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nașterii lui V. I. Lenin

La semănatul porumbului
RITM SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT!

De cîteva zile, în urma îmbunătățirii timpului în întreaga țară lucrările agricole se desfășoară într-un ritm intens. Semănatul culturilor din prima epocă este pe terminate, iar acum se seamănă • porumbul. O mare contribuție la executarea la timp și de calitate a acestor lucrări o dau mecanizatorii. Din zori și pînă seara tîrziu, și In multe locuri în schimburi de noapte, ei muncesc neobosit alături de colectiviști pentru a pune baza recoltei din acest an.
Aceste zile sînt hotărîtoare pen

tru succesul însămînțărilor — lucru pe care l-au înțeles marea majoritate a mecanizatorilor. în fie
care gospodărie colectivă și de stat, mecanizatorii se întrec pentru a face toate lucrările la timp și de calitate. Zilele trecute, la 
G. A. C. Spanțov, regiunea București, în plin oîmp, inginerul agronom și brigadierii felicitau pe tractoriștii din brigada a 8-a de la S. M. T. Ulmeni pentru munca pe care Cu toate că multe zile vremea s-a menținutschimbătoare, tractoriștii Ion Cocîrlă, Radu Nuțu, Dumitru Eniță, Constantin Botezan au stat la marginea tarlalei. Spre a- miază, cînd pă- mîntul se zvînta începeau să lucreze din plin la semănat. Așa au reușit să însă- mînțeze la timp cele 400 ha cu borceag, lucer- nă, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui etc. Acum ei zoresc semănatul porumbului.Sînt numeroase exemple care arată munca harnică și conștiinciozitatea tractoriștilor în executarea lucrărilor. Tractoriștii de la S.M.T. 23 August, regiunea Dobro- gea, sînt prețuiți de membrii gospodăriilor colective pe care le deservesc. Hotărîți să dea viață chemării' lansate cu prilejul consfătuirii pe regiuhe a mecanizatorilor, ei și-au organizat temeinic munca, au lucrat intens, folosind din plin timpul prielnic și capacitatea mașinilor. Ca urmare, gospodăriile colective din raza S.M.T. 23 August au reușit să termine la timp semănatul culturilor din prima epocă și să însămînțeze mari suprafețe cu porumb. După prima săptămînă de la începerea campaniei, conducerea stațiunii și organizația de partid au analizat în- tr-o ședință de lucru cu toți șefii de brigadă modul cum se îndeplinește planul de măsuri stabilit cu privire la grăbirea lucrărilor agricole de primăvară. Cu acest prilej a reieșit că mecanizatori ca Vasile Ene și Iulian Candidatu de la Dulcești, Menât Abladern ri Devlet Neamgeadin de la Vînători, Petre Colțeanu, Nicolae Mușat, Marin Panait de la Pecineaga, Gh. Ungureanu și Gh. Pîrvulescu de la Moșneni și alții, folosind fiecare oră bună de lucru, au semănat zilnic suprafețe mult mai mari decît norma stabilită. în fiecare regiune, raion și gospodărie sînt numeroși mecanizatori care depășesc viteza de lucru planificată, execută semănatul la un înalt nivel agrotehnic.La obținerea acestor realizări o contribuție însemnată o dau gospodăriile colective. Colectiviștii și mecanizatorii muncesc, umăr la umăr, cu hărnicie și pricepere, pentru terminarea grabnică a lu-

crărilor agricole de primăvară. Consiliile de conducere ale gospodăriilor colective asigură din vreme sămînța la capătul tarlalelor și repartizează pe mașini pe cei mai destoinici colectiviști.Sînt însă gospodării colective în care, deși S.M.T.-urile au repartizat un număr suficient de tractoare, s-au semănat suprafețe cu mult sub posibilități. Care sînt cauzele rezultatelor diferite la semănat ? în timp ce la gospodăriile fruntașe munca este bine organizată, s-au folosit zilele bune de lucru, însă- mînțîndu-se pe porțiunile de teren zvîntate, la gospodăriile rămase în urmă nu s-a urmărit cu atenție starea terenului, așteptîndu-se zvîntarea acestuia pe întreaga suprafață, nu s-au folosit tractoarele și mașinile cu întreaga capacitate de lucru. într-una din zilele trecute, la G.A.C. Nicolești, raionul Rm. Sărat, din cauză că nu se făcuse aprovizionarea din vreme cu carburanți, iar cîțiva tractoriști lipseau de

Lucrări biografice 
și memorialistice

în aceste zile, în librării, cititorii
pot găsi o serie de lucrări despre 
viața și activitatea lui V. I. Lenin, 
Printre ele se numără „V. I .Lenin. 
Biograiie". In afară de datele bio
grafice ale marelui învățător și con
ducător al proletariatului internațio
nal, în paginile cărții sînt incluse 
amintiri ale contemporanilor și to
varășilor săf de luptă, precum și un 
mare număr de ilustrații. Au apărut, 
de asemenea, lucrarea : „V. L
Lenin. Scurtă schiță biografică* 
șl volumul „Amintiri" de V. I. 
Babușkin. In Editura pentru literatură 
universală se află sub tipar „Po
vestiri despre Lenin", o nouă carte 
care evocă figura lui Vladimir llici. 
Din cuprinsul ei fac parte : „Caietul 
albastru“, povestire de E. Kazakie- 
vici, „Există un asemenea partid“, 
însemnări memorialistice de E. Drab- 
kina și „Lenin stă de vorbă cu Ame
rica“ de S. Dangulov — povestiri 
despre întîlnirile lui Lenin, imediat 
după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, cu personalități din Ame
rica.

Preocuparea 
noastră-calitatea

Brigada noastră lucrează de 9 ani 
pe terenurile G.A.C. Lanurile. Ne-am 
străduit tot timpul să executăm lucrări 
de calitate pentru a obține astfel pro
ducții sporite la hectar. Anul trecut, 
cu toate c-a fost secetă, gospodăria a 
obținut cite 3554 kg porumb boabe la 
hectar. Anul acesta vrem ca producția 
să fie și mai mare. Am terminat se
mănatul culturilor din epoca întîia și 
acum lucrăm la însămînțatul porum
bului. Pe aproape ■jumătate din supra
fața de 660 ha destinate culturii po
rumbului am și executat semănatul. 
In următoarele 5 zile vom termina se
mănatul pe întreaga suprafață.

Noi știm bine că producția depinde 
de executarea semănatului la timp și 
în cele mai bune condiții agrotehnice. 
La no.l, în Dobrogea, bat viaturi care 
usucă repede terenul. De aceea, de la 
desprimăvărare am executat lucrări de ■ 
întreținere a arăturilor de toamnă, 
pentru a împiedica pierderea apei 
din soL

Zilele trecute, la indicația tovarășu
lui inginer agronom, am început se
mănatul. Mecanizatorii și mînuitorii 
de agregate, instruiți temeinic din 
vreme, se străduiesc să execute semă
natul în rînduri perfect drepte, să 
asigure adîncimea și densitatea stabi
lită. Pentru a nu dăuna calității semă
năturii, tractoarele merg cu viteza co
respunzătoare. Împreună cu tovarășii 
din conducerea gospodăriei controlez 
permanent calitatea semănatului. Con- 
statînd că tractoristul Ilie Neagu lăsa 
porțiuni de teren nelucrate cu grapa 
reglabilă, l-am pus să refacă lucra
rea, iar seara am convocat o ședință 
în cadrul căreia ceilalți mecanizatori 
l-au criticat aspru. Acum toți cei 11 
tractoriști execută numai lucrări de 
calitate, respectînd cu strictețe indica
țiile inginerului agronom. In acest fel " 
asigurăm o calitate bună a semănatu
lui, ceea ce va contribui la obținerea 
unei producții sporite de porumb,

IORDACHE CHIOVEANU 
șeful brigăzii a IX-a de tractoare 

de la S.M.T. Topralsar

Printre mecanizatorii fruntași de la S.M.T. Lehliu se află șl Tudor Coman, 
care lucrează pe tarlalele G.A.C. Nucetu, din raionul Lehliu. El și-a realizat pînă 
acum 80 la sută din planul campaniei agricole de primăvară, executînd numai 
lucrări de bună calitate. Acum, împreună cu ceilalți mecanizatori din brigadă, 
lucrează la semănatul porumbului. (Foto : A. Carlojan)

In Capitală și în țară au continuat 
să aibă loc vineri’ numeroase mani
festări culfural-artistice consacrate a- 
niversării a 93 de ani de la nașterea 
■lui Vladimir llici Lenin.

„Triumful ideilor marxism-leninismu- 
lui" s-a Intitulat simpozionul organizat 
de Comitetul de stat pentru cultură și 
Artă în sala Ateneului R. P. Romîne, 
prezidat de acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar prim al Academiei R. P. Ro
mîne. Au vorbit acad. Gheorghe Mihoc, 
despre „Leninismul și progresul știin
ței"; Demosfene Botez, membru co
respondent al Academiei R. P. Romîne, 
președintele Consiliului pentru răspîn-

direa cunoștințelor cultural-știînțifice, 
despre „Lenin și cultura“; prof. univ. 
Cosfin Murgescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, despre „I- 
deile atotbiruitoare ale leninismului 
triumfă“. In încheiere a urmat un pro
gram artistic susținut de actori de la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ și so
liști ai Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne.

★

Expuneri despre viața și opera lui 
Lenin au mai avut loo la Casa de 
cultură a tineretului „Grivița Roșie", 
la uzinele „Electronica", Uzinele 
„Vulcan“, Atelierele „9 Mai", ș.a.

lucru, mai multe tractoare stăteau degeaba. în aceste condiții nu-i de mirare că în gospodăria colectivă respectivă semănatul a întîrziat.Executarea semănatului în- tr-un timp cît mai scurt este o sarcină de mare răspundere a mecanizatorilor. De hărnicia și conștiinciozitatea lor depinde în mare măsură realizarea acestei lucrări la timp și la un nivel a- grotehnic superior. Pentru ca să se realizeze și să se depășească viteza zilnică planificată la semănat, este necesar ca zi de zi consiliile agricole locale, împreună cu conducerile S.M.T., să urmărească felul cum se execută lucrările agricole, să deplaseze operativ tractoarele și mașinile de la unitățile care termină semănatul la cele rămase în urmă.Pentru obținerea unor recolte bogate este necesar să se a- corde cea mai mare atenție calității lucrărilor. Or, acest lucru este hotărît în primul rînd, de tractoriști. îndeosebi la semănatul porumbului — principala cultură care se însămînțează acum — ei trebuie să lucreze sub îndrumarea directă a inginerilor agronomi pentru realizarea densității stabilite, îngroparea seminței la adîn- cimea optimă și executarea unor rînduri drepte pentru a se putea prăși mecanic.Conducerilor de gospodării, de stat și colective, specialiștilor li se cere să organizeze și să repartizeze cu multă chibzuială forțele și mijloacele de lucru, să urmărească cu perseverență executarea semănatului la timpul optim. Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, consiliile agricole trebuie să considere executarea la timp și de bună calitate a însămînțării porumbului și. a celorlalte culturi ca o sarcină de cea mai mare importanță și să ia măsurile politice și organizatorice necesare pentru înfăptuirea lor.Mecanizatori ! Organizați-vă cît mai bine munca. Folosiți întreaga capacitate de lucru a tractoarelor și mașinilor, pentru executarea lucrărilor agricole la timp și la un înalt nivel agrotehnic, pentru obținerea unei recolte bogate în acest an.

? 
colectiviști !->

Cu toate forțele
->

la timp
a însămîntărifor! Au semănat 40 la sută

din suprafața destinată porumbului
Pa tarlalele gospo

dăriilor agricole co
lective din raionul 
Zimnicea are loc o 
însuflețită întrecere 
pentru terminarea la 
vreme a însămînțării -destinată culturii po- 
porumbului. Cu aju- rumbului. Fruntașe sînt 
torul mecanizatorilor gospodăriile agricole

de'la S.M.T. Ulmuleț/ colective din comuna- 
colectiviștil au și în- 
■sămințat 8 500 hec
tare, ceea ce re
prezintă peste 40 la 
sută din suprafața

le Viișoara și Cerve- 
nia, care au însămîn- 
țat 60 la sută, respea- 
tiv 58 la sută din su
prafața repartizată a. 
cestei culturi.

COMAN FLORICÄ 
coresp. voluntar

Manifestări în țarăSimpozionul a fost urmat de prezentarea filmului „Amintiri despre Lenin".TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Ieri după-amiază la cinematograful „Filimon Sîrbu” din Timișoara, peste 1 000 de tineri au participat la jurnalul vorbit dedicat zilei de naștere a lui Vladimir llici Lenin.Cei prezenți au ascultat cuvîntări ale lui V. I. Lenin imprimate pe plăci și au vizionat filmul „Vladimir llici Lenin".
★PLOIEȘTI. — La Ploiești s-a ținut simpozionul : „Triumful ideilor marrist-leniniste”, la care au luat cuvîntul acad. Remus Răduleț, prof, univ. dr. Constantin Gh. Dumitriu și scriitorul Mihail Novicov.

■ABACĂU. — La clubul Fabricii de piele și încălțăminte „Partizanul“ din orașul Bacău a avut loc un jurnal vorbit pe tema „Să-r cunoaștem pe Lenin", care a cuprins fragmente din diferite lucrări beletristice, precum și din operele scrise de Vladimir llici. La cinematograful „Tineretului” se prezintă un ciclu de fit me consacrat vieții și activității lui Lenin, printre care „Prima zi și ultima perioadă de ilegalitate a lui V. I. Lenin”, „Momente a trei revoluții” și altele.CONSTANȚA. — La Cinematograful „Farul" din Mangalia a rulat filmul „La începutul secolului“, consacrat marelui învățător al proletariatului. în următoarele zile, filmul va fi prezentat și în orașele Constanța, Tulcea, Medgidia, precum și în comunele Săcele, Istria, Sinoe, Sarichioi, Slava-Rusă și în altele din raionul Istria.La un mare număr de cinematografe sătești din raioanele Adamclisi și Negru Vodă rulează în aceste zile filmele .Amintiri despre Lenin" și „Sub steagul Marelui Octombrie".Căminele culturale din Năvodari, Agigea, Ovidiu, „Mihai Dumitru“ din Constanța și altele au pregătit montajul literar „Sub Lenin“, pe care îl vor lele acestea pe scenele țile respective.(Foto : Gh. Vințllă)

Oameni ea mîini dt aut
cu un

la

Carnet de întrecere

(Continuare în pag. II-a)

steagul lui prezenta zi- din localită-

cu care discutasem mai

de lucru sau în sertarele de scule
C. MORARU

cînd ne mai desparte 
pînă la sărbătoarea lui 

în fabrică domnește 
noi

Țesătorîa „Răscoala din 1907" din Capitală. Colectivul întreprin
derii realizează produse de bună calitate în diferite culori și desene. 
In fotografie : muncitorul Dumitru Alexandru manevrează urzeala pen
tru a ii introdusă în aparatul de vopsit. (Foto : Agerpres)

Luminile PloIeștluluL

Denumirea U- 
zinel „Balanța" 
din Sibiu este 
poate destul 
de semnificativă 
pentru a exem
plifica speciali
zarea el. Se pro
duc aici balanțe 
etalon de 2 kg, 
cînfare dinamo- 
mefrice de 3 kg 
și o suită de 

cele cu o capa-alte cînfare pînă 
citate da cînfărir© de 200 de tone. Ceea 
ce reține atenția vizitatorului uzinei este 
afîf varietatea sortimentelor de cîntare 
cît și sensibilitatea și precizia lor. Să 
luăm, de exemplu, balanța etalon de 2 
kg capacitate. Dacă spunem că este 
sensibilă la greutatea unui fir de păr 
e încă puțin. Este de ajuns ca ușa în
căperii în care ea funcționează să fie 
deschisă și balanța dă semne de... ner
vozitate.

Vorbind despre asemenea balanțe și 
cîntare sensibile nu poți să nu te gîn- 
dești la oamenii care le produc. In 
marea lor majoritate aceștia au o înal
tă calificare, au — cum se mai spune 
•— mîini de aur, sînt adevărafi artiști în 
meseria lor.

...Primăvara aceasta a bătut cu înfîr- 
ziere și la ușa sibienilor. Anotimpul 
mult așteptat a pătruns însă la vreme 
în atelierele secției sculărie a Uzi
nelor „Balanța“.

— Se spune că numai o rîndunică nu 
aduce primăvara. Noi »Infern 86, ml-a 
spus, mai în glumă, mai în serios, un 
rectificator zilele acestea cînd am 
vizitat sculăria uzinei. Șl-a desfăcut larg 
brațele dorind pe semne să cuprindă cu 
ele întreaga hală a atelierului, cu oarne.

nil de acolo — suflu nou, nu alta. Ca 
mîine îl avem în prag pa 1 Mai șl vrem 
să-i facem o primire, pe cinste I

Atelierul poate fi asemuit 
laborator. Și aceasta din două motive. 
Clădirea este nouă, spațioasă, cu gea
murile mari, prin care pătrunde din bel
șug lumina. Curățenie — ca în... far
macie.

Alături de bancul de lucru al matrl- 
ferului Dumitru Popa am văzut un gra
fic în care sînt trecute 86 de nume, e- 
fectivul sculăriei. Nu mi-a fost greu să 
aflu tîlcul graficului.

— Prlvi|i-le. Lîngă mașina aceea de 
găurit care lucrează cu o precizie de

microni mai sînt alte frei mașini de 
găurit, Ne folosim cu toții de ele. Pen
tru întreținerea lor răspundem, de ase
menea, cu toții. După grafic se vede 
cine se ocupă de curățenia și întreține
rea lor în fiecare zi.

Dacă se respectă graficul? Nu încape 
nici o îndoială — e literă de lege. 
Mașinile de găurit strălucesc de curate 
ce sînt.

Atelierul sculăriei poate fi identificat 
cu un laborator și pentru că aici 
se caută soluții noi, oamenii sînt în- 
tr-o permanentă cercetare, explo
rează și apoi aplică metodele și proce
deele avansate de muncă, pro
pun soluții tehnice care aduc multe .fo
loase colectivului uzinei. Sculerii nu 
numai că îșl potrivesc pasul cu noul în 
tehnică, dar vor ca el înșiși s-o ducă 
înainte pe drumuri nebăfătorlfe.

Am văzut un om trebăluind la un 
panou ce-a fost dat jos de pe locul 
unde fusese așezat. Se Intitula: „Grafic 
de îmbunătățiri tehnologice“. In iarnă, 
după dezbaterea cifrelor de plan pe 
1963, cînd el a fost afișat, sculerii s-au 
gîndit că nu-i vor mai face nici un re
tuș. Doar rubricile albe rămîneau să-i 
fie completate „la zi“. Cu litere de-o 
șchioapă fusese scris alături angajamen. 
tul sculerilor pentru anul 1963: „Fieca
re sculer să propună și să aplice o 
inovație sau raționalizare“, lată că a- 
cum aceste rînduri nu mai făceau față 
realității din secție. Angajamentul fu
sese îndeplinit.

— Ehei Atunci era iarnă. V-am spus 
doar că primăvara n-o aduce o singură 
rîndunică. Acțiunea s-a bucurat de-o 
largă participare și, vedeți, în cinstea 
lui 1 Mai, sîntem nevoiți să ne revi
zuim angajamentul — ne-a spus același 
rectificator 
înainte.

Acum — 
puțin timp 
1 Mai - 
o activitate însuflețită. Se caută 
soluții pentru înlocuirea la unele repe
re a metalului cu masele plastice, pen
tru introducerea în continuare a unor 
îmbunătățiri constructive și tehnologice.

— Poftim — și un matrițer îți întinde 
mîndru o piesă. Numai la acest reper, 
care e un capac de protecție, au fost 
aduse în ultimul timp trei îmbunătățiri.

în munca lor sculerii au un prieten 
încercat și de nădejde: cartea tehnică. 
E de-ajuns să-ți arunci ochii pe bancu
rile

Un nou șantier 
de locuințe în Capitală

Ieri a fost deschis în Capitală, pe 
șoseaua Olteniței, un nou șantier de 
locuințe. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii de construc- 
ții-montaje nr. 3 din cadrul Direc
ției generale de construcții-montaje 
a S.P.C. au început săpăturile la 
fundațiile primelor trei blocuri. Noul 
microraion va cuprinde un număr de 
20 de blocuri, cu 8 și 9 etaje, cu un 
total de peste 2000 de apartamente. 
Tot aici se vor construi o școală, 
un dispensar de circumscripție și un 
complex comercial din clădiri sepa
rate.

Avionul utilitar —
I.A.R. 818

în țara noastră a fost realizat un 
nou avion utilitar — I.A.R. 818. 
Principalele caracteristici tehnice 
ale avionului sînt : raza de acțiune 
500—1000 km, rularea la decolare 
80—100 m, iar la aterizare 30—60 
m, viteza maximă 185 km pe oră. 
Cabina, izolată termic și acustic și 
bine climatizată, permite utilizarea 
avionului în bune condiții de con
fort tot timpul anului. Avionul este 
construit pentru scopuri agricole și 
sanitare, dar poate fi utilizat și ca 
avion de transport, poștă etc. De 
asemenea, el poate satisface misiu
nile aviației sportive de remorcat 
planoare, parașutare de colete sau 
oameni, precum și prospecțiuni ge
ologice, conducerea pescuitului etc.

Printr-o înlocuire ușoară a echipa
mentelor specifice poate trece repede 
de la o misiune la alta, fără modifi
cări structurale și fără să necesite 
pentru aceasta utilaje complicate. 
Începînd din acest an aviația utili
tară va fi dotată cu asemenea a- 
parate de zbor. (Agerpres)
Seminar științific studențesc

Astăzi și mîine la București, Iași și 
Timișoara se desfășoară lucrările ce
lui de-al 3-lea seminar științific stu
dențesc. Vor fi prezentate lucrări 
consacrate contribuției cercurilor 
științifice studențești la rezolvarea 
unor probleme practice. La seminar 
participă cadre didactice și studenți 
de la Institutele politehnice din 
București, Timișoara, Iași, Brașov, 
Galați, Cluj, Institutul de mine din 
Petroșeni, Institutul de construcții 
din București, institutele agronomice 
din Cluj, Craiova, Iași, Timișoara și 
Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași.

Descoperiri arheologice
SFÎNTU GHEORGHE (coresp. 

„Scînteii ). — Specialiștii muzeului 
din Sfîntu Gheorghe în colaborare 
cu institutul arheologic al Academiei 
R. P. Romîne și cu muzeul din 
Cristur au descoperit, în urma cerce
tărilor efectuate la Filiaș, urmele unei 
așezări din secolele 7 și 8 înaintea 
erei noastre. S-au găsit 6 bordee 
dreptunghiulare cu cuptoare din les
pezi de piatră și un bogat material : 
articole ceramice, unelte de os și de 
fier și unelte de tors din lut.
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Aprecieri ale lui V. I. Lenin cu privire
la Inpta masi

Numeroasele referiri la Romînia în
tâlnite în operele lui Vladimir Ilici 
Lenin relevă interesul cu care genia
lul conducător al proletariatului inter
national urmărea evenimentele socia
le, economice, politice clin țara noa
stră, lupta revoluționară a poporului 
muncitor.

în mod firesc, răscoăla țăranilor din 
1907 a atras atenția lui V. I. Lenin. 
Aceasta se desprinde din „Caiete des
pre imperialism", în care el relev.a 
remarca făcută de S. Schilder, în. 
cartea „Tendințele dezvoltării eco
nomiei mondiale“ : „Răscoala țărani
lor din Romînia din 1907 (primăvara) 
a jucat același rol în ceea ce privește 
îmbunătățirea situației lor ca revolu
ția din 1905—1907 în Rusia".

Felul cum a privit V. 1. Lenin a- 
cest moment important al luptei țără
nimii se desprinde și din notările sale 
făcute pe textul proiectului de rezo
luție intitulat „Împotriva prigonirilor 
din Romînia“, propus de delegația ro- 
mînă la ședința plenară a Congresului 
de la Stuttgart al Internaționalei a 
II-a, din 24 august 1907. în acest pro
iect, prin care delegația reprezentan
ților sindicatelor și cercurilor socia
liste din Romînia urmărea să infor
meze Biroul socialist Internațional a- 
supra politicii de exterminare pe care 
guvernul din Romînia a dezlănțuit-o 
împotriva poporului muncitor, se ară
ta, printre altele : „...după ce a masa
crat mii de țărani, împinși pe neno
rocita cale a revoltei, de către regi
mul de apăsare și exploatare fără mar
gini, el (guvernul — n. r.) s-a nă
pustit acum asupra organizațiilor 
muncitorești, sindicale și socialiste...“ 
în volumul al XVI-lea al Operelor 
complete ale lui Lenin apărut în 
limba rusă se arată, pe baza docu-

lor muncitoare
mentelor, că întrucît traducerile în 
cele trei limbi nu erau identice, Le
nin, care se afla la Congres, a făcut 
corecturi la textul german în care 
se spunea : „...prin regimul de opri
mări și de exploatare, ele (masele — 
n. r.) sînt împinse pe calea funestă a 
răscoalei". Vladimir Ilici Lenin a. 
subliniat cuvintele „den unheil
vollen Weg“ („calea funestă"), a 
pus pe margine semne de excla
mare și de întrebare și a scris : „Auf 
den Weg einer leider misslungenen“ 
(„pe calea unei (răscoale) care din 
păcate a eșuat“ — n.r.). Adnotările fă
cute de Lenin reliefează aprecierea 
pozitivă pe care el a dat-o căii revolu
ționare alese de țărănimea romînă.

Nu numai că V. I. Lenin a urmărit 
desfășurarea evenimentelor social-poli- 
tice din Romînia, dar a avut unele le
gături directe cu fruntașii mișcării 
muncitorești și sindicale din țara noa
stră, fapt confirmat de scrisoarea a- 
dresată în anul 1911 de Lenin lui I. C. 
Frimu.

Demascînd caracterul reacționar al 
claselor dominante din vechea Romînie, 
în cuvîntarea din 27 aprilie (10 mai) 
1917, V. I. Lenin arăta : „Noi soco
tim că capitaliștii germani sînt tîlhari 
de aceeași speță cu capitaliștii ruși, 
englezi, francezi etc., iar împăratul 
Wilhelm un tîlhar încoronat de a- 
ceeași speță cu Nikolai al II-lea și cu 
monarhii Angliei, Italiei, Romîniei și 
cu toți ceilalți“.

Avîntul mișcării muncitorești din 
Romînia, însuflețită în lupta sa de 
exemplul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, a fost remarcat de 
V. I, Lenin într-o serie de articole și

din Romînia
cuvîntări. în articolul „O lecție dure
roasă, dar necesară“, de exemplu, el 
subliniază : „Văpaia insurecției prole
tare a cuprins Finlanda. Flăcările s-au 
extins și asupra Romîniei“.

Arătînd poziția claselor dominante 
din Romînia, Lenin preciza în cuvin
tarea rostită în 1921 Ia cel de-al 
IV-lea Congres general al muncitori
lor din industria de confecții din Ru
sia : „...nu trebuie să uităm că’clasele 
guvernante din Romînia și din Jolonia 
se află într-o situație care poate fi 
considerată ca fiind aproape absolut 
desperată. Ambele țări sînt vîndute cu 
ridicata și cu amănuntul capitaliștilor 
străini. Falimentul lor este inevitabil”, 
în continuare, Lenin aprecia că, în 
contrast cu situația claselor exploata
toare : „Mișcarea revoluționară a mun
citorilor și țăranilor este în continuă 
creștere“.

Ferm convins de creșterea Influen
ței luptei maselor muncitoare, a tână
rului stat sovietic asupra evoluției e- 
venimentelor internaționale, Lenin 
sublinia la Conferința organizației 
Moscova a P.C. (b) din Rusia : „Dacă 
aruncăm o privire asupra situației in
ternaționale, aceasta nu face decît să 
ne întărească credința în victorie.

în toate statele dușmane nouă 
cresc forțele care ne sînt prietene. De 
pildă în statele mici — Finlanda, Le
tonia, Polonia, Romînia“.

Aprecierile lui V. I. Lenin cu pri
vire la Romînia constituie un îndrep
tar în studierea unor momente istorice 
importante din trecutul clasei munci
toare, al poporului nostru.

GH. C.
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Vedere din hala de mașini grele a Uzinei constructoare de ma
șini Reșița. (Foto : M. Andreescu)

Realizări însemnate în producție
Pe SCOTt DIN TOATĂ ȚARA

„Despre Vladimir Ilici Lenin“ 
o nouă culegere de amintiri

în ajunul celei de-a 93-a aniver
sări a zilei de naștere a lui V. I. 
Lenin, Editura de Stat pentru, lite
ratură politică din Moscova a pre
gătit pentru tipar o nouă culegere 
de amintiri „Despre Vladimir Ilici 
Lenin“, cate cuprinde aproape un 
sfert de veac — anii 1900—1922,

Culegerea a fost întocmită de un 
grup de vechi bolșevici, printre 
cate F. N, Petrov, E. D. Stasova, 
M, L. Sulimova, M. V. Fofanova și 
multi alții, sub îngrijirea Institutu
lui de marxism-leninism do pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S

încă din primele pagini, lucra
rea captivează interesul cititorului 
prin bogăția de aspecte inedite 
din viața și multilaterala activitate 
a lui Vladimir Ilici. Amintirile sînt 
deschise de F. N. Petrov, veteran 
al Partidului Bolșevic din 1896, 
care îl descrie pe Ilici așa cum l-a 
cunoscut la întoarcerea lui din exi
lul siberian. Parcurgînd cartea, îl 
întîlnești apoi pe Ilici la Geneva, 
aplecat deasupra unor manuscrise, 
la tribuna Congresului III al 
P.M.S.D.R., în vagonul unul tren el
vețian sau la o discuție filozofică 
la Paris, la ședința Sovietului de 
deputați ai muncitorilor din Peters
burg în 1905, în zilele premergă
toare Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Smolnîi anunțînd so
lemn nașterea statului sovietic, 
printre muncitorii de la uzinele

Obuhov, sau la tribuna Internațio
nalei a III-a comunistă.

Treptat, rîndurlle cărții contu
rează perioada dintre 1900—1922, 
perioada unei dezvoltări impetuoa
se a mișcării muncitorești revolu
ționare, în cadrul căreia Partidul 
Bolșevic, sub conducerea lui Lenin, 
ocupă locul de avangardă. Pretu
tindeni Ilici ne apare același — 
cu profundul său umanism și mo
destia ce-1 caracterizează, luptă
tor neînfricat pentru puritatea teo
riei marxiste, învățătorul și condu
cătorul proletariatului, „omul care 
vedea mai departe decit toți cei
lalți’ — cum îl descrie veterana 
bolșevică A. O. Prohorova.

Amintirile conțin mărturii pre
țioase ce dezvăluie condițiile în 
care Lenin și-a scris unele din lu
crările sale. Așa, de exemplu, N. M. 
Polonski își amintește cum a fost pu
blicat în gazeta „Soțial-Demokrat", 
articolul lui Vladimir Ilici „în me
moria lui Herzen“. Muncitorul elec
trician V. EbIu, atras din inițiativa 
lui Lenin în componența Comite
tului „GOELRO*, își amintește des
pre istoria corespondenței din
tre Lenin și savantul american 
Steinmetz, în 1922.

Alți autori își amintesc despre 
înflăaâratele cuvîntări ale lui 
Lenin, cuvîntări care dintr-o pri
cină sau alta n-au fost înregistrate. 
De pildă, cuvîntarea Ini Ulei la șe
dința C.C. al partidului din Ianua

rie 1918 este reprodusă din amin
tirea veteranului bolșevic M. N. 
Kokovihln.

Cu emoție parcurgi, de aseme
nea, rîndurlle lui N. K. Krupskaia 
care îl înfățișează pe Lenin în 
zilele Revoluției din Octombrie ; 
îl vedem părăsind casa conspira
tivă din Vîborg și îndreptîndu-se 
spre Smolnîi, statul major al Re
voluției. Sau îl vedem înconjurat 
de marinari și soldați în clipele 
cînd „Aurora“ vestește nașterea 
primului stat socialist din lume.

S. R. Farman nl-1 înfățișează pe 
Lenin la tribuna Congresului IV al 
Internaționalei Comuniste. Rapor
tul lui Lenin este ascultat cu un 
deosebit interes... El vorbește des
pre tînărul stat sovietic, despre 
greutățile nemăsurate pe care le-a 
întîmpinat în cei 5 ani de existență, 
despre sarcinile lui viitoare, accen- 
tuînd îndeosebi asupra dezvoltării 
industriei grele. „Cu cîtă putere 
răsunau cuvintele lui Lenin, subli
niază Farman. Mi le voi aminti 
toată viața".

Noua lucrare „Despre Vladimir 
Ilici Lenin“ îmbogățește tezaurul 
bibliografiei marxist-lenlniste, lu
minează și mai puternic chipul 
veșnic viu în amintirea oamenilor 
muncii de pretutindeni al înteme
ietorului primului stat socialist din 
lume.

A. MUNTEANU 
Moeoova.

Am urmărit cu mult interes dezbaterea inițiată în ultimul timp de „Scînteia” cu privire la aplicarea pe scară tot mai largă a tehnologiei modeme în turnătoriile unor uzine constructoare de mașini. Referin- du-mă la aceste dezbateri aș vrea să arăt că și în sectorul forje al uzinei noastre ne orientăm ferm mai ales spre matrițarea pieselor, procedeu tehnologic eficace și economic. Este concludent să arătăm că realizarea pieselor matrițate, cu adausuri minime de prelucrare, ne-a adus în anul 1962 — în afară de reducerea timpilor de prelucrare — o economie de peste 100 tone oțel laminat.în prezent, în uzina noastră din totalul reperelor forjate necesare tractorului de serie se matrițează aproximativ 97 la sută, din care 70 la sută în matrițe cu locașuri multiple. Acest procedeu este foarte a- vantajos. Iată un exemplu. Prin trecerea coroanei mari a tractorului de Ia preforjarea la liber la matrițare, s-a obținut o creștere a productivității muncii cu peste 30 la sută și o reducere a consumului de laminate de 8 kg la fiecare bucată. Pornind de la experiența noastră considerăm că și în alte uzine unde există ciocane matrițoare ar trebui să se treacă mai hotărît la forjarea în matrițe cu locașuri multiple.Printre procedeele noi aplicate în uzina noastră se numără și cel de matrițare prin extruziune, care se realizează într-o matriță închisă, unde curgerea materialului se face, datorită presării, pe lîngă poanson, în aceeași direcție cu înaintarea lui sau în sens contrar. Folosind acest fel de matrițare, obținem piese fără bavuri, cu orificii, dacă este necesar, pe toată lungimea piesei. Configurația pieselor forjate astfel este foarte apropiată de cea finală, operațiile de prelucrare prin așchiere fiind minime. în sectorul nostru de forje se realizează după tehnologiile modeme prin extruziune patru repere importante, printre care pi-

Colectivul fabricii de 
țevi „Republica” din 
Capitală. întî.mpină ziua 
de 1 Mai cu însemnate 
succese în producție. 
De la începutul anului 
și pînă acum s-au pro
dus aproape HUO tone 
de laminate finite peste 
plan. Indicele calității 
acestora a fost îmbu
nătățit cu 1,3 la sută 
față de cel planificat. 
Economiile peste plan 
realizate în această pe
rioadă sînt de 1500 000 
lei.

Pentru colectivul în

treprinderii, sărbători
rea în acest an a zilei 
de 1 Mai coincide cu 
aniversarea a 25 de ani 
de la înființarea fabri
cii. în anii puterii popu
lare, condițiile de mun
că și de viață s-au 
schimbat radical ; iar 
protecția muncii stă în 
atenția conducerii în
treprinderii. S-au creat 
condiții optime pentru 
continua ridicare a ni
velului nostru profesio
nal și cultural.

Pentru a marca acea

stă aniversare, ieri au 
început în fabrică lu
crările unei sesiuni spe
ciale tehnico-științifice. 
La sesiune participă 
delegați ai Ministerului 
Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini și ai 
diferitelor întreprinderi 
din Capitală și din țară, 
reprezentanți ai C.S.P., 
Academiei R.P. Romîne 
și ai altor instituții și 
organizații centrale.

N. COSTACHE, mun
citor, I. BOGHEAN, 
tehnician.

Școala de mecanici agricoli din comuna Potreștl, regiunea Hune
doara. Un grup de elevi la ora de practică de mecanică șl conducere, 
sub îndrumarea maistrului Nicolae Mitran. (Foto i Agerpres)

COLORANȚI PENTRU INDUSTRIA 
MĂTĂSII. în țesătoriiJe de mătase se 
folosesc tot mai mult coloranfil rezis- 
tenji, care asigură produselor o calitate 
superioară. Astfel, la țesăturile 
din viscoză s-a extins Imprimarea 
cu coloranfi reacfivi, ale căror nuanțe 
rămîn la fel de vii ș| după spălări re
petate. De asemenea, s-a extins vopsi
rea țesăturilor sub presiune, iar la im
primarea țesăturilor din relon sînt folo
siți coloranți acizi și de dispersie, ro- 
zistenți la spălare și lumină.

In primul trimestru al anului au fost 
realizate cantități importante de țesă
turi pentru sezonul de vară, vopsite sau 
imprimate cu noii coloranfi.

ARTICOLE PENTRU PESCARI. O- 
dată cu sosirea sezonului, muncitorii 
din fabricile producătoare s-au îngrijit 
să livreze magazinelor de specialitate 
noi articole pentru pescari. Dintre ele 
amintim noile modele de suporturi pen
tru undițe, juvelnice, linguri de pescuit, 
plutitoare din mase plastice etc. In cu- 
rînd vor mai apare ți alte articole.

3 370 000 LEI ECONOMII. Petroliștii 
din schela de extracție Craiova au 
extras de la începutul acestui an 
o însemnată cantitate de țiței peste 
plan. Cu acesta .angajamentul luat 
în cinstea zilei de 1 Mai — prima 
etapă a întrecerii din acest an — a 
lost îndeplinit.

Prin evitarea pierderilor de țiței la 
tratare, reducerea consumului de 
chimicale și îmbunătățirea factorului 
de putere la instalațiile electrice, 
colectivul acestei schele petroliere a 
realizat de la începutul anului peste 
3 370 000 lei economii peste plan.

CONSTRUCȚII LA SATE. Anul 
acesta, în satele regiunii Dohrogea se 
lucrează la un număr important de 
obiective social-culturale care se vor 
construi din contribuția voluntară a ce
tățenilor. Printre acestea : 58 cămine 
culturale, 24 școli medii și elementare, 
100 săli de clasă, 5 dispensare sătești fi 
altele. La multe din acestea, lucrările se 
apropie de sfârșit'.

Oameni eu
(Urmare din pag. I-a)

A ® • de aur

șl vel putea întîlnl numeroase lucrări 
tehnice, buni sfătuitori ai muncitorului 
înaintat. Florea Sebe citește acum o 
lucrare e Institutului de documentara 
tehnică: „Construcția șl folosirea cape
telor da găurit multiaxe". Ractiflcaforil 
Ion Dona șl Petra Antonache încearcă 
să descifreze dintr-o altă lucrare con
strucția unei mesa magnetice. Cartea 
este pentru ei, aș zice, un tovarăș apro
piat de muncă. Nu la-a scăpat nici un 
amănunt din materialul documentar gă- 
»lt.

Noul tn producție face casă bună nu
mai cu acela pe care primul In
succes nu-l clintește, ci rămfn mal de
parte cutezători, gtndirea lor creatoa
re filndu-le deschisă la orice adiere a 
eeea ca se numește progres în tehnică.

Sînt. 86 de sculeri i oameni Înain
tați, buni meseriași, capabili să rezolve 
cu succes problema tehnice din cele 
mal complicate. Multe din sculele, dis
pozitivele ori verificatoarele destinate

producjiel uzinei pleacă din sculărle 
fără a mai semăna cu desenul lor de 
execuție. Sculerii le aduc îmbunătățiri. 
Acest lucru se vede și se resimte nu 
numai pe graficul lor, ci mai ales în 
munca secțiilor productive ale uzinei.

Dacă în alte locuri de producție din 
uzină realizările ce se obțin în între
cere, acum în zilele premergătoare Iul 
1 Mal, se exprimă prin indici de depă
șire a sarcinilor de plan, aici, la sculă
ri« — locul de care depinde Intrarea 
la timp în producție a produselor uzi
nei, mijloacele tehnice noi, avansate, 
prin care se vor realiza — ele se 
concretizează tn îmbunătățirile tehno
logice aduse fabricației, prin contribu
ția adusă la perfecționarea procesului 
de producția tn toate secțiile fabricii. 
După cum am văzul din graficul secției, 
revizuirea angajamentului pe întregul 
an nu s-a făcut numai penfru că atelie
rul trebuia primenit odată cu sosirea 
anotimpului frumos, cl penfru că cel 
86 de muncitori au adus la locul lo-r 
de muncă primăvara mai devreme decît 
a sosif ea tn oraș.

metode modeme denionul planetar. Numai la acesta se obține, în comparație cu vechea metodă de forjare în matrițe, o creștere a productivității muncii de peste 25 la sută în secțiile prelucrătoare și o reducere a consumului de laminate de 3 kg pe bucată. Patru repere executate după acest procedeu este, firește, puțin. Dacă ar fi existat o preocupare mai mare din partea conducerii secției și a serviciilor de concepție a uzinei, sigur că s-ar fi putut face mai mult în această direcție.Este un lucru important că noi am trecut la matrițarea pinioanelor cu dantură. Presarea la cald a danturii pinioanelor ne-a dat multă bătaie de cap. Dar noi am ținut seama că, în comparație cu procedeele obișnuite de execuție prin așchiere, matrițarea prezintă avantaje foarte mari. în primul rînd, structura metalului la roțile dințate obținute prin presare se caracterizează prin- tr-o distribuție favorabilă a fibraju- lui, ceea ce asigură calități superioare de rezistență a danturii în punctele de angrenare. în secțiile de prelucrare productivitatea muncii sporește între 10—15 la sută, iar economiile la laminate se ridică între 20—45 la sută, în funcție de for- jutorul serviciilor de concepție, la ma și mărimea roții dințate.Asigurarea utilajelor și

necesită o debitare corectă a materialului.în vederea obținerii unei productivități sporite la matrițare se introduc în forje presele rapide, cu excentric și manivelă denumite maxi- prese. Asemenea utilaje sînt folosite și în uzina noastră. Cu toate că sintern abia la început — și, deci, a- vem puțină experiență — putem spune totuși că avantajele tehnico- economice ale noii tehnologii sînt deosebit de mari. De ce ? Greutatea pieselor forjate scade datorită reducerii înclinațiilor de forjare, permi- țîndu-se apropierea formei piesei de cea finită. Productivitatea muncii crește în comparație cu sistemul de prelucrare pe ciocane cu 5-10la sută ; în plus, efortul fizic depus de muncitor se reduce la minimum. Sigur că forjarea pe maxi-prese poate duce la o creștere și mai mare a productivității muncii. Acest lucru este condiționat însă de încălzirea semifabricatelor.în uzina noastră s-a trecut, cu a-

matrițaretru sectoarele calde, care să le asigure SDV-uri de calitate și la timp.Uzina noastră colaborează strîns cu institutele de cercetări. La aplicarea și însușirea metodelor moderne de forjare am fost însă ajutați mai puțin de I.T.C.M.E., I.C.E.M., precum și de Institutul politehnic din Brașov. Am fi bucuroși dacă oamenii de știință, cercetătorii ne-ar ajuta să rezolvăm problema privitoare la îmbunătățirea calității blocurilor de matriță și a- ceea a lubriCianților. De mult căutăm să înlocuim uleiul de ungere și răcire a matrițelor pentru a elimina
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proiectarea unor cuptoare de con- Asigurarea utilajelor și S.D.V.- strucție modernă cu o productivi- urilor necesare introducerii tehnolo- fate mare și cu posibilitate de regiei de matrițare a roților dințate glaj a temperaturii. Ar fi indi- n-a ridicat în uzina noastră pröble- cat ca I.T.C.M.E. să treacă la tipi- me deosebite. Matrițarea se reali- zarea cuptoarelor de forje, în .func- zează pe prese cu fricțiune, iar în viitorul apropiat acest procedeu va fi extins și la maxi-prese. întrucît în multe cazuri piriioanele pot fi utilizate prin forjare direct în exploatare, fără a mai fi nevoie să derne de forjare au adus ocontribu- treacă prin alte operații de prelu- ție de seamă proiectanții și specia- crare, eficacitatea aplicării noii teh- liștii din sectoarele de concepție. Ei nologii iese și mai mult în evidență, au proiectat tn cele mai multe ca- Ea se poate extinde cu succes mai ales la uzinele de mașini agricole.Trebuie să se țină seama însă că ziune și a danturii pinioanelor. trecerea la matrițarea de precizie

ție de utilajele pe care trebuie să le deservească, ținînd cont de dimensiunile fabricatelor, de combustibilul folosit și de alți factori.La introducerea procedeelor mo-
zurî, operativ, dispozitivele și sculele necesare matrițării prin extru-în uzină s-a creat o sculărie pen-

gazele ce se produc prin ardere. Căutările noastre n-au fost pînă a- cum încununate de succes ; aceasta și pentru că n-am găsit prea mult sprijin și din partea unor cercetători și oameni de știință.în acest an ne străduim să facem noi pași în extinderea forjării pe maxi-prese. Ne propunem ca pînă la sfîrșitul anului cel puțin 15 repere să fie produse după acest procedeu. De asemenea, cu ajutorul serviciului metalurg-șef din uzină vom experimenta matrițarea danturii la pinioa- nele cilindrice și vom extinde încălzirea prin inducție la încă 15 repere de la tractor.Cu sprijinul mai activ al unor secții și servicii de concepție din uzină, colectivul sectorului forje este hotărît să introducă și să extindă larg tehnologia modernă, pentru a putea obține o înaltă productivitate a muncii și piese de cea mai bună calitate,
Ing. VIRGIL BARAȘ 

șeful sectorului forje, Uzinele 
„Tractorul”-Brașov

reușit să scoatem la iveală noi posibilități de a realiza economii prin reutilizarea nisipurilor 1 uzate, pre- ’ cum și prin reducerea consumului de bioxid de carbon, folosind o finisare prin expunere la radiații in- fraroșii a formelor întărite cu bioxid de carbon. Aceste ultime două aspecte noi ale. aplicării metodei sînt încă în. stadiu experimental, urmărindu-se să se obțină rezultate economice cît mai mari.Turnarea pieselor în cochile este una din metodele larg aplicate în turnătoriile uzinei noastre. Atît turnătoria de oțel cît și cea de fontă au aplicat cu succes această metodă. Roți de vagonet de toate dimensiunile, contragreutăți și alte piese se toarnă exclusiv în cochile. în prezent este în stadiu de definitivare varianta' optimă de turnare a roților motrice de tractor. Se a- preciază că numai la acest reper, la profilul actual, se va obține o economie de aproximativ 10 tone oțelcolectivele lichid și un spor însemnat de productivitate a muncii la turnare și prelucrare. Ne propunem să extindem această metodă la un număr din ce în ce mai mare de repere, deoarece propria noastră experiență ne-a dovedit că este deosebit de avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic.Mergînd pe aceeași linie în concepția tehnologică a turnării pieselor din oțel, au fost experimentate anul trecut diferite rețete de amestecuri exoterme pentru căptu- șirea maselotelor. Convingîndu-se de avantajele tehnico-economice, muncitorii din turnătoria de oțel aplică tot mai larg această metodă în producție. Numai la turnarea unui reper de la troliul de intervenție S 80 — cu maselote exoterme — s-a obținut în ultimele 5 luni o economie de peste 40 tone oțel lichid.

Perfecționăm tehnologia de turnareîn ultimul timp, ziarele publicădin ce în ce mai multe articole a- xate pe probleme privind continua îmbunătățire și modernizare a tehnologiei în întreprinderile constructoare de mașini. Acest lucru scoate în evidență marea importanță a muncii tehnologilor din fiecare uzină care alături de întregul colectiv sînt chemați să aducă o contribuție tot mai mare la sporirea productivității muncii, la ridicarea calității produselor și la reducerea prețului lor de. cost. Ca metalurg, firește, mi-a atras mai mult atenția articolul „Orientare fermă spre tehnologia modernă de turnare 1“. Cele arătate în articol sînt deosebit de utile și sîntem de acord întru totul cu părerile autorului : în prezentexistă posibilități de a se păși și mai ferm, cu rezultate și mai bune, pe calea promovării metodelor moderne de turnare.Uzina noastră, prinsale de tehnologi, a căutat să se încadreze în orientarea generală de promovare a tehnologiei modeme în procesul de producție, să introducă și să extindă cele mai adecvate metode și procedee tehnologice noi. La turnătoria de oțel se desfășoară o largă acțiune de extindere a unor metode care și-au dovedit viabilitatea și au fost însușite de cadrele de turnători-forma- tori. Demn de relevat este că turnarea pieselor în amestecuri întărite cu bioxid de carbon s-a extins pînă în prezent la aproape 75 la sută din întreaga producție de piese turnate din oțel ; această metodă este pe cale de a fi extinsă și în turnătoria de fontă, unde se experimentează în prezent aplicarea unor vopsele antiaderente pentru forme.Preocupîndu-ne de aplicarea pe scară tot mai largă a metodei, am

Deși profilul actual al producției uzinei nu permite aplicarea metodei de formare mecanică în turnătorii, neavînd producție constantă de serie, totuși proiectanții și tehnologii uzinei caută să rezolve această problemă, ținînd seama de condițiile noastre concrete. în acest scop au fost proiectate două dispozitive- agregat pentru 'formarea mecanică a contragreutăților de la unitățile de pompaj și a miezurilor de la roțile motrice de tractor. Se apreciază că sporul de productivitate obținut prin introducerea în producție a acestor dispozitive va permite micșorarea prețului de cost cu cel puțin 15 la sută.Activitatea tehnologică a cuprins și latura elaborării metalului în condiții îmbunătățite. Noile norme pentru elaborarea oțelului austeni- tic-manganos destinat blindajelor morilor de ciment, precum și elaborarea diferitelor mărci de fonte cu grafit nodular constituie și primele rezultate în această direcție. Butucii principali și intermediari de la unitățile de pompaj de 12 tone, matrițele pentru ambutizare, șteclurile, precum și multe repere de S.D.V.-uri de dimensiuni mari destinate forjei s-au turnat și se toarnă din fontă cu grafit nodular, înlocuindu-se prin aceasta oțelurile carbon sau slab aliate, mai scumpe.Am arătat doar cîteva aspecte din activitatea noastră pentru extinderea tehnologiei moderne în turnătorii. Cerințele progresului tehnic impun să mergem și mai hotărît pe această cale, pentru a spori continuu volumul de piese turnate prin metode modeme. Aceasta este acum problema nr. 1 care stă în fața tehnologilor noștri.
Ing. VASILE CONSTANTIN 
adjunct al metalurgulul-șef 
Uzinele „Vulcan”-București



Nr. 5868

(Foto I Agerpfes)

Vizita bătrînei doamne
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Sîntem contemporanii unor mari ac
tori și dorim, firește, să-i vedem inter- 
pretînd roluri pe măsura posibilităților fiecare replică pe care interpreta

F. DÜRRENMATT

de
Pagin-i din 

muncifo-

Examenele nu sînt departe... Sala de lectură a bibliotecii centrale 
a Institutului de Științe Economice „V. I. Lenin“ este lrecventată în 
această perioadă de tot mai mulți studenți.

(Foto : Gh. Vințllă)

(din „Gazeta literară” nr. 10 (475)

cu 
maistrul Nițescu spu- 
de echipă : ,,într-un 
gata, Dușmănescule. 
după asta trebuie să 

Și ei

masiv șl

în bază, 
noroi te 
ea 1 Să-l 

manlocuri

'W^întul de răsărit, după ce scapă 
de coama dealurilor, își poar

tă suilul înghețat peste cîm- 
pia aplecată în straturi spre albia 
Trotușului, apoi ocolește printre co
loanele și platformele înalte și bi- 
ciuie cu vrășmășie fețele oamenilor 
pe care îi întîlnește sus pe schele. 
Cu cît se coooață vreunul mai sus, 
cu atîta îl plesnește mai fără milă 
vîntul. Oamenii din echipa lui Duș- 
mănescu, care lucrează la consoli
darea stîlpilor metalici, la peste 
treizeci de stînjeni înălțime, își su
flă cu rîndul în palmele înghețate, 
pe toți șase îi ustură pielea mîini- 
lor înroșite și încleștate pe sculele 
reci. Treaba însă trebuie terminată 
într-un ceas. L-a- auzit fiecare 
urechile lui pe 
nîndu-i șefului 
ceas să fie 
Grăbește-te că 
începem ridicarea coloanei, 
îi dau zor să termine într-un ceas...

La picioarele stîlpilor, coloana 
zace lungită la pămînt ca un uriaș 
răpus. Numeri vreo patruzeci de 
pași dacă-i mergi în voie de la cap 
la cap. jumătatea dinspre stîlpi e 
umflată ciudos, încă o dată cît pri
ma jumătate. Stă sprijinită pe du
lapii groși și cască spre oamenii 
care se învîrtesc în jurul ei, deschi
de 6pre ei multe guri lacome, mîn- 
jite cu noroi și acoperite cu un strat 
gros de rugină. Parc-ar vrea să-1 
înghită, parc-ar fi un căpcăun. E o 
coloană uriașă, un colos 
impunător.

— Asta a intrat la apă 
nea Vasile 1 O fi stat și în 
pomenești 1 Ia uite ce e pe 
cureți bine ilănșile la 
înainte de a-i pune capacele 1 — 
îi spune inginerul Manea maistrului 
Nițescu, dînd cu piciorul într-o 
gaură murdară. Altfel n-o să țină la 
probă, să știi 1 — urmează el gros 
țlntindu-1 pe Nițescu cu privirea.

— Fiți lără grijă, tovarășe Ingi
ner — răspunde Nițescu încruntat, 
cu ochii în pămînt. „Numai de 
asta nu-mi arde mie acuma. Eu nu 
știu cum să încep mai repede ridi
carea și dumitale îți pasă de cu
rățatul manlocurilor. Ce, asta e 
treabă de monteor 1 ? Asta o s-o 
facă vreun lăcătuș d-ai mei, cu răb
dare, mai la urmă. S-o săltăm 
întîi între stîlpi, și vedem noi ce-i 
mai facem“.

— Trebuie curățate, nea Vasile, 
mal zice o dată Manea, care a sim
țit împotrivirea mută a meșterului, 
și-l țintește mereu cu privirea, fără 
să clipească. Dacă n-o să ție Ia 
probă, o s-o desfacem din nou și-o 
să ne pierdem vremea. Știi și dum- 

> neata că stăm rău cu planul...
Nițescu ridică ochii spre el bui

mac. „Ce dracu, ai înțeles și la ce 
mă gîndesc 1 î Ce-i tot tragi înainte 
cu ștersul și curățatul manlocurilor 1 
Vorbești ca și cum coloana ar ii ri
dicată gata 1" — îi aruncă el în 
gînd supărîndu-se de-a binelea. 
Dar numaidecît își revine. Sclipirea 
cenușie a privirii lui Manea îi amin
tește ceva, ceva de care a uitat cu 
totul... Și se face dintr-o dată alt 
om, mai înțelegător, prea înțe
legător.

— N-avețl nici o grijă, tovarășe 
inginer. O să pun oamenii să le cu
rețe imediat ce lungim platformele
— îl asigură el pe Manea. După 
cum s-a îndreptat vremea șl dac-o 
ține tot așa, cu tot vîntul ăsta ne
norocit care ne usucă și ne bășică 
buzele, înti-o săptămînă venim la zi 
cu lucrările. Garantez eu pentru 
aeta să știți. Uite, vă promit că pînă 
nu venim la zi cu lucrările nici nu 
iau concediu.

— De asta pot să te asigur șl eu
— mormăie Manea parcă în glumă, 
dar rămîne iără urmă de zîmbet pe 
față.

Nițescu se uită la coloană tngîn- 
durat, zăpăcit de vorbele lui Ma
nea. „Acuma o ii glumit sau n-o fi 
glumit ?“

TUDOR ARGHEZI

Bunadimineața,

Bunădimineața, Primăvară ! 
proaspătă te-ntorci în țară, 
fragedă și ea întinerită.

AI
Iar 
Tu 
In țara din răspîntii verzi, fii binevenită. 
Te aștepta cu cofa plină 
De rouă nouă și lumină.
Te-ntîmpină-n cămașa de in șl borangic, 
Tivită cu chenare de iederă și spic, 
Pe poale cu garoafe și cu văpăi de mac, 
De boance și crăițe și-albastre flori de ac, 
împodobită toată, de marea sărbătoare, 
In așteptarea-n luncă a scumpei surioare. 
Purtată-n umăr, cofa ți-o pleacă pîn-la gură, 
8ă iei, ca-n sărutare, din ea, o sorbitură.

Băușl destule lacrimi într-altă primăvară, 
Din ciutura cu sînge și-aghlazma lor amară. 
Țl-au semănat in cale, aminte să-ți aduci, 
Fămintul cu morminte șl cu păduri de cruci.

Dă-1 mina, copilandră de-a pururea fecioară, 
Că vă-ntîlnițl depline, acum întîla oară, 
La început de vremuri, nădejdi șl învieri, 
Două-nflorlri de muguri șl două primăveri.

Romanul „Martor în constelații” este inspirat din viața unui 
mare șantier, unde se ridică o rafinărie modernă de petrol. Tînărul 
inginer Nicolae Ceafalan, care a sosit recent pe acest șantier, face 
din prima zi cunoștință cu oamenii și asistă la ridicarea ultimei co
loane a rafinăriei. Fragmentul pe care îl reproducem reflectă un 
aspect al muncii constructorilor petroliști, în mijlocul cărora ingi
nerul Ceafalan începe să-și desfășoare activitatea.

Lucrează de mulți 
ani pe șantier 
împreună cu Ma
nea și încă nu știe 
cînd glumește și cînd nu glumește 
șeful lui. In altele a mai răzbit el 
să-1 priceapă, însă în asta nu. De-o 
pildă, adineaurea : dacă i-ar ii 
spus altul despre manlocuri și dacă 
l-ar fi pisat a doua oară, Nițescu 
l-ar fi repezit așa cum știe el și cum 
se zice între constructori, cu zefle
mea : „Du-te, măi frate, și vezi-ți 
treburile dumitale 1 Ai ajuns și tu 

ION RUSE

de 
să

(Desen de N. POPESCU)

mă-nveți acuma meserie 1 7 Du-te și 
nu mai mă’ bate la cap. Nu vezi 
că am îmbătrînit ridicînd la co
loane 17 Nu vezi că numărul lor 
mi-a luat-o înaintea anilor pe care-i 
am ?" Așa i-ar fi spus, așa cum 
le-a aruncat el inginerilor aflați 
doar în trecere prin șantier. Ce dacă 
erau ingineri ? S-au speriat la greu 
și-au rupt-o la fugă. Insă lui Ma
nea, lui Manea n-ai îndrăzni nici
odată să-i spună așa ceva. Manea 
știe meserie și nu e nici el de ieri 
de-alaltăieri aici, nu ridică nici el 
pentru prima dată o coloană. Nu
mai amîndoi cîte au ridicat... Numai 
ei amîndoi... Vine și-l iscodește însă 
mereu înainte 
ai fixat stîlpii. 
legat scripeții, 
granice, cine 
corele ? 1“ Și-1 
te pînă ce se lămurește el cu 
Așa cum a venit și astăzi. Pe 
ii vorbește despre alte lucruri, 
cînd ridicarea e gata făcută.
cum a făcut și astăzi. Insă Nițescu

de ridicare : „Cum 
nea Vasile, cum ai 
ce echipe ai pus la 
supraveghează an- 

întoarce și-l răsuceș- 
țoate. 
urmă 
ca 
Așa

Carnet cultural

știe că gîndul lui 
Manea e numai la 
ridicarea coloanei. 
Cu o săptămînă 

cînd începe ■ pregătirea, 
devine tăcut. Și Nițescu știe 
Asta a uitat el astăzi și s-a 
degeaba, asta și-a adus 
el astăzi și s-a înmuiat.

înainte;
Manea 
de ce...
înfuriat 
aminte
Nu-i arde lui Manea de manlocuri 
astăzi, cum nu-mi arde nici mie 1 De 
ridicare îi arde. D-aia stă lîngă co
loană și-i cîntărește din cînd în cînd 
greutatea cu ochii. însă vorbește des-

pre manlocuri 1 „Hm, vorbește des
pre manlocuri și gîndul lui e la co
loană 1’ Dar cu plecarea mea în 
concediu ce-o fi vrut să zică 1 ? Al 
dracu să fiu dacă-i cer concediu 
pă anu ăsta 1 Chiar dacă ne-o ține 
și de anul nou aici... Lasă că-1 văz 
eu dacă stă aici cu mine. Că nici el 
nu l-a luat pînă acuma...

i

că s-a certat cu aproape toți 
cu care a lucrat mal înainte, 

că la mînie e rău de gură. Dar 
știe și că e în stare să stea o

JrVgT anea se depărtează tăcut de Ni- 
^▼Js.țescu. El își cunoaște mal bine 
maistrul. își dă seama că nu e în 
apele lui. îl știe țîfnos și arțăgos, îl 
știe 
șefii 
Știe 
mai 
săptămînă întreagă ziua șl noaptea 
cu toate echipele ca să termine o 
lucrare. După asta e gata să se la 
în colț cu oricine pentru drepturile 
oamenilor lui. N-ar renunța la Ni
țescu pentru niai un maistru din 
lume. Așa cum 4 el, oamenii lui îl 
iubesc. El, Manea, la început l-a

SCÎNTE1A

Interesului arăta) de 
oamenii muncii de diferite 
vîrsta șl profesiuni pentru 
trecutul de luptă al parti
dului și pentru realizările 
obținute de poporul nos
tru în desăvîrșirea con
strucției socialiste îi răs
pund șl ciclurile 
conferințe : „1
istoria mișcării 
reșfi“ și „Sub soarele Re
publicii — viitorul lumi
nos al patriei noastre", 
organizate de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-șființifice, 
care se vor deschide luna 
aceasta.

„Pa urmele marilor 
descoperiri geografice" 
se intitulează ciclul de 
conferințe organizat în 
colaborare cu Institutul de 
geologie-geoqrafie al A- 

Și totuși îl verifică. Se 
e mai bine dacă-1 veri- 
dacă se supără Nițes- 
dacă îl bombăne în 

glumă și

uită lung 
leagă de

care

coboare 
acolo să

oamenii... 
supravegheze

coboare toți...

controlat, l-a verificat, l-a răsverifi- 
cat, dar s-a convins curînd că e co
rect și conștiincios. Are în el toată 
încrederea.
gîndește că 
fică... Chiar 
cu... Chiar 
gînd... Că aicea nu e de 
nici de supărare...

Manea se oprește și se 
la cablurile de oțel care 
mijloc trupul lucios al colosului, se 
uită la cablurile groase cît degetul 
mare, petrecute jos pe sub cîrligul 
uriaș și înfășurate fiecare pe cîie-un 
scripete, sus, între stîlpii metalici, de 
unde-<cobaară,-:-mlădioas-e, -pe sub 
scripeții fixați la baza stîlpilor și se 
înfășoară strîns pe tamburul grani- 
celor. O să rezistați oare? — le în
treabă el parcă, iscodindu-le, și se 
întoarce către cablurile lungi 
formează ancorele oblice .întinzîn- 
du-se peste restul construcțiilor și 
înfigîndu-se în pămînt undeva, în 
puncte îndepărtate, prinse acolo în 
blocuri de beton. O să rezistați 
oaie ? O să rezistați oaie, măi fla
ts ? E ultima coloană caie tiebuie 
ridicată, e ultima coloană la insta
lația asta, la constelația asta — se 
gîndește Manea. Și iai bate uisuz 
cu picioiul înti-o guiă muidaiă a 
colosului, ca și cum și-ar vărsa toa
tă grija pe el și i-ar zice : „Numai 
tu ești de vină 1" Peste un sfert de 
ceas, oamenii din echipa lui Duș- 
mănescu semnalizează cu brațele că 
au terminat. își descing centurile de 
siguranță și s-apucă să coboare. 
Nițescu se uită la ceasornicul de 
buzunar.

— A ținut un ceas și zece minute 
•— mormăie mulțumit. Dați dispozi
ție să începem ? îl întreabă el pe 
Manea.

— Stai să
— Las doi 

scripeții.
— Nu... să
Nițescu face niște semne. Oame

nii din echipa lui Dușmănescu alu
necă în jos unul cîte unul și unul 
după altul, ca niște marinari de la 
pînzele corăbiei. Ultimul coboară 
Dușmănescu, cu fața înroșită 
ochii injectați.

— Ia spune, mă Ghiță — se 
propie Nițescu de el prietenește.

— E gata, meștere...
— .Mă, e gata ? Nu mal e ceva 

nestrîns ? Ai controlat tot?
— E gata, meștere...
— Mă, să nu pățim 

ani cînd ni s-a răsucit 
cauza ancorei. Știi că 
dem șl doi oameni.

— Nu pățim, meștere — îl asigură 
Dușmănescu suflîndu-și nasul 
putere. E gata... Răspund eu 
asta...

— Bine, măi Ghiță, se sucește 
tescu pe călcîie. Pe urmă începe să 
împartă dispoziții șeiilor de echipă 
din jurul lui : — Mihăilă, ia-ți echi
pa și treci la granice. Așteptați a- 
colo dispozițiile mele. Tu, Ghiță, 
du-te și încălzește-ți oamenii la 
barăci. Vii cu ei peste o jumătate 
de ceas și schimbi echipa lui Mihăi
lă. Gherasime, tu cu echipa ajutați 
coloana cu răngile să alunece spre 
stîlpi. Tu ia-ți oamenii, Serafime, și 
împarte-i să supravegheze ancore
le... Dușmănescule, unde ești ? Aha, 
ești aici. Emil... caută-1 pe Emil, și 
să țineți legătura cu mine. Stați 
pe-aproape. Poate e nevoie și de 
altceva. Poate se ivește ceva nepre
văzut...

Invîrtindu-se în loc, ca să observa 
cum îl sînt respectate dispozițiile, 
Nițescu întîlnește privirea nemulțu
mită și învinsă a lui Serafim. Sera
fim a greșit acu doi ani cînd s-a 
slăbit ancora și s-a răsucit stîlpul... 
Da, da, Serafim a greșit. însă atunci 
nu supraveghease Serafim ancore
le. Atunci el învîrtea la un granic. 
Uitîndu-3e la Serafim, acuma, Nițes-

Și

a-

(Continuare în pag. a IV-a 

se deschide, de aseme
nea, ciclul „Cultura șl arfa 
în slujba păcii".

în cadrul unor simpo
zioane șl expuneri din ci
clurile : „Să cunoaștem 
lumea înconjurătoare", 
„Electronica în slujba o- 
mului", „Din lirica ro- 
mînească contemporană", 
publicul larg va face cu
noștință cu noile cu
ceriri ale științei și feh-

cademiei R. P. Romine, 
în sala Dalles vor avea 
ioc expuneri despre pri
mele călătorii în jurul 
coastelor vechilor conti
nente, despre descoperi
rea Americii de către eu
ropeni și a drumului spre 
Indii, despre expedițiile 
la poli, despre aportul 
unor savanji romîni din 
trecut, ca Emil Racoviță, 
precum și contribuția pe 
care o aduc astăzi oame- . nicii în diferite domenii, 
nii de știință din țara cu va'lori artistice de 
noastră la noile explorări seamă, 
geografice.

Luna aceasta, acad. C. 
Daicoviciu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj, va ține o con
ferință în deschiderea 
ciclului „Pagini din isto
ria artei universale" care 
va avea loc în sala 
Dalles. în sala Dalles

La acesta manifestări 
vor lua cuvîntul persona
lități ale viefiî noastre 
știinjitice șl culturale. Ex
punerile vor fi ilustrate cu 
materiale intuitive, dia- 
filme, hărfi, filme docu
mentare și artistice puse 
la dispozifio de Arhiva 
națională de filme.

CenaciuK „Miiiail Exninescu**

Pe lingă Casa de cultură a studen
ților din București și revista „Viața 
studențească" își desfășoară activita
tea un cenaclu literar purtînd nu
mele lui Mihail Eminescu. Membrii 
cenaclului studențesc organizează 
periodic seri de poezie pentru cole
gii lor din facultăți. Ei au avut, de 
asemenea, cu prilejul unei vizite fă
cute la Iași, un schimb de expe
riență cu membrii cenaclului de pe 
lingă casa de cultură a tineretului și 
studenților de acolo.
Concert la căminul cultural

Orchestra de muzică populară 
„Doina Olteniei" a Filarmonicii de 
stat din Craiova a prezentat de au
rind un concert în sala căminului 
cultural din comuna Stoina, raionul 
Filiași. Programul a cuprins cîntece 
populare interpretate de soliști vo
cali și instrumentiști, acompaniați de 
orchestră.

Scurt bilanț

ln primele trei luni ale anului, ar
tiști ai Teatrului Regional București 
au fost oaspeți ai oamenilor muncii 
din Drăgănești-Vlașca, Oltenița, Slo
bozia, Alexeni, Fundulea, Potlogi, 
Crețești, Chirnogi, Fierbinți, Curcani, 
Giurgiu, Turnu Măgurele, Lița, Leh- 
liu, Cervenia. Ei au prezentat spec
tacole cu piesele „Iașii în Carnaval" 
și „Millo director" de V. Alecsandri, 
„Războiul" de C. Goldoni, „Mateiaș 
gîscarul" de Moricz Szigmond, „Mie
lul turbat“ de A. Baranga, „îndrăz
neala" de Gh. Vlad, care au fost vi
zionate de peste 7 000 spectatori.

Impresii de călătorie

în cadrul „Zilei tînărului proiec
tant" a avut loc zilele acestea la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul 30 Decembrie un montaj li- 
terar-muzical cu tema : „Impresii din 
călătorii peste hotare“. Cu ajutorul 
unor diafilme s-au prezentat imagini 
din U.R.S.S., R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Chineză, Japonia.

A urmat un concurs cu tema „Re
cunoașteți instrumentul ?" ale cărui 
premii au constat in discuri micro.

ca acu 
stîlpul 
era să pier-

doi 
din

Artiști amatori din comuna Breaza, raionul Cîmpulung Moldovenesc, regiunea Suceava, înaintea in
trării pe scenă.

neroase" și pînă la disprețul tăios cu 
care miliardara își dictează condițiile, 

__ _____ ___ 2J ‘ ' p o 
lor. Iată de ce o nouă apariție a Aurei rostește face mai insuportabilă „binefa- 
Buzescu — mult prea rar distribuită în 
ultima vreme — a fost așteptată cu 
deosebit interes. „Bătrîna doamnă" pe 
care o întruchipează în spectacolul de 
față adună într-un singur personaj — e- 
vident, simbolic — rapacitatea imperia
listă, nepăsarea pentru soarta oameni
lor, cinismul, depravarea. Miliardara 
Clara Zachanassian, epavă compusă 
parcă numai din proteze, stăpînește cu 
banii ei o lume, mînjind, terfelind și 
schilodind tot ce atinge. Ea descinde 
într-un orășel sărac ca să se răzbune 
pe fostul logodnic care, în tinerețe, a 
părăsit-o cu un copil mic, preferind o 
nevastă cu zestre. Acum, Clara are pu
terea și e decisă să „transforme lumea 
într-un bordel". Tirgul propus e net : 
un miliard dăruit orașului dacă cineva 
îl ucide pe Alfred Ill.

Bineînțeles, în prima clipă oferta e 
respinsă cu demnitate. Dar „cucoana 
bătrînă" are timp să aștepte, căci ea 
deține toate frînele de care depinde 
viața economică a orașului. Și rezisten
ța scade pe zi ce trece. Alfred își ci
tește condamnarea ____________
în ochii concetățeni-
lor săi, în împrumu- t-> 7
turiie și cumpără- "e scenele teatrelor

falsul umanitarism, decla-

consideră el — îi împinge inevi-

turiie pe care aceș- _______________
tia le fac în contul
donației ce se va plăti cu o viață de 
om. Aluzie la înrobitorul „ajutor ame
rican“ aruncat ca un laț de gîtul po
poarelor mici ? Probabil. Vor accepta 
iocuitorii orașului Güllen afacerea ori
bilă care li se propune ? Da, o vor 
accepta, răspunde Dürrenmatt sceptic, 
și nu numai că o vor accepta, dar îi 
vor găsi și justificări morale, o vor îm
podobi cu aureola dreptății.

Astfel, după ce a dezvăluit cruzimea 
unei orînduiri în care totul se vinde și 
se cumpără, după ce a ironizat dema
gogia politică a „civilizației occidenta
le“, precum și — în persoana Profeso
rului 
rativ și laș, dramaturgul ajunge la con
cluzii dintre cele mai pesimiste. Sără
cia 
tabil pe toți oamenii la pervertire ; ei 
sînt prea slabi ca să reziste ispitei au
rului. Iar nenumăratele imoralități „mă
runte" izvorîte din setea de bani — a 
lui Ill, care și-a renegat iubita ca să-și 
facă o „situație", a giillenezilor care-1 
vînd acum — toate acestea nasc și în
trețin o imoralitate uriașă, înspăimîntă- 
toare, care — personificată în bătrina 
miliardară — apasă și otrăvește fără 
putință de salvare întreaga societate 
burgheză. Firește că noi, care construim 
o altă lume, pu putem împărtăși punc
tul de vedere filozofic al autorului, 
convingerea că răul ar fi un dat inse
parabil al existenței omenești. Publicul 
nostru reține însă conținutul obiectiv al 
piesei, adevărurile tragice despre con
tradicțiile societății capitaliste rostite 
de un scriitor care privește lucid în 
jurul său. Spre punerea în lumină a a- 
cestor adevăruri obiective a fost orien
tat de altfel spectacolul prezentat de 
Teatrul Național, în regia lui Moni 
Ghelerter.

In primul rînd, însăși „bătrîna doam
nă" și ceea ce reprezintă ea. Cu marea 
putere de caracterizare pe care o po
sedă, Aura Buzescu face din acest per
sonaj o statuie înghețată a egoismului, 
a calculului inuman și a „banului pe
șin“. Tinerii actori au mult de învățat 
din măiestria artistei de a da relief cu- 
vîntului, de a transforma cuvîhtul în 
acțiune scenică. De la tonul ademeni
tor, dar metalic, al promisiunilor „ge

ill
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cerea" revărsată asupra orașului da 
Clara Zachanassian, adăugîndu-i un 
plus de indecență și monstruozitate.

Rolul Clarei Zachanassian va fi in
terpretat și de actrița Elvira Godeanu 
care, cu bogatele sale mijloace artistice, 
va realiza, fără îndoială, o creație .va
loroasă.

Alfred Ill a fost conceput în mod 
just ca un rol tragic. Interpretarea 
meșteșugită a lui Jules Cazaban a avut 
darul de a prezenta o imagine a deru
tei și disperării individului încolțit, 
a individului singur, lipsit de scrupule 
și responsabilități, izbit cu neîndurare de 
mecanism cibernetic într-o societate 
unde „omul e lup față de om“. Dar, 
compătimindu-și de la început prea 
mult personajul, interpretul nu-i dezvă
luie suficient contradicțiile, felul cum 
un mic ticălos devine el însuși victima 
unor relații întemeiate pe ticăloșie. Scena 
în care Ill încearcă să-fugă, dar vede 
cum în jurul său se String töt mai mulți 
giillenezi și se zbate în mijlocul lor, 
deznădăjduit, convins că nu-1 vor lăsa 

să se urce în tren, 
este foarte dramatic 
realizată, actoricește 
și regizoral. Jucînd 
în dublură același 
rol, Matei Alexan

dru a dovedit calități mature, putere de 
interiorizare, deși n-a fost întotdeau
na suficient de nuanțat. El a gradat 
evoluția personajului, a redat plastic nu 
numai stările sufletești, dar și etapele 
gîndirii lui Ill, felul cum în mintea lui 
se formează convingerea că ește con
damnat, iar în actul al treilea a reliefat 
ironia resemnată-și amară la adresa unui 
sistem care -generează mișelia și teroa
rea sub eticheta „libertății absolute a 
persoanei“.

în acord cu sensul și cu stilul pie
sei, cu intenția de a zugrăvi o lume 
sfîșiată de contraste, regizorul Moni 
Ghelerter a construit spectacolul pe al
ternanța și uneori intîlnirea tragicului 
cu grotescul, a notelor comice cu ac
centele sinistre. Latura satirică a ră
mas totuși mai puțin subliniată — și 
aceasta, în bună măsură, din cauza con
turării insuficiente a unor tipuri. Dacă 
remarcăm jocul lui N. Brancomir (în
deosebi discursurile demagogice ale pri
marului, cu fraze lungi rostite comic 
dintr-o răsuflare ; aici se văd avantajele 
unei culturi a vocii care lipsește multor 
actori tineri), Victoria Corciov, Alfred 
Demetriu, momente valoroase în inter
pretarea lui Nicu Dumitriu, Chirii Eco- 
nomu, Ion Henter, Al. Demetriad, 
cuplul realizat de Cosma Brașoveanu 
(dublat de Gh. Popovici-Poenaru) și de 
Mircea Cojan, trebuie spus că unele 
personaje chiar secundare — dar totuși 
importante, pentru că alcătuiesc îm
preună o lume — rămîn șterse : de 
pildă, soția și copiii lui Ill. Emil Liptac 
a depus mari eforturi pentru a compune 
figura profesorului și n-am avea să-i re
proșăm decît că aceste eforturi sînt mult 
prea vizibile. în rolurile succesive a trei 
dintre soții bătrînei miliardare, C. Băr- 
bulescu a purtat trei machiaje diferite, 
dar a avut haz doar în prima apariție. 
Privind în ansamblu, tipologia piesei 
merita lucrată mai bogat, mai incisiv și 
cu mai mult umor. Decorul lui Camillo 
Osorovitz creează atmosferă, unește fan
tezia cu preocuparea de a susține și 
sublinia scenografic ideile piesei, iar Șt. 
Mangoianu a compus — ca și la „Or- 
feu în infern“ — o muzică de scenă 
sugestivă, necesară spectacolului, nu un 
simplu divertisment.

ANDREI BÄLEANU
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Metode noi în oftalmologie
Intr-o scrisoare adresată redacției, to

varășul Alexandru Nițescu, inginer la 
șantierul de construcții Balta Albă din 
București, ne întreabă care sînt progre
sele realizate în ultimul timp în trata
rea unor boli de ochi. Satisfacem a- 
ceastă cerere publicînd articolul de mai 
jos.

în cadrul dezvoltării științelor me
dicale, oftalmologia — ramura care 
se ocupă cu bolile de ochi — se 
află fn plin progres. în ultimii ani, 
mijloacele moderne de cercetare au 
determinat schimbări în concepțiile 
asupra unora dintre bolile care afec
tează vederea, cum sînt : glauco- 
mul, strabismul și deslipirea de re
tină.

Glaucomul este boala de ochi de
numită în termeni populari „apa 
neagră“. în realitate nu este vorba 
de o apă neagră care s-ar forma 
în ochi, ci de faptul că în cazul 
glaucomului pupila rămîne neagră, 
spre deosebire de cataractă, boală 
In care pupila apare de culoare 
albă. Ceea ce caracterizează glau
comul este creșterea tensiunii intra- 
oculare, adică mărirea excesivă a 
presiunii pe care o exercită umoa
rea apoasă din interiorul ochiului 
asupra pereților acestuia. Umoarea 
apoasă din ochi, un lichid asemănă
tor celui aflat în toate țesuturile 
corpului, este produsă de o 
glandă situată în spatele irisu
lui. în mod normal, acest li
chid este eliminat, după ce nutreș
te țesuturile ochiului, prin căile de 
scurgere dintre cornee și iris, in- 
trînd în circulația generală a sînge- 
lul. Acumulîndu-se în cantitate prea 
mare, lichidul apasă asupra pereți
lor ochiului ducînd la distrugerea țe
suturilor și, în primul rînd, a retinei. 
Retina, țesutul nervos care căptu
șește fundul ochiului, are o funcție 
deosebit de importantă: ea înregis
trează cu celulele senzitive imagi
nea obiectelor privite. Prin căile ner
voase care leagă ochiul de creier 
imaginea este transmisă spre scoar
ța cerebrală, unde se formează sen
zația vederii. Odată distrusă, retina 
nu se mai reface, iar funcția ei se 
pierde definitiv. Aceasta este pri
mejdia pe care o Implică glaucomul.

Glaucomul poate avea două as
pecte: congestiv sau cronic. în pri
mul caz, el se manifestă cu simpto- 
me acute — grețuri, vărsături, dureri 
mari de ochi și de cap, scăderea 
simțitoare a vederii. Forma acută 
atrage îndată atenția bolnavului, iar 
dacă tratamentul medicamentos a- 
plicat în primele 7—8 zile de la apa
riție nu duce la scăderea tensiunii 
intraoculare, este necesară o inter
venție chirurgicală pentru a se evita 
pierderea vederii. în forma cronică 
a glaucomului, vederea scade trep
tat, pe nesimțite. Boala este desco
perită întîmplător, cel mai frecvent 
cu ocazia examenului pentru pre
scrierea de ochelari. Dacă această 
descoperire are loc în faza inițială, 
înainte de a se reduce vederea, e- 
fectele bolii pot fi înlăturate prin 
aplicarea tratamentului corespun
zător.

Care sînt cauzele care provoacă 
producerea excesivă a umoare! a- 
poase din ochi și tulbură eliminarea 
ei? Trebuie relevat că discuțiile pur
tate în publicațiile de specialitate și 
la congresele de oftalmologie nu au 
dus încă la stabilirea unui punct 
de vedere unitar. Majoritatea specia
liștilor din Occident încearcă să ex
plice glaucomul prin unele alterați! 
ale ochiului. Școala sovietică de of
talmologie consideră însă că pro
ducerea umorii apoase și eliminarea 
ei sînt reglate, ca și toate celelalte 
funcții ale organismului, de sistemul

GATA Șl TOTUȘI...
„De mai bine de doi ani ne-am 

mutat în noile locuințe de pe Ma
gistrala Nord-Sud — se spune în 
scrisoarea adresată redacției de un 
grup de locatari — și de atunci aș
teptăm deschiderea magazinelor din 
cadrul complexului comercial care 
s-a construit aici". Intr-adevăr, ma
gazinele, gata terminate, stau totuși 
închise de multă vreme. Ne-am in
teresat despre cauza acestei stări 
de lucruri la secția comercială 
a Statului popular raional N. Băl- 
cescu. „Cel mai bine vă puteți 
informa la O.C.L. Alimentara. Noi nu 
prea cunoaștem situația în amănunt 
(/)” — ni s-a spus aici. Directorul 
O.C.L. Alimentara — filiala raionului 
N. Bă'Icescu — a precizat de la înce
put : „Nu sîntem noi de vină de în- 
tîrzierea deschiderii magazinelor. 
Mai mult chiar, planul de desfacere 
al organizației noastre a fost stîn- 
jenit din această cauză. Magazinele 
trebuiau să-și înceapă activitatea încă 
din 1961...".

Am încercat să aflăm mal mult de 
la beneficiarul direct al acestui com
plex — l.A.L. din raionul N. Băl- 
cescu. Dar cel de acolo s-au străduit 
să ne convingă că vinovată este În
treprinderea de construcții de locuin
țe București (I.C.L.B.).

Sînt, în complexul comercial de 
pe Magistrala Nord-Sud, trei mari 
magazine t unul alimentar cu auto
servire (fotografia alăturată), unul de 
legume șl fructe șl altul de desfacere 
a cărnii șl preparatelor de carne. 
Toate sînt înzestrate cu utilajul șl 
mobilierul necesar, pe lingă ele există 
înagazii și depozite. Lipsesc doar 
mărfurile șl vînzătorli. Și totuși, care 
p cauza întîrzierii ?

Discutînd cu reprezentanți al l.A.L., 
'O.C.L., Sfatului popular a! Capitalei, 
ai întreprinderii constructoare, pe 
care l-am întîlnlt într-unul din ma

nervos central șl scoate în evidență 
rolul reflexelor condiționate în re
glarea tonusului ocular. Această 
concepție prezintă o deosebită în
semnătate pentru profilaxia bolii, de
oarece reliefează rolul pe care îl 
poate avea starea de încordare, de 
dezechilibru a sistemului nervos, în 
apariția el. Un factor profilactic im
portant poate fi organizarea de con
troale sistematice în vederea desco
peririi persoanelor care își ignorea
ză boala.

Altă problemă este aceea a com
baterii strabismului, adică a devie
rii unuia dintre ochi de la poziția 
normală, cu atît mai mult cu cît 
în foarte multe cazuri devierea 
ochiului se asociază cu o scădere a 
vederii chiar pînă la valori foarte 
reduse. Aceasta este o consecință a 
faptului că ochiul deviat nu func
ționează corect. Pentru a vedea un

Răspuns la întrebările 
cititorilor

obiect, amîndol ochii trebuie să-și 
îndrepte simultan axele vizuale spre 
obiectul respectiv, iar imaginea lui 
să se formeze pe retinele lor în zone 
perfect corespondente. Dacă din di
ferite motive •— vicii de construcție 
optică, valoare inegală a mușchilor 
motori ai ochilor etc. — ochii nu-și 
pot asocia mișcările, unul dintre 
ochi formează imaginea corect în 
centrul retinei, iar celălalt formează 
o imagine difuză la periferia ei.'Ima- 
ginea difuză nu este recepționată de 
creier, vederea clară a obiectului 
privit fiind asigurată numai de către 
ochiul normal.

în primii ani ai copilăriei, refle
xele normale care asigură vederea 
corectă la ambii ochi, adică vede
rea binoculară, pot suferi modifi
cări. Apar astfel reflexe noi care de
termină stabilirea altor legături vi
zuale intre ochi și mediul înconju
rător, în raport cu poziția asimetrică 
a ochilor. în acest caz, datorită plas
ticității creierului, pierderea parale
lismului celor doi ochi, la început 
intermitentă, poate să se permanen
tizeze și să ducă, la ochiul deviat, 
la scăderea vederii. Prin purtarea de 
ochelari corespunzători de la vîrstă 
fragedă, chiar de la doi ani, și prin 
reeducarea vederii ochiului mai 
slab, prin exerciții cu aparate spe
ciale, pot fi redeșteptate și întărite 
reflexele normale ale vederii bino- 
culare, ochii recăpătîndu-și parale
lismul. în ultimii ani toate clinicile 
de oftalmologie din țara noastră, 
precum și unele unități medicale mai 
mari, au fost înzestrate cu aparate 
speciale cu ajutorul cărora un per
sonal calificat aplică micilor pa- 
cienți acest tratament. Uneori însă, 
cind strabismul este prea pronunțat, 
reducerea unghiului strablc se poa
te obține prlntr-o intervenție chirur
gicală, ceea ce înlesnește mult exer
cițiile pentru recăpătarea vederii 
binoculare. In ce privește combate
rea strabismului — boală care altă
dată nu cunoștea decît soluția chi
rurgicală, și aceasta nesigură de
oarece ochiul lipsit de vedere clară 
nu se asocia cu ochiul normal nici 
după operație — s-au obținut, prin 
reeducarea vederii, rezultate im
portante.

O altă afecțiune a ochiului aflată 
în centrul atenției oftalmologilor este 
„dezlipirea de retină“, adică des
prinderea ei de celelalte membrane 
care formează fundul ochiului. A- 
ceastă afecțiune, care poate pro
voca pierderea vederii, apare în

gazine, am aflat că totul se datorește 
refuzului beneficiarilor de a recep
ționa magazinele. Chiar zilele trecute 
recepția s-a amînat din nou. (în me
dalion : reprezentantul l.A.L. și cel 
al întreprinderii constructoare întoc
mesc un nou proces verbal de ami- 
nare a recepției). A cita amînare în 
timp de doi ani ?

— Constructorul n-a executat re
medierile prevăzute în ultimul pro- 
ces-verbal — ni se explică. De ce nu 
s-au făcut e într-adevâr greu de în
țeles, fiind vorba de lucruri mărunte, 
care n-ar ii luat mai mult de cîteva 
zile...

Sesizări de felul acesta am mai pri
mit la redacție și din partea locata
rilor altor cartiere noi. Pe șoseaua 
Giurgiului, de exemplu, blocurile ia 
al căror parter se află magazinele 
sînt construite abia acum, la urmă, 
după ce s-au înălțat toate celelalte

deosebi la miopi după traumatisme, 
precum șl ca urmare a unor Infla
mați!, degenerescente la bătrînl etc. 
Boala este favorizată de rupturi care 
pot apare în retină. în cele mai mul
te cazuri, datorită progreselor făcute 
de tehnica chirurgicală, dezlipirea 
de retină poate fi vindecată. Ope
rația are drept scop astuparea rup
turii în retină și fixarea retinei de ce
lelalte membrane ale fundului de 
ochi. Aceasta se obține prin forma
rea unei cicatrice în urma aplicării 
unui curent diatermlc pe suprafața 
ochiului în dreptul rupturii.

Metodele de operație se perfec
ționează în continuare, ceea ce 
contribuie la descreșterea număru
lui de cazuri care nu pot fi vinde
cate. Se încearcă, între altele, 
scurtarea globului, pentru ca, după 
coagulare prin dlatermie, retina să 
se poată reaplica mai ușor pe pe
retele exterior al ochiului (sclera). 
Se aplică, de asemenea, plombe 
din material plastic la locul dezli
pirii, pentru înfundarea peretelui' 
ochiului și apropierea acestuia de 
retină. Aceste metode, ca și o me
todă mai nouă — încercuirea globu
lui cu un fir de material sintetic — 
sînt aplicate cu succes și de către 
chirurgii oftalmologi din țara 
noastră.

Atît în cazul dezlipirii de retină, 
cît și al celorlalte două boli, glau
comul și strabismul, atenția trebuie 
îndreptată spre prevenirea unor rup
turi și deslipirea consecutivă a reti
nei. Se impune deci, în primul rînd, 
examinarea atentă a ochiului senil și, 
în special, a ochiului miop. Aceasta 
poate duce la descoperirea unor 
zone în care s-ar putea produce rup
turi. Pentru prevenirea lor, se aplică 
fie coagularea dlatermică a sclerei, 
fie fotocoagularea, adică proiecta
rea pe zona respectivă a retinei, 
prin pupilă, a unui fascicol luminos 
mai intens chiar decît lumina Soare
lui privit direct. Infima arsură ce se 
produce pe fundul ochiului are ace
lași efect ca și operațiile amintite 
mai sus. Fotocoagularea se realizea
ză ușor cu un aparat în care lumina, 
furnizată de o lampă de xenon, este 
puternic concentrată prin interme
diul unui sistem optic și proiectată 
pe fundul ochiului într-un fascicol 
foarte f'n. Aparatul permite și astu
parea unor găuri foarte mici ale re
tinei, cicatrizarea unor focare infec- 
țlocse ne fundul de ochi și uneori 
chiar distrugerea de formații cance
roase incipiente.

O realizare tehnică recentă, care 
permite studierea funcției nervoase 
a retinei, a legăturilor ei cu creierul, 
este electroretinograful. Cu ajutorul 
acestui aparat pot fi înregistrați bio
curenții pe care lumina îi declan
șează în retină, la fel după cum sînt 
înregistiați biocurenții din creier de 
electroencefalograf sau cei din 
inimă de electrocardiograf. Electro- 
retinografia permite determinarea 
unor leziuni fine ale Tetlnei, ale ner
vului optic și stabilirea unor diag
nostice diferențiale de cea mai mare 
însemnătate pentru terapie și prog
nostic.

Unitățile medicale din țara noa
stră dispun de utilaje moderne, iar 
specialiștii se preocupă de folosirea 
cît mai eficientă a noilor metode în 
domeniul oftalmologiei. Este Indicat 
însă ca bolnavul să apeleze la me
dicul oftalmolog din timp, fără a aș
tepta producerea unor efecte irever
sibile, în acest fel putîndu-se obține 
rezultate optime în vindecarea boli
lor șl apărarea vederii.

Conf. unlv. dr. MIRON S. MIRON 
directorul Spitalului de ochi 

din București

blocuri ale marelui ansamblu de aici, 
în cartierele Sergent Nițu și Drumul 
Taberei s-au construit, de asemenea, 
numeroase blocuri ; locatarii s-au 
mutat în apartamente, dar amenaja
rea magazinelor este tărăgănată. Si
tuații asemănătoare întîlnești și în 
alte orașe.

A asigura darea în folosință a 
spațiilor comerciale și a altor unități 
de deservire din noile cartiere în a- 
celași timp cu apartamentele este o 
obligație nu numai a constructorilor, 
ci în primul rînd a comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare, a or
ganelor centrale de resort. Este ne
cesar ca orice rămînere în urmă în 
această privință să fie grabnic recu
perată, ca problemei coordonării lu
crărilor să 1 se acorde importanța cu
venită.

I. PLEAVĂ

LIGNOFOL — UN RIVAI
AL METALELOR NEFEROASE

Lucrătorii Institutului de cercetări 
forestiere din Capitală au reușit să 
realizeze un produs nou —< lignofo
lul, lemn stratificat, densiflcat, care, 
în unele cazuri, poate înlocui cu suc
ces metalelo neferoase. Deși mai ușor 
decît acestea, lignofolul prezintă to
tuși o rezistență mare la tracțiune 
și îndoire. Noul produs se obține din 
furnire do fag impregnate cu rășini 
fenolformaldehidice solubile în apă 
sau alcool, supusa la o presiune de 
150—200 kg f/cm pătrat, la tempe
ratura de 145 grade Celsius.

Lignofolul poate avea o largă în
trebuințare în industria constructoa
re de mașini, în construcțiile navale 
și aeronautice, în industria chimică 
la fabricarea unor recipiente.

INTERFERONUL 
ȘI VIRUSURILE

în urmă cu doi ani, doi medld, 
englezi, Isaacs și Idndenmann, au 
anunțai descoperirea Inierieronukjl, 
o proteină secretată de celulele vil 
atunci cînd trebuie să facă față unei 
invazii viroiice. Anunțarea acestei 
descoperiri a trezit un vru interes 
in cercurile medicale din lumea în
treagă.

Astăzi se poate afirma că inierfa- 
ronul nu atacă direct agenții Infec- 
țioși, dar este în stare să oprească 
acțiunea aproape a tuturor virusuri
lor ; în aceasta constă și diferența 
între interferon și anticorpii elabo
rați de organismul aflat în apărare 
împotriva infecției. Anticorpii, la 
rîndui lor, sînt extrem de speciali
zați Ș' combat numai virusul de a- 
ceeași natură cu acela care a pro
vocat apariția lor.

Inferferonul nu împiedică Intrarea 
virusurilor în celulă, dar el provoacă 
atît de profunde transformări în me
canismele infracelulare încît face 
imposibilă viața intrusului și îl îm
piedică să se înmulțească.

LĂMPI DE MINĂ
CU LUMINISCENȚA

în R. P. Ungară un colectiv de 
cercetători a elaborat proieciul 
unei lămpi de mină cu luminis- 
cență, alimentată cu curent elec
tric de la un generator acționat 
cu aer comprimat. Noul sistem de 
iluminare poate ii folosit cu suc
ces în minele în care atmosfera 
nu permite utilizarea de contacte 
și întrerupătoare, de cabluri elec
trice cu cutii de racord. In inte
riorul lămpii, aerul comprimat, 
debitat prin conductă, pune în 
mișcare rotorul generatorului care 
produce curentul electric necesar 
pentru aprinderea luminiforului 
aplitfat pe pereții lămpii.

UN APARAT DE RADIO 
ORIGINAL.

în Japonia a fost inventat un nou 
tip de aparat de radio de buzunar, 
care funcționează fără baterie, fără 
acumulator și fără curent de la rețea. 
Pentru a-1 pune în funcțiune este 
suficient ca posesorul aparatului să 
acopere cu palma o placă specială 
din material termoplastic legată de 
aparat. Această placă transformă e- 
nergia calorică a palmei în energia 
electrică necesară alimentării apara
tului de radio.

(Urmare din pag. ni-a)

cu vede lntr-o clipă iotul, așa cum 
s-a petrecut. Era în vara aia usca
tă și încinsă cînd n-a căzut nici un 
ștrop de ploaie pe valea asta, cînd 
pămîntul era ars și porumbul mic 
și sfrijit ca pelinul. Cînd fiecare e- 
chipă își căra apă de la izvor cu 
găleata, din ceas în ceas, și oame
nii se îngrămădeau în jurul găleții 
ca nebunii. 11 vede pe Serafim cum 
învîrteșie, învîrtește îmbrăcat nu
mai în chiloți și maieu, cu trupul 
îndoit și iruntea plină de broboane 
mari de sudoare. Unul dintre oame
nii care se află în vîriul stîlpului, 
Ilie Cotoi, face semne către Serafim 
să învîrtească mai încet. Serafim 
ia o mînă de pe manivelă și vrea 
să-și șteargă sudoarea de pe frun
te. O scapă o clipă și pe ailaltă 
și manivela începe să-și învîrtească 
minerul îndărăt, ca o elice. Cablul 
se slăbește într-o secundă, stîlpul 
se răsucește și se înclină pe-o par
te, tras doar de două ancore, cei 
doi oameni din vîrf își pierd echili
brul și sînt aruncați într-o parte de 
zmucitura coloanei. îi privește cum 
Se zbat cu disperare să-și recapete 
echilibrul, atîrnați de mijloc în cen
turile de siguranță, cu groaza înti
părită pe fețe.

— Serafime, se aude Nițescu răc
nind nefiresc. Ce-ai făcut, Serafime ? 
Și-și înfige înnebunit mîinile amîn- 
două în părul cărunt.

Serafim Întinde fără fried labele 
lui păroase să oprească manivela.

— Nuu, urlă Nițescu ca o fiară ră
nită, vrird să-1 oprească.

Manivela plesnește cu putere în 
palmele lui Serafim, îl la și-l ridică 
în sub gata-gata să-1 învîrtească și 
pe el în mișcarea-i nebună... însă 
cablul s-a slăbit și nu mai are pu
tere. Serafim rămîne o vreme sus
pendat, pe urmă cade cu picioarele 
pe pămînt. învîrtește acuma de ma
nivelă înainte, caută să refacă po
ziția stîlpului mai repede. Oamenii 
lui Mihăilă aleargă de la granlcul 
vecin, pe care l-au înțepenit, eă-l 
ajute. Cablul se întinde încet, încet, 
stîlpul se redresează și cel doi oa
meni se atîrnă, își încleștează mîi
nile pe stîlp, își descing tremurind 
centurile din cîrligul care-i leagă de 
stîlp și coboară unul după altul cu 
iuțeală, ca niște maimuțe care se 
fugăresc.

— Acuma urcă-te tu, Serafime, 
rînjește la el Ilie Cotoi, cel mai bun

La Peștera Dîmbovicioara

T1EÆT1R1E • $S si ® m a • ‘Te/ew'ziu/ie
TEATRE : Filarmonica de stat „Geor

ge Enescu“ (Ateneul R.P. Romîne): Con
cert simfonic.' Dirijor : Mircea Basarab
— (orele 20). Teatrul de stat do opereta 
Lysistrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
Vizita bătrînei doamne — (orele 15); Po
veste din Irkuțk — (orele 20). (Sala Stu
dio): Mașina de scris — (orele 15,30); An
cheta — (orele 19,30). Teatrul „c. I. Not
tara“ (Sala Magheru): Ciocîrlia — (orele
19,30).  (Sala Studio): Bucătăreasa — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Sfînta Ioana — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76): Tache, 
Ianke șl Cadîr — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — premieră (orele 
20). (Sala Libertatea): Emil șl detectivii
— (orele 16). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl: Corabia cu un singur pasager
— (orele 19,30). Institutul de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
giale’ (Studioul de teatru — str. 30 De
cembrie nr. 9); Spectacol Shakespeare — 
(orele 20). Teatrul Evreiesc de Stat : 
Soacra șl nora — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase’ (Sala Savoy): 
Ca Ia revistă — (orele 20). (Sala din ca
lea Victoriei 174): Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20). Ansamblul 
do cîntece și dansuri al C.C.S.: Visuri 
îndrăznețe — (orele 20). O.8.T.A. (Sala 
Palatului R.P. Romîne): Concert ex
traordinar de muzică ușoară dat de Ines 
Taddio (Italia), Pețer Hinnen (Elveția) 
și o formație orchestrală vleneză con
dusă de Willy Fantei — (orele 20). Cir
cul de stat: Spectacolul primăverii — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30, 14, 16,30, 19| 21,15). Cum- 
pără-țl un balon — cinemascop: Sala 
Palatului R.P. Romîne (orele 16, seria de 
bilete 737), Republica (8,30; 10,30; 12,30; 
14,30: 16,45; 19, 21,15), București (9; 11; 13, 
15, 17, 19, 21), 1 Mal (10,45; 13; 15,15; 17,45;
20) , Gh. Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21) , 23 August (9; 11; 13,30; 16; 18; 20), 
ștefan cel Mare (10; 12; 15, 17; 19; 21). 
Chiriașul: rulează la cinematografele Ma

E ARGINT
dintre monteurii la înălțime. O să 
stau eu la granlcul tău, Serafime. Ia 
centura I Hai să te vedem 1

Al doilea om, vărul lui Ilie Cotoi, 
se așează fără o vorbă pe dulapul 
de la baza stîlpului, și se uită, se 
uită cu ochii pierduți în pămînt, 
parcă i-ar măsura adîn’cimea. Nu 
mai are în vine nici o putere.

Serafim înțepenește granicul și 
lasă manivela. Ia centura de sigu
ranță din mîinile lui Ilie Cotoi, se 
încinge repede cu ea și începe să 
urce stîlpul care este iarăși drept, 
drept ca luminarea.

— Care mai urcă, mă ? — întrea
bă Nițescu cu glasul schimbat.

Nici unul nu se clintește. Nimeni 
nu vrea să mai urce. E o tăcere grea 
și stînjenitoare.

— Dă-mi centura, Pavele, cere Ni
țescu către omul de la baza stîlpu
lui.

Ilie Cotoi smucește centura din 
mîinile lui Pavel și-l înfruntă cu pri
virea pe Nițescu. „Doar n-o să te 
urci dumneata, meștere ?“ Ilie Cotoi 
măsoară cu ochi sfidători înălțimea 
stîlpului, se încinge și se ia după 
Serafim...

„Tot n-a uitat meșterul’ — of
tează Serafim rămas în loc, și se 
întoarce cu spatele, nemaiputînd 
să-1 privească în ochi.

— Invîrtlțl la granice — dă dis
poziție Nițescu arțăgos, scuturîndu- 
B0 de amintirea neplăcută, și pri
vind în urma lui Serafim : „Și p-ăsta 
îl urmărește. Numai pe el șl pe 
mine“, se gîndește Nițescu cu ne
caz.

Curînd, la urechi te supără scîr- 
țîituri de fire metalice în frecare. 
Roțile dințate ale granicelo; .își îm
bucă cu scrîșnete colții, scîrțîiturile 
se îndesesc prelungjndu-se. ascuțit 
și subțiindu-se ca niște scîncete de 
copil miorlăit.

Nițescu aleargă de la un granlc 
la altul :

— Nu face nimeni nimic fără dis
poziții — strigă el pentru toată lu
mea ; pe urmă se întoarce în goană 
lîngă Manea. Crez că pînă-n 
douășpe o săltăm, tovarășe Inginer 1 
— își dă el cu părerea, răsuflînd 
greu.

Manea îl privește în ochi adînc 
și nu răspunde. Fața i 3-a urîțit și 
glasul ii este aspru cînd îl în
treabă :

— Ai vorbit cu Dușmănescii ?
— E în ordine, tovarășe ingi

ner — îl asigură Nițesou plin de

Una din primele peșteri 
din țara noastră care a atras 
de-a lungul anilor numeroși 
turiști, Dîmbovicioara, se 
bucură șl astăzi de o faimă 
deosebită. Aceasta in ciuda 
faptului că nu este prea mare 
și nici nu posedă concre- 
tiunl deosebit de frumoase, 
cum se Intilnesc în multe 
alte peșteri ale Carpaților 
Apuseni sau din Podișul Me- 
hedințului. Dîmbovicioara 
are însă farmecul ei și este 
mai ales favorizată de așe
zarea sa. Aflată in apropie
rea unui drum de mare a- 
tracție turistică (șoseaua 
Cîmpulung Muscel—Brașov, 
care trece peste pasul Giu- 
vala-Bran, la trei kilometri 
de Podul Dîmboviței), ea este 
ușor accesibilă, un drum lo
cal ducfnd prin satul Dîmbo
vicioara pină la gura peș
terii. Drumul se strecoară 
printre pereții de calcar al 
Cheilor Dîmbovicioarei, care 
oferă o imagine pitorească, 
ei înșiși un obiectiv turis
tic de mare atracție. De alt
fel In zona Podului Dîmbo
viței, . fenomenele carstice 
sînt numeroase șl prezintă 
turiștilor plăcute surprize 
(cheile Ghlmbavulul, cheile 
Dîmboviței cu peștera Urși
lor ptc.).

Farmecul peșterii Dîmbo

gheru (10; 12; 15| 17; 19; 21), Elena Pavel 
(9,15; 11,15; 13.15; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), 
Grivița (10;1 12; 14,30; 1^30; 18,30; 20,30), 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Griji — cinema
scop : rulează Ja cinematograful Victo
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Van
Gogh: rulează la cinematograful v. Alec- 
sandri (16). Violență în piață: ru
lează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Prietenie 
interzisă : rulează la cinematograful Ti
neretului (10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 j
18,30; 20,30). Seara prietenilor fil
mului : v. Alecsandri (19). Intre două iu
biri : Central (J0.30; 12,30; 16,30; 18,45:
20,45). Frați în Cosmos: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 14, după-amiază 16,15; 18,15; 20,30),
8 Martie (16; 18; 20). Cetatea Hu-
ramzamin : 8 Martie (11). Program
special pentru copii : 13 Septembrie (o- 
rele 10). Lanterna cu amintiri: 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Miorița (rulează în continuare de la o- 
rele 10,15 pînă Ia orele 12, după-amiază 
15; 17; 19; 21), Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). Bunica Sabella: rulează la 
cinematograful V. Roaită (9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. Șapte dădace: ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(15| 17; 19; 21). Turneul veseliei: înfrăți
rea între popoare (10; 16; 18; 20), Alex. 
Sahla (10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15; 
17; 19; 21), B. Delavrancea (16; 18| 20), 16 
Februarie (16; 18| 20). Divorț Italian: Cul
tural (10,30; 12;30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Festivalul Chaplin: Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), T. Vladlmlrescu (15,30; 18|
20,30).  Dosarul furat: rulează Ia cinema
tograful C-tln David (16; 18,15; 20,30).
Clinele sălbatic Dingo: Unirea (16i 18>
20) . Alibiul nu ajunge: Munca (16; 18,15i
20,30).  Rebelul: Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Carmela — cinemascop: Popular (15; 
17; 19; 21). Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop: Arta (16| 18,15; 20,30). Ca
melia: Moșilor (15; 17; 19; 21). Lupenl 29 
— cinemascop (ambele serii) :-M. Eml- 
nescu (16; 19). Pedro pleacă în Sierra : 
rulează- la cinematograful Iile Plntllie

respect. A controlat Dușmănescu 
tot...

Trei sferturi de ceas Ceafalan nu 
poate să plece din locul de ridicare 
a coloanei. O urmărește atent cum 
e tîrîtă de niște cabluri mai subțiri 
către baza stîlpilor, într-o alunecare 
abia văzută. Cablurile se întind în
cet, se lungesc parcă, se răsucesc, 
căutîndu-și locul mai potrivit ca să 
rabde cazna, și din clipă în clipă 
crezi că trebuie să plesnească... Dar 
nu 1 Colosul alb saltă dintr-o dată 
înainte, alunecă tirîndu-se cîțiva 
centimetri peste dulapii groși și ca
blurile își revin. Iar se întind și iar 
își revin... Nițescu dirijează opera
ția prin semne ciudate și mute.

Ceafalan n-a mai văzut încă așa 
ceva. Stă. înfipt locului, încordat, și 
nici nu clipește măcar. Urmărește cu 
gîtul uscat mișcările oamenilor 
șl se simte stăpînif de o stare 
nelămurită. Cîntăreșie stîlpii inalji, 
sîciitorl, cablurile întinse și în
colăcite pe coloana uriașă și se 
întreabă cu nepriceperea necunos- 
cqtorului : „O să reziste oare ?" De 
trei sferturi de ceas a uitat pentru 
ce a venit pe șantier, a uitat că-1 
așteaptă Valerian. Se încordează o 
dată cu oamenii, se încruntă în mo
mentele de mare întindere a cablu
rilor, și se destinde cînd ele rezistă 
cu. bine.

Cablul a fost petrecut de oamenii 
lui Gherasim pe după mijlocul co
loanei arătat de Nițescu. Nițescu ri
dică mîna, o lasă în jos... și grani- 
cele s-apucă iar să-și învîrtească 
trupurile. Cînd cablurile se întind, 
echipele se dublează, — cîte doi oa
meni la fiecare manivelă, patru 
oameni la un granlc. Cînd manivela 
ajunge .sus, toate brațele ridicate se 
încordează s-o tragă în jos. Cînd 
manivela e jos, toate brațele saltă 
de ea s-o ridice.

Stîlpii încep să tremure, supuși 
tot mai mult la o sforțare mărită. 
Parcă se apleacă spre sistemul de 
scripeți montat între ei și se plîng 
că sînt prea împovărați. Fiecare an
coră se întinde șl-1 tîrnuie ca de 
zgardă, îi trage îndărăt. Peste șan
tier se aude numai suflarea șuieră
toare a vîntulul și cea gîfîitoare a 
oamenilor, toți ochii sînt ațintiți spre 
colosul care urmează să fie săltat, 
toate inimile sînt într-o bătaie sin
gură, toate cablurile vibrează între 
scripeții care măsoară timpul, învîr- 
tindu-Se încet, încet. 

vicioara ii întregesc simpaj;, 
ticil „ghizi locali”. Funcți. 
aceasta pretențioasă (fiindc, 
implică cunoștințe temeinice, 
e îndeplinită aici de copiii1' 
din satul Dîmbovicioara, in 
vîrstă de 6 la 10 ani, N-am 
aflat cînd și cine i-a învățat 
să prezinte peștera, dar acum 
s-a statornicit o tradiție și 
cei mai mici Invafä „lecția" 
de la cei mai mari, cu exac
titatea și grija de amănunt 
specifică copiilor. Din spu
sele lor, turistul află și cum 
s-au născut stalactitele, sta
lagmitele și coloanele, și 
toate numirile diferitelor for- 
mațiuni ciudate și legendele 
cu pustnicii și hoții care se 
ascundeau cindva aici. Toate 
numirile formațiunilor care 
amintesc prin aspectul lor 
animale sau obiecte, ca și 
expresiile legate de circulația 
turiștilor prin cele două ga
lerii ale peșterii, sînt repe
tate de micii „ghizi” și in 
4—5 limbi străine, chiar 
dacă vizitatorii sint numai 
romînl. Unde-1 găsiți pe a- 
ceștl „ghizi" 7 Nu vă puneți 
problema, Vă descoperă ei 
singuri cînd treceri prin sat 
și vă urmează fără invitație, 
înarmați cu „lămpașele" lor, 
totdeauna pregătite.

GH. B.

(16; 18; 20). Rtul și moartea : rulează la
cinematograful Libertății (10; 12; 14;
16,30'; 18,30; 20,30)1 Un erou In papuc! : 
Luceafărul (15; - 17; 19; 21). Omul 
merge după soare : rulează la cine
matograful (?. Bacdvia (16; 18; 20). 
Baronul de Münchhausen: rulează la ci
nematograful Olga Banele (16; 18; 20). 
Vacanță la mare — cinemascop: Drumul 
Serii (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 30 Decem
brie (10; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru copil : 
„File-de poveste". • 19,30 — Transmisiune 
din studioul de concerte al Radiotelevl- 
ziunli: „Concertul orchestrelor de estra
dă șl de muzică populară ale Radlotele- 
vlziunii“. Dirijori : Paul Urmuzescu șl 
Radu Volnescu. In jurul orei 20.20 — In 
fața hărții. 20,35 — Partea a II-a a con
certului orchestrelor de estradă și de 
muzică populară ale Radloteleviziunii. 
21,40 — „Metoda". Scenariu de N. Mi
nei. In încheiere : Buletin de știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
relativ frumoasă cu cerul schimbător. 
.Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul estle. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
11 grade la Mangalia șl 23 grade la 
Slghet. In București : Vremea a fost 
relativ frumoasă, cu cerul schimbător. 
.Vlntul a suflat potrivit din est. Tempe
ratura maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de îl, 
22 șl 23 aprilie : In țară • Vreme schim
bătoare, cu cerul noros la Început, apoi 
variabil. Vor cădea ploi mal ales sub 
formă de averse însoțite Izolat de 
descărcări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 șl 13 
grade, iar maximele între 12 șl 22 grade. 
Local mai ridicate. In București: Vreme 
schimbătoare, cu cerul 'noros la început, 
apoi variabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Colosul rămîne însă nesimțitor. 
Oamenii de la granice se înfierbîntă, 
cablurile se încordează la maximum, 

■gata-gata să plesnească. Și deodată 
coloana se însuflețește. Se saltă !n- 
iîi nițel, cu partea mai umflată, pe 
urmă puțin cite puțin se ridică de 
tot, rămîne suspendată în aer, se 
mai sprijină numai pe capătul mai 
subțire.

— Dați-i înainte, băieți. încă puțin 
înainte... — îl încurajează Nițescu cu 
vinele gîtului umflate.

Cu puteri îndoite de îndemnurile 
maistrului, oamenii învîrtesc înainte 
la granice. Și, cu o sforțare care ți 
se pare peste puterile lor, cablurile 
ridică în văzduh coloana, zbătîn- 
du-se întinse pe scripeți, ca să sca
pe parcă de povara care le chinuie.

Atunci, un oftat adînc umflă șl 
lasă pieptul bombat al lui Nițescu. 
Se întoarce către Manea, care a ră
mas neclintit lîngă stîlpul lui, și 
vorbește răgușit, parcă tainic :

•— Mîine seară e pe fundații, to
varășe inginer.

Nițescu ridică pe urmă mîna în 
sus :

— Blocați granicele...
își ridică șapca de pe cap și-și 

Șterge cu ea apăsat fruntea brobo
ană ; rămîne apoi așa, lăsînd vîn
tul aspru să-i biciule fața, și pri
vește parcă batjocoritor la coloană... 
Ce i-o fi trecîiid oare prin minte? 
La ce se gîndește Nițescu în aceste 
clipe ? Ancorele rezistă, asta e. Se
rafim a adus vestea că ancorele 
țoale rezistă. Fața lui Serafim e în
seninată de o bucurie dublă : anco
rele rezistă și coloana a fost săl
tată. E rîndui lui acuma să se uite 
drept în luminile ochilor aspri ai 
meșterului : „Ai văzut, meștere ? Eu 
le-am fixat. Eu și cu echipa mea 
le-am fixat, meștere. Și uită-te bine, 
rezistă... Tot nu ți-ai recăpătat în
crederea în mine, meștere ? Pentru 
o singură greșeală în șapte ani de 
cînd mă ai la lucru ? Pentru o sin
gură greșeală, meștere ?”

— Mîine seară e pe fundații, to
varășe inginer — întărește Nițescu 
încă o dală. — Nu e nimic la an
core...

—• Sa vii peste un ceas la birou. — 
zice Manea deslipindu-se de lîngă 
stîljx Să vil să mai discutăm ce e 
de făcut... Și 8S depărtează încet, cu 
sufletul ușurat de povara încredin
țată cablurilor.

Nițescu rîde la Serafim fără motiv;
— înlocuiește echipa lui Mihăilă. 

Dați drumul la granice.
Pe urmă privește în sus la co

loana :
— Ia ulte-o cum strălucește. Parcă 

ar fi o salbă de argint aiîrnată la 
gitul cerului... . .
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Ședința, plenari a Comitetului național 
pentru apărarea pieii din R. P. RomînăVineri a avut loc în Capitală ședința plenară a Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă.După cuvîntul de deschidere *' ât de acad. N. Gh. Lupu, vice- 

p. ședințe al Comitetului național pehtru apărarea păcii, acad. Horia Hulubei, vicepreședinte al Comitetului național pentru apărarea păcii, a prezentat informarea cu privire la lucrările sesiunii prezidiului Consiliului Mondial al Păcii care a avut loc la Malmö, la 2 și 3 martie 1963. El a subliniat că la Malmö numeroase personalități de seamă au relevat necesitatea imperioasă a unirii tuturor forțelor care militează în favoarea păcii, pentru realizarea dezarmării generale și totale, pentru coexistență pașnică, pentru rezolvarea problemelor litigioase care pun în primejdie pacea lumii.

In continuare Sanda Rangheț, secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii, a prezentat proiectul planului de acțiuni pe care mișcarea pentru pace din țara noastră le va organiza în trimestrul II al acestui an, precum și o informare privind Fondul Păcii.La discuții au luat cuvîntul Su- zana Gîdea, președinta Consiliului național al femeilor, acad. Geo Bogza, vicepreședinte al Comitetului național pentru apărarea păcii, preot Alexandru Ionescu, Vasile Mușat, vicepreședinte al Consiliului Central al Sindicatelor, Gh. Pop. secretar al Comitetului regional de luptă pentru pace Maramureș. Participanții la plenară au a- probat planul de acțiuni prezentat. (Agerpres)
Consfătuire privind elaborarea manualelor 

pentru învățămîntul agrozootehnic

Sesiune tehnico-țtîințif ică
Vineri s-au încheiat în Capitală lu

crările sesiunii tehnico-științifice a In
stitutului de studii, cercetări și proiec
tări tehnologice pentru industria con
structoare de mașini, utilaje și industria 
electrotehnică (I.T.C.M.E.). La sesiune 
au participat reprezentanți ai Ministe
rului Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, ai Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, Comitetului pentru 
tehnica nouă, ai unor institute de cer
cetări științifice, cadre de conducere 
din uzinele constructoare de mașini și 
din industria electrotehnică din țară, 
cadre didactice din învățămîntul tehnic 
superior, ingineri și tehnicieni de spe
cialitate.

Timp de două zile participanții au 
dezbătut 27 de comunicări științifice, 
care au oglindit rezultatele obținute în 
munca de cercetare pe linia introducerii 
de tehnologii noi, în realizarea unor noi 
tipuri de mașini și agregate, cît și în 
reducerea prețului de cost. Comunicări
le prezentate și discuțiile purtate au 
relevat posibilitățile largi de care dis
pun specialiștii și întreprinderile con
structoare de mașini din țara noastră 
de a realiza utilaje și mașini la nivelul 
tehnicii actuale.

(Agerpres)

Să fie anulată odioasa sentință 
de condamnare la moarte a lui Julian Grimau !

Din Madrid a sosit vestea condamnării la moarte a 
lui Julian Grimau, veteran al mișcării muncitorești, 
membru al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Spania. Odioasa sentință pronunțată de tribunalul 
militar fascist a stîrnit un val de indignare și protest în 
întreaga lume. înscenînd acest proces lui Grimau, 
Franco a urmărit să confirme și să întărească faima sa 
de anticomunist feroce, și, în felul acesta, să-și cîștige 
noi merite în fața reacțiunii internaționale.

Procesul de Ia Madrid demonstrează totodată teama 
lui Franco față de valul de lupte populare, arată 
încă odată cît de josnic este regimul franchist. 
Grimau a fost adus în fața instanței deși era bolnav, 
rcsimțindu-se încă de pe urma torturilor la care fusese 
supus. întregul proces, desfășurat, după cum arată agen
ția France Presse, înlr-un mod foarte sumar, n-a durat

decît patru ore. Sentința fiind hotărîtă dinainte, judecă
torii franchiști au refuzat acuzatului cele mai elemen
tare drepturi.

în ciuda acestor condiții grele, glasul înflăcâratului 
patriot nu a putut fi înăbușit. Devenit din acuzat acu
zator, el a demascat pe schingiuitorii săi, a destrămat 
absurdele acuzații care i se aduceau și a exprimat ura 
eroicei clase muncitoare spaniole împotriva fascismului, 
neclintita sa încredere în ziua de mîine, în victoria de
mocrației și păcii.

Comuniștii din Rornînia, întregul popor romîn, alături 
de opinia publică mondială, protestează împotriva fără
delegilor regimului fascist al lui Franco. Să fie anulată 
odioasa sentință ! Viața lui Julian Grimau trebuie 
salvată !

Mitinguri de protest în întreprinderi

Pregătirile comuniștilor 
pentru alegerile municipale 

din scoția

Consiliul Superior al Agriculturii și 
Comitetul de Stat pentru Cultură ți 
Artă au organizat vineri o consfătuire 
cu privire la elaborarea și editarea ma
nualelor pentru învățămîntul agrozooteh
nic de masă și literaturii agrozootehnice.

Referatul prezentat și participanții la 
consfătuire — academicieni, profesori, 
specialiști din învățămîntul agricol și 
din institutele de cercetări, autori și re
dactori de carte — au arătat că în țara 
noastră s-a tipărit în ultimii ani un mare 
volum de cărți agrozootehnice. Lucră
rile abordează probleme importante ale 
științei și practicii agricole, realizări noi 
ale științei, fac recomandări cu privire 
la aplicarea celor mai bune măsuri și 
metode tehnico-organizatorice în vede
rea sporirii producției agricole.

Participanții la consfătuire au sub

liniat totodată necesitatea îmbunătățirii 
continue a conținutului și calității ma
nualelor și lucrărilor de specialitate. S-a 
arătat, printre altele, că autorii care 
tratează problemele de bază ale agri
culturii trebuie să țină seamă de cele 
mai noi realizări ale științei agricole, de 
experiența înaintată a unităților socia
liste din țara noastră, de recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii și 
ale institutelor de cercetări. Metodele 
și măsurile recomandate în lucrările de 
specialitate și în manualele școlare tre
buie să fie tot mai strîns legate de ce
rințele actuale ale producției, de condi
țiile specifice ale agriculturii noastre 
socialiste.

Consfătuirea a subliniat, de aseme
nea, necesitatea îmbunătățirii prezentă
rii grafice a cărții agrozootehnice.

(Agerpres)

Despre calitatea reparațiilor la locomotive

Diplome acordate unor artiști romlnl 
de Juriul Expoziției internaționale 

de ceramică de la Praga
Ambasadorul Republicii Socialiste Ce

hoslovace, Jaroslav Sykora, a transmis 
vineri seara, în cadrul unei întîlniri 
prietenești, diplomele acordate unor ar
tiști romîni de juriul Expoziției inter
naționale de ceramică contemporană 
care a avut loc la Praga.

Au fost prezentate o serie de filme 
documentare cehoslovace de artă.

Au luat parte Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat pen
tru cultură și artă, acad. Ion Jalea, ar
tist al poporului, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, artiști 
plastici și alți oameni de cultură și 
artă.

(Agerpres)

Ieri a avut loc în sala clubului 
Atelierelor de reparat material rulant 
„16 Februarie” din Cluj o consfătuire 
Ia care au participat delegați din partea 
Ministerului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini și unor ateliere de repa
rat material rulant din țară, precum și 
specialiști din serviciile de tracțiune ale 
regionalelor C.F.R.

Consfătuirea a analizat calitatea re
parațiilor făcute locomotivelor, precum 
și comportarea acestora în exploatare. 
Au fost stabilite măsuri care să ducă 
la îmbunătățirea continuă a calității re
parațiilor locomotivelor în atelierele de 
reparat material rulant, precum și a 
întreținerii lor în timpul exploatării. 

(Agerpres)

„Să fie anulată odioasa sentință 
de la Madrid împotriva curajosului 
patriot spaniol Julian Grimau ! Li
bertate fiului devotat al poporului 
spaniol !”. Aceste cuvinte au fost rostite cu hotărîre de către meta- lurgiștii de la Uzinele „23 August” din Capitală care au luat cuvîntul la mitingul de protest împotriva condamnării la moarte a comunistului Julian Grimau.Am urmărit în presă întreaga desfășurare a acțiunilor teroriste la care a fost supus Julian Grimau, a spus inginera Vochița Cișmașu. Protestez cu hotărîre împotriva condamnării la moarte a acestui apărător al intereselor celor obidiți din Spania.Ing. Pavel Mihăilescu a spus printre altele : După ce neînfricatul luptător a fost supus luni de-a rîndul schingiuirilor monstruoase, după încercarea nereușită de a-1 a- sasina, aruncîndu-1 de la fereastra poliției, slugile lui Franco au ho- tărît cu cinism moartea sa. Mă alătur tuturor celor ce protestează împotriva odioasei sentințe și cer eliberarea fiului credincios al poporului spaniol.Alături de întreaga lume progresistă, a spus tînărul ajustor Dina 
Carol, îmi ridic glasul cu fermitate împotriva crimei puse la cale de franchiști. Noi știm că Julian Grimau a luptat pentru o viață mai

bună a tuturor celor ce muncesc din Spania și aceasta nu poate fi o crimă.Protestul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la Uzinele „23 August" a fost exprimat și într-o moțiune în care se spune: „Cerem încetarea persecutării patrioților spanioli, luptători pentru libertate și democrație, care zac în întunecatele temnițe franchiste. Cerem eliberarea curajosului fiu al poporului spaniol, Julian Grimau !'.
★

La Fabrica de confecții și tricotaje 
„București", numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri au participat vineri la amiază la mitingul de protest împotriva înscenării judiciare de la Madrid și a odioasei sentințe pronunțate împotriva lui Julian Grimau.Participanții la miting au adoptat o moțiune în care se spune între altele: „Ne manifestăm protestul hotărît și indignarea în legătură cu sentința de condamnare la moarte a neînfricatului luptător pentru cauza dreaptă a poporului spaniol, Julian Grimau. Oamenii muncii din lumea întreagă înfierează cu mînie această crimă pregătită de franchiști. Ne alăturăm glasul acestor proteste și cerem anularea sentinței împotriva eroicului fiu al poporului spaniol".

Cursuri de
Vineri dimineața a început la Sinaia 

prima serie a cursurilor de îndrumare 
a secretarilor comitetelor raionale și 
orășenești de cultură și artă din țară, 
organizate de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tov. Ion Moraru, vice-

îndrumare
președinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Cursurile, organizate în două serii 
(19—29 aprilie și 6—16 mai), cuprind 
expuneri legate de munca de îndrumare 
și control a comitetelor, precum și a- 
plicații practice. (Agerpres)

INFORMAȚII
• Ieri seara a avut loc In sala Ate

neului R. P. Romine un Festival Haendel 
organizat de sindicatul Academiei R.P.R. 
țl Casa oamenilor de știință. Programul, 
susținut de orchestra de cameră a Ingine
rilor, dirijată de ing. Petre Ghenghea, a 
cuprins piese pentru orchestră, oce și 
cor de Haendel. Șl-au dat concursul so
liștii Iosif Gerstenengst, orgă, arh, Ru
xandra Argeșiu — voce, și Ansamblul 
coral al Uniunii Tineretului Muncitor di
rijat de Marin Constantin, artist emerit.

• Concertul simfonic extraordinar de 
vineri seara al Filarmonicii de stat „Mol
dova’’ din Iași a fost condus de dirijo
rul DJura Jaksik din R.S.F. Iugoslavia.

Programul concertului a cuprins „Polca” 
de Stravinski, „Concertul pentru vioară 
și orchestră” de Haciaturian (solistă Cor
nelia Bronzetti), „Simfonia a 4-a” (italia
nă) de Mendelsohn-Bartoldy și uvertura 
„Leonora” nr. 3 de Beethoven.

• La Palatul Culturii din Ploiești a 
avut loc vineri seara un simpozion me
dical cu tema : „Mitocondrii — termocen
tralele corpului omenesc". în prezența a 
numeroși medici și cadre sanitare din lo
calitate au vorbit acad. Eugen Macovschi, 
directorul Institutului de biochimie al A- 
cademiei R. P. Romîne, și conf. univ. dr. 
Marcela Pitiș.

(Agerpres)

Simpozion „Teatrul — mijloc 

internațional de cunoaștere"
Vineri a avut loc la Casa Ziariști

lor din Capitală un simpozion pe 
tema : „Teatrul — mijloc internațio
nal de cunoaștere", organizat de Aso
ciația oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale din R. P. Ro
mînă, cu ocazia vizitei pe care o faco 
în țara noastră Rosamond Gilder, cri
tic teatral, vicepreședintă a Institutu
lui internațional de teatru (I.T.I.), vi
cepreședintă a Academiei naționale 
americane de teatru.

în cadrul simpozionului au luat cu
vîntul Rosamond Gilder, Traian Șel- 
maru, redactor șef al revistei „Tea
tru”, și Ion Cojar, regizor la Teatrul 
pentru tineret și copii. Referindu-se 
la mișcarea teatrală din țara noastră, 
Rosamond Gilder a spus printre alte
le : „Am vizitat mai multe centre tea
trale în cursul călătoriilor mele, dar 
aș vrea să spun că centrul național 
romîn pentru I.T.I. este unul dintre 
cele mai active. Planurile și proiec
tele lui, așa cum mi-au fost expuse 
în cursul vizitei pe care o fac, mi se 
par admirabile”.

(Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 19 

aprilie 1963 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
38 82 51 61 6 64 68 20 W 40

Premiul special A : 40 6 61 i Premiul 
special B : 82 51 64 i Premiul special C f 
38 20 68.

Fond de premii : 650 688 lei.

Mtlne, pe terenurile ProgresulTurneul
Echipele Angliei și Irlandei de Nord

'Aseară au continuat întrecerile ce
lei de-a XVI-a ediții a Turneului 
U.E.F.A. In semifinalele competiției 
s-au întîlnit cîștigătoarele celor patru 
grupe preliminarii. Echipa Scoției, 
clasată prima în grupa A, a întîlnit 
formafia Angliei, cîștigătoarea grupei 
C. Meciul s-a desfășurat în nocturnă 
pe stadionul din Southampton. Victo
ria a revenit cu 1-0 fotbaliștilor en
glezi. Golul a fost marcat în prima re
priză.

In cea de-a doua semifinală s-au 
întîlnit echipele R. P. Bulgaria, prima 
din grupa B, cu echipa Irlandei de 
Nord, din grupa D. Această partidă a 
avut o desfășurare pasionantă. In pri-

U. E. F. A.
— în finală

ma repriză, bulgarii au condus cu 2-1.
La sfîrșitul jocului scorul era însă 
egal (3-3). Prin tragere la sorti, echi
pa Irlandei de Nord s-a calificat în fi
nală.

în urma acestor rezultate, finala 
Turneului U.E.F.A. o vor disputa echi
pele Angliei și Irlandei de Nord. Par
tida va avea loc marți pe stadionul 
„Wembley" din Londra. Selecționa
tele Bulgariei și Scoției se vor întîlnl 
luni într-un meci pentru locurile 3-4.

Meciul de tenis
U.R.S.S. — R. P. Romînă
Pe terenurile clubului Progresul din 

Capitală Începe duminică dimineața de la 
orele 11 dubla întllnire internațională de 
tenis dintre echipele selecționata ale 
R, P. Romîne și U.R.S.S. în întflnirea 
echipelor prime se vor juca următoarele 
partide : Bosch — Leyus i Țiriac — Mo- 
zer. Întîlnirea dintre echipele secunde 
programează meciurile : Bardan — Liha- 
ciov și Mărmureanu — Metreveli. Luni de 
la orele 16 au loc nartidele de dublu.

In cîteva rînduri

La Academia R. P. RomîneNumeroși academicieni, membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne, conducători de institute, cercetători științifici și alți oameni de știință din Capitala, întruniți în aula Academiei R. P. Romîne și-au exprimat indignarea și protestul împotriva condamnării la moarte de către Tribunalul militar tranchist din Madrid a curajosului fiu al poporului spaniol, Julian Grimau.în cuvîntul său, acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei R. P. Romîne, condamnînd acest act ce se înscrie în șirul acțiunilor de reprimare a luptătorilor pentru libertate și progres social din Spania, a cerut anularea sentinței și eliberarea neîntîrziată a vajnicului luptător antifascist.„Activitatea lui Julian Grimau de peste 25 de ani în rîndurile partidului comunist, a spus printre altele acad. Eugen Bădărău, atitudinea sa dîrză în lupta pentru drepturi democratice ale poporului spaniol, fac din el un erou național și un simbol de luptă al poporului spaniol, împreună cu toți oamenii cinstiți

de pretutindeni, noi, oamenii de știință din Republica Populară Romînă, protestăm cu vehemență împotriva sentinței neumane contra lui J. Grimau și cerem anularea ei”.„îmi exprim profunda indignare și înfierez fapta autorităților de la Madrid, care nu s-au dat înapoi de la mutilarea, schingiuirea și condamnarea la moarte a neînfricatului membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania”, a spus în cuvîntul său acad. Alexandru Rosetti.Acad. Eugen Macovschi a dat citire unei moțiuni în care se spune printre altele : „Oamenii de știință din R. P. Romînă își alătură glasul lor la protestul tuturor oamenilor cinstiți din întreașa lume, cerînd cu tărie anularea criminalei sentințe dată de Tribunalul militar din Madrid și eliberarea neîntîrziată a lui Julian Grimau. Ei își exprimă calda simpatie și solidaritatea cu lupta împotriva tiraniei franchiste și sînt încredințați de triumful inevitabil al cauzei drepte a poporului spaniol”.(Agerpres)

Din înfreaga lume
• Intr-o serie de orașe din Franța 

au avut loc demonstrații de pro
test. Biroul Consiliului General din 
Departamentul Sena a dat publicită
ții o declarație in care protestează 
împotriva înscenării judiciare de la 
Madrid, califieînd-o drept un atentat 
la principiile democratice și dreptu
rile omului.

împotriva sentinței se pronunță, de 
asemenea, unele organe ale presei 
burgheze. Aștfel, ziarul „Combat" 
subliniază că pentru orice democrat 
această sentință este odioasă. Zia
rul „Libération" subliniază că „ade
vărata crimă a lui Grimau constă, 
după părerea iasciștilor, în aceea 
că el dorește libertatea și fericirea 
poporului spaniol“. „A mai rămas 
puțin timp de acțiune, scrie ziarul, 
Grimau trebuie salvat. Este nevoie 
ca toți oamenii cinstiți să se uneas
că și să preîntimpine crima iasciș
tilor".

• In fața Ambasadei Spaniei la 
Londra s-au adunat la 18 aprilie 
sute de londonezi care purtau 
pancarte pe care scria „Jos mîinile 
de pe Julian Grimau 1", „Libertate 
deținuților politici spanioli 1". Parti
cipanții la demonstrație au remis 
ambasadei o scrisoare de protest 
împotriva condamnării la moarte a 
acestui glorios patriot al Spaniei.

O delegație a laburiștilor făcînd 
parte din organizația „Pentru amnis
tie in Spania' a plecat cu avionul 
la Madrid pentru a interveni în fa
voarea lui Grimau.

• La Montevideo, Lima, La Paz, 
Santiago și în alte capitale din Ame
rica Latină au avut loc mitinguri și 
adunări sub lozinca : „Libertate lui 
Julian Grimau". Pe adresa autorități
lor spaniole și a tribunalului militar 
franchist sînt trimise numeroase te
legrame In care se cere eliberarea 
credinciosului iiu al poporului spa
niol.

• Ziarele italiene au relatat 
despre declarația de protest a 
Confederației Generale a Muncii din 
Italia. Au avut loc mitinguri sub lo
zinca „Să fie salvată viața lui Julian 
Grimaul“ la Roma, Neapole, Reggio- 
Emilia, Milano, Bologna și în alte 
orașe și localități. Federația de tine
ret a Partidului Comunișt Italian și 
organizațiile de tineret ale partide
lor socialist, social-democrat, demo
crat creștin, liberal au adresat, de 
asemenea, telegrame guvernului 
spaniol în care cer eliberarea lui 
Grimau.

(Agerpres)

LONDRA 19 (Agerpres). — Partidul Comunist din Marea Britanie desfășoară largi pregătiri pentru a- propiatele alegeri municipale din Scoția. La aceste alegeri, care vor avea loc la 7 mai, se vor prezenta 83 de candidați din partea partidului comunist. La Glasgow, principalul centru industrial din Scoția, partidul comunist a desemnat 21 de candidați. Cinci comuniști se vor prezenta la Edinburg, capitala Scoției.
Prima sesiune a Parlamentului 

nepalez
KATMANDU 19 (Agerpres). — în 

cadrul ședinței primei sesiuni a Pancia- 
iatului național (Parlamentul), regele 
Nepalului, Mahendra, a expus la 18 
aprilie, principiile de bază ale politicii 
interne și externe a guvernului țării, 
subliniind că guvernul Nepalului va 
duce cu fermitate o politică de neutra
litate pe arena internațională, în scopul 
dezvoltării de relații prietenești cu toate 
țările și menținerii păcii în întreaga 
lume. Promovarea unei politici externe 
independente și neutre, a subliniat el, 
corespunde intereselor naționale ale ță
rii și contribuie la instaurarea spiritului 
prieteniei, colaborării și bunăvoinței în 
relațiile dintre state.

Referindu-se la problemele de poli
tică internă care stau în fața Nepalului, 
vorbitorul a scos în evidență necesitatea 
creării unei industrii naționale și a dez
voltării continue a agriculturii. El a 
subliniat că îndeplinirea planului de 
trei ani de dezvoltare a Nepalului pe 
perioada 1962—1965 care prevede crea
rea unor întreprinderi industriale, unele 
dintre ele cu ajutorul prietenesc al Uni
unii Sovietice, va constitui o contribuție 
importantă la cauza consolidării inde
pendenței economice a țării.

Regele Mahendra și-a exprimat con
vingerea că proclamarea noii Constitu
ții a Nepalului și convocarea Panciaia- 
tului național sînt jaloane importante 
pe calea construcției noului Nepal in
dependent.

Cum vrea Debré să fie 
ales deputat în Réunion

PARIS 19 (Agerpres). — Bande de 
huligani aflați în slujba partidului 
U.N.R. inteivin brutal în campania 
electorală în legătură cu alegerile par
lamentare parțiale din Insula. Réunion 
(departament de peste mare al Franței). 
Ei caută să asigure prin orice mijloace 
alegerea. în Adunarea Națională fran
ceză a fostului prim-ministru Michel 
Debré, unul dintre liderii partidului 
U.N.R., și să împiedice alegerea celui 
de-al doilea candidat, Paul Verges, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Réu
nion.

După cum anunță ziarul „THuma- 
nité“, la 17 aprilie un grup de huligani 
năimiți au atacat pe participanții la mi
tingul electoral din comuna Sainte Ma
rie, precum și pe Paul Verges care tre
buia să ia cuvîntul. Printre participan
ții la miting se semnalează răniți. Lo
calnicii, care au sosit la locul atacului 
banditesc, au pus pe fugă pe huligani.

Acest incident serios, subliniază 
„VHumanité", vine să confirme că 
Debré nu se dă înlături de la nici un 
fel de mijloace pentru a obține manda
tul de deputat.

Finalele campionatului 
feminin de volei

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
în sala sporturilor din Constanța a 
început ieri întrecerea echipelor femi
nine de volei, categoria A, participante 
la turneul final pentru locurile 1—8. 
Partida dintre Dinamo-București și 
Combinatul Roligrafic-București a dat 
cîștig de cauză dinamovistelor cu scorul 
de 3_o (15—5, 15—3, 15—3). Meciul 
dintre Rapid-București și C.S.M. Cluj 
n-a durat decît 38 de minute, timp în 
care rapidistele au cîștigat 3 seturi con
secutiv. (15—4, 15—2, 15—3). Partida 
Știința-București — C.S.M. Sibiu a fost 
mai echilibrată. Mai bune în atac, si- 
biencele au cîștigat cu scorul 3—1 
(15-6, 15—13, 8—15, 15—8). Un joc 
frumos au furnizat voleibalistele de la 
Farul Constanța și Știința-Cluj. Cu un 
atao mai eficace și o apărare mai bine 
pusă la punct, constănțencele își impun 
superioritatea și înving cu 3—1 (15—10, 
9—15, 15-3, 15-11).

Cunoscut» echipă chiliană de fotbal 
„Universidad” Santiago va întreprinde 
în luna mai un turneu in Europa. Fot
baliștii chilieni vor evolua și in tara 
noastră, urmind să tnttlnească la 5 mal, 
la București, selecționata olimpică a 
R.P. Romîne. „Universidad” Santiago, co
tată printre cele mai bune formații de 
fotbal din America de sud, a cîștigat 
campionatul statului Chile și a învins, tn 
meciuri amicale, cu 4—3 pe F.C. Santos 
și cu 6—1 ne Penarol Montevideo.

*
Duminică, de la ora 9, in împrejuri

mile stadionului Unirea din Capitală, are 
loc concursul republican de moto-cros la 
care participă unii dintre cei mai va
loroși alergători din tară.

*
Corespondentul din Paris al agenției 

TASS, G. Dragunov, relatează că între
cerile pentru „Cupa Europei’’ la gimnas
tică, care urmau să întrunească in sala 
„Pierre de Coubertin” din Taris pe cele 
mai bune gimnaste de pe continent, riscă 
să se transforme intr-o farsă lamentabilă, 
în semn de protest împotriva acțiunii 
discriminatorii a autorităților franceza,

care au refuzat să acorde vizele necesare 
sportivelor din R.D. Germană, gimnastele 
din U.R.S.S., R.P, Romină, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă au refuzat să parti
cipe la aceste competiții,

★

Atletul algerian AU Brakchl a realizat 
cea mai bună performanță din cadrul 
concursului Jocurilor sportive de la Da
kar, sărind la lungime 7,91 m.

*
într-un meci internațional de rugbi dis

putat Ia Padova, echipa de juniori a 
Franței a învins cu scorul de 24—0 
(14—0) echipa de juniori a Italiei.

★

Selecționata feminină de baschet a 
U.R.S.S. a susținut la 18 aprilie Ia Paris 
o Intilnlre amicală cu reprezentativa 
Franței pe care a invins-o cu 97—50 
(46—21).

*

Meciul amical de handbal dintre echi
pele Vardar Skoplje și Academik Sofia 
a fost cîștigat de sportivii iugoslavi cu 
scorul de 22—18,

(Agerpres)

Modernizarea

jubiliar în cinstea 
de-a 20-a aniver-

ziarul
Lu-

Statuii li
ne colina 
asemenea,

Mecanizarea muncilor silvice

Automatizarea pătrunde tot mal mult 
tn minele din Uniunea Sovietică. Sttnd 
la pupitrul de comandă din cabina lui 
subterană, dispecerul Galimztan Mansu
rov controlează activitatea întregii mine 
din orășelul Degtiarsk (Ural).

Fotografie reprodusă din revista 
„Sovetski Soiuz"

canalului Szczecin-Swinoujscie
Peste 5 000 de vase trec anual prin canalul care leagă 

Swinoujscie de Szczecin, marele port al R. P. Polone. Pen
tru ca traseul să fie în permanență navigabil, se efectuea
ză sistematic lucrări de adîncire a canalului. In prezent, 
adîncimea căii navigabile pe toată lungimea este de apro
ximativ 10 metri. Astfel, pînă la Szczecin vor putea 
ajunge vase cu un tonaj de pînă la 12 000 tone. De
oarece numărul de vase mari ale flotei mondiale 
crește an de an, la Swinoujscie se construiește o bază 
specială pentru descărcarea vaselor de 20 000 tone, înain
te ca acestea să-și continue drumul pînă la Szczecin. Pînă 
în 1970, intrarea în portul Swinoujscie și de-a lungul che- 
iurilor de debarcare vor fi adincite pînă la 13 m, iar în
tregul canal pînă la 11 metri. Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de navigație, încă în acest an pe canal se va 

_______ _____ construi o eclu
ză de trecere în 
apropiere de 
Trzebiezy. Alte 
două ecluze de 
acest fel vor fi 
date in folosin
ță pînă în anul 
1965.

(După 
„Trybuna 
du").

Parc jubiliar pe colina Gellert
Recent, pe colina Gel- 

lért din Budapesta a în
ceput amenajarea unui 
parc 
celei 
sări a eliberăiii Ungariei 
(4 aprilie 1965).

Parcul jubiliar se va 
întinde pe o suprafață 
de 11 hectare. Terasele 
lui vor fi construite în 
locurile de unde se văd 
cele mai frumoase pri
veliști. Parcul va oieri un 
cadru potrivit 
bertății de 
Gellért. De

vor mai fi ridicate statui 
ornamentale, se vor plan
ta arbori, sute de mii de 
trandafiri vor înflori aici. 
In parc vor fi construite 
din )oc în loc acoperișuri 
din materiale plastice co
lorate, sub care vizitato
rii se vor putea adăposti 
în caz de ploaie.

Locuitorii capitalei un
gare vor contribui la a- 
menajarea parcului prin 
muncă patriotică.
(După ziarul „Nêpsza- 

badsâg“).

După tradiție, în R.S. 
Cehoslovacă, luna a- 
prilie este socotită Lu
na pădurilor. Suprafața 
împădurită din Ceho
slovacia reprezintă o 
treime din întregul său 
teritoriu. în timpul o- 
cupației fasciste au fost 
despădurite suprafețe 
imense. Incepind din 
1948 s-a trecut la re
alizarea unui vast pro
gram de împădurire.

Lucrări de deschidere 
a unei mine „la zi“

Zilei» trecut«, în localitatea Pe
re» din bazinul carbonifer Bor
na (districtul Leipzig), eu început lu
crările de deschidere a unei 
exploatări carbonifere „la zi". Primele 
canflfăji de cărbune brun urmează să 
fie extrase la sfîrșitul anului 1968. Po
trivit unor calcule făcute de experjî, 
mine Peres va da anual 6 500 0Ö0 de 
tone de cărbune brun. Pentru perso
nalul minei, formai din 1 600 de oa
meni, se vor construi locuinje con
fortabile.
(După ziarul „Neues Deutschland").

In acest an vor fi îm
pădurite suprafețe de 
90 000 ha. Numai în 
Parcul național din 
Tatra, care cuprinde 
50 000 ha, se vor plan
ta copaci pe o supra
față de 430 ha.

In Ce ho s 1 o v a- 
cia muncile silvice sînt 
mecanizate în propor
ție de 50 la sută. Se 
preconizează ca pînă 
în anul 1970 mecani

zarea în acest sector 
să atingă 78 la sută. 
Concomitent, se va 
mecaniza și munca de 
sădire a puieților.

In silvicultură sînt 
ocupați astăzi aproxi
mativ 106 000 munci
tori. Mulți dintre a- 
ceștia studiază la șco
lile medii și superioa
re silvice. (După zia- 
ml „Rude Pravo"),

Cadre noi pentru economia naționala
In R, D. Vietnam funcțio

nează în prezent 11 univer. 
sităfi și școli superioare în 
care învafă aproape 17 000 
de studenji, precum ți 127 
școli medii profesionale ca
re numără peste 51 000 de 
elevi. In anul 1962 Institu
te's de învăfămînt superior 
au fost absolvite de 653 de

ingineri și agronomi, 224 
medici, i 379 profesori pen
tru școli medii, 24 de far
maciști și un mare număr 
de llcenfiafi în știință. E- 
conomia nationals a mal 
primit aproape 27 000 de 
tehnicieni cu studii medii.

(După revista „Le Viet
nam en marche"),

Ulan Bator, capitala R. P. Mongole, devine un oraș modern. Po locurile 
unde altădată se Întindea stepa pustie «o înalță schelei» viitoarelor blocuri, se 
ridică cartiere noi de locuit. In fotografi» : sa toarnă betonul. Temelia va fi 
trainică I

Fotografie reprodusă din revista „Mongolia de azi”



a U.R.S.S

In Consiliul de SecuritateSesiunea 
Comisiei Economice 

O.N.U. pentru EuropaGENEVA 19 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 18-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, al cărei președinte este ■ conducătorul delegației R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, au continuat la 18 aprilie în ședința de după amiază. A luat cuvîntul M. A. Menșikov, șeful delegației U.R.S.S., care a protestat în modul cel mai categoric împotriva politicii discriminatorii practicată timp de mulți ani față de Republica Democrată Germană — unul din statele suverane din Europa.Cuvîntarea șefului delegației sovietice a fost sprijinită de A. Meller- Konrad, reprezentantul Poloniei.Delegații Franței și Angliei au o- biectat împotriva participării reprezentanților R.D.G. la lucrările sesiunii Comisiei Economice.Luînd apoi cuvîntul în numele delegațiilor țărilor socialiste membre ale comisiei, M. A. Menșikov, reprezentantul U.R.S.S., a protestat hotă- rît împotriva participării la sesiune a ciankaișiștilor.Participanții la sesiune au aprobat ordinea de zi a celei de-a 18-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa și au ales ca președinte al celei de-a 18-a sesiuni pe șeful delegației Greciei, A. VI a- nos, iar ca vicepreședinte — pe reprezentantul Ungariei — K. Szarka.Tot la 18 aprilie și-a început lucrările Comitetul pentru agricultură.

pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne, 

prof. Mihail HașeganuNEW YORK 19 (Agerpres). — La 18 aprilie, au continuat lucrările sesiunii Subcomitetului juridic pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic. Au luat cuvîntul reprezentanții Republicii Arabe Unite, Suediei, Mexicului și R. P. Romîne.Luînd cuvîntul, prof. Mihail Hașe- ganu, reprezentantul R. P. Romîne, a arătat că sarcina subcomitetului juridic este de a elabora instrumentele juridice care să reglementeze a- numite aspecte importante în activitatea spațială a statelor, cum ar fi declarația de principii ale dreptului spațial, precum și un document cu privire la salvarea astronauților și navelor cosmice în caz de aterizaj sau amerizaj forțat.Faptul de' a avea înscrise pe ordinea de zi a subcomitetului astfel de probleme importante, a spus reprezentantul R. P. Romîne, este o consecință logică a dezvoltării fără precedent a științei, tehnicii și a activi-, tății spațiale a statelor în cursul ultimilor ani.Delegația romînă este de părere că documentele pe care le elaborăm în cadrul acestei sesiuni vor trebui să aibă o forță juridică obligatorie pentru toate statele.Dat fiind scopul politic al comitetului nostru în calitate de organ subsidiar al Națiunilor Unite, a spus în continuare delegatul R. P. Romî-Conferința pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 

aprilie la Geneva a avut loc o nouă 
ședință plenară a Comitetului celor 
18 state pehtru dezarmare. Partici
panții la ședință, care s-a desfășu
rat sub președinția reprezentantului 
Birmaniei, au continuat să examine
ze măsurile care să contribuie la 
destinderea încordării internaționa
le și la soluționarea problemei de
zarmării generale și totale. La a- 
ceastă ședință au luat cuvîntul re
prezentanții S.U.A., Italiei, Poloniei, 
U.R.S.S. și Indiei.

Delegatul S.U.A., Stelle, a elogiat 
planul american de preîntîmpinare a 
unui război „întîmplător". El 
sprijinit de reprezentantul 
F. Cavalletti.

Reprezentantul Republicii 
lare Polone, M. Blusztejn a I 
caracterizare a propunerii 
Sovietice privind încheierea 
pact de neagresiune între țările 
participante la organizația Tratatu
lui de la Varșovia și statele mem
bre ale N.A.T.O. Delegatul polonez 
a subliniat că propunerile sovietice 
slujesc intereselor întregii omeniri și 
pot salva popoarele de primejdia 
izbucnirii unui conflict nuclear.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, care a luat după 
aceea cuvîntul, a analizat cele 
două moduri de abordare, princi
pial deosebite, a soluționării proble
melor legate de reducerea primej
diei izbucnirii unui război nuclear. 
Modul de abordare susținut de de
legațiile țărilor socialiste corespun
de cu adevărat sarcinii preîntîmpi- 
nării primejdiei de război, destinde
rii încordării internaționale, în vre-

me ce reprezentanții puterilor occi
dentale din comitet se străduiesc să 
reducă totul la măsuri foarte limi
tate Și, uneori, pur și simplu, lipsite 
de conținut care, desprinse de de
zarmare, pot da apă la moară 
părții care pune la cale o agre
siune.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 va avea loc la 22 aprilie.

ne, este necesar să reglementăm activitatea spațială a statelor într-un mod eficace, eliminînd orice posibilități pentru eventuale divergențe în viitor.Din această cauză noi considerăm că situația cea mai bună este de a elabora principiile dreptului spațial sub forma unei declarații semnate de guverne, avînd forța juridică a unui acord internațional.Analizînd principiile de drept care ar trebui incluse în această declarație, reprezentantul romîn a spus : Noi apreciem că este necesar ca declarația să prevadă obligația fiecărui stat de a nu întreprinde în explorarea spațiului cosmic nici o măsură care ar putea împiedica alte state să folosească acest spațiu.Introducerea unui asemenea principiu este utilă, deoarece precizează drepturile și obligațiile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic, înlăturînd eventualele abuzuri care ar putea fi comise în lipsa unui astfel de text în această materie.De asemenea, este necesar ca declarația să conțină prevederi care să interzică folosirea spațiului cosmic în scopuri de spionaj, de propagandă de război, precum și pentru propagarea urii naționale și rasiale. Aceste prevederi ar contribui la dezvoltarea unei largi cooperări internaționale în acest domeniu, la menținerea păcii și securității internaționale.Referindu-se la proiectele prezentate de diferite state în această problemă, M. Fiașeganu a arătat că delegația romînă sprijină noul proiect de declarație de principii prezentat de delegația sovietică.Proiectul însumează cele mai importante principii cuprinse în celelalte proiecte prezentate la sesiunile comitetului. El constituie o bază serioasă pentru lucrările dedicate elaborării principiilor de drept spațial.

Continuă discutarea acțiunilor agresive 
ale Portugaliei impotriva Senegalului

NEW YORK 19 (Ager
pres). — La 18 aprilie, Con
siliul de Securitate a reluat 
examinarea problemei ac
țiunilor agresive ale Portuga
liei împotriva Senegalului.

înainte de a se trece la 
discutarea problemei aflate 
pe ordinea de zi, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
a omagiat memoria lui E. D. 
Kiseliov, secretar general ad
junct al O.N.U., care a înce
tat din viață la 17 aprilie.

Luînd cuvîntul, ministrul 
forțelor armate al Republicii 
Senegal, Amadou Cisse Dia, 
a declarat că în momen
tul în care, împreună cu 
ministrul de interne sene- 
galez, vizita regiunea ataca
tă de aviația portugheză, un 
avion portughez a zburat din 
nou deasupra teritoriului Se
negalului. El a calificat actul 
agresiv de la 8 aprilie drept 
„un episod în campania de 
intimidare dusă de Portuga
lia împotriva Senegalului".

Subliniind că s-a creat 
impresia că „Portugalia are 
prieteni prea puternici pen
tru a putea fi cu adevărat 
condamnată", reprezentantul 
Senegalului a declarat că 
Consiliul de Securitate tre
buie să ajute Senegalul „pen-

tru a face să triumfe drepta
tea și pentru ca la frontiera 
cu Guineea, încă portugheză, 
să fie stabilită liniștea și pa
cea".

Reprezentantul Ghanei, A- 
lex Quaison-Sackay, a decla
rat că plîngerea Senegalului 
împotriva Portugaliei este pe 
deplin justificată și reprezin
tă, de fapt, „plîngerea întregii 
Africi împotriva Portugaliei“.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, Nikolai Fedorenko, 
a declarat că scopul acțiuni
lor agresive ale Portugaliei 
este de a intimida Senegalul 
pentru a distruge solidarita
tea popoarelor africane. El a 
subliniat că Uniunea Sovie
tică sprijină orice măsură ra
dicală menită să pună capăt 
agresiunilor portugheze. A- 
gresiunea fățișă a Portugaliei 
împotriva tinerelor țări afri
cane trebuie să fie contraca
rată prin acțiuni imediate și 
hotărî te, a declarat delegatul 
sovietic.

După cum relatează agen
ția Reuter, cîteva țări membre 
ale Consiliului de Securitate, 
printre care, Ghana, Norvegia 
și Maroc, pregătesc un pro
iect de rezoluție care va fi 
supus Consiliului în viitoa
rele sale ședințe.

a fost 
Italiei,

Popu- 
făcut o 
Uniunii 

unui

de
Al-
po-

Demonstrație 
solidaritate la 
ger cu lupta 
porului angolez. Pe 
pancarte scrie : 
„Jos cu colonialis
mul portughez I”, 
„Trăiască indepen
dența poporului an
golez I'*.

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică

MOSCOVA 19 (Agerpres).—După 
cum comunică Direcția Centrală de 
Statistică a U.R.S.S., industria sovie
tică a îndeplinit planul de produc
ție Pe primul trimestru al anului 
1963 în proporție de 103 la sută. In 
comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, volumul 
producției industriale a crescut' cu 
8,2 la sută — anunță TASS.

Producția industriei
crescut cu 17 la sută, din care pro
ducția de rășini sintetice și mase 
plastice — cu 23 la sută. In com
parație cu primul trimestru al anu
lui trecut, industria sovietică a pro-

chimice a

dus cu 646 000 tone mai multă fontă, 
cu 876 000 tone mai mult oțel, cu 
854 000 tone mai multe laminate.

A crescut, de asemenea, produc
ția de mărfuri de larg consumv- 
țesături de bumbac, lină, mătc o. 
televizoare, aparate de radio cu .* 
miconductori, țesături dfn fibre ^a- 
tificiale și sintetice.

Toate republicile unionale au în
deplinit planul global al producției 
industriale.

Productivitatea muncii In industrie 
a crescut cu 5,4 la sută în compa
rație cu primul trimestru al anului 
trecut.

■ In sprijinul luptei poporului angolez
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Noi amănunte cu privire la cauzele 
catastrofei submarinului „Thresher“ 
NEW YORK 19 (Agerpres). — Co

misia de anchetă aîupra cauzelor 
care au determinat catastrofa sub
marinului nuclear american „Thres
her" în Oceanul Atlantic continuă 
audierile la baza navală Portsmouth 
(statul New Hampshire). După cum 
transmite la 18 aprilie agenția Fran
ce Presse, locotenentul Raymond

Firtnele americane ridică „în lanț” prețurile la produsele 
de oțel.

(Desen de EUGEN TARU)

McCoole, ofițer electrician pe bordul 
acestui submarin, care a fost reținut 
în ultimul moment la bază din 
cauza unor probleme familiare, a 
declarat că înainte de a ieși în larg 
submarinul prezenta numeroase de
fecțiuni mecanice. McCoole a preci
zat că în seara de 8 aprilie, în preaj
ma plecării, echipajul submarinului 
și muncitorii de Ia șantierul de repa
rații din Portsmouth erau încă ocu
pați cu repararea unor 
ale submersibilului. In 
leiași depoziții, ofițerul 
indicat că „sistemul de
aerului care permitea submarinului 
să ajungă la suprafață nu a func
ționat niciodată cum trebuie. Apara
tura a fost înlocuită de mai multe 
ori și totuși nu s-a obținut o îmbu
nătățire".

In cadrul aceleiași comisii, me
canicul Frank de Stefano, care a 
fost transferat pe o altă navă cu 
puțin înaintea scufundării submari
nului, a declarat că submarinul 
„Thresher“ avea în permanență 
greutăți cu sistemul de aer compri
mat folosit pentru ieșirea la supra
față.

ansambluri 
cadrul ace- 
american a 
pompare a

JUktNS.

Activifafea comisiilor de studiu 
ale Uniunii interparlamentare

LAUSANNE 19 (Agerpres). — Lu- dezvoltarea^ economiei naționale, pentru 
crările comisiilor de studiu ale Uniunii 
interparlamentare continuă.

în comisia pentru studiul probleme
lor economice și sociale intervențiile se 
axează în special pe două aspecte : e- 
galitatea între state ca bază a coope
rării economice internaționale în ve
derea dezvoltării ; raporturile dintre 
țările industrializate și țările în curs de 
dezvoltare.

Din partea delegației grupului na
țional romîn al Uniunii interparlamen
tare a luat cuvîntul prof. dr. Traian Io
nașcu, care a subliniat agravarea difi
cultăților economice întîmpinate de ță
rile în curs de dezvoltare ca urmare a 
politicii economice protecționiste și 
discriminatorii aplicate de țările mem
bre ale Pieței comune. în condițiile de 
inegalitate în drepturi și de nerespec- 
tare a principiilor avantajului reciproc 
și neamestecului în afacerile interne, a 
spus vorbitorul, investițiile puterilor oc
cidentale în țările pe cale de dezvol
tare se efectuează în folosul grupurilor 
capitaliste și nu în interesul economiei 
țărilor respective. Dimpotrivă, țările so
cialiste practică efectiv în relațiile eco
nomice cu țările în curs de dezvoltare 
principiile egalității, avantajului reci
proc, neamestecului în treburile interne, 
acordînd un ajutor dezinteresat pentru

CETĂȚEANUL AMERICAN : — Ei cred că spinarea mea • de otel.

Puternică demonstrație la Seul 
împotriva dictaturii sud-coreene

Pe terenul dezarmării, 
nu al cursei înarmărilorTratativele în vederea creării forțelor nucleare ale N.A.T.O. continuă, oglindind contradicțiile pe care pro- ectul prezentat de S.U.A. în această privință le-a ascuțit în lumea „atlantică“'.Pentru grăitoare înseși transformările pe' care le-a ' ' . ’ ' /„forțelor nucleare multinaționale și multilaterale ale N.A.T.O.”, prezentat în decembrie 1962 de S.U.A. la întrevederea anglo-americană la nivel înalt de la Nassau.Aceste schimbări exprimă lupta de influență care se dă în prezent în N.A.T.O., pe marginea proiectului de la Nassau, fiecare dintre principalele puteri ale coaliției sprijinind acea formulă pe care o socotește mai avantajoasă pentru sine: S.U.A. este adepta multilateralității, Anglia a multinaționalității, Franța a forței de șoc naționale, iar R.F. Germană a oricăreia dintre aceste formule, cu condiția de a fi pusă cît mai repede în practică. Discuțiile oglindesc totodată aspectul secundar, dar deloc neglijabil, al finanțării. Cine va suporta costul ridicat al noilor forțe nucleare ale N.A.T.O. ? Intr-o declarație recentă, ministrul de război american McNamara a reafirmat principiul enunțat de S.U.A. de a cere aliaților vest-europeni să-și sporească contribuțiile. Anglia nu este însă de această părere și mulți dintre ceilalți membri europeni ai N.A.T.O. se situează pe aceeași poziție. De fapt, singurii care au dat și aci dovadă de docilitate și au admis să suporte o treime din costul proiectului sînt partenerii vest-germani.Deși se desfășoară în mijlocul u- nor contradicții evidente și profunde, pregătirile pentru crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O. pun probleme noi pentru securitatea europeană și mondială. Aceasta stîmește îngrijorarea și rezistența popoarelor care năzuiesc să vadă progrese pe calea dezarmării și nu noi pași pe calea înarmărilor. După

evoluția discuțiilor sîntsuferit proiectul inițial al

cum se arată în nota pe care guvernul sovietic a adresat-o la 8 aprilie guvernului S.U.A., nu este vorba de o schimbare pe care proiectul de la Nassau ar aduce-o în raportul de forțe existent astăzi în lume în cadrul căruia Uniunea Sovietică deține superioritatea nucleară. Este vorba însă de primejdia sporită de declanșare a unui război nuclear pe care acest proiect ar crea-o, prin faptul că deschide Bundeswehrului și forțelor armate ale altor țări
COMENTARIUL ZILEI

N.A.T.O. accesul la rachetele nucleare.La aceasta, cercurile oficiale din S.U.A. răspund de obicei că primejdia semnalată nu există, întrucît întregul sistem de la Nassau ar fi fost elaborat tocmai pentru a ține armele atomice ale N.A.T.O. sub control american și a nu permite „diseminarea’’ adică răspîndirea lor în mîinile altora. Dar faptele a- rată altceva. Cu toate că cercurile conducătoare din S.U.A. își afirmă dorința de a menține în mîinile lor controlul armelor a- tomice, în care văd mijlocul de conservare a unei hegemonii intercapitaliste din ce în ce mai amenințată pe plan economic de puterile vest- europene, în fapt se merge, dimpotrivă, pas cu pas, în direcția răspîn- dirii armelor atomice. Din partea aliaților S.U.A. se manifestă, după cum se știe, o tendință marcată de a reduce sau desființa monopolul S.U.A. în cadrul N.A.T.O. și, în acest scop, de a obține o poziție privilegiată în cadrul alianței occidentale. Franța își afirmă deschis dorința de a avea cu orice preț o „forță de șoc” proprie, tocmai pentru a vorbi de la egal cu S. U. A. și Anglia lucru pe care Washingtonul nu poate să-l vadă cu ochi buni. Anglia încearcă să-și mențină, în cadrul acordului

de la Nassau, un așa zis „factor nuclear independent" și tocmai de a- ceea insistă asupra formulei multinaționale a forțelor nucleare ale N.A.T.O., al căror comandament îl revendică.Nu este greu de înțeles de ce se declară Bonnul de acord cu toate formulele de înarmare nucleară atît americană și engleză, cît și franceză. Cercurile conducătoare vest-germane consideră fiecare din aceste formule ca un pas spre realizarea vechiului vis al militariștj- lor și revanșarzilor vest-germani de a pune mîna pe arma nucleară, îngrijorările exprimate în opinia' publică occidentală cu privire la' caracterul primejdios al noilor proiecte nucleare ale S.U.A. provin tocmai de la faptul că singurii care cîștigă în mod evident teren în desfășurarea tratativelor cu privire la traducerea în viață a acestor proiecte sînt „âliații” de la Bonn.Profitînd de adevărata competiție care s-a deschis în N.A.T.O: pentru a obține sprijinul politic și militar al R. F. Germane guvernul de la Bonn înscrie puncte atît la Paris cît și la Washington și Londra. Prin declarațiile făcute de generalul de Gaulle la 14 ianuarie și prin tratatul „de colaborare” franco-vest-ger- man încheiat ceva mai tîrziu Franța a recunoscut Germaniei occidentale dreptul „de a-și alege singură armele cu care dorește să se înarmeze“. Forțele iubitoare de pace din Franța și alte țări au protestat împotriva acestei „recunoașteri“ ca și împotriva alianței militare dintre Paris și Bonn.Pe de altă parte Bonn-ul a cîști- gat, după acordul de la Nassau, cîteva galoane noi în ierarhia comandamentelor N.A.T.O. R.F.G. a fost admisă ca al patrulea membru al comitetului militar permanent al N.A.T.O. de la Washington. Un a- cord anglo-american a fost încheiat cu privire la participarea R. F. Germane la comandamentul suprem al

SEUL 19 (Agerpres). — La Seul a 
avut loc la 19 aprilie o puternică de
monstrație a studenților din capi
tala Coreei de sud împotriva dic
taturii militare. Demonstrația a fost 
organizată cu prilejul aniversării eroice
lor acțiuni din 1960, în urma cărora a 
fost răsturnată dictatura sîngeroasă a 
lui Li Sîn Man. Mai multe sute de stu- 
denți au demonstrat pe străzile Seu
lului, purtînd pancarte în care se cerea 
înlăturarea dictaturii militare ți consti
tuirea unui guvern civil. Demonstranții 
s-au oprit în fața sediului juntei mili-

tare, unde au protestat cu hotărîre 
potriva intențiilor acesteia de a

îm
potriva intențiilor acesteia ele a răm'me 
la putere încă patru ani. Poliția a ata
cat pe demonstranți și a arestat mai 
multe persoane.

De asemenea, ceremonia oficială care 
a fost organizată la Seul a fost între
ruptă în mai multe rînduri de acțiuni
le de protest ale unor participanți. In 
timp ce dictatorul sud-coreean Pak Cijan 
Hi înmîna unor persoane decorații cu 
prilejul ceremoniei oficiale, de la' Seul, 
s-au auzit glasuri strigînd : „Vrem li
bertate, nu medalii l".

pregătirea 'de cadre calificate proprii. 
Vorbitorul a amintit că, în cadrul dis
cutării problemei industriei petroliere 
la conferința O.N.U. pentru aplicarea 
științei și tehnicii în interesul țărilor 
insuficient dezvoltate, construirea de 
către R. P. Romînă a rafinăriei de pe
trol de la Gauhati (India) a fost apre
ciată ca o măsură efectivă de spriji
nire à țărilor în curs de dezvoltare pen
tru valorificarea resurselor naturale 
proprii ale acestor țări.

Delegația R. P. Romîne, a spus prof, 
dr. T. Ionașcu, consideră ca bine ve
nită hotărîrea Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la convocarea confe
rinței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare și își exprimă speranța că această 
conferință va ști să găsească mijloacele 
de eliminare a măsurilor și metodelor 
care împiedică libera dezvoltare a rela
țiilor economice mondiale.

In Comisia pentru studiul probleme
lor parlamentare și juridice se desfă
șoară discutarea problemei adaptării in
stituțiilor reprezentative la realitățile so
ciale, economice și politice ale lumii în 
condițiile actuale.

Din partea delegației grupului națio
nal romîn al Uniunii interparlamentare 
a luat cuvîntul deputatul Barbu Solo
mon, care a arătat că în prezent, cînd 
pe o treime a globului pămîntesc exis- 

■ tă și se dezvoltă impetuos sistemul mon
dial socialist, cînd pe ruinele fostelor im
perii coloniale au apărut și se trezesc 
la viață liberă numeroase popoare, cînd 
progresul tehnic este în măsură să asi
gure omenirii condiții nebănuite de 
bunăstare materială și spirituală, reali
tățile social-economice și politice impun 
ca popoarele să se guverneze ele însele, 
să-și conducă efectiv destinele. De a- 
ceea, instituțiile reprezentative, în pri
mul rînd parlamentele, trebuie să ex
prime efectiv voința poporului în toată 
diversitatea de opinii și interese. Vor
bitorul a subliniat principiile sistemului 
reprezentativ în țările socialiste, unde A- 
dunarea Națională este organul suprem 
al puterii de stat, care reprezintă ca a- 
devărat voința și interesele întregului 
popor muncitor.

Lucrările comisiilor continuă.

viitoarei forțe nucleare a N.A.T.O. în sfîrșit,la Bonn s-au desfășurat lucrările unor experți militari vest- germani și americani cu privire la structura și funcționarea acestor forțe.Trebuie notat că în S.U.A. există cercuri influente care cer să se meargă mai departe pe acest drum. Nu este vorba numai de cercurile extremei drepte din' rîndurile celor două partide de guvemămînt, dar și de unii din consilierii președintelui, cum este Henry Kissinger. „Nu ne putem aștepta, a scris el de curînd, ca (vest) europenii să se concentreze asupra armelor clasice, în timp ce noi vom deține controlul asupra destinului lor nuclear". „Guvernul Kennedy, scrie consilierul președintelui în continuare, este pe cale de a acorda vest- ' germanilor o poziție-cheie la înființarea forței atomice multilaterale“, între altele pentru „a contracara alternativa franceză".Este drept că, alături de astfel de opinii, în S.U.A. se exprimă și păreri ^mai constructive în politica externă. Astfel de curînd senatorul democrat Claiborne Pell a rostit, cu aprobarea liderului majorității democrate din senat, Mansfield, și a viceliderului Humphrey, un discurs în care a propus ca cele două state germane să fie recunoscute de puterile occidentale și ca înarmarea lor nucleară să fie împiedicată. Dar cine poate garanta că Ia Washington se vor impune astfel de păreri și nu contrariul lor ?Fapt este că proiectul a forțelor nucleare ale constituie un factor nou dare a situației internaționale, împingere înainte a cursei înarmărilor nucleare. Soluția care ar asigura securitatea tuturor statelor și normalizarea relațiilor internaționale nu poate fi găsită pe terenul cursei înarmărilor. Ea poate fi obținută numai pe terenul dezarmării generale și totale, pentru care luptă țările socialiste și care este revendicată cu tărie de masele largi, așa cum au arătat manifestările ample și combative pentru pace și abolirea armelor nucleare desfășurate în ultimele zile în multe țări ale lumii.

Sărbătorirea victoriei
de Ja Playa Giron

SȘȘ P căzute pentru 19

naiului punctelor de navigație ae
riană. Administrația societăților de 
aviație recunoaște că greva va duce 
la anularea a 90 la sută din cursele

Miting electoral
al P.C. Italian

de creareN.A.T.O. de încor- de

A. CERNEA /

ROMA. La 18 aprilie, în orașul Fro- 
sinone a avut loc un „ ' , '
al Partidului Comunist Italian la care KUWEIT. O puternică mișcare gre- 
au participat 15 000 de persoane. La vista paralizează de două zile activi* 
miting a luat cuvîntul Palmiro To- tatea companiei petroliere „Kuweit 
gliatti, secretar general al P.C. Italian, oil company“. 5 000 de muncitori din

BELGRAD. In cadrul turneului în
treprins în R. S. F. Iugoslavia, vio- ' 
lonistul romîn Ion Voicu a concertat 
în orașele Belgrad, Zagreb, Ljubljana 
și Osiek. Concertele artistului romîn 
s-au bucurat de succes.

MOSCOVA. După cum transmite 
agenția TASS, la 19 aprilie și-a în
cheiat lucrările plenara Uniunii ar- 
hitecjilor din U.R.S.S. Arhitectul 
Gheorghi Orlov a lost ales secre- 
tar-prim al conducerii Uniunii arhi- 
tecților din U.R.S.S.

SANAA. Referindu-se la postul de 
radio Sanaa, France Presse anunță că 
Republica Arabă Yemen a cerut în 
mod oficial să fie primită în noul stat 
federal arab în componența căruia au 
intrat R.A.U., Siria și Irak. Agenția 
precizează că în cursul săptămînii 
viitoare președintele As-Sallal va con
duce o delegație yemenită la Cairo 
unde va studia condițiile aderării Re
publicii Arabe Yemen la statul fede
ral arab.

PARIS. 3 000 de funcționari ai ser
viciului de navigație aeriană de la a- 
proape toate aerodromurile din Fran
ța au declarat în dimineața zilei de 
19 aprilie o grevă de 12 ore în spri
jinul revendicărilor lor cu privire la 
majorarea salariilor și sporirea perso-

Al-Ahmadi, principalul port petrolier 
clin Kuweit, au încetat lucrul în semn 
de protest împotriva refuzului compa
niei de a le satisface revendicările.

MOSCOVA. Ali Sabri, președintele 
Consiliului Executiv al R.A.U., care 
se află în drum spre Republica Popu
lară Chineză, a sosit la 19 aprilie la 
Moscova.

Acțiuni ale partizanilor
sud-vietnamezi

la

SAIGON. Agenția U.P.I. relatea
ză că, cu prilejul împlinirii unui an 
de cînd autoritățile diemiste au 
creat așa-numitele „lagăre strate
gice", în care au fost internați un 
mare număr de locuitori pașnici 
din Vietnamul de sud, partizanii 
sud-vietnamezi au lansat puternice 
atacuri asupra multora din aceste 
lagăre cu scopul de a elibera pe 
deținuți.

BONN. In cercurile apropiate 
guvernului federal — relatează a- 
genția Reuter — s-a anunțat la 18 
aprilie că fostul nazist Hans Glob- 
ke, în prezent secretar de stat în 
guvernul vest-german, se va re
trage din viața politică în toamna 
acestui an, o dată cu retragerea 
cancelarului Adenauer.

HAVANA. La 19 aprilie întregul 
popor cuban a sărbătorit ziua glo
rioasei victorii de la Playa Giron. 
In întreaga țară au avut loc adu
nări și mitinguri ale oamenilor 
muncii, au fost organizate expoziții 
consacrate acestei date memora
bile. Din toate colțurile țării au ve
nit la Playa Giron participanții la 
luptele eroice, reprezentanți ai or
ganizațiilor revoluționare. La 19 
aprilie aici a avut loc o mare pa
radă militară, consacrată celei de-a 
doua aniversări a istoricei victorii,

LONDRA. S-a încheiat cu succes 
greva muncitoarelor de la fabrica de 
aparate electrice din Dronfield (co
mitatul Derbyshire), care à durat pes
te o lună. Ele au obținut din partea 
patronilor dreptul de a înființa în 
fabrică o organizație sindicală.

ALGER. Agenția U.P.I. anunță că 
ministrul informațiilor al Algeriei, 
Hadj Hamun, și-a prezentat demi
sia. în postul de ministru al infor
mațiilor a fost numit Mouloud Be- 
laouane, deputat în Adunarea Na
țională.

Parlamentul Columbiei 
dezbate naționalizarea 

industriei petroliere
BOGOTA. — Parlamentul Colum

biei, întrunit într-o sesiune comună a 
celor două camere, dezbate în pre
zent o moțiune prezentată de 40 de 
deputați in care se cere naționalizarea 
industriei petroliere din țară.
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