoaia. Există trei sau 
patru săli de concert și 
aproximatio o duzină 
de teatre cu un înalț ni
vel de interpretare“.

JW.

Tratativele tripartite de la Cairo
CAIRO 12 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, la 11 a- 
prilie, la Cairo, au continuat tratativele 
Intre delegațiile R.A.U., Siriei și Irak în 
cadrul cărora au fost dezbătute proble
me legate de structura politică a noului 
stat federal și îndeosebi probleme refe
ritoare la formele constituționale ale a- 
cestei structuri.

Delegațiile au analizat recomandările 
Comisiei tripartite referitoare la noul 
parlament al statului federal. Comisia a 
propus crearea unui parlament denumit 
Consiliul Națiunii, alcătuit din două

camere: un Consiliu al deputaților care 
va fi ales prin vot direct de către toți 
cetățenii provinciilor ce alcătuiesc sta
tul federal, precum și un Consiliu al 
federației care va cuprinde un număr 
egal de reprezentanți din partea R.A.U., 
Siriei și Irakului.

La sfîrșitul ședinței, președintele Con
siliului Executiv al R.A.U., Ali Sabri, a 
declarat că participanții la tratative „au 
analizat principalele prevederi ale con
stituției statului federal, precum și pro
blema organelor legislative și executive 
ale acestuia".

Cercurile reac
ționare din Co
lumbia desfășoa
ră o furibundă 
campanie de re
presiuni antide
mocratice. Se- 
semnalează fapte 
ca execuții fără 
judecare, deschi
derea focului îm
potriva greviști
lor. asasinate ale 
poliției. Aceste 
acte teroriste au 
stirnit protestul 
cercurilor largi 
ale opinie! pu
blice, care des
fășoară mari ac
țiuni de masă.

In fotografii ! 
o mare demon
strație a forțelor 
democratice or
ganizată tn ca
pitala Columbiei, 
Cu prilejul de
monstrației, poli
țiști ’ însoțiți de 
cîlnl dresați s-au 
dedat Ia acte de 
brutalitate șl au 
efectuat arestări.

în legătură cu dispariția, în adîn- 
cul oceanului, a submarinului atomic 
american „Thresher", agențiile occi
dentale de presă anunță că vineri a 
sosit în portul Newport un distrugă
tor care a adus un pachet sigilat al 
cărui conținut a fost pescuit în re
giunea naufragiului. Autoritățile au 
refuzat să facă orice precizare asu
pra conținutului acestui pachet.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, văduva unuia din mem
brii echipajului submarinului, Geor
ge J. Kiesecker, care lociiiește la 
Los Angeles, a declarat vineri repre
zentanților presei-că soțul ei, specia
list în electronică, s-a plîns că apa
ratura submarinului'nu'furrcțion'a nor
mal încă de cînd à fost construit și 
că în mai multe rînduri a încercat să 
se transfere pe o altă navă. în ace
lași timp ea a declarat că soțul ei 
a comparat deseori acest submarin 
cu un „sicriu“.

*

Potrivit agenției REUTER, oficialitățile 
marinei sînt de părere că submarinul 
„Thresher’’ a putut fi distrus de pre
siunea uriașă a apelor la punctul maxim 
de adîncime pe care l-a atins.

După cum anunță agenția France 
Presse, submarinul „Seawolf", care parti
cipă la cercetările pentru regăsirea epa
vei, a comunicat că ar fi reperat cu 
aparatele sale de ascultare sunete me
talice venind aproximativ din locul unde 
s-a scufundat submarinul „Thresher’’ pe 
lungimea de undă a emițătorului de alar
mă al acestuia. Potrivit comunicărilor

agențiilor de presă
submarinului „Seawolf”, este vorba de 
sunete metalice, care au fost auzite în 
serii de cîte trei. Punctul exact al acestor 
zgomote se află puțin mai la sud-est de 
ultima poziție comunicată de submarinul 
„Thresher”. Cu toate acestea, comandan
tul marinei a afirmat că nu poate să fie 
vorba despre supraviețuitori la bordul 
submarinului. Dealtfel, anterior au fost 
găsite piese detașate în mijlocul urmei de 
ulei, care a dat prima indicație că nava 
s-a scufundat intr-adevăr.

Comentarii la Tokio
TOKIO 12. — Știrea despre ca

tastrofa submarinului atomic american 
„Thresher“ ■ s-a răspîndit cu iuțeală în 
întreaga Japonie. Ziarele, posturile, de 
radio și televiziune, care în ultimele zile 
acordă o mare atenție tratativelor japo- 
no-americane cu privire la ancorarea în 
porturile japoneze a unor submarine ato
mice ale S.U.A., avertizează asupra con
secințelor nefaste ale adoptării unor ase
menea hotărîri.

„Deși submarinul atomic care s-a 
pierdut nu este o bombă atomică, ră- 
mînerea lui în adîncurile oceanului nu 
poate, în cele din urmă, să nu implice 
un pericol serios. Odată cu distruge
rea corpului submarinului, reactoarele 
atomice vor deveni o sursă de conta
minare radioactivă a apei“ — a decla
rat Itaru Nonaka, profesor la Universi
tatea din Tokio, director al Institutului 
de fizică nucleară.

N O Ï £ E
„Revanșa iui

Agențiile de presă au semnalat joi 
izbucnirea unui nou „conflict al oțelu
lui“ în S.U.A. Societatea „Wheeling 
Steel Corporation“ a anunțat, fără a 
avertiza guvernul o majorare a pre
țului la anumite produse siderurgice 
cu 4,50—10 dolari la tonă. Deși nu 
provenea din partea unuia dintre ma
rile trusturi, „Wheeling Steel Corpora
tion“ fiind situată abia pe locul al 
11-lea în ierarhia producătorilor de o- 
țel din S.U.A., gestul a produs totuși o 
zarvă destul de marcată atît la Wa
shington, cît și la bursa din New York, 
unde valoarea acțiunilor siderurgice a 
început să crească.

în cercurile politice și de presă din 
S.U.A. a fost evocat imediat scandalul 
stîmit cu un an în urmă de cel mai 
mare trust al oțelului — „United States 
Steel Corp.“ — care urease prețul cu 
6 dolari la tonă. După cum se știe, a- 
tunci s-a produs intervenția directă a 
Casei Albe pentru a convinge conduce
rea trustului să renunțe la inițiativa 
luată. Argumentul invocat era că o ma
jorare a prețurilor la oțel, atrăgînd 
totodată revendicarea muncitorilor de a 
li se mări salariile, ar fi creat dificul
tăți serioase politicii economice a gu
vernului american care și fără a- 
ceasta are de făcut față unei crescînde 
presiuni inflaționiste. Atunci, „U. S. 
Steel“ a capitulat, dar puțini au fost 
cei care au crezut că nu va încerca 
să-și ia revanșa.

De fapt, atunci cînd s-a anunțat ho- 
tărîrea societății „Wheeling Steel” de 
majorare a prețurilor s-a emis imediat 
presupunerea că ea nu constituie decît 
o acțiune de cercetași a lui „U. S. 
Steel” și a celorlalte trusturi mari care 
așteaptă să vadă ce atitudine va lua

II. S. Steel“
administrația. După 24 de ore de aș
teptare, în cursul cărora, după cum re
latează agenția U.P.I., la Casa Albă au 
avut loc o serie de conferințe, iar pre
ședintele Kennedy și-a amînat de două 
ori plecarea în vacanță la Palm Beach, 
această atitudine a devenit cunoscută.

Agențiile de presă occidentale apre
ciază că ea este „foarte moderată’ și 
„conciliantă” (France Presse). Se a- 
daugă că ea a provocat „reacții favo
rabile“ în lumea de afaceri, plăcînd 
acelora ce se temeau de adopta
rea unei poziții dure față de so
cietățile siderurgice. Adoptînd un ton de 
dojană față de aceste societăți, dîndu-le 
de înțeles că ele ar fi ultimele în drept 
să adopte majorări ale prețurilor, deoa
rece au fost cele mai privilegiate de ad
ministrație (se amintește că anul trecut 
au beneficiat de facilități fiscale în va
loare de 100 milioane de dolari), pre
ședintele declară că administrația nu 
se opune majorării prețurilor la unele 
produse de oțel, așa cum a fost anun
țată de „Wheeling Steel Corporation”.

Un ton mai dur este folosit în de
clarație numai la adresa sindicatelor 
muncitorești. Acestora li se cere să-și 
„modereze“ revendicările ce se așteaptă 
să fie prezentate cu ocazia apropiatei 
reînnoiri a contractului colectiv dintre 
oțelari și patronat, pentru a nu agrava, 
chipurile, problema șomajului din indus
tria siderurgică, unde, după cum se 
arată în declarație, există în prezent 
circa 100 000 de șomeri.

Deocamdată, reacția marilor trusturi 
siderurgice nu este cunoscută. „U. S. 
Steel" a anunțat că nu are de făcut încă 
nici un comentariu. In cercurile de 
bursă se consideră însă că magnații si
derurgiei americane nu vor lăsa să sca-

W'Așy:
fit«»

Președintele R. P. Chineze
a sosit Ia Djakarta
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pe ocazia și că vor trece cît de curindla 
sporirea prețurilor, pe care Casa 
Albă a declarat că nu o va combate. 
Drept care, reacția bursei la declarația 
prezidențială a fost entuziastă. Acțiunile 
societăților din industria oțelului, rela
tează U.P.I., au înregistrat creșteri 
record. A.F.P. adaugă că cererile de ac
țiuni au fost atît de numeroase „îneît 
banda de înregistrare a rămas cu cinci 
minute în urma cotărilor".

„Revanșa lui U. S. Steel“, cum a și 
fost denumită în aceste cercuri, tre
zește însă îngrijorare în rîndurile eco
nomiștilor care consideră că o sporire 
a prețurilor oțelului se va traduce nu 
numai printr-o creștere a costului vieții, 
și o înrăutățire a situației materiale a 
maselor muncitoare, ci și printr-o scăde
re a capacității de concurență a S.U.A, 
pe piața internațională a oțelului.

A. CERNEA

Ce au arătat alegerile din Chile
In recentele alegeri pentru consiliile 

municipale din Chile forțele patriotice 
au înregistrat importante succese, întru
nind un număr considerabil mai mare 
de voturi în comparație cu alegerile din 
1960. Partidelor reacționare din cadrul 
coaliției guvernamentale li s-a opus în 
primül rînd Frontul Revoluționar de ac
țiune populară, care unește în rîndurile 
sale partidele comunist, socialist, na- 
țional-democrat și alte organizații. Fron
tul revoluționar s-a prezentat în alegeri 
cu un program care prevede înfăptui
rea unor largi reforme democratice, co
respunzătoare intereselor vitale ale țării. 
Este vorba, în primul rînd, de crearea 
unui guvern popular în stare să asigure 
promovarea unei politici antifeudale și 
antimonopoliste. Programul preconizea
ză, între altele, naționalizarea industriei 
miniere (care în prezent se află sub 
controlul monopolurilor nord-america
ne), naționalizarea băncilor (dominate în 
cea mai mare parte tot de capitalul 
străin), înfăptuirea reformei agrare etc. 
Frontul Revoluționar de acțiune popu
lară a întrunit 29 la sută din voturi, 
dintre care cele mai multe î-au revenit 
partidului comunist. Partidul creștin-de-

mocratic, care se află, de asemenea, în 
opoziție față de actualul guvern al lui 
Jorje Alessandri, a realizat 22,85 la sută 
din voturi. în timpul crizei din Marea 
Caraibilor.-acest partid s-a pronunțat în 
apărarea Cubei și a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege orînduirea social-po- 
litică. în total, opoziția a întrunit 53 la 
sută din voturi.

Campania electorală s-a desfășurat 
sub semnul unei lupte politice mai as
cuțite ca oricînd, fapt determinat mai 
ales de situația extrem de grea a eco
nomiei țării. Atît în industrie, cît și în 
agricultură, fenomenele de criză sînt 
din ce în ce mai evidente. Este semni
ficativ că cele mai mari pierderi în a- 
ceste alegeri le-au suferit partidele con
servator și liberal, strîns legate de mo
nopolurile nord-americane.

După succesul electoral al opoziției, 
în presa de dreapta din Chile a început 
o adevărată campanie pentru atragerea 
partidului creștin-democratic de partea 
coaliției guvernamentale, în perspectiva 
alegerilor prezidențiale, care vor avea 
loc în toamna anului viitor.

V. OROS

DJAKARTA. La invitația președin
telui Sukarno, la 12 aprilie, Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, și persoa
nele care îl însoțesc au sosit la Dja
karta. Liu Șao-ți va rămîne în Indo
nezia opt zile.

PARIS. La 11 aprilie, la chemarea 
uniunilor sindicale C.G.T., „Force 
Ouvrière" și Confederația franceză a 
muncitorilor creștini, cîteva mii de 
muncitori și funcționari de la socie
tatea de aviație „Sud-Aviation“ au 
desfășurat o „zi de luptă“ pentru ma
jorarea salariilor și reducerea săptă- 
mînii de lucru. O „zi de luptă“ s-a 
desfășurat joi în întreprinderile indus
triei petroliere, chimice și cauciucului 
din Franța.

WASHINGTON. Președintele
S.U.A. a transmis Congresului un 
proiect de lege care după cum trans
mite France Presse, ar autoriza gu
vernul să creeze un corp de „voluntari 
ai păcii". Ei ar urma să-și exercite ac
tivitatea chiar în interiorul S.U.A. In 
mesajul adresat Congresului, președin
tele a subliniat că „este timpul să se 
pună capăt sărăciei care domnește în 
anumite regiuni ale țării". Președin
tele a arătat că „mizeria continuă să 
se facă simțită în cocioabele din ma
rile orașe, în regiunile care au de su
ferit de pe urma depresiunii econo
mice și în rezervațiile indiene".

CANBERRA. La 30 septembrie 
1962 populația Australiei era de 
10 752 661 persoane.

ALEXANDRIA. La sesiunea Con
siliului Comitetului consultativ 
pentru problemele colaborării eco
nomice între țările Asiei și Africii 
iau parte delegațiile din Irak, Mali, 
Maroc, Indonezia, R. P. Chineză, 
Birmania, India, Japonia, Pakistan 
și R.A.U.

Avalanșe de zăpadă 
și iurtună în Elveția

puternice smulg acoperișurile caselor 
și scot din rădăcină copacii.

MOSCOVA. La 12 aprilie s-a des
chis legătura directă prin radio-tele- 
fon între Moscova și Belgrad. în pre
zent, capitala Uniunii Sovietice este 
legată prin telefon și radio-telefon cu 
108 țări ale lumii.

TOKIO. în cercurile competente 
japoneze, actuala vizită a lui Herter, 
reprezentantul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele economico- 
comerciale, este pusă în legătură cu 
presiunile din ultimul timp ale S.U.A. 
asupra Japoniei, spre a o determina să 
deschidă o cale mai largă mărfurilor 
și capitalului american. „Sankei Sim- 
bun“ și alte ziare cer ca S.U.A. să re
nunțe la restricții și discriminări față 
de mărfurile japoneze pe piața ameri
cană.

liului de Securitate al O.N.U., A. Ca
brai cere să se ia măsuri urgente, pen
tru a se pune capăt acțiunilor crimi
nale ale colonialiștilor portughezi în
dreptate împotriva popoarelor Africii 
și a întregii omeniri.

PARIS. înainte de a pleca în vi
zita oficială în Japonia, ministrul 
de externe al Franței, Couve de 
Murville, a declarat presei că va 
avea convorbiri cu guvernul japo
nez în vederea dezvoltării în toate 
domeniile a relațiilor între cele 
două țări.

GENEVA. Avalanșele de zăpadă și 
furtunile au stînjenit circulația pe șo
selele și căile ferate elvețiene și au 
avariat funicularele din Alpi. în ulti
mele 24 de ore, trecătoarea Saint 
Gothard, calea principală ce leagă 
Italia de Europa de nord, a fost blo
cată de două ori de zăpadă. Vînturi

CIUDAD DE MEXICO. în partea 
septentrională a Mexicului bîntuie un 
puternic- val de căldură. Se semnalea
ză cîțiva morți ; cîteva sute de per
soane suferă de deshidratare din cau
za căldurii. Informațiile parvenite joi 
la prînz din orașele de la frontiera 
dintre Mexic și S.U.A. arată că tem
peratura atinge 43 de grade la umbră. 
Lipsa de apă agravează situația în 
special la Monterres, oraș cu o popu
lație de aproximativ 400 000 de lo
cuitori, unde auto-cisterne sînt folosite 
pentru transportarea apei.

LONDRA. Ministrul comerțului al 
Angliei a plecat într-o călătorie în 
Irak. Liban, Sudan, R.A.U. șl Libia. 
Scopul acestei călătorii, după cum 
a spus el, este extinderea comer
țului dintre Anglia și această „re
giune foarte importantă, care dis
pune de posibilități tot mai mari“.

Feroviarii pakistanezi
continuă greva

CARACI. 50 000 de muncitori de la 
căile ferate din Pakistanul răsăritean 
continuă greva. La 10 aprilie, fero
viarii au zădărnicit plecarea trenurilor 
de la stația terminus Chittagong. Ei 
au organizat în oraș o demonstrație de 
protest. După ce greviștii au refuzat 
să se împrăștie, poliția a deschis focul. 
19 persoane au fost rănite și aproxi
mativ 100 arestate.

CONAKRY. Amilcar Cabrai, secre
tar general al Partidului african al in
dependenței Guineei portugheze și a 
insulelor Capului Verde, a trimis pre
ședintelui Senegalului, Leopold Sen- 
ghor, o telegramă în care își exprimă 
protestul împotriva samavolniciilor 
colonialiștilor portughezi. într-o tele
gramă adresată președintelui Consi-

DJAKARTA. O delegație a princi
palelor organizații studențești din In
donezia, însoțită de sute de studenți 
și elevi, a făcut o vizită lui Sudibyo, 
secretarul general al Frontului Națio
nal al Indoneziei, și i-a remis o de
clarație de protest împotriva găzduirii 
în Indonezia a unor profesori ameri
cani — membri ai „Corpului păcii", 
— sub firma căruia se ascunde o or
ganizație subversivă, în slujba impe
rialismului american. Sudibyo a de
clarat că va informa pe președintele 
Sukarno despre protestul studenților 
și elevilor.

CARACI. în ultimii ani — scrie zia
rul „Evening Star“ — peste 3 000 de 
copii pakistanezi au fost răpiți și vîn- 
duți în diferite țări din Orientul A- 
propiat, unde duc o viață de mizerie. 
Ei au fost „exportați" prin ruta Çuet- 
ta—Iran—Orientul Apropiat, sau chiar 
direct din Caraci. Autoritățile pakista
neze examinează acum un proiect de 
lege care prevede pedeapsa cu moar
tea pentru răpirea de copii.

Credite pentru Franco

PARIS. Ziarul „Libération“ scrie 
că guvernul francez intenționează 
să acorde dictatorului Franco un 
credit de 150 milioane dolari, care 
va servi la ameliorarea situației 
financiare a regimului franchist.

I
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