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Pe una din magistralele orașului Gheorghe Gheorghiu -Dej, căruia i s-a decernat diploma și premiul I pe Iară 
in întrecerea pentru inirumusejarea și buna gospodărire a orașelor

Destinația:

AUTOMATIZAREA 

PROCESELOR 

TEHNOLOGICE
La Uzinele „Electromagnetica" 

din Capitală au început să tie 
produse în serie noi elemente de 
automatizare, complet tranzistori
zate, pentru diferite necesități ale 
economiei naționale. Ele se folo- 

; sesc la semnalizarea desfășură
rii proceselor tehnologice in ra
finării și distilerii, în comanda 
automată a instalațiilor de pro- 

j ducere și transport a energiei e- 
lectrice, în instalații de semnali
zare și comandă a unor procese 
de producție în industria alimen- 

I tară și ușoară etc. Cu ajutorul 
unor asemenea elemente de auto
matizare s-a construit și montat 
la rafinăria Ploiești-nord o insta- 

| lație de îmbunătățire a procesu
lui de rafinare a țițeiului, care a 

j contribuit la mărirea productivi- 
I tații muncii și la asigurarea unei 
j calități superioare a produselor.

O altă realizare de seamă a 
i uzinelor este sistemul electronic 
| unificat dinamic pentru reglarea 
| acționărilor electrice la laminoa- 
I re, furnale, linii de ciment, mașini 
: pentru industria hîrtiei, celulozei 
I etc.

Treptele perfecțiunii !—'--------------------
Peste sarcinile

Pe masă, larg desfășurate, se află 
proiecte, planuri. Inginerul șef de 
concepție, tehnologul și constructorul 
discută aprins, argumentat. Subiec
tul : reproiectarea unor subansamble 
pentru îmbunătățirea calității insta
lațiilor de prospecțiuni și interven
ție la sonde. Se fac observații cu 
privire la tehnologia aplicată, sînt 
preconizate noi soluții constructive...

La Uzinele de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. activitatea pentru ridica
rea calității produselor începe tocmai 
de aici, din faza de proiectare și de 
pregătire a fabricației. Ea continuă 
în secții pe întreg fluxul tehnolo
gic, la fiecare mașină.

Dintre produsele uzinei este și 
instalația SG 650. De-a lungul a- 
nilor, performanțele ei tehnice s-au 
îmbunătățit. Au crescut durata d-e 
funcționare, adîncimea de explorare. 
De la 650 de metri, cît se prevăzuse 
inițial în proiect, s-a ajuns la adîn- 
cirni de peste 850 de metri. Cele mai 
multe subansamble au asigurat o 
bună funcționare a ei. Instalația 
prezenta însă un neajuns. în timpul 
exploatării, cuplajul prin care se 
făcea legătura între motor și gra- 
nic nu se comporta satisfăcător. La 
solicitări mai mari, axele de trans
misie cedau. Cîțiva ingineri și teh
nicieni din uzină au studiat această 
problemă sub multiple aspecte, au 
mers la beneficiari pentru a cu-
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Dezvoltarea actuală a orașelor — 
ilustrată prin imaginea construc
țiilor din ultimii ani, desfășurate 
larg de la un hotar la altul al ță
rii — fixează profilul urbanistic al 
orașelor socialiste.

Integrată activității constructive 
generale, întrecerea patriotică din
tre orașe, devenită tradițională, 
reunește într-un elan comun ener
gii și inițiative dintre cele mai largi. 
Să iubești localitatea unde trăiești 
și muncești este un sentiment fi
resc, propriu fiecărui cetățean. Iată 
de ce la întrecerea dintre orașe 
participă milioane de oameni, buna 
gospodărire și înfrumusețarea fie
cărei așezări fiind astăzi deopo
trivă o cauză a organelor locale și 
a tuturor locuitorilor țării.

Enunțarea a înseși criteriilor a- 
cestei largi și rodnice competiții 
este semnificativă prin conținutul 
și însemnătatea lor. prin caracte
rul lor mobilizator. Este vorba aici 
de importante probleme economice 
și obștești, de gospodărirea judi
cioasă. cît mai cu folos, a unor fon
duri de sute de milioane de lei, 
cheltuite anual din bugetele sfatu
rilor populare, pentru moderniza
rea localităților- țării. Bogata ex
periență acumulată de sfaturile 
populare trebuie valorificată și de 
aici înainte în ridicarea continuă 
a nivelului edilitar-gospodăresc și 
înfrumusețarea orașelor, folosin- 
du-se rațional și eficient nu numai 
fondurile alocate în acest scop, ci 
toate posibilitățile și resursele ce 
stau la indemînă pe plan local.

Nu de mult, au fost înmînate 
premiile și distincțiile acordate o- 
rașelor fruntașe în întrecerea pe 
anul trecut: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Brașov, Suceava, Calafat, 
Codlea, Odobești, Tg. Mureș, Tur-

noaște precis cerințele cărora tre
buie să le facă față instalația. Con
ducerea uzinei a solicitat sprijinul 
proiectantului . principal,' Institutul 
de proiectări și cercetări pentru uti
laj petrolier. In prima etapă a fost 
proiectată și introdusă transmisia cu 
ax cardănic.

— Spunem prima etapă — a ținut 
să accentueze constructorul-șef, ing. 
loan Marcu — pentru că încă în 
acest an sistemul de acționare car
danic va fi înlocuit cu un sistem mai 
perfecționat, hidraulic. Și asta nu-i 
totul. Actuala instalație are 0 turlă 
piramidală care se asamblează ș. 
manevrează relativ gveu. în proiectul 
pe care-1 întocmim am prevăzut o 
turlă în formă de ,.A“, acționată hi
draulic. Și instalației de preparare, 
circulație și curățire a noroiului de 
sondă i-au fost, aduse îmbunătățiri 
calitative.

Perfecționările tehnice pe care le 
introduc proiectanții uzinei vizează 
îndeosebi creșterea duratei de func
ționare și a siguranței în expioatare, 
sporirea performanțelor tehnice în 
general. în această activitate nu se 
ține cont de „vîrsta" utilajului. Re
cent introduse în producție sau cu 
..stagiu" în fabricația de serie, pro- 

. dusele uzinei sînt supuse unui con
tinuu proces de analiză și perfecțio
nare. Automacaraua de 5 tone a fost 
omologată în 1964. La începutul a- 
cestui an, pe baza observațiilor și 
propunerilor făcute de muncitorii și 
tehnicienii din secții, serviciul con
structor a reproiectat unele suban
samble și accesorii. Rezultatul : ex
tinderea domeniului de utilizare și 
reducerea greutății.

De altfel, nu există un produs că
ruia anul acesta să nu-i fi „dăruit" o 
noutate. Armăturilor industriale de 
oțel (vane), instalațiilor de prospec
țiuni și de intervenție, grupurilor de 
pompaj le-au fost aduse îmbunătă
țiri constructive importante. Acestea 
vor avea capacități și puteri sporite 
la greutăți reduse, mobilitate și ma
nevrabilitate mare, viteze de lucru și 
de deplasare mai rapide, grad de uti
lare ridicat.

Soluțiile constructive adoptate sînt 
rodul gîndirii creatoare a întregului 
colectiv. Fiecare secție și atelier- a 
contribuit cu ceva. Multe sugestii 
prețioase sînt date și de cei de la 
standul de probă. Aici se urmărește
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nu Severin, Vaslui și Măcin. Iată 
deci printre orașele evidențiate și 
localități care decenii de-a rîndul 
au fost strivite de indiferența 
edililor de odinioară. Tot mai 
activ se manifestă spiritul gospo
dăresc și răspunderea cetățeneas
că. Alături de importantele con
strucții de locuințe, de edificii so- 
cial-culturale, lucrări destinate 
îmbunătățirii alimentării cu apă și 
iluminatului public, au fost reali
zate, cu sprijinul deputaților și 
cetățenilor, în termene scurte și 
fără mari cheltuieli, multe alte lu
crări — amenajarea spațiilor 
verzi, a terenurilor din jurul blocu
rilor și a intrărilor în orașe, a locu
rilor- de joacă pentru copii etc. A- 
dunată din toate localitățile țării, 
valoarea muncii patriotice ș-a ridi
cat în 1964 la cîteva sute de mili
oane de lei.

Buna întreținere și conser
vare a fondului de locuințe, exe
cutarea reparațiilor la timp și de 
bună calitate, toate acțiunile me
nite să prelungească viața imobi
lelor presupun o activitate inten
să. temeinic organizată, a între
prinderilor specializate ale sfa
turilor populare, activitate impor
tantă nu numai pentru ridicarea 
confortului urban, ci și pentru as
pectul general al orașelor. întreți

comportarea subansamblelor și uti
lajelor, în condiții identice celor de 
pe teren. De pildă, pînă acum cîtva 
timp, proba de presiune 
făcea cu apă. Adesea, 
erau condițiile; în care 
erau în schele sau în 
uzine chimice. Plecînd 
mite constatări s-a introdus proba 
cu aer. într-un atare caz, remarca 
ing. Constantin Moldoveanu, siste
mul de închidere „cu pană" a va
nelor s-a dovedit deficitar. A fost 
omologată atunci o serie de tipo- 
dimensiuni de vane cu sertar paralel 

și care, pe lingă că asigură o mane
vrare ușoară, au o etanșeitate supe
rioară, calitate ce le recomandă a fi 
utilizate cu succes în oricare între
prindere.

în secțiile productive, un stăruitor 
interes pentru introducerea și folo- 
sirea tehnicii înaintate este depus zi 
de zi. Procedeelor noi de lucru, teh
nologiei moderne li se deschid un 
cîmp mai larg de aplicare. Pro
cedeul forjării prin 
extins, în ultimul 
sele mari. Pînă la

a vanelor se 
însă, altele 
acestea lu- 
rafinării și 
de la anu-

matrițare a fost 
timp, și la pie- 
sfîrșitul anului,
loan ERHAN

(Continuare in pag. V-a)

Peste puțin timp noi automacarale perfecționate vor porni din hala de 
montaj a Uzinelor de utilaj petrolier din Tîrgoviște spre diferite schele 

Foto : Gh. Amuzi
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nerea fondului de locuințe — im
portant avut obștesc — se spriji
nă pe aportul continuu al fiecărui 
comitet de bloc, al fiecărei familii 
și locatar în parte în această pri- 
.vință, merită menționată experi
ența existentă în orașul Sibiu și 
altele, unde cetățenii participă — 
pe străzi și blocuri — la întrecerea 
..pentru cea mai frumoasă casă". 
Acțiunea se bucură de sprijinul 
tuturor organizațiilor obștești, care 
desfășoară în rîndurile cetățenilor 
o susținută muncă educativă.

Indiferent unde locuiesc, cetățe
nii sînt interesați in tot ceea ce e 
legat de orașul lor, începînd de la 
buna funcționare a serviciilor co
munale pînă la cele mai impor
tante lucrări urbanistico-edilitare.

Obiectivele întrecerii stăruie și 
asupra altor probleme : aspectul 
general estetic și igienic al unită
ților destinate deservirii popu
lației. Localurile și instituțiile pu
blice, piețele, magazinele, gările, 
hotelurile, parcurile și locurile de 
recreare, prin felul cum se înfăți
șează cetățenilor, reflectă atît gri
ja personalului de aici, cît și a 
sfaturilor populare respective. 
Dau o notă puțin mulțumitoare 
conducătorilor locali semnele unei 
insuficiente preocupări pentru 
buna gospodărire, vizibile pe a-

primului trimestru

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Ungariei

OȚEL PENTRU 2100
TRACTOARE

Furnaliștii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara și Uzinele siderur
gice „Victoria" din Călan au produs 
în plus față de prevederile planului 
pe primul trimestru 24 242 tone de 
fontă.

Folosirea unei tehnologii,moderne 
de topire a foniei, ridicarea tempe
raturii. aerului insuflat și alte măsuri 
aplicate au făcut posibil ca la fur
nalul de 1 000 mc de la Hune
doara să se elaboreze în medie zil
nic de la începutul anului cîte 105 
tone de fontă peste indicele planifi
cat. Datorită aprovizionării cuptoa
relor cu cantități sporite de fontă 
lichidă de bună calitate și utilizării 
raționale a capacităților de produc
ție oțelarii Combinatului din Hune
doara au elaborat peste, sarcinile pri
mului trimestru o cantitate de oțel 
echivalentă cu metalul necesar pen
tru fabricarea a peste 2 100 de trac
toare.

Mă aflam în după-amiaza zilei 
de 3 aprilie pe peronul Gării de 
nord. Nu mi-an dat seama din 
primele clipe de motivul agitației 
deosebite care domnea aici. Abia 
cînd mi-am adus aminte că-i sîm- 
bătă, totul a devenit limpede. 
Aceeași grabă spre trenurile aș- 
teptînd sub presiune semnalul 
plecării, aceeași forfotă pestriță și 
veselă, agitația ghizilor, grupuri 
tinerești răspîndind în jur aceeași 
atmosferă tonică a „plecărilor" tra
diționale de sfîrșit de săptămînă.

— Unde plecați, prieteni ?
Un grup compact de la o mare 

întreprindere metalurgică din Ca
pitală „se repede" pînă la Poia
na Brașov. Elevi din ultimele cla
se, însoțiți de un profesor — spre 
Ploiești și Doftana* Alți turiști „de 
o zi-jumătate" își vor umple plă- 
mînii cu ozonul Bucegilor...

Cu toate că pe umerii hanoracu- 
rilor schiurile sînt din ce în ce mai 
rare, luîndu-și locul cuvenit în 
așteptarea zăpezilor viitoare, iar 
rucsacurile încovoaie tot mai con
stant spinările, trenurile cele mai 
aglomerate au rămas, deocamda
tă, totuși, cele cu direcția Valea 
Prahovei. La casele de bilete „mai 
sînt" tichete spre Constanța...

Dar primăvara, oricît de neho- 
tărîtă ar părea într-o statornicire 
definitivă, a sosit, și soarele e din 
zi în zi mai puternic. Iar o dată cu 
soarele, cu renașterea naturii, se 
lungesc și itinerarele. încep 
excursiile, drumețiile, „tururile". E 
timpul să ne pregătim ranițele.

In 1964, numai prin cele 80 de 
agenții și filiale ale O.N.T.-ului, au 
plecat în excursii peste 1 100 000 
de oameni ai muncii. Dar școlarii, 
studenții, cei plecați după imagi
nația proprie ? Cîte nu sînt de 
văzut...

locuri la Focșani, Giurgiu și în alte 
locuri. Experiența atîtor altor o- 
rașe mai mari sau mai mici — 
Cluj, Galați, Constanța, Codlea, 
Odobești, Calafat — dovedește că 
totul ține în primul rind de oa
meni, de interesul și pasiunea cu 
care muncesc, de priceperea de a 
se oriepta spre acele obiective 
care pot ridica intr-adevăr nivelul 
activității gospodărești. Din păca
te, nu se poate spune că experi
ența bună se generalizează pe 
măsura posibilităților oferite de 
această largă întrecere. în același 
timp, este de semnalat faptul că 
unele sfaturi populare își în
dreaptă atenția în mod unilate
ral spre unul sau altul din obiec
tive — îndeosebi spre amenajarea 
spațiilor verzi — deși în cadrul e- 
fortului general de ridicare a ora
șelor, nici unul nu poate fi negli
jat.

Spiritul organizator al sfaturilor 
populare își găsește un vast cîmp 
de aplicare mai ales acum, primă
vara, anotimp prielnic efectuării 
unui mare volum de lucrări gos
podărești-edilitare nu numai la 
orașe, ci și în comune, care se în
trec și ele.

Cu ajutorul deputaților, sfaturi
le populare atrag în însuflețitoa- 
rea întrecere pentru buna gospo
dărire și înfrumusețare a orașelor 
milioane și milioane de cetățeni. 
Bucurîndu-se de .sprijinul larg și 
îndrumarea exigentă a comitete
lor regionale și orășenești de 
partid, a organizațiilor de bază 
din cartiere, a grupelor de partid 
din blocuri și străzi, întrecerea pa
triotică va consemna și în acest an 
noi realizări pe drumul înfloririi 
continue a orașelor, a tuturor lo
calităților țării.

Ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Jozsef Vince, a oferit luni 
după-amiază un cocteil cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, A- 
lexandru Drăghici, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec. Ilie Verdeț, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. al 
P.M.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor ins

Conflictul anglo- spaniol 
cu privire la Gibraltar

La 5 aprilie a fost dată publici
tății o carte albă a guvernului bri
tanic în legătură cu divergențele 
dintre .Anglia și Spania cu privire 
la Gibraltar. Cartea albă mențio
nează că „Marea Britanie n-a re
nunțat la drepturile sate asupra 
Gibraltarului și nici la poziția pe 
care o deține asupra acestui teri
toriu" Hotărîrea adoptată de auto
ritățile spaniole de a nu recunoaș
te validitatea pașapoartelor bri
tanice pentru Gibraltai' este cali
ficată în Cartea albă drept o ac
țiune nejustificată.

In Congo

Noi falsuri electorale
Corespondentul agenției Associated 

Press anunță că și la Coquilhatville, 
cel de-al patrulea oraș important din 
Congo, capitala regiunii centrale, ale
gerile au fost suspendate, după ce

— Unde plecați, prieteni ?
Țara ne așteaptă cu marile 

ei itinerare. Mirifice creații ale na
turii sau ale inteligenței construc
tive, tenace și avîntate, ne așteap
tă darnic, cu nebănuite frumuseți. 
Tichete „mai sînt" pentru Con
stanța. Țărmul dobrogean ne în- 
timpină cu mărturiile unei vechi ci
vilizații, prelungite în verticalele de 
sticlă și neon ale prezentului so
cialist. O incursiune în plină anti
chitate e ispititoare. Să poposim 
acolo unde argonauții întorși din 
Colhida după „lîna de aur" au 
zăbovit spre a-și împrospăta 
proviziile în capitala Pontului, la 
umbra zidurilor cetății tomitane 
deplînse de Ovidiu, lîngă marele 
edificiu cu mozaic, lîngă altare cu 
zeități păgîne, sarcofage de mar
mură și statuia acelui șarpe fabu
los al cărui simbol a rămas încă 
o enigmă a mitologiei... Să ne în
dreptăm de-aici spre „Pompeiul 
romînesc", spre marele muzeu în 
aer liber al celui mai vechi oraș 
(sec. VII î.e.n.) de pe teritoriul 
țării — Histria, sau spre Adam
clisi, cu vestitul monument „Tro- 
paeum Traiani", purtînd înscrise 
pe 49 de metope scene unice ale 
victoriilor romane asupra popu
lației geto-dace.. Sau căutînd să 
descifrăm, din tăcerea pietrelor, 
izvoarele permanenței noastre pe 
aceste pămînturi, să escaladăm, 
poate, versanții munților Orăștiei 
ca să contemplăm ruinele Sarmise- 
getuzei lui Decebal ?

Ne vom îmbarca pe modernele 
motonave ale Dunării ca, arun- 
cîndu-ne o ultimă privire peste 
pitoreasca insulă Ada Kaleh, peste 
Orșova — mîine funduri ale unui 
magnific lac de acumulare — să 
răspundem la întoarcere, într-un 
inopinat „Cine știe, cîștigă" în
trebărilor despre Cazane, despre 
noul Combinat chimic de la Tr. 
Măgurele pe lîngă care trecem, dar, 
mai ales, despre construcția sis
temului hidroenergetic de la Por
țile de Fier... Sau poate ne vom 
alege un itinerar de artă murală 
moldovenească. Cine n-a vizitat 
Voronețul, Sucevița, Arbora, Hu
morul, Moldovița să nu stea pe 
gînduri. Un reputat istoric de artă 
străin scria : „In nici o țară din 
Europa, nici măcar în patria cla
sică a picturii murale, în Italia, nu 
vom găsi ceva asemănător cu a- 
ceste biserici ale căror culori ar
monioase seînteiază pe verdele 
poienilor, pe fondul tremurat al 
dealurilor din frumoasa Moldovă". 
Mesajul artistic al poporului nos
tru se află, fără îndoială, în aceste 
mănăstiri, la nivelul marilor co
mori plastice ale umanității: al 
picturilor rupestre din Ajanta și al 
miniaturilor persane din biblioteca 
imperială a Teheranului, al pic
turilor precolumbiene din Mexic 
și al mozaicurilor bizantine din 
Grecia...

Ne cheamă cu egală insistență 
pădurile seculare și poienile de 
narcise, zone largi cu faună și 
floră minunată, iezere montane și 
stîncile maiestuoase ale Cheilor, 
mult bătutul Bucegi și itinerarele 
prelungite de noi drumuri și ca
bane confortabile (pentru prima 
oară în acest an pregătite pentru 
„concedii turistice" de 10—12 zile) 
ale Făgărașului, Retezatului și 
Apusenilor... Delta Dunării, cu lacu
rile și canalele sale interioare, 
unde, vîslind încet în lotci smolite, 
printre cherhanale și „lanuri de 
stuf", vot, fi întîmpinați de colo
niile guralive ale unor păsări miri
fice...

Tania George MAIORESCU

(Continuare în pag. V-a) 

tituții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au rostit toasturi ambasadorul 
Jozsef Vince și tovarășul Gheorghe 
Apostol.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

înaintea deschiderii operațiunilor de 
votare au lost descoperite mai multe’ 
urne pline cu buletine de vot. Același 
corespondent precizează că. încă cu 
două săptămîni în urmă în oraș a 
fost instituită starea excepțională, iar 
Godefroid Munongo, ministrul de in
terne în guvernul central de la Leo
poldville, a vizitai. personal orașul 
pentru a „constata" pregătirea alege
rilor. Săptămînă trecută alegerile au 
fost suspendate la Leopoldville, din 
cauza unor „nereguli în desfășurarea 
votului".

DEPUTATUL VEST-GERMAN K. 
BIRRENBACH A PLECAT LA TEL 
AVIV, penfru a freia oară, în cadrul 
misiunii încredințate de cancelarul Er
hard de a duce tratative în problema 
stabilirii de relații diplomatice între 
R.F.G. și Izrael.

1N URMA CUTREMURULUI de luni 
dimineață, localitățile Apiditsa, Ho- 
remi, Kyparisia și Kalyvia, din Gre
cia, au fost complet distruse. Po
trivit unui bilanț incomplet s-au în
registrat 12 morți și 100 de răniți. 
Consiliul de Miniștri, întrunit Ia 
Atena, a adoptat măsuri urgente de 
ajutorare a sinistraților.

Vestigii ale civilizației tomitane In 
„parcul de piatră" din Constanța

LOCUINȚE PENTRU
LUCRATORII DIN S. M. T.

Pentru lucrătorii din stațiunile de 
mașini și tractoare, anul trecut s-au 
dat în folosință un număr de 86 de 

! apartamente. Alte locuințe, însumînd 
170 de apartamente, se construiesc 
în acest an la Răcari, Tg. Neamț, 
Sf. Gheorghe, Brașov, orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Odor- 
hei, Cluj ș.a., pe lîngă stațiunile de 
mașini și tractoare din aceste loca
lități.

A

In stațiunile
• balneo

climaterice 
! Pentru asigurarea unor condiții 

j optime de tratament șt cazare în 
stațiunile balneo-climaterice de pe 

, Valea Oltului se acordă o atenție 
I deosebită lărgirii spațiilor de trata- 
! ment, identificării de noi izvoare 
1 și sporirii debitului la cele exis

tente. La Căciulata. o clădire a 
fost amenajată special pentru tra
tamente de împachetări cu parafi
nă, galvanizări, aerosoli etc. In pa
vilionul central de la Căciulata, 
prin extinderea secției de tratament 
cu parafină, numărul zilnic al tra
tamentelor s-a dublat. Tot aici s-a 
terminat de curînd forajul la. o a- 
dîncime de 1200 de metri a unui 
nou izvor de ape sulfuroase și au 
fost identificate noi izvoare. .

Festivalul

de la Montevideo

Premiul special 
pentru un film romînesc

Filmul romînesc „La patru pași 
de infinit" care, la Festivalul fil
mului de la Mar del Plata, a primit 
premiul special al marelui juriu 
„Crucea sudului", a fost prezentat 
în cadrul unui spectacol de gală la 
cinematograful „Universitario" din 
Montevideo.

La spectacol au participat repre
zentanți ai M.A.E. Uruguayan, oa
meni de artă și cultură, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic. Au 
fost prezenți membrii ambasadei 
R. P. Romine în Uruguay, precum, 
șl Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului Cinematografiei, și re
gizorul Francisc Munteanu. care se 
află într-o vizită în Uruguay. Spec
tacolul de gală s-a bucurat de 
succes.
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TEMA CALITĂȚII li CERCURILE 
de iciramiE coutA

Lupta pentru o înaltă calitate a produselor, obiectiv principal al 
activității economice, se reflectă și în învățămîntul de partid. Nume
roase cursuri $i cercuri de studiu, luînd in discuție problema îmbu
nătățirii calității, îi ajută pe membrii de partid, pe ceilalți oameni 
ai muncii să înțeleagă mai bine importanța acestei sarcini pentru 
economia noastră națională, să muncească și mai conștient pentru 
realizarea ei. Redăm in cele ce urmează din experiența dobindită în 
această privință de unele cercuri de economie concretă.

Programe 
de studiu 
după 
cerințele

■ ■ ■ 8vieții
încă în toamna anului trecut, 

comitetul de partid de la Industria 
Bumbacului din Capitală, elabo- 
rînd tematicile cercurilor de eco
nomie concretă din întreprindere, 
a prevăzut o temă despre impor
tanța ridicării calității produselor 
și sarcinile puse de Congresul al 
III-lea al partidului în acest do
meniu. După sesiunea Marii Adu
nări Naționale de la sfîrșitul anului 
trecut, care a pus ca sarcină de 
bază lupta pentru calitatea produ
selor în toate ramurile economiei, 
comitetul de partid a reexaminat 
tematicile întocmite la începutul 
anului de învățămînt, hotărînd să 
introducă noi teme legate de pro
blema calității. Cum s-a orientat 
comitetul de partid în alegerea 
noilor teme ?

Pentru ca fiecărui cursant să-i 
fie clare avantajele introducerii și 
folosirii tehnicii noi, rolul acesteia 
în îmbunătățirea calității produc-

Dezbateri 
aprofundate

Problema calității produselor a 
făcut recent obiectul dezbaterilor 
în mai multe cercuri de economie 
concretă de la Combinatul Side
rurgic din Hunedoara și Uzina me
canică Cugir. In mai toate aceste 
cercuri au fost prezentate refe
rate bazate pe o analiză temeinică 
a realităților din unitățile respec
tive.

O notă pozitivă a dezbaterilor a 
constituit-o în primul rind străda
nia de a pune în lumină impor
tanța economică a acestui indica
tor. Referatele prezentate și dis
cuțiile ce au avut loc în cercurile 
de la Aglomeratorul I și Lamino
rul de 800 mm — Combinatul si
derurgic Hunedoara, ca și în cele 
de la Mecanică și Sculărie — Uzi
na mecanică Cugir au subliniat 
consecvența cu' care partidul în
dreaptă eforturile oamenilor mun
cii spre obținerea unor produse de 
înaltă calitate, la nivelul celor mai 
bune produse similare de peste ho
tare. S-a arătat că în etapa actua
lă de dezvoltare a economiei noas
tre, cînd se desfășoară cu intensi
tate sporită procesul de diversifi
care a producției, iar progresele 
științei și tehnicii determină per
fecționarea continuă a tehnologiei 
de fabricație și a înseși structurii 
producției, se impune cu atît mai 
mult promovarea luptei pentru ca
litate la nivelul unui obiectiv ma
jor al întregii activități economi
ce. La Hunedoara, mai mulți vor
bitori au relevat cum se repercu
tează calitatea oțelului, a lamina
telor produse aci asupra activității 
altor ramuri ale economiei — în 
primul rînd asupra industriei con
structoare de mașini. Alții, de pil
dă cursanții cercului de la repa
rații siderurgice au întreprins, sub 
îndrumarea propagandistului, ing. 
Gavril Pocola, O analiză a rapor
tului dintre calitatea reparațiilor 
efectuate de ei și productivitatea 
diferitelor agregate ale combina
tului, ritmicitatea îndeplinirii pla
nului la toți indicatorii.

Este, de asemenea, pozitiv că în

ției, necesitatea de a face eforturi 
pentru a-și însuși o calificare su
perioară, s-a stabilit ca cele două 
cercuri de economie concretă din 
secția țesătorie să consacre un se
minar discutării acestor probleme.

O altă temă înscrisă în progra
mul cercurilor de economie con
cretă se referă la rolul contro
lului calității. Prin punerea în 
discuție a acestei teme, comitetul 
de partid a urmărit să dezvolte 
spiritul de răspundere în exerci
tarea controlului tehnic de cali
tate pe toate fazele procesului teh
nologic, să mobilizeze opinia pu
blică a secției împotriva unor ca
zuri de nerespectare a disciplinei 
tehnologice.

Se știe că nivelul înalt calitativ 
al produselor este factorul primor
dial pentru competitivitatea măr
furilor pe piața externă. întreprin
derea Industria Bumbacului are de 
livrat produse și pentru export. 
Iată de ce comitetul de partid a 
indicat ca în cercurile de economie 
concretă să se facă o discuție des
pre sarcinile colectivului între
prinderii în vederea îndeplinirii 
exemplare a planului de export.

Dezbaterea problemelor calității 
în cercurile de studiu, alături de 
întreaga activitate politico-educa- 
tivă desfășurată de organizația de 
partid, a produs o frămîntare crea
toare în rîndurile muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor pentru 
găsirea a noi și noi căi de ridicare 
a calității. Rezultatele se oglindesc 
în creșterea considerabilă a pro
centului produselor de calitatea I.

C. GAUCĂ

mai multe cercuri cursanții nu 
s-au oprit numai la lămurirea as
pectelor generale, economice, ci 
au analizat problema calității 
produselor în strînsă legătură 
cu specificul locului lor de 
muncă, au căutat să scoată în 
evidență conținutul concret, al 
unei calități înalte.

Eficiența dezbaterilor s-a vădit 
mai ales în modul concret în care 
cursanții, o dată cu definirea cri
teriilor calității produselor, s-au 
ocupat de căile prin care pot fi 
realizate aceste criterii. Pe drept 
cuvint au insistat cei de la 
grupul de laminoare de la Peștiș, 
intrate de curînd în funcțiune, 
asupra roiului determinant pe 
care-1 au progresul tehnic, mînui- 
rea corectă și buna întreținere a 
utilajelor moderne.

Despre eficiența introducerii sau 
extinderii unor metode tehnologi
ce avansate, au vorbit și membrii 
cercului de la sculăria Uzinei me
canice Cugir. Subliniind că tehni
ca evoluează continuu, că unele 
produse considerate azi a fi la un 
înalt nivel calitativ, mîine pot fi 
învechite din punct de vedere teh
nic, unii cursanți au vorbit despre 
sarcinile ce revin sectoarelor de 
concepție din uzină în perfecțio
narea proceselor tehnologice.

Se poate afirma că, în semina- 
riile amintite, problema calității a 
fost dezbătută în adîncime, la 
un nivel corespunzător exigen
țelor pe care partidul le pune 
în fața oamenilor muncii. Pe 
alocuri însă, cum ar fi în cercu
rile de la reparații siderurgice de 
la CSH, în seminarul de la me
canică II de la UMC ș. a., discu
țiile au alunecat adesea pe'un fă
gaș tehnicist îngust.

în unele cazuri, discuția despre 
calitate s-a rezumat la fraze ge
nerale, din care participanții n-au 
putut trage vreo concluzie preci
să nici asupra criteriilor de apre
ciere a calității la locul lor de 
muncă, nici asupra căilor de îm
bunătățire a ei.

Printr-o dezbatere aprofundată 
a problemelor calității, cercurile 
de economie concretă pot contri
bui la înfăptuirea acestui impor
tant obiectiv al activității econo
mice.

Gh. ZAMFIR

Străbunica și strănepotul

Premiera
noului film romînesc 
„Gaudeamus igitur“

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc luni seara 
premiera noului film romînesc 
„Gaudeamus igitur", o producție a 
studioului cinematografic „Bucu
rești". Filmul este realizat de regi
zorul Gheorghe Vitanidis, după un 
scenariu al scriitorilor clujeni Va- 
sile Rebreanu și Mircea Zaciu.

Actorul Constantin Codrescu a 
prezentat spectatorilor pe interpre
ts filmului.

Din distribuție fac parte : Șerban 
Cantacuzino. Sebastian Papaiani, 
Ileana Dunăreanu. Irina Gărdescu, 
Iile Petre. Dem. Rădulescu, Ștefan 
Iordache, Dan ionescu, Ligia Moga.

(Agerpres)

Concursul artistic 
al studenților

Intre 5 și 20 aprilie, în orașele 
București, lași, Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș, Brașov, Galați și Craiova se 
desfășoară faza pe institute a tra
diționalului concurs artistic al stu
denților. Pentru această acțiune, cei 
peste 10 000 de artiști amatori și-au 
îmbogățit repertoriul cu noi lucrări 
inspirate din munca și viața tinere
tului studios.

VIITORII TEHNICIENI 
Șl MECANICI AGRICOLI 
LA PRACTICĂ

De mîine, elevii din anul al Il-lea 
de la școlile tehnice agricole și ve
terinare, precum și cei de la școlile 
profesionale de mecanici agricoli, 
încep perioada de practică In pro
ducție. In acest scop ei au fost re
partizați în unități fruntașe, situate 
în localități apropiate de școlile res
pective, care dispun de o bază teh- 
nico-materială corespunzătoare pro
filului lor de pregătire. In stațiunile 
de mașini și tractoare și în gospodă
riile de stat în care vor lucra cei 
15 000 de elevi din anul al II-lea de 
la școlile de mecanici agricoli, 
aceștia vor participa Ia lucră
rile principale ale campaniei de 
primăvară, precum și la cele de re
coltare. Fac practică și elevii șco
lilor tehnice și profesionale de me
canici agricoli ce urmează să sus
țină examenele de absolvire.

Pe ecranele

CALLATIS

Filmul „Callafis" este o pagini de 
istorie, o pagină de arheologie povesti
tă în imagini cinematografice cu bun 
gust și farmec.

Regizor cu o îndelungată experiență 
in domeniul filmului documentar, Ion 
Bostan este și unul din întemeietorii fil
mului de știință popularizată în cinema
tografia romînească. Foarte multe filme
— dintre care unele au cucerit diplo
me și premii internaționale —, deci foar
te mullă experiență i-au dat putința să-și 
creeze un stil propriu.

Tematica abordată de regizor în lu
crările sale este toarte variată. El știe 
să găsească limbajul de comunicare cu 
spectatorul, fie că cercetează cu apara
tul de filmat adîncul peșterilor — „Lu
mea din beznă", viața păsărilor din Del
tă — „Pelicanii", „Sub aripa vulturului"
— sau aduce pe ecran comori de arfă 
universală — „Uciderea pruncilor".

Filmul „Callafis” se înscrie în stilul 
regizorului și-l ilustrează Perfect. La pri
ma vedere ai impresia că autorul a stat 
de-o parte, a văzut și a înregistrat pe 
peliculă o sumedenie de imagini care 
i-au plăcut și pe care le redă ca atare. 
Privind cu mai multă atenție, însă, îți dai 
seama că fiecare cadru din film, fie
care obiect care vorbește despre o cul
tură și civilizație trecută a fost ales cu o 
grijă deosebita, cu emofia omului de 
arfă fată de un obiect de artă, cu res
pect și admirajie tafă de istorie. Nimic 
nu e luat la întîmplare, totul e ales și 
selecționat după criteriul valorii artistice 
și al frumosului. Obiectele nu sînt fil
mate sec, uscat, ca exponate ale unui 
muzeu, ci . sînt scoase afară, la lumină, 
puse într-un decor adecvat, încadrate 
între pămînt, mare și cer, creîndu-li-se, 
astfel, o perspectivă deosebită. Autorul 
filmului nu are, față de obiectele fil
mate și frumusețea lor, uimire, și nici 
nu lasă spectatorul să se minuneze ca 
un copil — ci înțelegînd armonia și 
frumosul, obligă la o atitudine intelec
tuală. la apreciere, la cunoaștere, la ad
mirație. De aici vine și emoția care te 
cuprinde văzînd filmul. Ai impresia că 
o mină nevăzută a dat la o parte timpul 
și a scos din adincimi o frumusețe pe 
care te face s-o înțelegi, te face părtaș 
la cunoașterea -linei lumi trecute.

Pămîntul pe care calci azi — Man
galia construcțiilor moderne și a neonu
lui pe care o cunoști din vacanțele pe
trecute pe malul mării, iese din timp și 
reînvie sub un aspect pe care poate că 
nici nu l-ai bănuit...

Această pagină de istorie este reîn
viată cu ajutorul cercetătorilor arheologi. 
Munca de cercetare nu se duce numai

cinematografelor
frîng, sau se combină după voie, în
tr-un adevărat carnaval cromatic. E ca 
și cum un tablou ar căpăta pe. neaștep
tate și datorită unui miracol, dreptul de 
a se mișca -în spațiu și a evotua în timp.' 
Idealul străvechi al artistului plastic, de 
a se apropia de esența vieții, de a cap

ta lumina soarelui, ci este continuată și 
în adîncul mării. Regizorul se scufundă 
cu aparatul de filmat sub valuri și ur
mărește tot ce se descoperă din vesti
giile trecutului.

Cu multă pricepere filmată, această 
secvență însă sfîrșește prin a obosi. Este 
foarte greu să filmezi sub apă și Ion . ia și exprima ..mișcarea, se realizează a- 
Bostan a fost primul cineast din țară care 
a făcut astfel de filmări. De aceea poa
te că regizorului i-a venit greu să 
scurteze mai mult această parte a filmu
lui — frumoasă de altfel — dar care 
încarcă economia filmului.

Colaborator permanent al regizorului, 
operatorul llie Cornea i-a înțeles și de- 
săvîrșit intențiile. Simțul cadrului, unghiu
rile de filmare, plastica imaginii și cu
loarea întregesc calitățile lucrării. Muzi- 

aleasă cu grijă punctează cu discre- 
momentele importante și formează 
comentariu discret și plăcut.

ca 
tie 
un

Dona BARTA

PARISUL
VESEL

„Parisul vesel" ridică dintr-un prelun
git cvasi-anonimat, din nedreapta sa 
postură de „eenușereasă" a ecranului, 
unul din cele mai uimitoare genuri ale 
artei filmului. Mai mult ca Oriunde, poa
te, în desenul animat se manifestă torta 
de creație absolută ă cinematografului. 
Altistul cteăazj un,'univers în întregime 
nou, după tiparele făurite de fantezia 
Țnirnii 'Sale, avîhd âcedași coerență și sta
bilitate ca și universul real. Legile fizicii 
și limitele firești ale vieții sînf abolife. 
In desenul animaf eroul este cu .adevă
rat atotputernic și jn chip tacit? specta
torul se identifică pentru cîfeva clipe cu 
el. Sub masca animalieră pe care o poar
tă, de obicei,- personajul din film: des
coperim întotdeauna o caracteristică u- 
mană, uri viciu, 6 Virtute, uri carâcter. 
In același timp ansamblul multicolor, gă
lăgios și dinamic al păsărilor, gizelor, 
animalelor care animă povestea tradițio
nală de pe ecran constituie Un mijloc 
liric de comuniune cu viața sub price 
formă apare. Aici rezidă focarul de ira
diere umană, rațiunea 
existență a genului.

Film, dar în egală 
plastică. Liniile care în 
pictura tradițională sînt 
eep acum să se miște, se contopesc, se

superioară de

măsură și artă 
grafica sau în 
imobilitate, în-

i cum. O artă vizuală nouă, desenul ani
mat, în care se întîlnesc experiențe ar- 

i tisfice milenare, ritmul și trepidația spi
ritului contemporan, tehnica „modernă.

i Toate dînd glas acelui nedeslușit, dar 
covîrșitor impuls al omului de astăzi ca 

, și al omului dintotdeauna pentru a exis
tență trăită poetic. Ș.i astfel iluzia, mi
rajul, jocul liber al formelor, focurile de 
artificii ale fanteziei, oricît de departe 
ne-ar. purta, pînă la urmă ne vor desco-

■ peri mereu aceleași adevăruri dimpre- 
i jurul nostru.

Pledînd cu succes pentru virtuțile ge
nului, „Parisul vesel" nu-și pune în. va
loare, mai puțin, propriile sale merite. 
Este prima dată cînd avem prilejul să 
vedem un film creat de firma U.P.A. a 
cărui manieră stilizată de tratare, de gra- 
fism linear, în care sugestia poetică se 
degajă dintr-un spafiu ciudat, redus la 
esențial, succede In producția america
nă stilului pitoresc, de .realism • naiv,: în
cărcat de detalii decorative al .vetera
nului Walt Disney. Filmul, modern ca 
factură, nu-și reneagă Insă în întregime 
înaintașul. . Plasînd aejiunea în Parisul 
sfîrșitului de secol trecut, se fac tot 
timpul aluzii, la impresionismul pictura! 
al epocii, iar în episodul portretelor 
Musettei, cu malijie și simpatie, se in- 

i ventariază chiar cele mai importante sti
luri din pictura .vremii. Povestea este lu
crată în maniera senzațională a filmului 
de aventuri, Musette și Jaune-Tom 
reprezintă iubirea simplă și modestă pusă 
în pericol de tentațiile și strălucirea vană 
a marelui Oraș, Dar interesul .trece din
colo de fiorul exterior ăl 'palpitantelor 
urmăriri pentru a atinge o neliniște dra
matică. Deasupra veselului Paris planea
ză umbra amenințătoare a tenebrosului 
Miaurice și ă bandei sale care-și urmă
resc prada nevinovată pe bulevardele 
luminate, în subterane saU pe acoperi- 

1 șurile catedralelor. Este mai mult decît 
o fabulă amuzantă, este un avertisment 
și amintirea metropolei pîndită de for
țele răului din romanele lui Balzac nu 
este prea departe. în același timp film 
de aventuri, comedie muzicală (folosind 
songul, cupletul și vpeea lui 
land), fabulă, operetă și mai 
toate desen animat, „Veselul 
loseșfe atu-urile fiecărui gen 
dărui în exclusivitate nici unuia. Și ast
fel spectatorii cei mici își. vor,. împărți 
cu cei mari dreptul la bucurie, dăruit 
de-o artă fermecătoare care le apar
ține în- egală măsură amîndurora-.

Judy Gar- 
presus de 
Paris” fo- 
tără a se

Iordan CHIMET

TEATRE
TEATRE : Teatrul de Oderă șl Balet : 

Faust (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Prințesa circului (orele 19,30). 
Teatrul’ Național „I. L. Caragiale" (Sală 
Coșnedța) : Regele Lear (orele 19,30). (sala 
Studio) : O femele cu bani (orele 19,30). 
TțațS'uf „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Constructorul Solnes (spectacol prezen
tat' de Teatrul Național din Cluj — orele 
19.30), (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 78 
A): Festival de poezie Mihail Eminescu 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) :’ T.tnra ■ dezmoșteniților 
(orele 19,30), (sala Studio) : omul care 
s-a transformat în cline (orele 20). Tea
trul pentru copii (Str. Eremia Grigorescu 
nr, 24) .:. Un vis. vesel (orele ÎS). Teatrul 
evreiesc de atăt : Spectacol de panto
mimi și dans (orele 20). Teatrul satirie- 
muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O 
carte despre frumusețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE
CINEMATOGRAFE : Pădurea spînzu- 

rațllor — cinemascop (ambele serii): Pa
tria (10; 13,30: 17; 20,30), Feroviar (10,30; 
13,45; 17; 20,30), Modern (9,30; 13; 16,30; 
20). Gaudeamus Igitur : .Republica (9; 
11;’13; 15; 11; 19; 21)1 Pări’siil vesel : Ca
pitol (9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 21), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Sărbătoarea sfîn- 
tului Iorghen : carpați-(10; 12; 14;- -ÎS)-.-— ' 
Scaramouche — cinemascop : Sala Pala
tului R. P. Romine (seria de bilete 1346 
— orele 17 șl seria de bilete 1347. — orele
20) , Luceafărul (8; 10; 12;' 14; 16.15: 18.30;
20.45) . București (9; llf lî; 15: 17; 21).
Excelsior (9; 11; 13; 15; 17; ÎS; 21). Spăr- ' 
gătorui — cinemascop : Festival (6;. 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gtuleșt! (9; 11,15:
13.30: 15.45; 18: 20.15). Miorița (10: 12.15: 
14.30; 17,15: 20). Flamura (9.30: 11.45: 14; ■ 
16,15; 18.45;. 21). Armata codobaturilor : 
Victoria (10: 12; 14: 16'; 18,15; 28,30).' Bil- 
ccgl (10; 12.15: 18; 18.18; 20.30): Zborul th- 
trerupt : Central (10.30; 12,30;' 14.30; 18,30: 
18.30; 20,45). Tovarășii : Union' (15; 18; 21) ; 
Buzeștl (15. 17.30; 20). Program' pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineața). ■ 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Doina (11,30; 18; 19,30),. Progresul ..(15,30; 
10). Aventurile unui tlnăr — cinemascop: 
Timpuri Noi (10; 12,45; 15.30; 18,15; 21). 
Un enoriaș ciudat : Cultural (15; 17;,: lj:
21) . Cotrocenl. (16; 18,15; 20,30). Elena din .
Trola — cinemascop : înfrățirea intre, 
popoare (10.30: 15,30; 18; 20.30). Soții în
oraș : Dada (9,30; 11.45: 14;. 18,15; 18.43:
21). Un nou Ghilgameș : Cringași (16: 
18,15; 20,30). Ucigașii de femei Grivlța 
(9,45; 12'; 14,15; T8,30f 18,45: 21), Melodia 
(10; 12: 15: 17; 19;. îl), o stea cade din 
cer — cinemascop : Unirea (11; 16; 18(15;'
20.30) , Ferentari (lOj 12; 14; 16:
20.30) . D,jura — Cinemascop : Tomis (9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Un pumn de 
note : Flacăra (10; 18; 18;- 20). MOfturi 
1900 : Vitan (16; 18,15; 20,30). Viitorul (13; . 
17; 19; 21). Cine-i criminalul ? — cinema
scop Munca (14,30; 18.30; 18,45; 21). Mă' 
iubește, nu mă‘iubește : Popular. (15, 17;' 
19; 21). Vremea păgânilor-: Arta (16; 18,15; , •
20.30) . Strigătul Corlei : ‘ Moșilor (15Î30 ;
18; 20,30), Colentirla (16; 18,15; 20,30).
Misterele Parisului — cinemascop ; Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Patru fete 
într-o curte: Cosmos (15,45; 18; 20,15). Re
gina cîntecelor: Volga (9,45;,12: 14,15: 16,30; 
18,45; 21), Lira (10,30: 14; '16,15; 18,30;
20.45) . Micul pescar — cinemascop : Ra
hova (16; 18,15; 20,30), Nevasta nr. 13 : — 
Drumul Sării (1S; 17,30; 20), Pacea (18,30; 
18; 20,30).

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
Tot satul

Zilele trecute, în comuna Caporal 
Alexa, raionul Criș, a luat foc o șiră 
de paie. Flăcările au cuprins repede 
casa cetățeanului Moise Stanca. Toți 
locuitorii comunei au sărit să stin
gă incendiul. Mult curaj a dove
dit, cu acest prilej, brigadierul loan 
Sofica. El s-a urcat în podul casei a- 
prinse, a desprins țigla de pe o por
țiune a acoperișului și a turnat, una 
după alta, gălețile de apă aduse de 
zeci de săteni. Pînă la sosirea pompie
rilor locuitorii comunei au reușit si lo
calizeze focul.

Gheorghe BRAD 
coresp. voluntar

Nici muncă, nici artă
„Muncă și artă". Așa scrie pe fir

ma unei cooperative din Orașul nostru, 
Bacău. Aici, am comandat și eu un 
recamier, un șifonier și alte piese, 
achitînd avansul cuvenit. Comanda a 
fost repartizată secției 2 tîmplărie, ur- 
mînd ca după 45 de zile mobila să 
fie gata. A trecut jumătate de an și 
încă nu au fost confecționate toate 
piesele. Necazul cel mare mi-1 pri- 
cinuiește și proasta calitate a mobilei. 
A trebuit să stărui mult ca să fie tri
mis un meșter pentru a face remedie
rile necesare. După cum se vede, cei 
de la cooperativa „Muncă și artă" nu 
fac nici muncă, nici artă. Cum rămî- 
ne în acest caz cu firma ?

Victor CAROGATA 
funcționar

Laboratorul central
Specialiștii din labo

ratorul central al Uzine
lor „S3 August" contri
buie tot mai activ la 
buna desfășurare a pro
cesului de producție. 
Pentru anul acesta a fost 
întocmit un plan de cer
cetare privind ridicarea 
calității analizelor și în
cercărilor curente, asimi
larea de noi metode de 
laborator — construirea 
unor aparate necesare 
extinderii cercetării ma
terialelor și proceselor 
tehnologice folosite în 
uzină. Totodată, în vede

rea asimilării de tehno
logii noi s-au luat mă
suri de întărire a colabo
rării laboratorului cu 
secțiile turnătorie, oțelă- 
rle, forjă, tratamente ter
mice și cu serviciile teh
nice. La realizarea aces
tor obiective este antre
nat un colectiv larg de 
ingineri, tehnicieni și 
chimiști. Alte măsuri pri
vesc îmbunătățirea con
ținutului lecțiilor și ex
punerilor ținute la cursu
rile de ridicare a califi
cării laboranților și con
trolorilor tehnici de cali

tate care folosesc insta
lații cu raze Rdntgen. 
Pentru ingineri și tehni
cieni se vor ține, în acest 
an, informări tehnice pri
vind aplicarea metodelor 
spectrale de analiză în 
metalurgie, defectoscopia 
cu ultrasunete, rolul ana
lizelor chimice în elabo
rarea oțelului, încercări 
pentru cunoașterea com
portării oțelurilor în me
diu corosiv.

Petru IORDACHE 
controlor tehnic 
de calitate

Cum rămine cu termenul?
Pe baza contractelor încheiate, 

I.F. Hațeg și I.F. Orăștie s-au obligat să 
livreze bușteni de rășinoase secției de 
industrializare a Întreprinderii forestiere 
Sebeș. Aci lemnul este prelucrat și 
transformat în uși, ferestre, lăzi etc. De 
la o vreme, în această secție produc
ția nu se mai desfășoară ritmic. De ce ? 
Cele două întreprinderi nu expediază 
la termenele stabilite cantitățile de 
lemn pe care s-au angajat să le li
vreze. In ultimele două luni, de pildă, 
I.F. Hațeg a trimis numai 71 la sută

din rășinoasele contractate, iar de la 
Orăștie a sosit, în aceeași perioadă, 
doar jumătate din cantitatea așteptată. 
Demersurile făcute la Hațeg și Orăștie 
au rămas fără rezultat. In asemenea 
condifif, muncitorii din sectorul de in
dustrializare al I.F. Sebeș întimpină 
greutăți în îndeplinirea planului, nu pot 
expedia beneficiarilor întreaga canti
tate de produse pe care aceștia le aș
teaptă.

Remus NASTASE
funcționar

Pentru un cui...
Anul trecut, secția de învăță- 

mînt a Sfatului popular raional 
Vînju Mare a comandat întreprin
derii de mobilier și decorațtuni 
București 300 bănci școlare regla
bile. Băncile au sosit la timp și 
au fost repartizate școlilor din ra
ion. Școala noastră a primit 20 de 
bănci. Cînd am vrut să le insta
lăm în clase, am observat că le 
lipsesc niște șuruburi, fără de 
care nu pot fi montate. Am sesi
zat secția de învățămînt raională. 
Ni s-a răspuns că fabrica n-a 
trimis șuruburile și urmează să-i 
fie cerute. Întrucît școala avea 
nevoie de bănci și nu mai pri
meam șuruburile, am încercat, 
fără rezultat, să le procurăm de 
la magazinele de specialitate din 
raion. Am căutat și la magazinele 
din Tr. Severin. Pînă la urmă, 
am aflat că nu se găsesc în co
merț,

întreprinderea producătoare încă 
nu ni le-a trimis, iar băncile stau 
de mai multe luni in „depozit". $i 
alte școli care au primit asemenea 
bănci sînt în aceeași situație. Cel 
puțin două, lucruri sînt de neîn
țeles : întîi că s-a plătit. între
prinderii de mobilier și decorați
uni din București contravaloarea 
băncilor, deși nu erau complete, și 
al doilea nepăsarea conducerii a- 
cestei întreprinderi, din a cărei 
vină nu pot fi folosite sute de 
bănci școlare.

Mihai HORNOIU
directorul școlii din comuna 
Rogova, regiunea Oltenia

TELEVIZIUNE
TELEVIZIUNE: Orele'18M'■-'Univer

sitatea tehnică la televiziune. „Alcooli", 
de Eugenia'Sortă, inginer din'Ministerul 
industriei Petrolului și chimiei. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — pentru 
școlari : „Glasul păsărilor". 19,35 — Vi
trina literară, 20,35 — Evocarea Cinema
tografică „G. Fr. Haendel" 21,40 — 
Poșta televiziunii. în încheiere : buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

relativ călduroasă în Ardeal și Bă
nat, unde cerul a fost variabil și au 
căzut averse de ploaie însoțite izo
lat de descărcări electrice. în sudul 
și estul țării vremea s-a răcit, iar 
cerul a fost mai mult noros. Au că
zut precipitații sub formă de ploaie 
în Muntenia și Dobrogea, iar în 
Moldova — ploaie, lapoviță și nin
soare. Vîntul a Suflat potrivit cu in
tensificări locale. Temperatura ae
rului la orele 14 oscila între 20 gra
de la Sînnicolau Mare și Răuți și 
minus un grad la Avrămeni. în 
București : Vremea s-a răcit. Cerul 
a fost mai mult acoperit. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din sud- 
est. Temperatura maximă a fost de' 
8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 aprilie. In țară : Vremea se 
menține schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locaie, 
mai frecvente în jumătatea de vest 
a țării. Vînt moderat cu intensifi
cări temporare, predominînd din 
sectorul sudic. Temperatura în 
ușoară creștere. Minimele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade. Izo
lat ceață. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vînt' 
potrivit, cu intensificări din sectorul 
sudic. Temperatura în creștere 
ușoară.

>.
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OBIECTIVUL CENTRAL 
AL GOSPODĂRIILOR 
AGRICOLE DE STAT

PRODUCȚII MARI Șl IEFTINE
Partidul nostru a acordat și acordă o mare atenție gospodă

riilor de stat, creșterii continue a rolului lor in asigurarea unei 
producții agricole ridicate, necesare fondului central, industriei 

noastre socialiste și aprovizionării populației, tndeplinindu-și cu 

cinste acest rol, ele obțin an de an producții sporite, dobîndind 

rezultate tot mai bune in scăderea prețului de cost al producției. 
In perioada 1960—1964, aceste unități au realizat in medie anual 
la hectar 1 900 kg grîu de pe o supraiață de 460 mii hectare, 

9 600 kg porumb de pe 370 mii hectare și 1 430 kg floarea- 
soarelui de pe 55 mii hectare. Comparativ cu 1963, anul trecut 

producția totală de grîu și porumb a crescut cu 14 la sută, cea 
de lapte cu 11 la sută, cea de lină cu 19 la sută etc.

In fața gospodăriilor de stat stă sarcina de a spori în con
tinuare producția, corespunzător cu baza tehnico-materială de 

care dispun, cu numărul și pregătirea cadrelor de specialiști ce 

lucrează în aceste unități. Totodată, îndatorirea lucrătorilor din 

G.A.S. este de a se ocupa în permanență de ieftinirea produselor 

agricole, de obținerea lor cu cheltuieli cit mai mici. Asa cum arată 

exemplul unităților fruntașe, aceasta depinde de buna organizare 

a producției, de spiritul gospodăresc de care dau dovadă cadrele 

de conducere, de contribuția adusă de ingineri, tehnicieni și eco

nomiști, de fiecare lucrător.
tn pagina de față ne propunem să prezentăm experiența 

unor gospodării de stat fruntașe in ce privește sporirea producției 
și obținerea acesteia cu cheltuieli mici, la un preț de cost scăzut. 
Această experiență e deosebit de instructivă. Ea arată efectul unor 

metode bune de organizare a muncii și, totodată, posibilitățile 

mari pe care le au gospodăriile de stat în sporirea producției și 
reducerea prețului de cost, posibilități încă nevaloriiicate la unele 

dintre ele.

ORGANIZAREA, SPIRITUL ECONOMIC 
iși SPUN CUVÎNTUL

! In jurul aceleiași mese — două gospodării 
cultivatoare de porumb :

G. A. S. BĂILEȘTI
• 1153 ha cultivate • 4 549 kg 

la hectar e 503 lei tona

G.A.S. DEVESELU
• 605 ha cultivate e 4 256 kg 

la hectar e 709 lei tona

Deși sînt situate în raioane dife
rite, gospodăriile de stat Băilești și 
Deveselu, aparținînd Trustului 
Craiova, au condiții economice și 
naturale asemănătoare. Ele dispun 
de mari posibilități pentru a ob
ține recolte bogate de porumb. De 
aceea, cultura porumbului consti
tuie una din importanțele ra
muri de producție ale ambe
lor gospodării. Trebuie spus din 
capul locului că atît într-o uni
tate cit și în cealaltă, munci
torii și specialiștii au depus efor
turi susținute pentru folosirea cit 
mai deplină a condițiilor favorabile 
de care dispun, în vederea realiză
rii unor producții mari de porumb, 
au lucrat cu pricepere terenul cul
tivat cu această plantă valoroasă. 
Rezultatul a fost că anul trecut, în 
ambele unități, s-au obținut recolte 
bogate, depășindu-se prevederile 
planului.

La G.A.S. Băilești, de pe 1153 
hectare cultivate, s-au cules in 
medie 4 549 kg boabe la hectar, 
iar la G.A.S. Deveselu, de pe 605 
hectare, cite 4 256 kg la hectar.

Cheltuieli

Salarii
Semințe 
îngrășăminte 
îngrijiri si reparații 
Alte cheltuieli directe 
Total cheltuieli

pe hectar

Imaginea poate II Intîlnltă In ori

ce gospodărie de stat

Desigur, obținerea unor recolte 
bune de porumb, mai mari decît 
cele prevăzute, constituie o reali
zare deosebită a lucrătorilor și spe
cialiștilor din cele două unități. Se 
pune totuși întrebarea : Ia ce preț 
de cost au fost obținute aceste pro
ducții ? Din acest punct de vedere 
între cele două gospodării există 
diferențe destul de mari. La 
G.A.S. Băilești costul tonei de po
rumb a fost de 503 lei, în timp ce 
la Deveselu de 709 lei.

Confruntarea
Pentru a lămuri aceste proble

me am discutat în jurul aceleiași 
mese cu cadre de conducere din 
cele două unități și cu specialiști 
ai Trustului Gostat Craiova. To
varășii de la Deveselu consideră 
că au depus toate eforturile pen
tru micșorarea costului producției. 
Ei își întemeiază această afirma
ție pe faptul că au redus 
prețul de cost planificat al tonei 
de porumb cu 205 lei. adică aproape

G.A.S. Băilești G.A.S. Deveselu

Plan Realizat Plan Realizat

700 lei 652 lei 662 Iei 1137 lei
53 55 „ 119 .. 122 .,
79 240 ,. 119 .. ♦143

155 „ 140 „ 132 .. 153 ..
71 36 130 „ 280 „

2166 ,, 2386 2296 „ 3115 „

cu aceeași sumă cu care s-a micșo
rat prețul porumbului și la G.A.S. 
Băilești. Acest lucru este ade
vărat și constituie o realizare 
însemnată a lucrătorilor de la De
veselu. Dar nu putea oare această 
gospodărie să obțină porumbul la 
un cost mai mic, mai apropiat de 
cel înregistrat la Băilești ? Ana
liza cifrelor din tabelul de mai sus, 
care oglindesc o parte din cheltuie
lile pe hectar făcute în cele două 
gospodării, demonstrează că da.

O primă concluzie care se des
prinde este că în condițiile 
existenței unor diferențe foar
te mici, de numai 130 lei pe 
hectar, între haremurile de chel
tuieli stabilite la Băilești și 
Deveselu (această diferență putea fi 
și mai mică dacă la a doua gos
podărie, în cazul semințelor, bună
oară, nu s-ar fi planificat un con
sum exagerat de fonduri) cele 
două unități au înregistrat cheltu
ieli foarte pariate. La Băilești fon
durile prevăzute pe hectar au fost 
depășite cu 10 la sută, în vreme ce 
la Deveselu cu 37 la sută. Dacă se 
compară sumele folosite efectiv pe 
hectar de cele două gospodării, di
ferențele sînt și mai mari. G.A.S. 
Deveselu a consumat, față de 
G.A.S. Băilești, peste 700 de lei în 
plus la fiecare hectar.

Bineînțeles, au fost o serie 
de factori care au determinat 
depășirea haremurilor prevăzu
te : recoltarea și transportarea 
unui volum de produse mult sporit 
față de cel planificat, folosirea 
unor cantități mai mari de îngră
șăminte decît cele prevăzute, exe
cutarea unor lucrări în plus, 
impuse de starea terenului și 
de vegetația porumbului etc. 

Aceste investiții suplimentare au 
fost necesare și, în același timp, 
economice. Prașila manuală execu
tată atît pe rind cit și între rîn- 
duri, care nu fusese planificată, 
îngrășămintele mai multe adminis
trate au influențat pozitiv asupra 
recoltei, au dus la realizarea unor 
sporuri însemnate de producție. 
Diferența de 819 lei la hectar față 
de baremul planificat înregistrată 
la Deveselu este insă mult prea 
mare. în condițiile obținerii unui 
volum total de producție mult spo
rit față de Deveselu, G-A-S. Băilești 
a depășit cheltuielile la hectar doar 
cu 220 lei.

Cauzele diferenței
O diferență mare intre costurile 

realizate se remarcă la semințe. în 
timp ce la G.A.S. Băilești s-au 
cheltuit 55 lei pe hectar, la Deveselu 
s-au consumat 122 lei. Ce-i drept, 
la a doua gospodărie, datorită fap
tului că loturile de hibridare au o 
pondere mai mare în totalul su
prafețelor cultivate cu porumb, 
iar sămînța folosită pentru acestea 
este mai scumpă decît cea dublu 
hibridă, s-au consumat fonduri 
mai mari. Dacă se scade însă va
loarea porumbului pentru loturile 
de hibridare din totalul banilor 
cheltuiți cu sămînța, rezultă to
tuși că Ia Deveselu s-au investit pe 
hectar, în sămînța dublu hibridă, 
sume sporite față de Băilești. A- 
ceasta înseamnă că pentru asi
gurarea unei densități la recoltare 
asemănătoare s-au folosit norme de 
însămînțare foarte diferite. S-au 
cheltuit, așadar, bani mai mulți pe 
sămînță, ca mai tîrziu să se cheltu
iască alții pentru răritul lanului ie
șit prea des. Aceasta nu e o treabă 
de bun gospodar.

Cheltuielile pe hectar sînt foarte 
diferite și la capitolele „îngrijiri și 
reparații" și „alte cheltuieli di
recte". care reflectă, în bună mă
sură, modul de utilizare a forței 
mecanice existente în gospodării. 
La G.A.S. Băilești, datorită orga
nizării judicioase a muncii, îngri
jirii în bune condiții a parcului de 
tractoare și mașini, utilizării la 
maximum a camioanelor proprii și 
remorcilor existente (la transportul 
producției de porumb s-au folosit 
aproape în permanență cîte 2 re
morci la fiecare tractor) etc., s-au 
înregistrat economii la ambele ca
pitole de cheltuieli amintite. Alta 
este însă situația la Deveselu. Aici, 
la capitolul „îngrijiri și reparații" 
s-au cheltuit cu 21 lei pe ha mai 
mult decît fusese prevăzut, iar la 
„alte cheltuieli directe", unde sînt 
incluse și plățile pentru forța me
canică închiriată, cu 150 lei mai 
mult decît era planificat și cu 244 
lei în plus față de G.A.S. Băilești. 
Aceasta este urmarea directă a fe
lului în care s-a întreținut parcul 
de mașini și s-au urmărit cheltuie
lile pe tractor, a felului în care s-a 
organizat procesul de producție. 
Prelungirea culesului, bunăoară, 
pînă în luna noiembrie, la o supra
față totală mai mică decît la Băi
lești, intrarea cu recoltatul în pe
rioada ploilor de toamnă au necesi
tat, la Deveselu, închirierea de ma
șini, au dus la nefolosirea rațională 
a mijloacelor proprii, la cheltuirea 
unor sume mai mari cu transpor
tul. în timp ce Ia Băilești prin 
utilizarea judicioasă a tractoarelor 
și remorcilor proprii la transportul 
producției »-au cheltuit cu mljloa- 

!■
ce I.R.T.A. numai 5 924 lei și cu 
utilajele din unitate 155 783 lei, 
G.A.S. Deveselu a plătit numai la 
I.R.T.A. 107 000 lei. Și nu trebuie 
uitat că la Băilești s-au transpor
tat peste plan 2 016 tone față de 
1 056 tone la Deveselu.

La G.A.S. Deveselu, cele mai mari 
depășiri de cheltuieli, atît față de 
planul propriu cit și față de reali
zările gospodăriei Băilești, s-au 
înregistrat la salarii, adică la cel 
mai important indice al cheltuieli
lor pe hectar, care influențează în 
măsură hoțărîtoare prețul de cost 
pe tonă. în timp ce această unitate 
a folosit, pe hectar, 1137 lei pentru 
plata salariilor, cealaltă gospodă
rie a consumat 652 lei. Avînd în 
vedere că echivalentul valoric al 
unei norme la prășit, transport etc. 
este același în toate unitățile, se 
naște întrebarea : de unde aceas
tă diferență mare ? Explicația este 
îndeosebi următoarea : la Băilești, 
datorită organizării temeinice a 
muncii, utilizării cu randament 
sporit a parcului de tractoare și 
mașini, s-a folosit un număr mai 
mic de zile-normă pe hectar, s-a 
realizat o productivitate mai mare 
pe muncitor. La Deveselu, așa cum 
am arătat, au existat factori obiec-

Rezultatele obținute 
nu sînt o limită

Fruntași în producția de lapte

G. A. S.
• 356 vaci • 5 002
• 1,06 lei litrul e

In cadru) gospodăriei noastre de 
stat, sectoral zootehnic are ponderea 
cea mai mare. în afara celor peste 
15 000 porci grașii pe care îi livrăm 
anual, noi creștem și un număr în
semnat de taurine. La finele anului 
trecut, numărul acestora ajunșeșe, la' 
I 213, din care 363 de vaci, 350 tău- 
rași la îngrășat, iar restul, tineret pen
tru prăsilă. De la acest efectiv mare 
de animale am reușit să obținem în 
1964 producții bune și ieftine : de la 
fiecare din cele 356 vaci existente în 
producție în medie în cursul anului, 
s-au realizat cîte 5 002 litri de lapte 
fată de 4 600 litri planificați, la un 
preț de cost de 106 Iei hectolitrul, cu 
15 lei mai puțin decit planul. în felul 
acesta, gospodăria a realizat din vîn- 
zarea laptelui un beneficiu de 
367 000 lei. Așa cum se vede din ta
belul de mai jos, producții ridicate 
și la un preț de cost scăzut s-au ob
ținut și în anii trecuți. Noi sîntem 
însă conștienți că ele nu reprezintă o 
limită. în gospodărie există încă o 
seamă, de posibilități, care, o dată va
lorificate, vor aduce unității noastre 
succese și mai mari.

•3 c
Efectivul 

mediu 
de 

vaci

Producția de 
lapte pe vacă 
furajată în 

litri

Preț de 
cost pe litru 
lapte în lei

Realiz. Realiz.
1962 273 4 208 1,18
1963 333 4 850 1,04
1964 358 5 002 1.06

Din capul locului țin să arăt că 
gospodăria noastră crește vaci din 
rase comune, locale, provenite din 
cumpărări. Prin extinderea însămîn- 
țărilor artificiale, prin creșterea în 
cele mai bune condiții a tineretului 
taurin, printr-o selecție riguroasă am 
reușit însă să îmbunătățim continuu 
efectivul de vaci, să nu mai avem 

tivi care au determinat depășirea 
fondului de salarii. Orice s-ar spu
ne însă, acesta putea fi mai mic. 
Dacă s-ar fi dat o normă 
de sămînță mai mică la hec
tar, care să asigure o densi
tate mai apropiată de cea optimă, 
răritul s-ar fi putut face mai ușor, 
nu ar fi costat 80 de lei pe hectar, a- 
dică aproape dubiu față de G.A.S, 
Băilești. Cheltuielile cele mai mari, 
care în parte puteau fi evitate, s-au 
produs însă toamna, în perioada re
coltărilor. întârzierea acestei lu
crări, efectuarea ei în condiții cli
matice puțin favorabile au determi
nat folosirea unui număr de zile- 
normă mai mare pe hectar, o serie 
de manipulări în plus, cheltuirea 
de fonduri pentru construirea de 
arioaie în care să se depoziteze po
rumbul spre a fi ferit de degradări.

Folosirea unor sume diferite 
pentru producerea unei recol
te aproape asemănătoare a fost 
determinată în mare măsură de ni
velul la care a fost organizat pro
cesul de producție în cele două gos
podării și de felul în care s-au ur
mărit pe parcurs cheltuielile de 
producție.

La Băilești, activitatea de pro
ducție a brigăzilor se desfășoară 
numai pe baza bugetelor luna
re de venituri și cheltuieli și a or
dinelor de lucru, în care sînt în
scrise ce lucrări să fie efectuate în 
perioada respectivă, ce fonduri să 
fie consumate etc. Datorită acestor 
măsuri, precum și ținerii la zi a evi
denței cheltuielilor pe brigăzi și 
tractor, brigadierii și mecanizatorii 
se îngrijesc să execute întocmai lu
crările prevăzute, să nu folosească 
materiale, carburanți, piese de

V A R I A Ș
litri de fiecare vacă
367 000 lei beneficii

astăzi animale care să dea mai puțin 
de 4 000 litri de lapte fiecare.

Factorul care hotărăște in cea mai 
mare măsură costul laptelui sînt fu
rajele. De existența unor cantități mari 
de nutrețuri de cea mai bună cali
tate depinde hrănirea rațională a ani
malelor și deci sporirea producției — 
condiție esențială pentru micșorarea 
costului litrului de lapte. De aseme
nea, valoarea nutrețurilor reprezintă 
elementul cu ponderea cea mai mare 
înghețul de cost al produselor ani
male.

Gospodăria noastră nu dispune de 
pășuni întinse care să asigure toată 
masa verde necesară animalelor în pe
rioada mai-septembrie. în aceste con
diții, principala grijă a fost de a or
ganiza în așa fe) conveieru) verde în- 
cît să punem la dispoziția vacilor can
tități suficiente de nutrețuri verzi, din 
primăvară, de cînd animalele sînt 
scoase în tabere, și pînă toamna tîrziu.

Culturile destinate pentru masă 
verde (secară, borceag, lucerna, ma
zăre, precum șt porumb în cultură 
dublă) au fost îngrășate și îngrijite cu 
aceeași atenție ca cerealele și, ca ur
mare, au dat recolte bune și ieftine. 
Așa se face că în perioada de vară 
producția de lapte a fost cu mult su
perioară celei realizate iarna, cu toate 
că și în timpul fabulației animalele 
primesc suficiente furaje. La aceasta 
trebuie adăugat faptul că în tot acest 
timp, din cauza costului redus la care 
se realizează furajele verzi, prețul li
trului de lapte a fost mai mic decît 
în perioada de iarnă.

Cu aceeași atenție au fost îngrijite 
fînețele naturale, culturile pentru 
siloz și. îndeosebi, lucernierele. Acest 
lucru este demonstrat Convingător de 
faptul că anul trecut am reușit să pro
ducem, în medie la hectar, 7 000 uni
tăți nutritive, la un pieț de cost de 
700 lei tona, să asimilăm fiecărei vaci 
1 000 kg de fîn. 8 000 kg siloz, 9 000 
kg masă verde și I 400 kg amestec de 
concentrate. Avînd la dispoziție un 

schimb etc. mai multe decît cele 
planificate. La sfîrșitul fiecărei 
luni, consiliul gospodăriei analizea
ză împreună cu brigadierii cum 
s-au folosit mijloacele mecanice și 
forța de muncă, ce fonduri au fost 
consumate în raport cu prevederile 
planului, iau măsuri operative pen
tru preîntîmpinarea depășirii chel
tuielilor prevăzute.

Nu se poate spune că la Deveselu 
consiliul gospodăriei nu a avut a- 
semenea preocupări. Aici însă nu 
s-a folosit întotdeauna, potrivit 
indicațiilor primite, ordinul de lu
cru ca instrument de bază în con
ducerea operativă a activității de 
producție și de urmărire a cheltu
ielilor. care dă posibilitatea să se 
sesizeze Ia timp o seamă de defec
țiuni, să fie luate imediat măsuri 
de înlăturare a lor. Unele deficien
țe au existat și în ce privește ți
nerea evidenței și urmărirea pe 
parcurs a cheltuielilor ce se fac.

★

Gospodăriile de stat Băilești și 
Deveselu au obținut succese însem
nate în sporirea producției și redu
cerea prețului de cost. Dar chel
tuielile care se fac pe hectar sînt 
încă foarte diferite. Este necesar ca 
la G.A.S. Deyeselu, și chiar și la 
G.A.S. Băilești, unde există, de a- 
semenea, rezerve încă nevalorifi
cate, să se acorde o atenție mai 
mare acestei pîrghii importante 
de ieftinire a producției. Aceasta 
va însemna micșorarea și mai 
mult a costului tonei de porumb.

Aurel TUDOR
inginer șef al Trustului G.A.S. 
Craiova
Ing. Radu ATANASESCU

sortiment de nutrețuri variat, de bună 
calitate și ieftine, noi am putut să al
cătuim rații echilibrate, care au asi
gurat o economie de 14 lei pe hecto
litrul de lapte față de cît fusese pre
văzut și obținerea, lună de lună, a 
unor producții mari. Subliniind rezul
tatele bune obținute, nu putem trece 
cu vederea rezervele importante pe 
care le mai avem. Recoltele de masă 
verde, finuri etc. pot li mai bogate, 
mai ieftine. Vom pune în valoare a- 
ceste rezerve, conștienți fiind că astfel 
prețul de cost la care se »a realiza 
litrul de lapte va fi și mai mic.

Pentru a putea folosi economic fu
rajele, noi am determinat capacitatea 
maximă de producție a fiecărei vaci. 
Am mărit treptat, treptat rația peste 
necesarul cuvenit zilnic atîta timp cît 
animalele au dat un spor de produc
ție corespunzător. în momentul cînd 
animalele n-au mai reacționat la a- 
ceastă hrăriire stimulativă, am oprit 
administrarea de furaje în plus. A- 
ceastă măsură a permis organizarea 
de loturi uniforme pe brigăzi, iar în 
cadrai acestor loturi, gruparea anima
lelor în funcție de producția pe care 
o dau, ceea ce a dat posibilitate mul
gătorilor să administreze diferențiat 
furajele, să ‘evite consumul exagerat 
de nutrețuri, care, bineînțeles, ducea 
la cheltuieli de producție mai mari. 
Așa se face că anul trecut am obținut 
litrul de lapte cu un consum de 1,03 
unități nutritive, față de 1,08 cît s-a 
stabilit.

După curo se vede din tabelul de 
mai jos, economii însemnate am rea
lizat și ia celelalte grupe de cheltu
ieli din caie este alcătuit prețul de 
cost al hectolitrului de lapte.

Chel tu leit Plan 
lei/hl

Realizat 
lei/hl

Furaje 70 56
Cheltuieli cu prepara-

rea și transportul
furajelor 5 4

Salarii 25 27
Medicamente si mate-

riale diverse 3 2
Amortisment 3 3
Reparații șt Întrețineri 2 2
Alte cheltuieli 3 3
Cheltuieli comune 3 3
Cheltuieli generale 7 6
Total 121 106

Amplasarea culturilor furajere tn a- 
propierea locurilor de consum, pre
cum ș> folosirea din plin a tocătorilor 
mecanice și a altor utilaje au dus la

Anul trecut, la gospodăria agri
colă de stat Dumbrava, regiunea 
Bacău, s-au obținut in medie de 
la cele peste 400 vaci cite 3 530 
litri lapte, la un preț de cost de 

1,19 Iei litrul

reducerea cheltuielilor cu prepararea 
și transportul nutrețurilor. Hrănirea 
rațională a animalelor, organizarea ta
berelor de vară și controlarea perma
nentă a stări: fiziologice a animalelor 
au făcut ca acestea să se mențină în- 
tr-p stare perfectă de sănătate, să nu 
mai fie nevoie de atîtea medicamente. 
Urmărirea atentă a modului cum se 
realizează cheltuielile generale Și co
mune, cum se fac repararea și între
ținerea adăposturilor etc. și luarea da 
măsuri operative pentru prevenirea 
depășirii fondurilor respective au con
tribuit ca și la aceste grape de cheltu
ieli să se realizeze economii sau să ne 
încadrăm în costurile planificate. în- 
tr-un șin^ur caz, și anume la salarii, 
am depășit sumele planificate prin 
creșterea fondului de premii pentru 
muncitori.

Un rol hotărîtor în reducerea cos
turilor de producție a avui urmărirea 
zilnică a prețului de cost la care se 
obține litru! de lapte. în ordinele de 
lucra pe care le emitem săptă
mânii pentru fiecare brigadă sînt pre
văzute rațiile care voi fi folo
site în perioada respectivă, produc
ția ce trebuie obținută și prețul de 
cost. în afară de aceasta, în ordinele 
de lucru se indică prețul unitar a) 
•furajelor și coeficientul de re
partizare a cheltuielilor cu pre
pararea și transportul interior al 
nutrețurilor. Totodată, brigadierii cu
nosc fondul de salarii al brigăzii, ma
terialele și medicamentele consumate, 
cota de amoitizare specifică care este 
înscrisă în bugetul lunar de venituri 
și cheltuieli, în acest tel, ei au posi
bilitatea să calculeze zilniccheltuielile 
directe efectuate de brigadă. Dacă la 
toate acestea se adaugă cota-parte de 
cheltuieli comune și generale care re
vin pe hectolitrul de lapte, pe caro 
conducerea gospodăriei o transmite 
brigăzilor, rezultă prețul de cost al 
producției realizate. Sesizînd operativ 
depășirea cihelor planificate, condu
cerea gospodăriei și brigadierii au po
sibilitatea sâ intervină imediat pentru 
înlăturarea cauzelor care duc la scum
pirea laptelui, iar în cazul cînd ob
servă reduceri însemnate pot lua mă
suri pentru popularizarea metodelor 
bune folosite de brigada respectivă în 
vederea generalizării lor.

într-un cuvînt, acest sistem de 
calculație curentă a piețului de cost a 
îmbunătățit substanțial controlul asu
pra producției și cheltuielilor care se 
fac, a contribuit în mare măsuță la 
reducerea costurilor de producție.

Rezultatele bune obținute pînă a- 
cum nu ne autoliniștesc. Dimpotrivă, 
vrem ca pe viitor gospodăria noastră 
să înregistreze succese și mai mari. în 
acest scop căutăm permanent noi re
zerve de sporire a producției de lapte 
și de ieftinire a ei.

Ing. Ion AGEU
directorul gospodăriei de sto< 
Variaș, regiunea Banat
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Pe șantierele de construcții din 
țară au început să fie folosite 
vopselele pe bază de emulsie a- 
poasă de poliacetat de vinii cu 
adaos de plastifiant, pigmenți, 
materiale de umplutură și stabi
lizatori. Zugrăvirea suprafețelor 
exterioare ale pereților din beton 
cu aceste vopsele s-a dovedit a- 
decvată. Ea permite înlăturarea 
tencuielilor, asigură protecția be
tonului dînd un aspect plăcut și 
un colorit variat. Durabilitatea 
este de 3—-4 ori mai mare decît 
a zugrăvelilor obișnuite. In urma 
investigațiilor întreprinse la La
boratorul central de cercetări 
pentru lacuri și cerneluri s-au 
realizat și alte sortimente noi de 
vopsele, pe bază de rășini alchi- 
dice. Ele se aplică pe scară tot 
mai largă, deoarece sînt rezis
tente la vapori de apă și au o 
durabilitate de trei ori mai mare 
decît a vopselelor cu ulei. S-au 
realizat și noi lacuri pentru in
dustria de mobilă, emailuri pen
tru vopsirea lămpilor fluores
cente, lacul de parchet, vop
sele pentru nave etc. S-au de
finitivat și rețetele pentru fabri
carea emailurilor menite să con
tribuie la înnobilarea plăcilor fi
bra lemnoase. Pe baza studiilor 
făcute de chimiști și constructori 
s-a trecut la fabricarea unor ta
pete de hîrtie. acoperite cu o pe
liculă sintetică, de diferite di
mensiuni, cu variate culori și de
sene. Durabilitatea acestora este 
de aproximativ cinci ori mai 
mare decît a zugrăvelilor obiș
nuite. Prin aplicarea tapetelor 
de hîrtie, acoperite cu peliculă de 
polimeri, direct pe pereții de be
ton s-a realizat, un finisaj uscat, 
industrializat, care înlătură sen
zația de rece pe care o dau de 
obicei acești pereți.

Gramatica 
transformațională 
a limbii romine

In strînsă legătură cu necesi
tățile practice ale traducerii au
tomate, la Centrul de cercetări 
fonetice și dialectale al Acade
miei R. P. Romine este în curs 
de elaborare Gramatica transfor
mațională a limbii romine. Ea se 
bazează pe o nouă metodă de 
studiere a structurii gramaticale, 
care nu a mai fost aplicată la noi 
pînă acum și care se bucură 
de un mare interes din partea 
specialiștilor.

Păsări rare
intr-un muzeu sătesc

Cîteva exponate ale muzeului 
sătesc din comuna Orlea (raio
nul Corabia) înfățișează unele 
specii rare din avifauna bazi
nului Dunării romînești. Cel mai 
însemnat exemplar este un fla
mingo adult, colectat de unul din
tre localnici în anul 1938, singurul 
de acest fel prins în țara noas
tră. Tot în împrejurimile acestei 
comune au mai fost prinse și 
alte păsări: un pelican creț tînăr 
(Pelecanus crispus), o avosetă 
(Recurvirostra avoceta) etc.

■| Inventatorul francez Antoine 
" Bernard a elaborat un dispozitiv 
electronic universal — silistorul — 
oare poate fi utilizat, după caz, ea 
baterie, element fotosensibil, transfor
mator de curent continuu, acumulator 
de ene,rgie, condensator electric etc. 
Dimensiunile silistorului sînt infime, 
exemplarele realizate în laborator au 
un volum de numai 0,002 cmc. Func
ționarea sa nu este deocamdată eluci
dată teoretic, dar se bazează pe pro
prietățile unor molecule organice lungi, 
polarizate, de a se deplasa cu viteze 
diferite în substanțe diferite. El con
stă dintr-un amestec de substanțe în 
oare sînt introduși electrozi de cupru 
sau de zinc.

■j Un profesor de cultură fizică din 
" Moscova a inventat un nou a- 
parat pentru extracția nedureroasă a 
dinților, bazat pe prinoipiul vibrației. 
Ideea i-a venit în timp ce se uita la 
niște muncitori constructori care ex- 
trăgeau pietre de pavaj dintr-o șo
sea, folosind în acest scop un motor 
vibrator. Pietrele erau scoase fără 
nici un efort, „fără dureri", cum s-a 
exprimat unul dintre muncitori. In

OMUL IN COSMOS
• Rampa de lansare : șfiinfa modernă • Tehnologia spațială în plină 
dezvoltare • Laserele în slujba astronauticii • Psihofiziologia cosmică

pentru prima oară, un r 
ieșit în timpul zborului î

Căile Cosmosului au 
Început să fie mai um
blate. In decursul uriei 
singure săptămlni, în
tre 18 și 23 martie, eie 
au fost străbătute de 
două nave cosmice, cea 
sovietică „Voshod-2“ și 
cea americană „Gemini- 
3“, fiecare cu un echipaj 
de doi oameni la bord. 
In experiența sovietică, 

nembru al echipajului a 
n afara pereților protec

tori ai navei, îndrăznind să înfrunte abisul cosmic 
și să planeze liber în spafiu.

Experiențele au demonstrat nivelul înalt atins 
de tehnica zborului spatial, fiind de însemnătaie 
esențială în cadrul pregătirilor ce se fac în ve
derea debarcării pe Lună

Experiențele din martie 1965 constituie etape 
pregătitoare ale unor operațiuni cosmonautice de 
tot mai mare amploare, cum ar fi întîlnirea a 
două cosmonave cu eventuale fransbordări ale 
echipajelor de pe una pe cealaltă, asamblarea 
în Cosmos de stațiuni științifice permanente în 
jurul Pămîntului sau de platforme spațiale pen
tru aprovizionarea cosmonavelor, care converg 
toate spre același țel. Continuă și explorarea spa
țiului cosmic prin intermediul sateliților artificiali, 
din seriile „Cosmos” și „Explorer", cu aparataj 
științific la bord, pentru a se obține cît mai multe 
date și a se putea asigura securitatea deplină a 
cosmonaufilor.

Netezirea căilor spre depărtările astrale consti
tuie astăzi principala preocupare a numeroase 
ramuri afe științei. Desfășurarea largă a cercetă
rilor, pe sol și în spafiu, este astăzi inimagina
bilă fără participarea celor mai moderne mijloa
ce electronice și cibernetice, condifionînd tot
odată dezvoltarea lor în continuare. Pentru a 
aborda traseele cosmice, omul are nevoie de

motoare, materiale, combustibili, aparate, cum 
n-au existat niciodată, dar el vrea totodată să-și 
vadă adaptate la cerințele temerarelor expediții 
și mintea și trupul. In acest scop acționează 
astăzi în strînsă interdependentă fizica, chimia, 
metalurgia, mecanica, biologia, medicina și în
deosebi tînăra ei ramură — medicina cosmică.

Toate aceste cercetări au de pe acum repercu
siuni directe asupra activității economice de pe 
Pămînt. Laboratoare și uzine, întregi ramuri in
dustriale, participă la realizarea de materiale și 
aparataj cu performanțe tehnice corespunzătoare 
cerințelor cosmice. Piesele motoarelor-rachetă, ale 
reactoarelor nucleare de pe sateliți, „stratul de 
sacrificiu" care protejează cosmonavele la rein
trarea lor în atmosferă, se cer realizate din ma
teriale extrem de rezistente. Tehnologia spafială 
a și reușit să obțină superaliaje de nichel (con- 
ținînd molibden, crom, aluminiu, zirconiu, tung
sten, fantal, vanadiu, carbon), care, la o tempe
ratură de 1 200° C, prezintă o mare rezistentă 
la rupere, superaliaje de cobalt (conținînd titan, 
tungsten, zirconiu, carbon), care la temperatura 
ambiantă, prezintă o rezislență la rupere de 3—4 
ori mai mare ca a unui ofel obișnuit. Dintre alia
jele refractare, cel de hafniu și tantal rezistă la 
temperaturi în jur de 2 200° C, fiind indicat în 
construcția „straturilor de sacrificiu" ale navelor 
ce reintră în atmosferă după efectuarea zborului 
cosmic, precum și în construcția motoarelor ra
chetă electrice (cu plasmă sau cu ioni). Unele 
dintre materialele ceramice realizate (amestec de 
carbură de tantal și carbură de hafniu), au punc
tul de topire la 4 320° C, ceea ce depășește pe 
al oricărui metal.

Spațiul cosmic a intrat și el în sfera preocupă
rilor economice. In luna aprilie 1965, după sa
teliții care au servit experimental pentru teleco
municații, urmează să fie lansat, în scopuri co
merciale, satelitul „Pasărea matinală" (Early 
Bird), cu scopul de a înlesni transmisiuni de te

leviziune, de radio și telefonie între Europa și 
America de Nord.

Cosmonautica stimulează puternic dezvoltarea 
științelor. Astfel, în timpul zborului cosmic, 
se impune determinarea locului în spa|iu 
în care s-ar afla, la un moment dat, satelitul 
sau nava. Precizia determinării are o importantă 
deosebită pentru conducerea navei, pentru pre
cizarea drumului pe care îl are de urmat. Re
cent, pentru prima dată, s-a recurs la 
reperajul cu maximă precizie a sateliților, cu 
ajutorul laserelor, una din epocalele realizări ale 
fizicii moderne. Fascicolul luminos emis de a- 
cestea prezintă o foarte mare concentrare, dis
persia luminii fiind, chiar la distanțe de cîțiva 
kilometri, doar de un centimetru. Dacă un astfel 
de fascicol atinge un dispozitiv optic montat pe 
satelit, cu scopul de a fi reflectat înapoi, spre 
Pămînt, poate fi măsurat cu exactitate timpul ne
cesar care se scurge între emisia razei luminoase 
și reîntoarcerea ei la stafie. Satelitul va fi loca
lizat astfel cu o precizie de 0,1 metri la o de
părtare de 1 000 000 m, deși înaintează pe bolta 
cerească cu o viteză enormă.

Încă o problemă importantă e stabilirea de 
comunicații sigure între obiectul cosmic în miș
care și centrul de urmărire de pe Pămînt. Or, 

în timpul mișcării nave
lor satelit în jurul Pă
mîntului, legătura înce
tează în momentul în 
care ea se îndepărtea
ză într-atît, încît iese 
din raza vizuală a punc
tului de urmărire de pe 
sol, fie din cauza 
curburii Pămîntului, fie 
a rotației acestuia în 
jurul axei polilor etc. 

recent folosirea satelitului
de telecomunicații pentru realizarea legăturii radio

rire. Atit timp, cit o

stafii științifice satelit,
alt indiscutabil

O noutate a constituit

dintre echipajul navei și stațiile terestre de urmă- 
navă cosmică „vede” un 

asemenea satelit „sta
ționar", ea poate men
ține comunicafii cu 
toate punctele de ur
mărire de pe Pămînt, 
„vizibile" la rîndul lor 
pentru satelit. Această 
nouă metodă de comu
nicații deschide pers
pectiva menfinerii le
găturii radio permanen
te, atît între viitoarele 

cît și cu Pămînful.
succes constituie și faptul

că navele cosmice pot transporta echipaje de 
doi-trei cosmonaufi, dintre care unii selecționafi 
chiar și dintre neaviatori. Selectionarea presu
pune efectuarea unor cercetări speciale de psi- 
hofiziologie cosmică, căci este greu de precizat 
cum vor acfiona în Cosmos, în cadrul unui grup. 
Lămuririle necesare le aduc felurite experiențe 
ferestre. S-a putut constata, între altele, că oa
menii acționează în asemenea situații în mod 
diferit, în funcție de prezența unui anumit parte
ner. Sub acest aspect a fost experimentat încă pe 
sol și scafandrul special care a permis ieșirea 
în afara cosmonavei.

Dar pe drumurile cosmice multe probleme se 
ma- cer rezolvate. Ce o așteaptă pe nava cosmică 
pe Lună ? Cum se va putea plasa ea pe suprafața 
ei ? Cum va putea trăi omul pe îndepărtatele cor
puri cerești l Va fi el în stare să desfășoare în 
acele condiții neobișnuite o muncă normală ? Multe 
din aceste probleme solicită să li se găsească 
răspuns încă aici, pe Pămînt. Pentru a-l afla își 
coordonează eforturile numeroase ramuri ale ști
inței și tehnicii.

In faza actuală, cu cît apogeul traseelor cos
mice se apropie de zonele de radiații din jurul 
Pămîntului, primejdia principală o constituie toc
mai aceste radiații. Realizarea protecfiei împotri
va lor reprezintă astăzi factorul principal care 
influențează asupra greutății și construcției nave
lor cosmice. Solutionarea acestei probleme va 
îndepărta, poate, una din principalele bariere 
care se mai opun omului în calea spre Lună și 
spre obiective și mai îndepărtate.

Conf. ing. Ion PASCARU
membru al Comisiei de astronauticâ 
a Academiei R. P. Romîne

De un milion de ori — la atita se ridică puterea de mărire a micros- 
coapeior electronice moderne

Obiect de cercetare:
INIMA

Contracțiile spontane și regulate 
ale unui cord izolat și deschis

Bolile cardio-vasculare seceră 
încă nenumărate vieți; ele dețin 
primul loc în statisticile mortalității. 
In multe cazuri s-a dovedit utilă 
intervenția chirurgului și unul din 
capitolele cele mai palpitante din 
etapa actuală a istoriei medici
nii aparține chirurgiei cardiace. 
A fost nevoie de mulți ani de 
cercetări experimentale, de pre
gătiri temeinice, pînă ce chirur
gii au putut proceda la primele o- 
perații pe „cordul închis", fără a 
îndrăzni încă să pătrundă în inte
riorul lui. După alte decenii de cău
tări, după ce s-au stabilit nume
roase date noi privind funcționarea 
inimii, ei au deschis cavitățile ei, 
pentru a „repara" anomalii ale ini
mii, provenite fie de la naștere, fie 
dobîndite în timpul vieții. Și totuși, 
acest organ') care pompează auto
mat cantități enorme de sînge, pre
zintă încă numeroase necunoscute.

Se știe de mai multă vreme, de 
la cercetările cu animale de expe
riență, că inima continuă să bată 
un timp și după ce este separată de 
organism. Astfel, o inimă izolată de 
broască sau de șoarece bate încă 
multe ore cînd se pompează prin 
ea ser fiziologic. Dacă însă această 
inimă izolată este tăiată și deschi
să, ea încetează să bată, Necesită
țile chirurgiei cardiace pretind însă 
cu multă insistență găsirea unor me
tode datorită cărora inima să poa
tă fi menținută complet deschisă, 
dar fără a-și înceta funcțiile. Pe a- 
ceastă linie par să aducă o contri
buție valoroasă cercetările experi
mentale ale profesorului B. Rybak 
de la Facultatea de științe din 
Caen (Franța).

Profesorul Rybak a reușit să men
țină în activitate inimi izolate de 
iepure și de șoarece, deși, prin tă
iere cu foarfecele au fost deschise 
toate cavitățile lor. (La animalele 
superioare și la om, inima are pa
tru cavități : două atrii și două 
ventricule). Cum a procedat el ? 
El a fixat o astfel de „inimă

deschisă", cu ajutorul a șase fire, 
pe o planșetă specială. Prin cele 
șase fire se poate trage de inima 
respectivă, măsurîndu-se totodată 
tracțiunea la care este supusă. Ex
periențele au demonstrat că trac
țiunea de o anumită intensitate, 
exercitată asupra unei inimi izola
te și deschise, face ca ea să-și men
țină activitatea mecanică regulată. 
Cînd tracțiunea exercitată depășește 
o anumită „cifră optimă", inima se 
deformează ireversibil și încetează 
să mai bată.

O constatare deosebit de intere
santă reprezintă faptul că prin trac
țiune pot fi menținute contracțiile 
regulate nu numai ale unei inimi 
deschise, ci și ale unor fragmente 
din peretele mușchiului inimii. Ast
fel, dacă dintr-o inimă de broască 
se taie cu foarfecele un mic 
fragment de formă hexagonală, a- 
cesta fiind plasat pe planșeta de 
tracțiune, fragmentul începe să fie 
animat de contracții regulate, înda
tă ce se exercită asupra lui forța 
de tracțiune corespunzătoare.

Această tehnică nouă a înlesnit 
studierea mai aprofundată a diferi
tor fenomene. Astfel s-au pu
tut înregistra separat contracțiile 
unor porțiuni diferite din atrii și 
ventricule, contracțiile mușchilor 
care comandă în bună parte func
ționarea valvulelor (un fel de venti
le) dintre cavitățile atriale și cele 
ventriculare, și chiar, destul de de
taliat, de altfel, jocul acestor val
vule. S-a observat, între altele, că 
în infima fracțiune de timp dintre 
contracția atriilor și cea a ventricu
lelor, valvulele efectuează ele însele 
o mișcare de contracție înainte de 
a avea loc contracția ventriculelor.

Date importante și de-a dreptul 
surprinzătoare au fost obținute cu 
privire la desfășurarea fenomenelor 
bioelectrice din cord. Pe electrocar
diograma animalelor vertebrate se 
observă o succesiune caracteristică 
a trei unde electrice. Experiențele 
profesorului Rybak au demonstrat
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Schema „cordului deschis” uman

că aceleași unde, ca și la cordul în
treg, sînt produse de către orice 
fragment de țesut cardiac, luat din 
oricare teritoriu al cordului, atîta 
timp cît acesta efectuează contrac
ții ritmice. Astfel, un fragment tăiat 
din atriul drept, din regiunea unde 
se varsă venele cave, sau chiar o 
valvulă de la locul de vărsare al 
acestor vene în atriul drept, poate 
prezenta aceleași unde ca un cord 
întreg, doar cu o amplitudine mai 
mică. Aceste constatări nu infirmă 
faptul că la om electrocardiograma 
reprezintă activitatea întregului 
cord, ci demonstrează doar că dife
ritele unde înregistrate de electro
cardiograf nu sînt legate de terito
rii determinate ale cordului.

O semnificație deosebită are și 
constatarea că teritoriul din a- 
triul drept, unde este sediul cen
trului de comandă al stimulilor care 
provoacă contracția inimii, are un 
consum de oxigen de trei ori mai 
mic decît restul teritoriilor din atrii. 
Faptul indică existența unei protec
ții mai mari, o securitate sporită, la 
centrul de comandă al inimii.

în aceeași ordine de idei merită 
semnalate și cercetările recente a 
doi cercetători iugoslavi, Andjus și 
Rajevsky, care au reușit să con
serve un cord deschis de broască 
mai mult timp la o temperatură de 
minus 190°. Această inimă de broas
că, supusă la extensie, după reîn- 
călzire și-a... reluat contracțiile nor
male.

Toate aceste lucrări care țintesc 
spre cunoașterea aprofundată a 
mecanismelor intime ale inimii izo
late au drept obiectiv final găsirea 
de metode noi, mult perfecționate 
în slujba chirurgiei cardiace, des
coperirea căilor spre realizarea pro
blemei conservării și transplantării 
inimii.

Conf. univ. dr. Emil VICIU

PARATRĂZNETUL
St MODERNIZEAZĂ

Milenii de-a rîndul, omenirea 
a fost neputincioasă în fața trăz- 
netului, pînă cînd Benjamin 
Franklin a imaginat paratrăzne- 
tul. De atunci au trecut două se
cole, iar paratrăznetele au avut 
ocazia să salveze nenumărate 
clădiri și vieți omenești.

Pe vîrful ascuțit al para- 
trăznetului clasic are loc o 
acumulare mare de sarcini e- 
lectrice, producîndu-se în veci
nătatea lui imediată un cîmp e- 
lectric foarte puternic. Acesta, 
acționînd asupra moleculelor ae- ■ 
rului din jur, determină ioniza- 
rea lui, adică smulgerea de elec
troni din atomii gazelor care îl 
compun. In acest fel, aerul de
vine bun conducător de electri
citate, înlesnind neutralizarea 
sarcinilor electrice de semn o- 
pus ale solului și ale norului, ca 
urmare trăznetul nu se mai pro
duce. In cazul cînd paratrăznetui 
nu asigură în suficientă măsură 
neutralizarea sarcinilor electrice, 
se declanșează trăznetul. El nu 
va cădea însă pe clădire, ci pe 
paratrăznet.

Savanții au constatat că a- 
coperind vîrful unui paratrăz
net cu o sare radioactivă emi- 
țînd particule alfa echivalente cu 
2 miimi de miligram radiu, io- 
nizarea aerului din jur crește a- 
proximativ de un miliard de ori, 
într-o zonă sferică cu raza de 
aproximativ 4 cm. La început, nu 
s-a dat importanță rezultatelor 
acestei experiențe, mai ales că și 
costul substanțelor radioactive 
era foarte ridicat. In ultima vre
me însă, datorită faptului că se 
pot obține lesne izotopi radioac
tivi la un cost redus, a devenit 
actuală problema realizării unor 
paratrăznete radioactive. In locul 
substanțelor alfa-active, se folo
sesc însă substanțe gama-active, 
constatîndu-se că acestea pot io
niza aerul, în jurul vîrfului unui 
paratrăznet, pînă la distanțe de 
ordinul a 450 m.

Un paratrăznet radioactiv nu 
diferă, de altfel, prea mult de cel 
clasic. Pe acesta, în imediata ve
cinătate a vîrfului ascuțit, se pla
sează un disc metalic de protec
ție, subțire și bombat. Sub acest 
disc se află încă unul, cu diame
trul mai mic, confecționat însă 
din argint radioactiv. Acesta este 
sursa de particule gama care 
produc ionizarea puternică a ae
rului și concomitent mărirea con
siderabilă a conductivității sale 
electrice. Dedesubtul discului de 
argint e plasat un al treilea, de 
plumb, care împiedică proiecta
rea laterală sau spre sol a radia
țiilor gama. Un asemenea para
trăznet radioactiv poate proteja, 
el singur, o suprafață circulară 
cu diametrul de aproximativ un 
kilometru. Un oraș întreg poate 
fi apărat deci doar cu cîteva 
astfel de paratrăznete.

Ing. Liviu MACOVEANU

Calculatoare electronice 
comandă linotipurile

Domeniile în care mașinile elec
tronice își găsesc aplicare sînt tot 
mai numeroase. Unul mai recent : 
industria poligrafică. In S.U.A., 
unele ziare (printre care și „New 
York Daily News", cu un tiraj de 2,5 
milioane exemplare) sînt culese cu 
ajutorul calculatoarelor electronice. 
După părerea celor care susțin acest 
procedeu, tipărirea este mult mai 
rapidă, iar riscurile greșelilor elimi
nate. Un singur calculator oomandă 
simultan 20 de linotipuri, realizfnd 
tipărirea a 12 000 de rînduri pe ori 
și orientarea textelor spre o anumită 
mașină, în funcție de necesități. S-a 
remarcat că limba engleză se pre
tează mult mai bine decît franceza 
la tipărirea automată, deoarece des
părțirea cuvintelor englezești la 
sfîrșitul rîndurilor, de exemplu, se 
face mult mai ușor. Această noutate 
a trezit interesul întreprinderilor de 
presă.

urma cercetărilor, a fost pus la punct 
un aparat a cărui frecvență a oscila
țiilor este de mai multe zeci de mii 
pe minut, iar amplitudinea de cîteva 
miimi de milimetru. Noul dispozitiv a 
dat rezultate bune în cursul diferitelor 
probe la care a fost supus. Deși nea- 
nesteziați, bolnavii aproape că nu 
simt că li se extrag dinții, iar munca 
dentistului este ușurată.
M La Universitatea din Texas s-a 
" pus la punct un detector atît de 
mic încît poate măsura temperatura 
din interiorul unei celule fără a tul
bura procesul vital. Detectorul se ba
zează pe principiul „termocuplului", 
adică pe joncțiunea a două metale 
diferite, care la încălzire dezvoltă o 
tensiune electromotorice ce poate fi 
măsurată. Termocuplurile microscopi
ce sînt preparate prin depunerea sub 
vid înalt a două straturi suprapuse de 
metal pe o fibră de cuarț al cărei 
diametru reprezintă a douăzecea par
te din diametrul unui fir de păr.

M La Institutul tehnic din Lodz 
" (R. P. Polonă) s-a construit un 
cuptor pentru încălzirea metalului care 
funcționează pe baza unor principii

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
noi. De obicei, în timpul încălzirii în 
cuptoare, stratul superior de metal se 
oxidează, ceea ce provoacă mari pier
deri. La noul cuptor încălzirea se face 
printr-un cap incandescent. Datorită 
absenței flăcării și a aerului necesar 
pentru menținerea ei, metalul nu se 
mâi oxidează. Astfel, metalele pot fi 
încălzite pînă la temperatura de 
1 650—1 800°C.

| Cercetătorul libanez J. Reinhold 
a declarat că lipsa de zinc în 

alimentația oamenilor poate cauza 
încetinirea creșterii. Reinhold a făcut 
experiențe asupra oamenilor pitici din 
Iran și Egipt, și a stabilit că ei nu au 
orescut mai mari din oauza lipsei zin
cului din alimentație. Căile de pătrun
dere a zincului în organism sînt stu
diate în prezent prin administrarea 
zincului radioactiv.

■ Inginerii francezi au realizat un 
tractor neobișnuit, denumit

„Pulvorex", cu o singură roată. Trac
torul este destinat viticulturii dar poa
te fi folosit și la culturile cu distanțe 
mici între rînduri. Roata conducătoare 
a noului tractor are un diametru de 
102 cm, iar lateral se află reazeme 
suplimentare speciale. Cadrul tracto
rului e ridicat față de sol cu 1,5 m. 
Văzut dintr-o parte, tractorul „Pulvo
rex" seamănă cu un uriaș păianjen 
de oțel pe trei picioare. Nouî tractor 
a putut fi văzut recent la Expoziția 
internațională de mașini agricole de 
la Paris.
■ Recent, a fost pus la punct 

un nou sistem de iluminat, con
stituit dintr-o panglică flexibilă care 
nu conține nici becuri, nici tuburi, 
nici filamente, nici gaz, dar care lu
minează prin electroluminiscență. 
Panglica constă dintr-un strat de fos
for prins între două straturi de ma
terial conducător, o bandă de alumi

niu în foi și un acoperămînt transpa
rent, totul învelit în plastic. Grosi
mea panglicii nu este decît de 0,8 mm 
și ea se vinde în diferite lățimi, mer- 
gînd pînă la 30 cm. Normal, panglica

funcționează la 120 de volți și nu 
consumă mai mult curent decît un bec 
de 150 wați. Ea produce o lumină 
plăcută, a cărei intensitate variază în 
funcție de tensiunea aplicată. Lumi- 
niscența ei scade în raport cu uzura. 
Panglica luminoasă poate fi pliată, 
rulată, cusută și aceasta chiar în 
timpul cînd e aprinsă. In afară de 
luminatul casnic, ea poate fi folosită

în arhitectură, publicitate și semnali
zarea în orașe și de-a lungul șo
selelor.
BB In India a fost descoperită (6' 

plantă, denumită Kalir Kanda, 
oare atunci cînd e consumată, supri
mă senzația de foame pentru mai bine 
de o săptămînă. Proprietățile acestei 
plante ar putea fi utile persoanelor 
care nu doresc să se îngrașe.

— Dragi telespectatori, conferința în care v-am ex
pus problemele hipnozei a luat sfîrșit 1

— La această adinclme, după cum vedeți, se gă
sesc doar exemplare foarte rare.

(Din revista „TEHNIKA MOLODIOJI")
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Intre 22 și 24 martie s-a des- 
jășurat la Viena Colocviul in
ternațional cu tema „Teatru) 
contemporan și contempora

neitatea teatrului", organizat de că
tre Societatea austriacă de litera
tură. La această întîlnire am parti
cipai și eu, împreună cu Liviu Ciu
lei, carș a prezentat un referat.

Colocviul a constituit o reușită, 
deoar&je s-a demonstrat că, între 
oamenivde bună credință — deși de 
convingeri diferite — contactul 
și conversația sînt posibile a- 
tunci cjnd este vorba de proble
mele majore ale artei. Intîlnirea a 
izbutit să adune în jurul mesei ro
tunde o serie întreagă de reprezen
tanți de frunte ai artei teatrale, 
dramaturgi, scenografi, teoreticieni, 
din lumea întreagă, care au expri
mat puncte de vedere deosebit de 
interesante în jurul problemelor ac
tuale ale teatrului. Tematica a fost 
tealmente pasionantă, fără să aibă 
pretenția 
ducă la concluzii general vala
bile. Printre punctele care au fost 
propuse pentru dezbatere citez în
trebări ca: „Teatrul realist este încă 
un teatru al timpului nostru ?", 
„Drama contemporană poate să fie 
expresia unei ideologii și totuși să 
rămînă o operă de artă ?". „Are un 
viitor „teatrul absurdului?", „Se poa
te prevedea evoluția viitoare a tea
trului ?", „Punerea în scenă joacă, 
în zilele noastre, un rol mai impor
tant ca altă dată și, în cazul că da,

ca aceste discuții să

Informații
O DELEGAȚIE A CONSILIULUI 
GENERAL A.R.L.U.S. A PLECAT 

LA MOSCOVA

O delegație a Consiliului General 
A-R.L.U.S., condusă de Constantin 
Prisnea, membru în Biroul Consi
liului General A.R.L.U.S., a plecat 
luni la Moscova, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, în 
vederea semnării planului de cola
borare pe anul 1966 între cele două 
asociații. La plecare au fost de față 
membri ai conducerii Consiliului 
General A.R.L.U.S., precum și re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice ia București.

★
La aeroportul Șeremetievo din 

Moscova, delegația a fost întîmpi- 
nată de membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne. 
Au fost prezenți Tltus Sinu, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim, al 
R. P. Romîne și membri ai amba
sadei.

PLECAREA IN R. P. CHINEZA 
A UNEI DELEGAȚII 

DE LUCRATORI AI „AGERPRES"
La invitația agenției de presă 

„Sinhua", o delegație de lucrători 
ai agenției romîne de presă „Ager- 
pres“, condusă de Andrei Vela, di
rectorul general al agenției, a ple
cat luni într-o vizită în R.P. Chi- 
-neze. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost de față Liu Fan, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești. (Agerpres)

Concursul de tenis
în concursul de tenis oare se desfă

șoară în Capitală s-a încheiat întrecerea 
juniorilor. Primul loc a fost ocupat de 
Ion Sântei (Cîmpia Turzii), urmat de 
Sever Mureșan și Viorel Marcu (ambii 
de la Steagul roșu Brașov). La seniori, 
Ion Țiriac l-a învins pe (j. Năstase cu 
6—0, 6—4, 6^-4, Ilie Năstase pe C.

FOTBAL ECOURI LA ETAPA A 17-A
ECHIPELE CONFIRMA 

COMPORTĂRILE ANTERIOARE

Jocurile de duminică au arătat, în mod 
clar, pe ce drum se află echipele din 
categoria A. Acelea care și pină acum 
au dovedit o formă bună, obținută de 
pe urma pregătirii, seriozității și voinței 
de luptă, au înregistrat și de această dată 
succese. Nu întîmplăfor, alcătuind un 
Clasament al celor patru etape din a- 
ceastă primăvară, găsim pe primele locuri 
tocmai echipele evidențiate de la bun 
început : Rapid 7 p, Progresul și Stea
gul Roșu 6 p, Minerul Baia Mare 5 p, 
Dinamo Pitești și Petrolul cîte 4 p. Ran
damentul lor bun și în etapa a XVII-a 
ne-a scutit de înregistrări de surprize, 
astfel că fiecare echipă își culege acum 
rodul muncii sale. Doar scorurile mari 
realizate de Progresul (5—0 cu C.S.M.S. 
Ieși), Petrolul (5—1 cu U.T.A.) și Rapid 
(3—0 în deplasare, cu Știința Cluj) sînt 
oarecum afară din comun,

Dinamo București bate încă pasul pe 
loc, fiind, împreună cu C.S.M.S. lași, 
stngr fe»e echipe care n-au la activul lor 
nici o victorie în returul campionatului, 
iar Steaua, campioană a ineficacității, 
este periclitată acum de Steagul roșu, 
echipă cu pretenții îndreptățite la locul 
al treilea în clasament.

au

A FOST LICHIDATA 
INEFICACITATEA ?

Duminică, în cele șapte partide 
fost înscrise 21 de goluri, cifra cea mai 
ridicată, de la reluarea campionatului. 
Îmbunătățirea față de etapele anterioare 
este simțitoare. Ne aflăm însă departe 
de lichidarea măcar parțială a inefica
cității. Din cele 21 de goluri, 11 au fost 
înscrise în numai două meciuri, rămînînd 
deci 10 goluri pentru cinci întîlniri.

Ne putem întreba pe drept cuvînt : 
unde.ne sînt șuterii ? Frățilă, Ene II, Pîrcă
lab, Dumitriu II, Adam, Matei n-au înscris 
nici un gol. Dacă am alcătui un clasament 
al ratărilor, toți cei de mai sus ar spune 
„prezent", împreună cu Voinea, Dridea, 
Gane, Crăiniceanu, Sorin Avram care, în 
patru jocuri, au marcat doar cîte un gol.

NU TOȚI SELECTION ABILII 
RĂSPUND LA APEL

In acest campionat o importanță deo
sebită se dă jucătorilor selecționabili. 

pentru ce?" și altele. Desigur că pri
mul punct la ordinea de zi fiind cel 
legat de teatrul realist și impor
tanța lui astăzi a suscitat discu
țiile cele mai numeroase. S-a ajuns 
la părerea, pe care am susținut-o 
și eu, că este mai puțin important 
să se formuleze niște definiții, să 
se stabilească niște categorii foarte 
precise — probleme pe care timpul

Colocviul international

„TEATRUL CONTEMPORAN"
Horia LOVINESCU

a se expune 
concrete. Pînă

le va lămuri, cît de 
și cunoaște realizări 
la urmă, a fost o discuție asupra 
formelor depășite de teatru și a 
formelor care cuprind mai bine i- 
deile, sentimentele, năzuințele și 
problematica omului modern. în ce 
privește perspectivele, nimeni nu-și 
poate asuma riscul de a face pre
viziuni despre ce va fi teatrul vii
torului.

Un referat foarte substanțial, cel 
mai valoros, după părerea mea, 
chiar dacă împingea uneori lucru
rile pînă la paradox, mi s-a părut 
acela al lui Jean Marie Serreau, re
gizor francez, care a manifestat, ca

In colecțiile Bibliotecii
centrale de stat

Biblioteca centrală de stat își îm
bogățește continuu colecțiile cu lu
crări valoroase din toate domeniile 
de activitate. Numai anul trecut au 
intrat în patrimoniul ei aproape 
225 000 de lucrări tehnice, de știință, 
literatură și artă, precum și diferite 
publicații social-politice.

Din domeniul tehnico-științific se 
remarcă titlurile: Istoria fizicii, 
partea I și a Il-a, de I. B. Spasski, 
volumele 32, 33, 34 și 35 din Marea 
enciclopedie medicală, Mecanica 
cuantelor de L. D. Landau și E. M. 
Lifșiț, Chirurgia germană de W. 
Schmitt etc.

Printre lucrările de literatură și 
artă se întîlnesc manuscrisele unor 
scriitori și oameni de cultură ca: 
Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, 
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Oc
tavian Goga, Elena Văcărescu, 
Gheorghe Vîlsan și alții. Au mai 
fost achiziționate gravuri și stampe 
de Tonitza, Pallady, Steriadi, Ressu, 
Hogarth etc., partituri ale compozi
torilor Claudio Monteverdi și Igor 
Strawinsky etc.

De asemenea, au mai intrat în pa
trimoniul bibliotecii suplimentul 
săptămînal al ziarului „Scînteia" din 
anul 1945—1946, ziarul „Socialismul", 
reeditare întreprinsă de Institutul de 
istorie a partidului, și diferite lu
crări social-politice.

(Agerpres)

cu 8—6, 2—6, 6—4, 6—1 și 
Viziru pe C. Dumitrescu cu

Popovici 
Dumitru
10—8, 6—2, 6—î. In turneul feminin 
se menține neînvinsă Mariana Ciogolea, 
care a întrecut-o ieri pe sora sa, Sanda 
Ciogolea, cu 6—0, 6—4. Eleonora Ro- 
șianu a învins-o pe Iudith Dibar cu 
7—5, 7—5.

Lotul de 20 de jucători vizați pentru me
ciul de verificare de la Milano, la 14 
aprilie cu A. C. Milan, este urmărit de 
observatorii federali. Majoritatea acesfor 
jucători, printre care se află podarul lo- 
nescu, fundașii Dan C., Solomon, Greavu, 
mijlocașii Georgescu și lancu, înaintașii 
Ion Ionescu, Dumitriu II au primit note 
bune. Excepție au făcut, printre alții, ju
cătorii Pîrcălab, Voinea, Crăiniceanu, care 
s-au comportat slab în etapa a XVII-a. A 
surprins, în special, Pîrcălab, plictisit și 
nervos în jocul de la Pitești, în opozijie 
cu revirimentul arătat In meciul de veri
ficare cu Wiener Sporf-KIub. Selecționa
rea extremelor rămîne încă o problemă 
deschisă.

Ar fi nimerit dacă selecționerii s-ar în
griji, în această perioadă, și de lotul lăr
git de jucători, în care să fie incluși și 
alți fotbaliști remarcați în ultimul timp.

Don OLTEANU

Itinerarele țării
(Urmare din pag. I-a)

O întreagă istorie și o natură 
generoasă ne cheamă spre a fi 
mai bine cunoscute și, deci, mai 
statornic iubite. Dar peste ele, și 
împreună cu ele, completîndu-le 
și întregindu-le sensurile și frumu
sețile, ne cheamă și cea de-a doua 
natură creată de noi, de oamenii 
socialismului. Pe apele Argeșului, 
în apropierea cetății lui Vlad Țe- 
peș, un baraj. în arc de cerc, înalt 
de 165 metri, adevărată operă de 
artă, vine să adauge cu viitoarea 
hidrocentrală „Gh. Gheorghlu-Dej" 
alte milioane de kilowaVore lumi
nă și splendoare, magnificei mări 
create de noi sub Ceahlăul legen
delor și hidrocentralei de la Bicaz, 
ridicînd acest colț de țară în frun
tea obiectivelor turistice.

în „tururile" lor tradiționale și 
în altele „lansate" în acest an 
(Turul Olteniei sau Turul Banatu-

asupra 
imagini 

și fecun-

de altfel și alți mulți participanți, un 
mare interes pentru țara noastră și 
realizările teatrului nostru.

El a insistat foarte mult 
necesității unui limbaj în 
scenice, a unei viziuni noi 
de oare să poată să exprime trans
formările vieții contemporane.

Aș vrea să citez comunicarea 
domnului Duvignaud care semnala 

un fapt foarte important și anume că, 
în momentul de față se ridică la ex
primări foarte importante o serie în
treagă de culturi care pînă acuma 
au stat în penumbră : este vorba de 
țările africane, de cele ale Extremu
lui orient, ale țărilor recent elibera
te, care au forme tradiționale foarte 
interesante.

O problemă interesantă a ridicat-o 
și criticul vest-german Melchinger 
care a criticat literatura ce repre
zintă umanitatea prin personaje șter
se, mediocre, el pledînd pentru ne
cesitatea întruchipării eroului de 
anvergură, a eroului reprezentativ.

Un interes deosebit l-a suscitat

Vizitele delegației de activiști
a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Delegația de activiști a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condu
să de Bogdan Osolnik, membru al 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, directorul 
revistei „Kommunist“, care a sosit 
în țara noastră în schimb de expe
riență, și-a continuat în zilele de 4 
șiL 5 aprilie vizitele și convorbirile.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la secții ale Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Duminică au fost oaspeții re
giunii Dobrogea. însoțiți de tovară
șul Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., și tovarășul Petre Ionescu, 
președintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional, membrii 
delegației au vizitat litoralul și

Treptele perfecțiunii
(Urmare din pag. I-a) 

1 800 tone de repere vor fl prelucrate 
prin acest procedeu. Sudura auto
mată este aplicată cu bune rezultate 
la o serie de produse : grupuri de 
pompaj, macarale, remorci, iar un 
colectiv de tehnicieni experimentea
ză procedeul fosfatării racordurilor 
pentru a înlocui zincarea — operație 
costisitoare și greoaie — și a îmbu
nătăți aspectul și calitatea conservă
rii produselor.

La turnătorie este realizată o 
mare parte din producție. Un timp, 
se părea că turnătoria intrase pe un 
făgaș de stagnare, contrastant cu al 
celorlalte secții. La începutul acestui 
an. organizația de partid a analizat 
cauzele situației create. Despre cali
tatea reperelor livrate — vane, ro
tor!, statori — s-a discutat cu 
răspundere. Muncitorii Paul Ri- 
zea, Dumitru Matei, Gheorghe Zoe, 
Vasile Ilie au făcut cîteva propuneri 
valoroase. Sistematic, bine gîndit, s-a 
pornit la lucru. Pe drumul calității 
trebuiau recuperați pași însemnați. 
După ce au fost elaborate cîteva 
șarje „model", s-au întocmit noi 
norme interne de fabricație ; în plus, 
a devenit obligatorie proba de for
jare la fiecare șarjă de oțel, iar prin 
lărgirea gamei de dezoxidanți s-a 
îmbunătățit compoziția metalului. 
Noile rețete de amestecuri de for
mare pe bază de sodă calcinată au 
înlocuit argila ca liant la turnarea 
în forme crude — procedeu care a 
fost apoi larg extins. La vane pon
derea producției de calitate supe
rioară a crescut cu aproape 6 la 
sută. De puțin timp, în secție s-a 
început experimentarea turnării pie
selor cu maselote avînd înveliș sfe
ric. Ce se urmărește ? O structură 
mai uniformă a pieselor, fără inclu
ziuni și sufluri, un consum de me
tal mai redus.

Pe baza graficului de producție 
întocmit cu 15—20 de zile înaintea 
fiecărei luni, sînt create din timp 
condițiile pentru organizarea judi
cioasă a producției, pentru cunoaș
terea de către fiecare muncitor a 
sarcinilor ce-i revin. Decalajul din
tre turnătorie și sectoarele de pre
lucrări mecanice s-a mărit simțitor, 

lui) autocarele O.N.T.-ului sau cir
cuitele ceferiste ne vor purta spre 
orașe tinere, sau spre urbii mai 
vechi, în care îndrăzneala liniei 
noilor edificii se completează în 
ansamblul întregului cu patina 
evului mediu. Ce poate fi mai fru
mos decît Castelul Huniazilor față-n 
față cu „Cetatea de foc" și cu arhi
tectura noii Hunedoare ? Biserica 
Neagră a Brașovului și noile car
tiere ale „Tractorului" sau „Stea
gului roșu" ? Catedrala gotică a 
Clujului, Cetatea Sighișoarei sau 
vechiul Sibiu ? Obiective de primă 
importanță ale economiei noastre 
înscriind peisajului o nouă dina
mică și frumusețe ca Borzeștii, 
Săvineștii, Brazii sau Combinatul 
craiovean...

Dar cite
— Unde plecați, prieteni ?
E timpul să ne pregătim. Ne-aș- 

teaptă marile itinerare. 

nu sînt de văzut...

referatul lui Liviu Ciulei, care a pre
zentat unele aspecte din experiența 
teatrului romînesc contemporan, din 
eforturile oamenilor de teatru din 
țara noastră pentru exprimarea, în
tr-o formă artistică superioară, a 
marilor valori ale dramaturgiei, a 
ideilor epocii noastre, a vieții tumul
tuoase, pasionante pe care o trăiește 
poporul nostru făuritor al societății 
socialiste.

Ca dramaturg, am urmărit cu deo
sebită atenție lucrările colocviului 
consacrate creației dramatice, pe 
care o socotesc chemată să dea 
viață ideilor înaintate ale timpului 
nostru. Cerința de a răspunde prin 
operele noastre, în forme cît mai a- 
decvate, marilor probleme ale epo
cii pe care o trăim s-a făcut auzită 
la reuniunea slujitorilor teatrului de 
la Viena.

în afară de discuțiile uneori a- 
prinse, totdeauna sincere, 
avut loc, participanții au 
posibilitatea să se cunoască 
bine între ei 
dere practic 
important decît înseși 
Din punct de vedere al strîngerii 
relațiilor profesionale cred că întîl- 
nirea și-a atins scopul. Liviu Ciulei 
și cu mine am plecat de la Viena 
ducînd acasă noi prietenii făcute în 
favoarea țării noastre, foarte mulți 
dintre participanți exprimîndu-și do
rința să o cunoască mai de a- 
proape.

care au 
avut 
mai 

din punct de ve- 
— lucru poate mai 

dezbaterile.

Complexul de panificație și morărit 
din Constanța. Luni, la București, 
delegația a făcut o vizită la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate, după 
care a fost primită la Comitetul o- 
rășenesc de partid București de to
varășul Florian Dănălache, prim 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid București și secretari ai Co
mitetului. în cursul după-amiezii, 
conducătorul și membri ai delega
ției au vizitat Combinatul Poligra
fic „Casa Scînteii" și au avut o con
vorbire la redacția ziarului „Scîn- 
teia“. Restul delegației a vizitat In
stitutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea.

Delegația de activiști a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia își con
tinuă vizita în țara noastră.

ajungînd la 12—15 zile. Responsabi
litatea față de calitatea execuției fie
cărei piese turnate a crescut și ea. 
Față de anul trecut, în numai trei 
luni, ponderea produselor de bună 
calitate s-a mărit de la 88 la peste 
92 la sută.

Munca plină de inițiativă a între
gului colectiv, măsurile luate pe în
tregul flux al producției au făcut ca 
bilanțul realizărilor pe primul tri
mestru să fie bogat. Planul produc
ției globale și cel al producției mar
fă au fost depășite cu 8 la sută, res
pectiv cu 2 la sută. S-au realizat 
peste prevederile planului 230 tone 
de oțel electric, 7 geamblacuri de 
foraj, 4 pompe de intervenție, 14 
macarale, 8 remorci de 20 tone și 
alte produse.

Constructorii de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște au obținut o expe
riență valoroasă în producție. Extin
derea acestei experiențe, valorifica
rea din plin a posibilităților și rezer
velor interne existente vor contribui 
la dobîndirea unor noi succese în 
realizarea planului pe anul acesta la 
toți indicatorii, la ridicarea în con
tinuare a calității produselor.

TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

prim-secretar al Comitetului Central al Parțidului Muncitoresc Romîn

Aflînd știrea alegerii dv.,în funcția de prim-secretar al. 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetul Central 
lui Comunist din San Marino vă adresează felicitările cele 
roase și urările cele mai sincere pentru succese în muncă.

Sîntem convinși că sub conducerea dv. fermă Partidul Muncitoresc 
Romîn va păși înainte cu elan și perseverentă, obținînd noi și mari suc
cese în opera de construire a socialismului în țara dv. Sîntem, de ase
menea, încredințați că se va depune orice efort pentru unitatea mișcării 
comuniste internaționale, pentru cauza păcii și socialismului.

Salutări tovărășești, cordiale.

Excelenței Sale domnul CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

BUCUREȘTI 

Am aflat cu mare plăcere că ați fost ales în funcția de președinte 
Consiliului de Stat. In numele meu, al guvernului și poporuluial _ _

Republicii Arabe Yemen transmit felicitări Excelenței Voastre și sper 
sincer să progreseze și să înflorească și mai mult prietenia yemenito- 
romînă.

Mareșalul ABDULAH AL SALLAL 
președintele Republicii Arabe Yemen

FELICITĂRI TRANSMISE
DIN PARTEA GUVERNULUI BELGIEI

Ambasada Belgiei prezintă salutul său Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Romîne și îi va fi recunoscătoare dacă 
ar binevoi să transmită Consiliului de Stat al Republicii felicitările 
guvernului belgian cu ocazia alegerii Excelenței Sale domnul Chivu 
Stoica în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Ambasada Belgiei se folosește de acest prilej pentru a reînnoi Mi
nisterului Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne asigurările 
înaltei sale considerațiuni.

PRESA MONDIALA DESPRE POLITICA
AGRESIVA A S.U.A. IN VIETNAM

Noțiuni
false
și periculoase

armamen- 
de consi-

Sub titlul „Pe calea spre prăpastie", 
cunoscutul comentator american Walter 
Lippmann publică în ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" un articol consacrat 
situației din Vietnam, in care se arată :

„Războiul din Vietnam a ajuns la un 
punct unde președintele trebuie să ia ho- 
tărîri imediate și de mare importanță. 
Ceea ce s-a întîmplat este că teoria ofi
cială a războiului, așa cum a fost pre
zentată de generalul Maxwell Taylor pre
ședintelui Kennedy, și de ministrul McNa
mara președintelui Johnson, s-a dovedit 
a fi inaplicabilă. Guvernul de la Saigon 
n-a fost capabil să «pacifice» Vietnamul 
de sud nici chiar cu ajutorul 
tului, banilor și celor 25 000 
lieri americani. Astăzi, faptul esențial este 
că guvernul de la Saigon a pierdut con
trolul asupra regiunilor rurale și sprijini
torii lui se găsesc înfr-o măsură din ce 
în ce mai mare retranșați la orașe. Șose
lele și căile ferate, care fac legătura în
tre orașe, au fost tăiate de Vietcong. 
Acum, orașele mari trebuie să fie apro
vizionate mai ales pe calea aerului și pe 
mare. Această stare de lucruri a fost 
bine relatată de Richard Dudman înfr-o 
suită de reportaje apărute în ziarul 
„Post-Dispafch” din St. Louis, iar relată
rile sale sînt confirmate în toate punctele 
esențiale —- deși încă nu în mod public 
—• în cercurile bine informate din Wa
shington.

Dovada cea mai sigură că reportajele 
lui Dudman sînt în esență corecte o 
constituie faptul că la Pentagon și la De
partamentul de Stat cresc presiunile pen
tru angajarea în Asia de sud-est a infan
teriei americane, Evaluările actuale arată 
că președintele ar trebui să tie pregătit 
pentru a trimite 350 000 de soldați ame
ricani, chiar dacă aceasta l-ar sili să or
done mobilizarea rezerviștilor și recru
ților. Acest apel la forțele terestre ame
ricane este consecința logică și inevita
bilă a prăbușirii efective pe care a su
ferit-o guvernul de la Saigon în regiu
nile rurale. Pierzînd satele, Saigonul a 
pierdut sursele sale de efective mi
litare. Faptul acesta îl lipsește de 
mijloacele necesare pentru a cîștiga răz
boiul. Evaluările oficiale arată astăzi că 
guvernul de la Saigon comandă forțe nu- 
mericește superioare Vietcongului într-o 
proporție de aproape 5 la 1 ; experiența 
arată că nici un război de guerilă n-a 
fost vreodată cîșfigat cu o- proporție de 
superioritate atîț de mică. Lipsa efective
lor militare sud-vietnameze explică de ce 
cresc presiunile pentru ca americanii să 
umple acest gol. După două luni de 
bombardare a Vietnamului de nord, a 
devenit, de asemenea, evident, că bom
bardamentele nu au schimbat cursul răz
boiului. Ca urmare a acestei deziluzii, 
președintele se află acum sub presiunea 
de a extinde bombardarea la centrele 
populate din jurul orașelor Hanoi și Hai- 
fong.

Dacă noi am avea în Vietnamul de 
sud o armată americană cu efective de 
350 000 de oameni și am extinde răz
boiul în spațiul aerian — subliniază co-

BUCUREȘTI

Comitetului 
al Partidu- 
mai căldu-

Pentru Comitetul Central 
ERMENEGILDO GASPERONI 

secretar general 

mentaforul — ne-am lega miinile intr-un 
război interminabil și fără perspective 
de soluționare. A vorbi despre libertate 
și independență națională în viitoarea 
unor asemenea violențe și haos, ar în
semna să vorbim lucruri lipsite de sens.

Pentru a face acceptabilă lărgirea răz
boiului, McNamara și alții ne spun că 
războiul acesta este o încercare hotărî- 
toare pentru viitor. El va decide viitorul 
«războaielor de eliberare». Aceasta este 
o noțiune falsă și profund periculoasă, 
care arată lipsa lamentabilă de cunoaș
tere și înțelegere a răsturnărilor revolu
ționare din epoca în care trăim.

Experiența arată că nu există o sursă 
unică, centrală, de răsturnări revoluțio
nare în epoca noastră. Toate acestea au 
în comun nemulțumirea violentă față de 
ordinea stabilită și dorința unei minori
tăți de nemulțumiți de a-și da ' '
încercarea de a o răsturna.

Ar fi bine să se renunțe la 
neîntemeiată că războiul din 
sud-est va fi hofărîtor pentru viitorul miș
cărilor revoluționare din lume. Revoluția 
este un produs local și ea nu poate fi 
nimicită hofărîtor, o dată pentru totdea
una, presupunînd că am avea asemenea 
iluzii de grandoare... In Asia de sud-est, 
noi ne-am lăsat implicați într-una din 
numeroasele mișcări împotriva vechiului 
regim și nu vom îmbunătăți cîtuși de pu
țin lucrurile dacă vom împroșca de jur- 
împrejur cu o violență tot mai mare".

viafa în

pretenfia
Asia de

„Folosirea gazelor
subliniază
izolarea S.U.A

Ziarul „THE WALL STREET 
JOURNAL", organ al cercurilor de 
afaceri americane, publică sub 
semnătura comentatorului său Phi
lip Geyelin, un articol in legătură 
folosirea gazelor în Vietnam.

„Dacă făuiitorii politicii de

cu

1° 
Washington au nutrit vreodată unele 
îndoieli — scrie autorul — ei își pot 
da seama acum pe deplin pe cît 
sprijin și înțelegere ăr putea conta 
chiar din partea prietenilor încercați, 
dacă lupta,, din . Vietnamul de sud 
s-ar înteți, sau dacă, pur și simplu, 
ar continua. Răspunsul, care reiese 
foarte clar din actualele proteste cu 
privire la folosirea gazelor împotri
va partizanilor, este că de pe acum 
Statele Unite acționează în mare

ENIGMA ARHEOLOGICA

In apropierea orașului peruvian 
Cuzco se află unul din cele mai inex
pugnabile secrete arheologice. Este 
vorba de Kenko, un ansamblu de 
ruine care pînă azi nu și-a deschis 
misterele în fața cercetătorilor trecu
tului istoric al statului Peru. Istoricii 
încă nu s-au pus de acord asupra 
ceea ce ar putea să fie Kenko. Unul 
din savanții peruvieni, Luis E. Valcar- 
cel, susține că ar avea probe să creadă 
că Kenko este morniîntul lui Pacha- 
cutec, faimosul conducător militar și 
om de stat al Imperiului Incas. Alți 
cercetători înclină să creadă Că Kenko 
ar fi fost un tribunal în aer liber, 
în sfîrșit, alții cred că ruinele sînt 
vestigii ale unei civilizații pre-inoase. 
Altarele subterane permit să se pre
supună că acolo se efectuau sacrifi
cii umane. Dar toate acestea sînt de 
abia păreri. In realitate, Kenko ră- 
mîne pînă azi un mister arheologic.

oră pentru o plim- 
chiar în plin sezon 
prea scăzut. Gon- 
permite nici măcar

VOR DISPARE GONDOLELE 
VENEȚIEI ?

„Dacă nu ne dați subvenția pe care 
ne-ați promis-o, nu .vor mai exista 
gondole la vară : le vom scufunda 
și vom cumpăra bărci cu motor". A- 
cesta este ultimatumul pe care gon
dolierii din Veneția l-au adresat gu
vernului italian.

Odinioară, la Veneția existau 10 000 
de gondole ; astăzi au mai rămas 
doar 450, cele mai multe transmise 
din tată în fiu. Nici un gon
dolier nu-și poate permite să cum
pere o nouă barcă : l-ar costa prea 
mult. Tariful pe 
bare cu gondola, 
(mai-august) este 
dolierii nu-și pot 
să plătească costul reparațiilor ne
cesare.

Dacă guvernul nu-i v-a ajuta să 
păstreze tradiția, gondolierii vor for
ma o cooperativă și vor cumpăra 
bărci rapide cu motor : aceasta e ho
tărârea pe oare au luat-o. Știrea a pro
vocat consternare în întreaga pe
ninsulă.

Veneția fără gondole ar fi Roma 
fără biserica Sf. Petru sau Parisul fără 
turnul Eiffel. Se știe că aceste fai
moase ambarcațiuni, lungi și plate, 
fac legătura între 118 insule mici, 
separate de 160 canale și legate între 
ele prin 400 de poduri. Dar pericolul 
care planează astăzi asupra gondolei, 
simbol al orașului dogilor, este cu atît 
mai mare cu cît un anumit număr de 
edili cu idei moderne doresc să vadă 
dispărînd aceste ambarcațiuni ale 

măsuță singure, în toate împrejură' 
rile. însemnătatea reală a «crizei» 
provocată de folosirea gazelor — 
— subliniază comentatorul — constă 
în aceea că ea a putut să determi
ne o asemenea reacție, încît țări 
prietene s-au arătat prompte să 
folosească fie și cel mat neînsemnat 
pretext, pentru a condamna S.U.A. 
Acest lucru sugerează o mare pră
pastie între angajamentele publice 
de sprijin și adevăratele sentimente 
ale unui mare număr de țări aliate.

Lecția pe care multe oficialități o 
descifrează din titlurile pline de în
grijorare ale ziarelor din ultimele cî- 
teva zile, e aceea că lumea este mult 
mai nervoasă decît se presupunea 
cu privire la intențiile S.U.A., că ma
nifestă mai mult scepticism față de 
argumentele S.U.A. și este mai 
doritoare de a se ajunge la o soluție 
oricît de defavorabilă ar fi ea pentru 
interesele occidentale, atîta timp cît 
o asemenea soluție înlătură pericolul 
unui război de mare amploare.

Rămîne fapt că, potrivit primelor 
impresii, cea mai mare parte a lu
mii nu este, în mod evident, de a- 
cord cu acțiunea noastră și opoziția 
cea mai zgomotoasă se manifestă 
tocmai din sursele la care ne aștep
tam cel mai puțin.

Nu trebuie să ne surprindă reacția 
franceză, deși armata franceză ne-ar 
putea învăța multe din îndelungata 
și aspra ei luptă în Vietnam și Al
geria, cu privire la neplăcerile pro
duse de combaterea războiului de 
partizani. Terminarea războiului din 
Vietnam și scoaterea Statelor Unite 
din Asia de sud-est reprezintă un 
obiectiv clar al președintelui de 
Gaulle. Multe lucruri asemănătoare 
se pot spune și despre reacțiile în 
alte regiuni ale lumii în care, în mod 
obișnuit, se manifestă ostilitate față 
de politica S.U.A.

Aceasta nu explică, însă, graba 
deosebită cu care germanii occiden
tali au tras concluziile cele mai nefa
vorabile sau reacția din Suedia, Ja
ponia, Canada. «A fost pur și simplu 
de necrezut», a declarat o oficialita
te americană care urmărește felul 
cum apare imaginea S.U.A. în străi
nătate. «în țări pe care le presupu
nem prietene, pe sprijinul cărora 
contăm, opinia publică a fost, în 
unanimitate, împotriva noastră».

Pentru oficialitățile S.U.A. toate a- 
cestea nu pot oglindi decît o puter
nică dorință a întregii lumi de a 
se ajunge la o soluționare grabnică 
a conflictului din Vietnamul de sud, 
indiferent în ce condiții.

Oficialitățile americane pretind că 
nu s-au autoînșelat vreodată crezînd 
că sentimentele în lume ar fi altele 
și că, desigur, nu intenționează să 
permită ultimelor manifestații să in
fluențeze asupra calculelor lor. Dar 
problema „gazelor" le-a furnizat do
vada cea mai neplăcută cît de sin
gure sînt S.U.A. în Vietnam".

unei epoci a trecutului : „murdare, 
puțin comode și periculoase", afir
mă ei.

„VITEAZ" PLEACA ÎN CURSA

Pregătirile navei „Viteaz" aflată în 
portul Vladivostok în vederea celei 
de-a 37-a expediții oceanologice se 
apropie de sfîrșit. Astronomii se vor 
ocupa de apropiata eclipsă totală de 
soare de la 30 mai. Locul cel mai po
trivit pentru observații va fi atolul 
Manua din zona tropicală a Oceanu
lui Pacific. In timp ce expediția as
tronomică va fi debarcată pe atol, 
nava „Viteaz" va efectua cercetări 
oceanologice în partea de sud a zonei 
tropicale a Oceanului Pacific. La mij
locul lunii iunie, luînd la bord pe 
astronomi, nava va efectua o cursă de 
30 de zile de-a lungul întregii zone 
tropicale a oceanului pînă în insulele 
Haway. Tema principală a acestor 
cercetări o constituie studierea legilor 
influenței reciproce termice și ener
getice a oceanului și atmosferei și a 
formațiunilor geologice din fundul 
oceanului.

UN PREMIU FRANCEZ 
PENTRU CEL MAI BUN FILM 

AL ANULUI

Academia franceză de cinemato
grafie a conferit Marele premiu inter
național pentru cea mai bună pro
ducție a anului 1964 filmului „Docto
rul Strangelove", realizat de regizorul 
american Stanley Kubrick. Actrița 
italiană Ștefana Sandrelli, interpreta 
principală din filmul „Sedusă și a- 
bandonată", a fost declarată cea mai 
bună actriță străină, iar actorul en
glez Peter O’Toole, cel mai bun in
terpret masculin din străinătate. Lui 
Jean Louis Trintignant i-a fost confe
rit titlul de cel mai bun interpret 
francez, pentru rolul jucat în filmul 
„Mata Hari“.

UN RECORDMAN...

Coaforul Voislav Rudinski din Rieka 
(R.S.F. Iugoslavia) este socotit printre 
colegii lui ca un adevărat recordman. 
El a obținut 9 medalii și premii și 
67 de diplome la diferite concursuri 
de coafură ce au avut loc în țară și 
în străinătate — Paris, Budapesta și 
București. El a fost președintele Festi
valului internațional de coafură de la 
Opatija și, de asemenea, a calificat nu
meroși tineri coafori, Mulțumit de 
munca depusă, nu de mult acest veri
tabil recordman a lăsat din mină 
foarfecă, pieptenul și briciul și a ieșit 
la pensie.

-
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OE PESTE HO TARE
Noi atacuri ale aviațieiJ
americane in R.D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., înaltul 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a publicat un comuni
cat cu privire la recentele bombar
damente efectuate de avioane ame
ricane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. în zilele de 3 și 4 aprilie 
— se arată în comunicat — unită
țile Armatei populare vietnameze au 
doborît 57 de avioane americane (din 
care 37 — duminică), au avariat nu
meroase altele, au capturat 2 piloți 
americani, au omorît mulți alții și 
au incendiat o navă dușmană.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis un mesaj 
președintelui Comisiei internaționa
le de supraveghere și control, cu 
privire la atacul de la 4 aprilie. Me
sajul subliniază că, în mai puțin de 
24 de ore, numeroase centre civile 
situate adînc pe teritoriul R. D. 
Vietnam, au fost supuse atacurilor 
din partea avioanelor americane.

Pe de altă parte, Ministerul Afa
cerilor Externe al R D. Vietnam a 
publicat o declarație în care con
damnă bombardarea la 3 aprilie a 
teritoriului R. D. Vietnam. Trebuie 
arătat, se subliniază în declarație, 
că de această dată, avioanele ame
ricane au pătruns mai adînc ca ori- 
cînd pe teritoriul R. D. Vietnam. A- 
tacul de la 3 aprilie este un act a- 
gresiv extrem de periculos și dove
dește că imperialiștii americani își 
pun în aplicare planul lor de a in
tensifica războiul de distrugere, cu 
ajutorul aviației, în Vietnamul de 
nord. Guvernul R. D. Vietnam pro
testează energic în fața opiniei pu
blice mondiale împotriva acestui nou 
act de război comis de guvernul 
S.U.A., act care încalcă în mod grav 
suveranitatea și teritoriul R. D Viet
nam și violează în modul cel mai 
brutal acordurile din 1954 de la Ge
neva cu privire la Vietnam. Guver
nul R. D. Vietnam cere cu hotărîre 
ca Statele Unite să pună capăt tu
turor acțiunilor agresive și război
nice împotriva Vietnamului de nord, 
să retragă imediat flota a 7-a din 
Marea Chinei de sud, să înceteze 
războiul agresiv, să retragă din 
Vietnamul de sud toate armele și 
trupele aparținînd S.U.A. și sateliți
lor lor, să respecte și să aplice în

In capitalele multor țări de pe 
cele cinci continente au loc dife
rite manifestări de masă in semn 
de solidaritate cu poporul viet
namez și de protest față de răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam. 
Obiectivele fotoreporterilor au 
prins imaginea de mai sus la 

Roma

Austria

Lucrul s-a oprit 
pentru cinci minute 
in memoria unei victime 
a neonaziștilor

5

VIENA 5 (Agerpres).— Luni, în 
întreaga Austrie a fost oprit lucrul 
pentru cinci minute în memoria Iui 
Ernst Kirchweger, ucis de un stu
dent neonazist la 31 martie în tim
pul unei manifestații organizate de 
foștii participanți la rezistenta aus
triacă. După cum se știe, elemente 
de extremă-dreaptă au organizat o 
contrademonstrație atacînd pe ma
nifestant!

într-un apel al sindicatelor aus
triece, în care se cerea oprirea 
lucrului în întreaga țară, s-a subli
niat că această acțiune trebuie să 
fie considerată drept „un avertisment 
adresat tuturor acelora care își 
imaginează că actele de violență și 
ideile fasciste pot fi tolerate la 20 
de ani după dispariția unui regim 
de forță". Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că uci
gașul lui Ernst Kirchweger. Gunther 
Kiimel, este arestat și interogat 
pentru a se afla cine sînt complicii 
lui. Potrivit agenției, acesta nu a 
negat faptele care i se impută. O 
serie de ziare austriece se întreabă 
cum a putut „acest criminal politic 
de profesiune" să fie autorizat să se 
înscrie în Universitatea din Viena. 

tocmai acordurile din 1954 de la Ge
neva cu privire la Vietnam, se spu
ne în încheierea declarației.

*
HANOI 5 (Agerpres). — Agenția 

vietnameză de informații anunță că 
în dimineața zilei de 5 aprilie forțele 
aeriene americane au efectuat un 
nou bombardament asupra unor lo
calități din provincia Nghe An și 
din regiunea de coastă Vinh Linh, 
din R. D. Vietnam. Numeroase sate 
au fost atacate cu bombe cu fosfor

Proteste viguroase în întreaga lume
• LONDRA. Un grup de membri 

laburiști ai Parlamentului britanic 
au adoptat o rezoluție în care con
damnă poziția guvernului de spri
jinire a politicii S.U.A. în Vietnam. 
Rezoluția cere guvernului să spriji
ne propunerea de încetare a răz
boiului din Vietnam și de retragere 
a tuturor forțelor militare străine 
din această țară. Duminică seara a 
avut loc la Londra o manifestație de 
protest împotriva intervenției S.U.A. 
în Vietnam. Poliția a intervenit, a- 
restînd 17 persoane.

TOKIO — (A.F.P.). — Observato
rii din Tokio apreciază că pentru 
a-și salvgarda propriul său viitor în 
Asia de sud-est, Japonia și-a diso
ciat în mod limpede în' cursul ulti
melor săptămîni poziția de aceea a 
marelui său aliat american. Guver
nul japonez a întîmpinat cu cel mai 
mare scepticism teza americană cu 
privire la natura conflictului viet
namez. Un înalt funcționar din Mi
nisterul de Externe declara recent, 
în particular, că punctul de vedere 
japonez nu este substanțial deose
bit de acela al generalului de Gaulle.

Pe zi ce trece, presa japoneză ma
nifestă o simpatie tot mai mare 
pentru Vietnamul de nord. Intr-un 
cotidian atît de puțin suspect de a- 
titudine procomunistă cum este 
„Asahi", un comentator evoca vi
neri «lupta inegală pe care o duce 
Vietnamul de nord împotriva uria
șului american». Comentînd explo
zia provocată la ambasada ameri
cană de la Saigon, un alt mare ziar, 
„Yomiuri", scria sîmbătă : «Un in

«

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA

După vizita
premierului britanic

După două zile de tratative la Pa
ris cu președintele de Gaulle, primul 
ministru britanic H Wilson a expri
mat, la întoarcerea în Anglia, satisfac
ție fafă de rezultatul întrevederii Ma
rile cotidiene britanice remarcă, de 
altfel ,,calda primire” din capitala Fran
ței, punînd-o în contrast cu vizita de- 
cepționantă făcută de MacMillan în 
1962 cînd premierul conservator, în
cheind cu S.U.A acordul de la Nassau 
pentru cumpărarea de submarine nu
cleare, a provocat 6 accentuată răcire 
a relațiilor franco-britanice De dala 
aceasta, se afirmă că atmosfera s-ar fi 
ameliorat în mod simțitor. ,,Dis
cuțiile — scrie ,,Sunday Citizen — au 
avut mai mult succes decît se aștepta 
Harold Wilson**.

Atît din textul comunicatului, cît și 
din relatările presei, reiese că cei doi 
interlocutori nu și-au propus de fapt 
să abordeze și să găsească soluți» pen
tru problemele în care poziții1© 'o- sînt 
mult divergente. Harold Wilson — scr>e 
,,Sunday Times** — ,,a plecat la Paris 
cu țeluri mai mult de ordin economic- 
El nu s-a așteptat deloc ca în cele 
două zile de discuții cu președintele 
de Gaulle să ajungă la înfele^ar te
meinice asupra problemelor internațio
nale'' Pe de altă parte, săptămîna’ul 
,,Observer'* care arată că ,,timpul nu 
a fost irosit pentru examinarea contro
versatelor subiecte fundamentale, dat 
fiind că ambii lideri știau că nu pot 
spera să se convertească unul pe al
tul", scrie în continuare : „Aceste di
vergențe includ vederile asupra 
N.A.T.O., asupra problemei nucleare și 
asupra căilor de a ajunge la pace în 
Vietnam. Aceste divergențe reflectă 
dezacordul de bază dintre politica ex

și cu napalm. în urma ripostei uni
tăților armate din aceste regiuni, 4 
avioane au fost doborîte, iar altele 
au fost avariate.

★

HANOI 5 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția vietnameză de 
informații, la Hanoi a fost dat pu
blicității un comunicat în care se a- 
rată că in primele zile ale lunii apri
lie a avut loc o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, în 
cadrul căreia președintele Ho Și 
Min a prezentat un raport. Au fost 
dezbătute sarcinile care decurg din 
intensificarea războiului S.U.A. în 
Vietnamul de sud și din extinderea 
acestuia in R. D. Vietnam. Consiliul 
de Miniștri a adoptat o hotărîre cu 
privire ia sarcinile urgente ale în
tăririi economiei și apărării na
ționale.

cident ca acesta nu ar fi putut să se 
producă dacă vietnamezii ar socoti 
că americanii luptă pentru liberta
tea și pacea Vietnamului. Chiar și 
la Saigon, Vietcongul se bucură în 
mai mare măsură decît, americanii 
de sprijinul și încrederea popu
lației».

Poziția Japoniei este cu atît mai 
delicată cu cit ea este legată de Sta
tele Unite printr-o alianță militară. 
Intelectualii liberali din Japonia 
consideră că folosirea armatei 
S.U.A. în războiul din Vietnam o- 
glindește tocmai „eroarea funda
mentală" a politicii americane.

• PHENIAN. în fabricile,. între
prinderile, cooperativele agricole și 
școlile din R.P.D. Coreeană au loc 
mitinguri cu prilejul cărora oameni 
ai muncii se înscriu pe listele de vo
luntari în ajutorul poporului sud- 
vietnamez.

• DJAKARTA. Organizațiile de 
muncitori, țărani și studenți din In
donezia au dat publicității declara
ții în care membrii lor își anunță 
hotărîrea de a lupta ca voluntari 
alături de poporul sud-vietnamez 
împotriva agresiunii imperialiste a- 
mericane în Vietnam.

• BOGOTA. La întrunirea con
ducerii Federației oamenilor mun
cii din departamentul columbian 
Cundinamarca a fost adoptată o 
rezoluție in care sînt condamnate 
acțiunile agresive ale Statelor Unite 
în Vietnam și se cere evacuarea 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud. Totodată, sînt condamnate 
încercările de a atrage Columbia la 
sprijinirea războiului din Vietnam.

ternă a lui H. Wilson, care urmăreșfe 
să mențină alianța cu americanii, și 
țelul pe termen lung al președintelui 
de Gaulle de a scoate pe americani 
din Europa".

Deși dificilă și spinoasă, tema Pie
ței comune nu a putut fi exclusă de 
pe agendă. Ea a fost abordată, dar, 
potrivit relatărilor, mai mult sub forma 
perspectivelor pe care le-ar putea a- 
vea în viitor relațiile dintre Piața co
mună și Asociația europeană a liberu
lui schimb (A.E.L.S.). Ținînd seama de 
actualele poziții diferite, ,,Sunday 
Times" consideră că „este încă prea 
devreme să se prevadă exact ce pro
grese pot fi făcute în problema mai 
largă a unui mod de apropiere între 
C.E.E. și A.E.L.S.".

Se apreciază că un pas pe acest te
ren accidentat ar fi fost totuși realizai 
prin încheierea unui acord de prin
cipiu privind colaborarea bilaterală 
franco-britanică în producția industrială 
— și anume în domeniul aeronau
ticii, electronicii. proiectelor teh
nice. Este ceea ce se numește aci un 
„tunel pe sub zidul tarifelor" din Piața 
comună și din A.E.L.S., tunel prin care 
produsele engleze să se poată strecura 
spre Piața comună Urmează ca în 
curînd cîțiva miniștri britanici — de 
finanțe, apărare, aviație și tehnolo
gie — să se întîlnească la Paris cu 
colegi’ Io' francezi pentru a pune la 
punct un șir de detaljr concrete.

Faptul că se prevede o apropiată 
întîlnire între miniștrii de finanțe ai 
ce'or două țări confirmă existența unor 
preocupări comune, în legătură cu stu
dierea reforme* sistemului monetar in
ternațional Cu acest prilej urmează a 
se discuta un plan francez pentru înlo-

BUDAPESTA

Vizitele delegației de partid
și de stat a R. P. Romine

BUDAPESTA 5. Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite:

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, care a participat Ia 
festivitățile ce au avut loc cu oca
zia celei de-a 20-a aniversări a eli
berării Ungariei, 3 vizitat în cursul 
zilei de luni expoziția „Douăzeci de 
ani de democrație populară", ame
najată în sălile Muzeului Național 
din Budapesta. Delegația a fost în

Corespondență din Roma

Evocarea 
unor zile eroice

Străvechiul oraș Pisa a trăit 
duminică o zi de puternică însu
flețire. Pe străzile sale s-a revăr
sat o mare mulțime de oa
meni, cîntînd imnul partiza
nilor de acum două decenii. Pă
șeau, în imensele coloane, oa
meni în puterea vîrstei, purtînd la 
gît eșarfele roșii — întocmai ca 
luptătorii garibaldieni, semnul 
distinctiv al foștilor partizani. A- 
lături de ei, în aceleași coloane 
mergeau, braț la braț, senatori 
și deputați, muncitori, intelectuali, 
tineri, femei, oameni de toate con
vingerile politice. Căci, așa cum 
mișcarea de rezistență a unit 
în luptă masele largi ale poporu
lui, și sărbătorirea a 20 de ani de 
la victoria insurecției antifasciste 
a adunat cele mai largi pături 
ale populației, cărora le sînt 
scumpe idealurile pentru care au 
luptat și s-au jertfit nenumărați 
italieni : independența națională, 
democrația și pacea.

După cum se știe, la 25 aprilie 
poporul italian sărbătorește cea 
de-a 20-a aniversare a insurecției 
armate antifasciste. Mișcarea de 
rezistență a înscris o pagină ne
muritoare în istoria Italiei. Marea 
întrunire de duminică de la Pisa 
a fost începutul unui șir de mani
festări care vor continua pînă la 
25 aprilie.

Pornite din piața Republicii, co
loanele au trecut pe bulevardul 
Gramsci, purtînd cu ele nenu
mărate steaguri și pancarte pe 
care erau înscrise chemări la 
luptă pentru apărarea păcii. 
Piața Martirilor revoluției părea 
o mare fremătătoare de oameni. 
Se văd pretutindeni mari placar
ds cu sjsemenea inscripții : Formo 
di Masa — 70 ; Forse — 147 ;
Vinca — 150. Ele reprezintă nu
mărul celor ce au căzut, în diver
se locuri, în timpul bătăliei contra 
fascismului italian și a ocupanți- 
lor naziști. Pe adresa comitetului

în Franța
cuirea actualelor „valute-cheie** cu un 
nou sistem. Partea britanică, se spune 
aici, ar fi dispusă să consimtă la orice 
aranjament de acest gen, dacă acest 
lucru ar elimina presiunile care se exer
cită asupra lirei sterline. De altfel pre
mierul britanic a dezminfit în cadrul 
unei conferinje de presă finute la Paris 
zvonurile recente despre o devaloriza
re a lirei, dînd de înfeles că ar dori 
să obfină sprijin francez în vederea 
încetării vînzarilor speculative la bursa 
din Paris. Asigurările lui Harold Wilson 
că lira nu va fi devalorizată au fost 
apreciate pozitiv de către cercurile fi
nanciare franceze — și, bineînfeles, nu 
mai puțin -de cele britanice, fin-înd sea
ma că această declarație s-a produs în 
ajunul prezentării noului buget în Ca
mera Comunelor. Potrivit însă săptămî- 
nalului „Observer", „există o părere 
generală că lui Wilson îi va fi dificil 
Să-și păstreze mandatul dacă nu var 
reuși să onoreze această promisiune".

In analiza pozițiilor de pe care au 
negociat cele două părți, presa brita
nică subliniază că Franța continuă să-și 
mențină mai departe cunoscuta sa ati
tudine în ce privește integrarea ves’- 
europeană și rolul primordial pe care-l 
dorește în acest cadru.

Abia și-a încheiat vizita de la Paris, 
și. premierul britanic se pregătește pen
tru o nouă călătorie, de data aceasta 
în S.U.A., peste o săpiămînă. în ca
drul întrevederilor sale cu președintele 
iohnson, se crede că vor fi trecute în 
revista și principalele aspecte ale re
centelor negocieri franco-britanice.

Liviu RODESCU 

soțită de tovarășul Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic al C. C. 
al P. M. S. U., vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar.

★

Tovarășul Jeno Fock a oferit luni 
seara o cină la restaurantul Gelert 
în cinstea delegației de partid și de 
stat a R. P. Romîne conduse de to
varășul Emil Bodnaraș.

de organizare a demonstrației de 
Ia Pisa au sosit, chiar în timpul 
desfășurării ei, mesaje de salut 
și solidaritate, de la studenții și 
profesorii universității locale, de 
la Partidul socialist italian și Par
tidul socialist al unității proleta
re, de la Federația națională a 
luptătorilor antifasciști și altele. 
Mulțimea a salutat cu vii aplauze 
mesajul adresat de cunoscutul 
pictor mexican David Alfaro Si
queiros, aflat în prezent în Ita
lia. Au evocat glorioasele eveni
mente de acum două decenii 
Achille Ochetto, secretarul națio
nal al Federației generale a com
batanților italieni, și Mario Ali- 
cata, membru al secretariatului 
P.C.I. Ei au arătat că cea mai 
grăitoare cinstire a memoriei ce
lor ce și-au dat viața pentru li
bertate este continuarea luptei 
pentru pace și progres.

Zecile de mii de participanți la 
marea demonstrație de la Pisa 
și-au exprimat solidaritatea cu 
lupta poporului din Vietnamul de 
sud, protestînd împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam. De altfel, 
în întreaga Italie au continuat du
minică și luni acțiunile de masă 
împotriva intervenției S.U.A. în 
Vietnam, în sprijinul luptei drepte 
a poporului sud-vietnamez. La 
Reggio Emilia. Napoli și Bari 
s-au desfășurat marșuri ale 
păcii la care au participat 
zeci de mii de oameni. Este sem
nificativ faptul că în rîndurile ma- 
nifestanților de la Napoli s-a aflat 
și un numeros grup de studenți 
americani care studiază în acest 
oraș. Un mare număr de perso
nalități din viața culturală a Ita
liei, printre care Cesare Zavat- 
tini. Carlo Levi, Renatto Guttusso 
și-au exprimat, la rîndul lor, a- 
deziunea cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez.

Ion MARGINEANU

Hofărîrea guvernului
R. D. G ermane

BERLIN 5 (Agerpres). — După 
cum comunică agenția A.D.N., gu
vernul R.D.G. a hotărît să nu per
mită trecerea pe teritoriul R.D.G., 
pe șosele și pe calea ferată, a mem
brilor Bundestagului sau a altor 
persoane care intenționează să parti
cipe la ședința Bundestagului în 
Berlinul de vest.

Spre o grevă 
a tipografilor

NEW YORK 5 (Agerpres). — Tra
tativele dintre proprietarii ziarelor 
new-vorkeze și reprezentanții sin
dicatelor tipografilor din New 
York au fost abandonate duminică, 
ca urmare a refuzului patronilor de 
a satisface cererile privind înche
ierea unui nou contract colectiv de 
muncă. Agențiile americane de pie
să relevă că în această situație pare 
iminentă declanșarea grevei tipo-

*

Spre a înțelege ce ar însenina o 
asemenea grevă pentru cel mai mare 
oraș din lume — transmite din New 
York corespondentul ziarului ..Le 
Monde" — este de ajuns a ști că 
acum doi ani. New Yorkul a rămas 
fără cotidiene timp de 114 zile. Eco
nomia orașului a avut de suferit : în
casările marilor magazine, teatre, ci
nematografe. restaurante, baruri au 
înregistrat, datorită lipsei de publici
tate, pierderi între 100—200 milioane 
de dolari în sfîrșit. pierderile înregis
trate de ziarele înseși au fost aprecia
te la mai multe zeci de milioane de 
dolari. Oprirea lucrului a fost morta-

Comitetul pentru comerț 
și dezvoltare și-a început 
lucrările

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Luni au început lucrările Comi
tetului pentru comerț și dezvoltare, 
organ permanent al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. 
Cuvîntul de deschidere la prima 
întîlnire a acestui organism inter
național a fost rostit de secretarul 
general al O.N.U.. U Thant, care 
s-a pronunțat pentru o cooperare 
internațională mai largă în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite. Re
prezentantul permanent al Pakista
nului la O.N.U., Amjad Aii, a fost 
ales în unanimitate președin
te al comitetului. La lucrările sesi
unii participă reprezentanții tuturor 
celor 55 de țări alese ca membre ale 
comitetului în primăvara anului tre
cut, cu excepția Indoneziei. Râul 
Prebisch, secretarul general al con
ferinței, a declarat, în prealabil, că 
sesiunea va fi „în esență o întrunire 
cu caracter organizatoric".

0 delegație de partid 
și guvernamentală 
sovietică a sosit 
la Varșovia

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.M.U.P. și a guver
nului Poloniei, la 5 aprilie a sosit la 
Varșovia într-o vizită oficială de 
prietenie delegația de partid și gu
vernamentală sovietică condusă de 
Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Din delegație face 
parte și Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In timpul vizitei va avea 
loc semnarea tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
între cele două țări. La gara Gdansk 
delegația a fost întîmpinată de Wla- 
dyslaw Gomulka, Josef Cyrankie- 
wiez și de alti conducători de partid 
și de stat ai R. P. Polone. La mitin
gul care a avut loc în piața din fața 
gării, au luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka și Leonid Brejnev. După- 
amiază, au început tratativele între 
delegațiile de partid și guvernamen
tale ale celor două țări.

R. P. D. Coreeană consideră 
ilegale prevederi ale acordului 
japono-sud-coreean

PHENIAN 5 (Agerpres). — La 5 
aprilie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.P.D. Coreene a dat publicită
ții o declarație in care denunță ca 
ilegale și nule trei din prevederile 
acordului japono-sud-coreean, asu
pra cărora s-a ajuns, la o. înțelegere 
la 3 aprilie. Guvernul R.P.D. Coreene 
consideră că problema despăgubiri
lor cerute de poporul coreean guver
nului japonez, problema pescuitului 
și problema statutului cetățenilor co
reeni din Japonia trebuie rezolvate 
„în conformitate cu interesele atît 
ale poporului coreean cît și ale celui 
japonez, după instaurarea unui gu
vern unic care să poată rșprezenta 
voința întregului popor coreean".

★

TOKIO 5 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Socialist din 
Japonia, Narita, a declarat că parti
dul său, „va face tot ce este posibil 
pentru a împiedica semnarea și ra
tificarea acordului cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice între 
Japonia și Coreea de sud". El a spus 
că stabilirea acestor relații împie
dică eforturile de reunificare ale 
poporului coreean.

new-yorkezi ?
grafilor, care ar afecta ce) puțin 
șapte ziare de mare tiraj. Inițial 
se prevedea ca greva să înceapă la 
31 martie. însă în urma intervenției 
primarului New York-ulni, Robert 
Wagner, s-a făcut o ultimă încer
care de a se ajunge la un acord. 
Se reamintește că greva tipografi
lor din 1962 și 1963 a durat 114 
zile, timp în care ziarele new-yor- 
keze nu au apărut.

★

lă pentru unul din ziare : cotidia
nul de senzație, aparținînd trustului 
Hearst. ..Daily Mirror".

Ca si acum doi ani. amenințarea cu 
greva a fost formulată de sindicatul 
linotipistilor. care reprezintă circa 
15 la sută din masa salariatilor ziare
lor new-yorkeze. Sindicatul llnotinis- 
tilor a cerut o mărire mai substanți
ală a salariilor decîl cea oferită de 
proprietari. Președintele sindicatului 
a cerut, pe de altă parte, garanții fată 
de extinderea automatizării, culesul 
textelor prin mijloace automate răs- 
pîndindu-se tot mai mult în S.U.A.

SCURTE ȘTIRI
J

ATENA. Vicepreședintele Institu
tului romîn pentru relații culturale cu 
străinătatea, Octav Livezeanu, care se 
află la Atena la invitația Ligii de 
prietenie greco-romîne, însoțit de Am
basadorul R. P. Romîne la Atena,-dr. 
Mircea Bălănescu, au făeut o vizită 
ministrului afacerilor externe al Gre
ciei, Stavros Costopoulos. A avut loc’ 
o convorbire în cursul căreia s-au 
discutat probleme legate de posibili
tățile organizării unor acțiuni cultu
rale pe linia dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări. Acad. Gb. Mihoc, 
rector al Universității din București, 
și Octav Livezeanu au făcut o vizită 
secretarului general al ministrului 
educației din Grecia, I. Papanutzos. 
S-au discutat probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări pe plan științific și cultural.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță, 
că în baza unui acord semnat cu 
reprezentanții organelor ci jrțului' 
exterior din R. D. German.,/ firma 
engleză „Petrocarbon Development" 
din Manchester va exporta în R.D.C 
utilaje complexe pentru producerea 
ierbicidelor, în valoare de circa 13 
milioane mărci.

MOSCOVA. La 5 aprilie, mareșa
lul Ayub Khan, președintele Pakista
nului, a făcut o vizită la Kremlin lui 
Anastas Mikoian, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Intre Anastas Mikoian și Ayub Khan 
a avut loc o convorbire.

ATENA. Ministrul de externe ci
priot, Spyros Kyprianu, a sosit la Ate
na. venind de la New York. El va 
avea convorbiri cu conducătorii Gre
ciei, în special asupra noii evoluții a 
problemei cipriote.

BRIONI. în comunicatul comun a- 
supra convorbirilor iugoslavo-tunisis- 
ne se arată că președintele I. B. Tito 
și președintele H. Burghiba au subli
niat importanța’ aplicării în viață a 
politicii de coexistență pașnică. Cei 
doi președinți au afirmat sprijinul de
plin față de popoarele care luptă pen
tru eliberarea lor de sub colonialism 
și împotriva discriminării rasiale, 
și-au exprimat îngrijorarea profundă 
în legătură cu înrăutățirea situației 
internaționale, îndeosebi în Asia de 
sud-est, în Congo, în Orientul Mijlo
ciu, și în alte regiuni ale lumii. Ei au 
subliniat importanța conferinței Na
țiunilor Unite cu privire la comerț și 
dezvoltare și necesitatea aplicării în 
viață a recomandărilor ei pe calea 
unor măsuri eficiente.și concrete.

CAIRO. Taker Yahia, primul mi
nistru al Republicii Irak, a părăsit 
luni dimineața Cairo, după o scurtă 
vizită de 48 de ore în R.A.U. Primul 
ministru irakian a avut la Cairo mai 
multe consultări cu președintele Ga
mal Abdel Nasser și cu alte oficiali
tăți egiptene. Caracterul consultărilor 
a fost strict secret. Se știe însă că 
cele două țări au semnat mai multe 
acorduri privind ’ crearea unui coman
dament unit politic și militar.

ROMA. Intr-un comunicat al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian 
se arată că în perioada campaniei din 
anul acesta de schimbare a documen
telor de pailid, în rîndurile P.C.I. și 
ale Federației tineretului comunist 
italian au fost primiți 125 000 de 
membri.

OMAN. Patrioțîi omanezi continuă 
atacurile împotriva bazelor și punc
telor militare britanice întărite din 
Oman. în localitatea Azky, anunță a- 
genția M.E.N., partizanii au făcut să 
explodeze o bombă în apropierea în
tăririlor militare, provocîndu-1. Se
rioase pierderi. Autoritățile au opor.it 
arestări în rîndul cetățenilor din lo
calitate.

ALGER. Comisia națională algeria
nă de pregătire a celui de-al 9-lea 
Festival mondial al tineretului și stu
denților, care va avea loc la Alger în 
vara aceasta, a ținut duminică după- 
amiază O ședință prezidată de Ben 
Bella.

PARIS După 120 de zile petrecute 
înti-o peșteră din Alpii francezi, la 
peste 100 rle metri adîncime, cercetă
torul francez Antume Senm a fost 
scos luni la suprafață La ieșire, pen
tru a-și proteja ochii împotriva lumi
nii zilei, el a pmtat ochelari speciali 
Senili 3 coborit acum patru luni în 
peșteră pentru a experimenta efectele 
rămînerii in subteran asupra organis
mului uman, a lipsei totale de con
tact cu oamenii. Această experiență 
este apreciată ca importantă la elabo
rarea programelor pentru astronauți. 
Medicii au declarat că starea sănătății 
lui Senni este bună.

In fotografie: Antoine Senni la co- 
borîrea in peșteră
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