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PE TEMELE ZILEI

SEMĂNATUL
CULTURILOR

/

DIN PRIMA EPOCĂ
Sintern la începutul campaniei a- 

gricole de primăvară. O dată cu în
călzirea timpului, în regiunile din 
sudul și vestul țării se fac lu
crările de pregătire a terenului și 
semănat. Gospodăriile de stat au 
însămînțat culturi din prima epocă 
pe o suprafață de peste 28 000 hec
tare. Lucrînd pe terenurile zvîntate 
și folosind din plin tractoarele și 
mașinile agricole, oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunilor Dobrogea 
și București au însămînțat cîte 
59 000 hectare. Rezultate bune au 
obținut îndeosebi colectiviștii din 
raionul Fălești unde semănatul ce
lor 14 220 ha culturi timpurii este pe 
terminate.

Deși timpul este înaintat și pă- 
mîntul a început să se zvînte, în 
unele unități lucrările agricole nu 
se desfășoară într-un ritm corei. • 
punzător.

Iarna s-a prelungit și de aceea s-a 
scurtat timpul în care urmează să se 
facă semănatul, îndeosebi al cultu
rilor timpurii: mazărea, măzărichea, 
orzul, orzoaica, ovăzul, lucerna, tri
foiul, sparceta, muștarul, macul 
etc. Este necesar acum să se trei că 
cu toate forțele la lucru. în a- 
ceste zile s-a realizat în sol tem
peratura optimă pentru însămînțai- 
rea culturilor din prima epocă 
Consiliile agricole, conducerile uni
tăților agricole socialiste au datoria 
să urmărească ca, printr-o bună fo
losire a. tractoarelor și a mașinilor 
agricole, toate culturile de primă
vară să fie semănate la timp, ținîn- 
du-se seama de principalele cerințe 
ale plantelor față de condițiile pedo
climatice.

Pentru obținerea unor recolte 
mari la plantele care se îhsămîn- 
țează acum este nevoie să se dea 
o mare atenție executării unor lu
crări de cea mai bună calitate. Din
tre acëstea, aisigurareâ densității 
potrivite la unitatea de suprafață 
ocupă un loc important. O mare 
răspundere revine, în această pri
vință inginerilor agronomi, care 
trebuie să calculeze cantitatea de 
sămînță.la hectar în funcție de va
loarea culturală stabilită prin bu
letinele de analiză. Cantitățile de 
sămînță date în plus constituie ri
sipă ; dar și economia rău înțeleasă 
micșorează densitatea culturilor și 
diminuează simțitor recolta.

Sînt create toate condițiile ca se
mănatul să se execute numai cu ma
șinile. Pentru aceasta este necesar

ÎNTREPRINDERI fruntașe pe TARĂ 
■n întrecerea socialistă pe anul 1963

Cu ajutorul
tehnicii noi

Lupenii, cea mai mare mină a 
Văii Jiului care trimite Hune
doarei sute de mii de tone de căr
bune cocsificabil de bună calitate, a 
trăit ieri o zi de sărbătoare. Colec
tivul de aici a primit Steagul roșu 
și diploma de întreprindere fruntașă 
pe țară în ramura industriei ex
tractive a cărbunelui, ca o prețuire 
a realizărilor obținute în producție 
anul trecut. Inginerul Nicolae Nico- 
rici, șeful exploatării, ca și alți in
gineri și mineri, vorbesc cu mîndrie 
despre succesele minerilor. în anul 
1963 minerii de aici au sporit 
productivitatea muncii cu 4,7 la 
sută față de plan. De la Lupeni au 
plecat spre Hunedoara mai mult de 
53 000 tone cărbune cocsificabil pes
te plan. Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat brigăzile fruntașe 
conduse de frații Sabin, Ion Ghioan- 
că, Petre Constantin, Dionisie Mar
ton, de maiștrii Traian Nan, Fran
cise Simo și Mircea Suba.

In 1963, în abatajele minei s-au 
folosit sute de noi ciocane de a- 
bataj și perforatoare rotative, tran
sportoare cu racleți și blindate, 
pluguri, haveze etc. In anul trecut 
s-au tăiat mecanizat peste 45 000 de 
tone de cărbune peste prevederile 
planului ; 70 la sută din produc
ția minei se realizează în aba
taje frontale ; s-a extins susținerea 
modernă a galeriilor și abatajelor.

Minerii de la Lupeni, mîndri de 
realizările lor, sînt hotărîți să fo
losească din plin tehnica nouă, ca 
pe baza ei să sporească producția 
de cărbune în acest an, să îmbună
tățească mereu calitatea lui. Sînt

De cîteva zllo colectiviști! din comuna Șteiânești, regiunea București, 
lucrează de zor Ia însâmînțarea culturilor din prima epocă. Cu ajutorul 
mecanizatorilor de la S.M.T. Horia ei au și însămânțat cu borceag, ma
zăre și sfeclă de zahăr aproape 100 hectare. în fotografie : la capătul 
tarlalei, semănătoarea este alimentată înainte de a porni din nou la lucru.

să se acorde cea mai mare atenție 
lucrărilor de pregătire a terenului 
spre a se asigura un bun pat ger
minativ. Experiența arată că atunci 
cînd semănatul se face în arături de 
toamnă care nu sînt tasate, este su
ficient ca imediat ce se poate ieși la 
lucru în cîmp să se execute o gră- 
pare bună, perpendiculară sau în 
diagonală pe direcția arăturii. Acea
sta asigură o bună nivelare a tere
nului.

Pentru ca semănatul culturilor 
din prima epocă să se poa'tă face 
neîntîrziat trebuie să sé acorde a- 
tenția cuvenită bunei organizări a 
muncii. Consiliile agricole, conduce
rile unităților, specialiștii agricoli 
știu prea bine că în acest an, din 
cauza prelungirii iernii, perioada 
semănării culturilor timpurii este 
mai scurtă ; dacă lucrarea se face 
însă la timp, plantele vor folosi 
umiditatea din sol, vor încolți mal 
repede și vor crește fără a mai fi 
înăbușite de buruieni. în zonele din 
sudul țării, unde temperatura din sol 
crește mai repede. întîrzierea semă
natului poate avea efecte mai nega
tive decît în alte regiuni ; acestea se 
pot preîntîmpina prin concentrarea 
lucrărilor de semănat în primele zile 
ale epocii, pentru a folosi condițiile, 
optime de umiditate și temperatură 
din sol.

Pentru ca lucrările agricole să fie 
executate la timp și de bună cali
tate, organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor agricole li se cere 
să desfășoare o muncă temeinică 
de îndrumare și control, pentru ca 
în fiecare unitate lucrul să fie în 
așa fel organizat, încît să se folo
sească la semănat toate forțele și 
mijloacele de muncă.

■Ml

Combinatul pentru industrializarea lemnului Tg. Jiu

în pregătire noi galerii și aba
taje. S-a introdus într-un front 
de lucru o nouă combină cu 
tamburi pășitori într-un abataj 
frontal armat cu stîlpi metalici și 
grinzi în consolă. Acest sistem, care 
va fi extins în curînd în alte 
abataje, va duce la o înaltă produc
tivitate a muncii. De asemenea, la 
mina Lupeni s-au luat măsuri pen
tru deschiderea unor noi straturi de 
cărbune care vor fi exploatate eu 
mijloace tehnice moderne.

Primirea Steagului roșu și a di
plomei de întreprindere fruntașă 
constituie pentru întregul colectiv 
al minei un puternic imbold spre 
noi succese în îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August.

Laurenfiu VISKI
Coresp. „Scînteii“

Ritm susținut 
din primele zile

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Gospo
dăriile de stat și gospodăriile colective 
din regiunea Galaji au de însămin|at cu 
diferite culturi mai mult de 450 000 ha. 
In acest scop toate unităfile s-au aprovi
zionat din vreme cu semințele necesare ; 
tractoarele și mașinile agricole au fost re
vizuite și reparate. Datorită măsurilor 
luate în raioanele Făurei și Brăila, mun
cile agricole au început în ritm susținut 
chiar din primele zile. Aici s-au însămîn
țat 13,7 la sută și respectiv 8 la sută din 
suprafața planificată pentru culturi din 
epoca l-a. Rezultate bune au obținut și 
gospodăriile de stat din trusturile Brăila 
și Galați care au însămînțat peste 30 la 
sută din suprafețele planificate cu culturi 
din prima epocă.

Lucrările agricole de primăvară au în
ceput și în celelalte raioane ale regiunii 
Galați. Din cauza unor deficiențe orga
nizatorice aici, ele se desfășoară însă mai 
încet. La stațiunile de mașini și tractoare 
din raioanele Tecuci, Focșani și Panciu 
sînt, și acum, tractoare nereparate sau 
care necesită remedieri. Nu au fost scoa
se în cîmp, în totalitate, nici celelalte 
mașini. La data de 26 martie la S.M.T. 
Cudalbi, de pildă, se mai aflau în sta
țiune 22 semănători.

Timpul a devenit frumos și se poate 
lucra cu toate forțele. De aceea este ne
cesar ca organele raionale și conducerile 
unităților agricole să respecte întocmai 
măsurile luate de comitetul regional de 
partid și consiliul agricol regional, pentru 
buna desfășurare a campaniei agricole de 
primăvară.

Maturitatea unui tînăr colectiv
Lemnul, această importantă bogă

ție a țării, cunoaște în zilele noastre 
o valorificare complexă. Au fost 
construite combinate moderne, do
tate cu utilaje de înaltă tehnicitate, 
cu ajutorul cărora lemnul se trans
formă în diferite produse de mare 
importanță pentru economia națio
nală. Unul din aceste combinate este 
cel de la Tg. Jiu. De pe rampa 
acestuia pleacă în toate colțurile 
țării și peste hotare parchete, che
restea, placaj, mobilă, plăci aglome
rate, felurite tipuri de ambalaje. 
Impresionează aici marile construc
ții, mașinile și instalațiile mo
derne. Procesul de producție este 
mecanizat și automatizat. In martie 
1960 a fost pusă în funcțiune prima 
fabrică, cea de placaj. Acesteia i 
s-au adăugat apoi fabricile de che
restea, de parchete, mobilă și plăci 
aglomerate din lemn. Incepînd din

In ziarul de azi;
• Un post — fragment de roman 

de Nagy Istvân (pag. 3“4).

• Din lumea științei ți tehnicii 
(pag. 4-a).

• Răsfoind presa străină (pag. 
5-a).

• CorespondenfS din Geneva : 
L. Rodescu — Din loja presei 
(pag. 6-a).

Consfătuire regională 
privind propaganda 
tehnică

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“).
— Consiliul regional al sindicatelor 
Maramureș, în colaborare cu Insti
tutul de documentare tehnică (IDT) 
din București, a organizat la Baia 
Mare o consfătuire regională pe 
tema : „Probleme actuale ale docu
mentării și propagandei tehnice" în 
întreprinderile maramureșene. La 
consfătuire participă cadre teh
nice și inginerești din regiune. Vor 
fi prezentate referatele „Probleme 
ale documentării și propagandei 
tehnice în uzine“, „Activitatea sec
țiilor de documentare tehnică la 
sectorul de cercetare minieră“, „Efi
cacitatea folosirii documentării teh
nice și forme de propagandă tehnică 
în uzinele de preparare a metalelor 
neferoase" și altele. La sectorul de 
cercetări de la Săsar și la Combi
natul chimico-metalurgic din Baia 
Mare au loc astăzi schimburi de ex
periență.

Excursii de primăvară
Pe lingă excursiile de sfîrșit de săp- 

tămînă la vilele fi cabanele de pe 
Valea Prahovei fi Valea Oltului, agenția 
Bucurefti a O.N.T. „Carpați" a început 
să organizeze fi excursii pe Dunăre. 
Astfel, în zilele de 11 fi 12 aprilie va 
avea loc prima excursie de o zi fi ju
mătate, cu plecarea din Giurgiu. In ziua 
de 17 aprilie va fi organizată o excursie 
pe Dunăre cu plecarea din Giurgiu și 
întoarcerea la Șvinița. Călătoria se va 
face cu motonavele „Carpați“ fi „Olte
nița“. In timpul excursiei ghizii vor pre
zenta localitățile fi locurile istorice de 
pe traseu. Pe nave se organizează seri 
distractive, concursuri „Cine știe cîf- 
tigă“ cu întrebări care se referă la iti- 
nerariul călătoriei. Vor fi vizitate orașul 
Tr. Severin fi insula Ada Kaleh. De a- 
semenea, se organizează excursii colec
tive pe diferite trasee, la cerere.

10 000 piese de argint
în timpul lucrărilor de terasare ce 

s-au făcut pe pămînturile gospodăriei 
colective din Mihail Kogălniceanu, ra
ionul Tulcea, s-a descoperit un impor
tant tezaur monetar. Tractoriștii care 
executau lucrările au găsit la adînci- 
mea de 40 cm trei vase conținând 10 000 
de monede tătărești (Dirhemi). în 
aceleași vase s-au mai găsit 19 monede 
bizantine de aur, o brățară de aur, 
obiecte de podoabă, precum și 55 de 
lingouri de argint sub formă de bare 
și discuri cîntărind în total peste 14 kg. 
Vasele, două din ele din aramă, iar 
unul din ceramică, se aflau îngropate 
la distanțe egale, de cîte trei metri.

anul trecut, combinatul lucrează cu 
întreaga capacitate de producție 
proiectată.

Odată cu construcțiile au crescut și 
oamenii. Sute de muncitori au tre
cut prin școlile profesionale și 
cursurile de ridicare a calificării. 
Astăzi, se poate vorbi, și cu deplin 
temei, despre maturitatea acestui 
tînăr colectiv. Dovadă sînt și rezul
tatele obținute în muncă, anul tre
cut. în 1963, planul de producție a 
fost îndeplinit în proporție de 110,5 
la sută, s-au economisit la prețul de 
cost 1 500 000 lei. Numai pe seama 
creșterii productivității muncii s-a 
realizat un spor de producție ce de
pășește 3 600 000 lei. 183 de munci
tori, ingineri și tehnicieni au primit 
recent pentru realizările obținute 
lună de lună în anul trecut, titlul și 
insigna de fruntaș în întrecerea so
cialistă.

INTERVIUL NOSTRU

Comenzile pentru marile șantiere 
și răspunderea întreprinderilor furnizoare

La Craiova, Galafl, pa Argef, la Turnu Măgurele, Slatina, 
Oradea, Brăila, Brazi, Sighef, Călărași, Tg. Mureș și în alte 
părți ale țării se află In plină construcție obiective In
dustriale de mare Importantă pentru dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale. O condiție esențială pentru 
desfășurarea continuă și ritmică a lucrărilor pe marile șan
tiere, tn scopul dării lor In funcfiune la datele 
planificate, o constituie livrarea ia termen șl la

un înalt nivel calitativ a comenzilor de construcții me
talice, utilate tehnologice, instalații etc. Aceasta este o 
sarcină de stat de mare însemnătate, căreia trebuie să-l 
acorde atenție conducerile tuturor ministerelor și întreprin
derilor furnizoare. In legătură cu livrarea comenzilor pentru 
marile șantiere, un redactor al ziarului nostru a adresat 
cîteva întrebări fov. Constantin Năcuță, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de mașini.

Ce sarcini principale stau In 
acest an în fața întreprinderi
lor constructoare de mașini în 
legătură cu livrarea de utilaje, 
instalații și construcții meta
lice pentru marile șantiere ?

Sarcinile principale în această di
recție ale uzinelor constructoare de 
mașini constau în aplicarea in
dicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat, cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința organi
zației de partid a orașului București. 
Așa cum s-a arătat, „problema cen
trală a planului de investiții o cons
tituie accelerarea execuției și pune
rii în funcțiune în primul rînd a lu
crărilor începute". Continuitatea șl 
ritmicitatea execuției pe marile șan
tiere depind în multe privințe de 
întreprinderile constructoare de ma
șini care produc utilaje tehnologice, 
construcții metalice, instalații, apa- 
rataj electric etc. Tocmai de aceea 
colectivele din numeroase întreprin
deri din cadrul ministerului nostru 
socotesc că livrarea exemplară, în 
concordanță cu graficele de execu
ție, a comenzilor pentru marile șan
tiere este o sarcină de mare răs
pundere.

în acest an, întreprinderile mi
nisterului nostru au de executat, 
comparativ cu 1963, cu peste 16 000 
tone mai multe utilaje pentru in
dustria chimică, de prelucrare a ți
țeiului și pentru fabrici de hîrtie șl 
celuloză, o dată cu creșterea sen
sibilă a volumului acestei producții 
si pentru export. Cea mai mare par
te a utilajelor este destinată ma
rilor obiective ale industriei chi
mice, cum sînt : Uzina de alumină- 
Oradea, Uzina de aluminiu-Slatina, 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele, combinatele de ce
luloză și hîrtie de la Călărași și Dej, 
fabricile de acid sulfuric de la Copșa 
Mică și Baia Mare etc.

Pentru creșterea în continuare a 
capacităților de producție ale Indus
triei energetice se vor realiza în a- 
cest an circa 100 MW hidroagregate 
pentru uzinele hidroelectrice, precum 
și un număr de turboagregate repre- 
zentînd 25 MW. Alte circa 6 000 tone 
utilaje urmează să fie livrate 
pentru unul din obiectivele a- 
flate în construcție pe șantierul 
Combinatului siderurgic de la 
Galați. Cu 23 la sută mai multe uti
laje tehnologice decît în 1963 se vor 
executa pentru construcția sau ex
tinderea unor întreprinderi ale In
dustriei alimentare. Pe lîngă utila
jele tehnologice necesare obiec
tivelor menționate șl altora, sar
cinile de plan pe 1964 prevăd o creș
tere de peste 22 la sută la con-

leri au primit „Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă“ :
• EXPLOATAREA MINIERĂ 

LUPENI
• COMBINATUL PENTRU 

INDUSTRIALIZAREA 
LEMNULUI TG. JIU

• DIRECȚIA REGIONALĂ
A NAVIGAȚIEI COMERCIALE 
GALAȚI

• INSTITUTUL DE PROIECTĂRI 
PENTRU CHIMIA ANORGANICĂ

Colectivul combinatului are în 
centrul preocupărilor perfecționarea 
continuă a procesului de fabricație, 
găsirea și punerea în valoare a unor 
noi rezerve pentru sporirea produc
tivității muncii. In fiecare secție, 
angajamentele luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei sînt la loc de cinste. Grafi
cele urmăresc zi de zi realizările. In 
întrecerea pe care o desfășoară, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
combinatului au înregistrat ieri un 
nou succes : îndeplinirea planului 
pe trimestrul I. De la începutul a- 
nului s-au dat peste plan 1139 mc 
cherestea, 2 500 m p parchete, 76 mc 
placaj, 6 200 bucăți scaune curbate 
și 80- tone plăci aglomerate din 
lemn.

La ieșirea din schimb sute de 
muncitori s-au îndreptat spre sala 
mare a cantinei, unde a avut loc 
un eveniment care confirmă hăr
nicia acestui tînăr colectiv : în- 
mînarea Steagului roșu și a di
plomei de întreprindere fruntașă pe 
ramură. în adunare s-a vorbit, cu 
îndreptățită mîndrie, despre succe
sele obținute anul trecut în întrece
rea socialistă, despre preocupările 
colectivului de a obține în conti
nuare noi și însemnate realizări în 
producție.

Radu APOSTOL 
Coresp. „Scînteii" 

strucții metalice și de 21 la sută la 
poduri rulante, față de realizările 
anului trecut.

Deosebit de important este ca 
toate utilajele tehnologice și con
strucțiile metalice să fie livrate la 
timp, complete și potrivit succe
siunii montajului pe șantiere. Colec
tivele din întreprinderi dispun de 
condiții și au acumulat o bună ex
periență pentru a răspunde acestor 
cerințe. De asemenea, este necesar ca 
toate utilajele și construcțiile meta
lice să fie realizate în condiții calita
tiv superioare, atît din punct de 
vedere al concepției cît și al execu
ției. Multe din aceste utilaje sînt 
destinate a fi utilizate în linii tehno
logice, alături de utilaje importate 
de la diferite firme străine. De aici 
reiese exigența deosebită pe care 
trebuie s-o manifeste inginerii, teh
nicienii șl muncitorii din uzinele 
noastre în îndeplinirea acestor sar
cini.

Din corespondențele sosite 
la redacție rezultă că unele în
treprinderi, ca Uzina de con
strucții metalice și mașini a- 
gricole-Bocșa, execută comen
zile contractate pentru acest 
an conform graficelor de li
vrări. Despre alte întreprin
deri, ca uzinele „Vulcan“, uzi
na mecanică Timișoara, „Gri- 
vița Roșie" din București, ni 
se semnalează că au întîrzieri 
în livrarea unor mașini și uti
laje. Ce ne puteți spune în le
gătură cu aceasta?

într-adevăr nu toate conducerile 
uzinelor depun aceeași străduință (Continuare în pag. V-a)

Uzina de construcții metalice șl mașini agricole din Bocșa : rampa de 
Încărcare a produselor Unite. De aici pornesc spre marile șantiere mii 

de tone de construcții metalice șl poduri rulante.
Foto I A. Cartojan

Seri »ori către „Scînteia*

Transportul în comun 
în cartierul Drumul Taberei

Cînd privesc firul noilor blocuri 
ce se alătură mereu celor construite 
pînă acum în cartierul Drumul Ta
berei încerc un sentiment de satis
facție. Mă bucur pentru toți cei ce se 
vor muta în aceste apartamente, mă 
îneîntă dezvoltarea rapidă a tînăru- 
lui nostru cartier, care înfrumuse
țează și el Capitala. Unele activități 
de deservire, însă, nu țin pasul cu 
această dezvoltare, constituind o 
sursă de neplăceri pentru cei ce lo
cuiesc aici. Zilnic ne lovim de conse
cințele rămânerii în urmă a transpor
tului în comun. Autobuzul 37, care 
a deservit vechiul cartier, locuit doar 
de cîteva sute ăe familii, a rămas în 
continuare unicul mijloc de trans
port. Or. în momentul de față sintern 
peste 10 000 de cetățeni. Și dacă mai 
amintim de cele cîteva mii de lucră
tori de pe fantier și de studenții ale 
căror cămine și cantine sînt situate 
în Drumul Taberei și care folosesc 

TELEGRAMĂ
CELUI DE-AL XXI-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN OLANDA
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează un 

călduros salut frățesc delegaților la cel de-al XXI-lea Congres al P.C. 
din Olanda.

în cei 45 de ani de la înființarea sa, P. C. din Olanda a militat neo
bosit pentru măreața cauză a clasei muncitoare, pentru apărarea inte
reselor și drepturilor democratice ale întregului popor olandez.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea continuă a parti
dului dv., în lupta pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

pentru respectarea riguroasă a gra
ficelor de livrări stabilite cu benefi
ciarii. In afară de Uzina de con
strucții metalice și mașini agricole- 
Bocșa mai sînt și alte întreprinderi, 
ca Uzina „Independența"-Sibiu, U- 
zina mecanică de utilaj chimic-Bucu- 
rești, apreciate de beneficiari pen
tru corectitudinea cu care își 
îndeplinesc obligațiile contractua
le. Lucruri bune se pot spune și 
despre Uzina „Progresul“-Brăila, 
Uzina „23 August"-București și Uzina 
de construcții de mașini-Reșița care, 
în primele două luni ale anului, au 
livrat șantierelor industriei chimica 
și petroliere un volum mai mare da 
utilaje tehnologice decît obligațiile 
contractuale. Aceste uzine nu au res
pectat însă ordinea de montaj soli
citată de beneficiari. Alte uzine, 
printre care „Vulcan“ și „Grivița 
Roșie“-București, Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești, în lunile ianua
rie și februarie nu au reușit să-și 
realizeze obligațiile contractuale 
ca volum total, nemaivorbind de 
respectarea eșalonării livrărilor în 
concordanță cu cerințele montajului 
pe șantiere.

Analizele șl verificările făcute în 
întreprinderi au arătat că rezulta
tele diferite se datoresc în primul 
rînd modului în care conduceri
le uzinelor se preocupă de urmă
rirea desfășurării producției în 
secții, pe baza planului stabilit la 
începutul perioadei, operativității cu 

aceleași mașini se înțelege ce greu
tăți avem în această privință. Deși 
autobuzele circulă relativ des, la 
orele de vîrf ele sînt literalmente a- 
saltate. Uneori pierdem aproape o 
oră pînă reufim să ne urcăm. La a- 
ceasta se mai adaugă — pentru lo
catarii microraionului nr. 2, dat în 
folosință în luna ianuarie — și lipsa 
de drumuri pe o porțiune de 2 kilo
metri.

Ridicăm aceste probleme atît în 
fața Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al raionului 10 Februa
rie, cît fi în fața Comitețului execu
tiv al Sfatului popular al Capitalei 
cu nădejdea că vor lua cît mai re
pede cu putință măsurile cuvenite 
pentru înlăturarea acestor neajun
suri.

V. DRUMEA
cartierul Drumul Taberei 
București
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Fiecare membru de partid La Teatrul 
pentru tineret 
și copii

un activist
obștesc

•o
' <■ < - < '<(<’?
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Paralel cu munca în pro
ducte, membrii și candidajii 
de partid de la Uzinele 
„Progresul" Brăila desfă
șoară o bogata activitate 
obștească. Periodic, ei infor
mează birourile organizați
lor de bază 
generale de 
îndeplinesc 
credinfate în 
Obiectivul < 
grafic a surprins 
pecte din 
ștească desfășurată de cinci 
dintre membrii de partid din 
uzină. In pauza de prînz, la 
panoul înfăfișind principalii 
indicatori de plan pe 1964, 
tov. Anton Abas, organiza
tor al grupei sindicale din 
seefia modelarie, discută cu 
un grup de tovarăși despre 

. mijloacele de răspindire a 
metodelor înaintate de lucru 
(fotografia nr. 1). La fel ca 
tov. Abas, peste 300 de 
membri și candidați de 
partid din uzină activează în 
organizația sindicală. Tehni
cianul ton Zmeu este unul 
din cei peste 400 de co
laboratori permanent ?i co- 
respondent ai ziarului de u- 
zmă „Progresul". L-am găsit 
la redacfia ziarului discu- 
tînd cu redactorul șef, tov. 
I. Vîlcu, despre articolul pe 
car.e-l pregătește referitor la 
activitatea culturală în uzină 
(fotografia nr, 2). Tov. I. 
Zambuli5, lăcătuș în seefia 
montaj, conduce în o,rele sa
le libere o echipă de con
trol obștesc în sectorul sani
tar. lată-l — tn foto
grafia nr. 3 — Împreună 
cu tovarășele Elena Frăfilă 
și Chirifa Pamfil din echipa 
de control, la Spitalul de 
stat nr. 1, stînd de .vorbă cu 
bolnavii. Intr-unui din birou
rile seefiei turnătorie, 
torul Nicolae Sani dé 
cafii unor curșanfi ai

i sau adunările 
partid cum își 
sarcinile în- 

î acest domeniu, 
aparatului foto- 

cîteva as- 
activitatea ob-

care își îndeplinește sarcinile 
de producfie și cele obștești, 
el esle nu numai propagan
dist și membru în biroul or
ganizației de bază, ci și 
membru al comitetului sindi
catului pe uzină și președin
tele casei de ajutor reciproc. 
Nu-i cam prea mult ? To
varășa Atena Ghermenis (a 
doua din dreapta, fotografia 
nr. 5), responsabila comisiei 
de femei din uzină, anun|ă 
unor tovarășe de la serviciul 
tehnic apropiata 
Muzeul de istorie

Toate birourile 
fiilor de bază

muncitori cărora 
încredinfat sarcini

vizită la 
din oraș.
organiza- 
din uzină

preocupîndu-se în perma
nentă de întărirea rîndurilor 
partidului își îndreaptă aten- 
fia spre educarea comunistă 
a celor recent primifi în 
partid. Organizația de bază 
de la seefia montșj VI a pri
mit în ultima vreme 10 can
didați de partid dintre cei 
mai buni 
li s-au
concrete. Tovarășul Petrache 
Vasileșcu a ajutat în activi
tatea lor pe utemiștii din 
secție ; aceștia l-au ales se
cretar al organizafiei de 
bază U.T.M. ; tovarășa Ani- 
șoara Cernea a fost aleasă 
de asemenea în comitelui 
U.T.M. Pentru un timp strun
garul Mihail Păfrașcu este a- 
sesor po'pulsf. ' t^am găsit la 
tribunal studiind unul din 

care-i

turnă- 
expli- 

, cercu
lui de învăfămint de partid 
la care este propagandist 
(fotografia nr. 4). Cunoscut 
pentru conștiinciozitatea cu

tribunal studiind 
numeroasele dosare 
frec prin mină.

în munca de partid, 
fivitatea organizației 
cale șl de U.T.M., tn 
propagandei tehnice 
muncii, politico-culturale de 
masă, ca deputafi în sfatul 
popular orășenesc sau 
membri ai echipelor de con
trol obștesc și ai comisiilor 
de judecată, comuniștii uzi
nei și, alături de ei, zeci și 
sute de alfi muncitori și 
tehnicieni se formează ca 
activiști obștești.

Nicolae BIVOLU 
Foto : M. CIOC

in ac- 
sindl- 

cadrul 
și a

A apărut nr. 3-1964 al revistei

„Probleme
Acest număr al revistei se des

chide cu editorialul Aniversarea 
unui eveniment de importanță isto
rică pentru construirea socialismu
lui la sate. In continuare, sînt pu
blicate articolele : Gospodăriile agri
cole de stat — sector fruntaș al a- 
griculturii socialiste, de BUCUR 
SCHIOPU ; Bugetul de stat, pîrghie 
importantă în dezvoltarea economiei 
naționale, de MIRCEA POPOVICI ; 
Amenajarea sistemului hidroener
getic și de navigație de la Porțile de 
Fier, de acad. MARTIN BERCO- 
VICI ; îmbunătățirea metodologiei 
dç stabilire a productivității muncii 
în construcții, de I. M. NONU și P. 
RUTTA ; Evoluția ratei plusvalorii 
și teoria economică burgheză, de I. 

' ANGHEL.
La rubrica „Conferința O.N.U. 

pentru comerț și dezvoltare" sînt 
publicate mșterial.eje : O manifes
tare de seamă pentru dezvoltarea 
colaborării economice internaționale, 
Aspecte ale comerțijlui internațional 
postbelic, de I. LEMNIJ și AL. 
PUIU, Comerțul exterior cu mașini 
și utilaje al R.P.R., de ION ȘTERIU.

Rubrica „pin planul Jp.stitytului 
de Cercetări Economice" cuprinde

economice“
articolul întrecerea socialistă — 
formă de participare a oamenilor 
muncii la organizarea producției, de 
S. PERȚ și S. KOVACIEVICI.

In cadrul rubricii „Folosirea ma
tematicii în economie", M. C. DE- 
METRESCU semnează articolul 
Studiul cererii populației cu ajuto
rul coeficienților de elasticitate.

La rubrica „însemnări" este în
serat materialul Normarea și salari
zarea — factori importanți în creș
terea cointeresării muncitorilor 
la uzina „Autobuzul“-București, 
I. PETRE. ■

Revista mai cuprinde articolele 
critică și bibliografie : Un curs 
planificare a economiei naționale a 
R.P.R., de EMIL DRĂGĂNESCU ; 
Un studiu monografic folositor (In
dustria Sîrmei — Cîmpia Turzii) de 
D. PAULESCU și C. V. BĂLOIU ; 
Teoria „societății industriale" și o- 
biectivitatea științifică (Raymond 
Aron : Dixhuit leçons sur la société 
industrielle) de I- NICOARĂ ; O 
„perspectivă" fără perspectivă (John 
K.eneth Galbraith : Economic Deve
lopment in Perspective) și rubrica 
„scrisori către redacție".

de
de

de 
de

Manifestări închinate Zilei mondiale a teatrului
țional de teatru, președinte al Comi
tetului național romîn pentru I.I.T. 
S-a audiat apoi, înregistrat pe 
bandă, un mesaj al I.I.T. rostit de 
Laurence Olivier și Jean-Louis 
Barrault și au fost citite felicitări 
primite cu acest prilej din partea 
unor comitete nationale ale I.I.T. 
Au fost prezentate fragmente din 
piesele „Eminescu“ de M. Ștefănescu 
— în avanpremieră (regia Sică 
Alexandrescu, artist al poporului), 
„Hamlet“ de Shakespeare (regia Ion 
Olteanu, artist emerit), „Ștafeta ne
văzută" de Paul Everac (regia Moni 
Ghelerter, maestru emerit al artei) 
și „Orfeu în infern“ de Tennessee 
Williams (regia Moni Ghelerter).

Teatrul de Comedie a prezentat în 
cadru festiv „Șeful sectorului su
flete" de Al. Mirodan.

Ieri, cu prilejul Zilei mondiale a 
teatrului, instituțiile teatrale și mu
zicale din Capitală și din întreaga 
țară au prezentat pe scenele lor cele 
mai valoroase spectacole din reper
toriul curent. înaintea ridicării cor
tinei, directori de teatru, regizori, 
actori de frunte au vorbit despre 
însemnătatea teatrului și apropierea 
dintre popoare, despre succesele tea
trului romînesc.

Comitetul național romîn al Insti
tutului internațional de teatru. Aso
ciația oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale și Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ au orga
nizat în sala Comedia un festival 
închinat Zilei mondiale a teatrului. 
Programul a cuprins un cuvînt in
troductiv al artistului poporului 
Radu Beligan, membru în Comite
tul executiv al Institutului interna-

Teatrul pentru tineret și copii a ini
tiât o serie de acțiuni menite să pont'ți- 
buie la crearea unui contact mai strips- 
cu tinerii săi spectatori. Astfel a luat 
ființă un cerc de recitatori la care par
ticipă eleni din diferite școli din Capi
tală. In prezent membrii cercului pre
gătesc un montaj literar din versurile 
lui Eminescu. Următoarele vor fi ins
pirate din operele lui Ion Creangă, 
I. L. Caragiale, G. Topîrceanu, iar unul 
va avea ca temă „Tinerețea cintdtă de 
poeți“- Pentru a-i ajuta pe copii să în
țeleagă mai bine spectacolele, persona
jele, s-au inițiat concursuri pe marginea 
unor piese prezentate la sala pentru- 
copii, printre care : „2 la aritmetică“, 
„Emil și detectivii“, „Salut voioși“. 
Ciștigătorii au primit premii tn obiecte. 
Următorul concurs are ca temă specta
colele „Misterul cizmei" și „Descoperi- 
fi-l pe N“. Pentru cei mici se vor qrga- 
niza seri de basme din ciclurile „Basme 
clasice“, „Basme, contemporane", „1001 
de nopți“. Artiști amatori din comuna Naruja, raionul Focșani, în drum spre cămin ui cultural

iMe cmf și Musin& hcM
în întreprinderile industriei lo- o așchie în mînă sau să nu te zgîrie 

cale din regiunea București lucrează plasa de sîrmă prost montată, pe 
oameni harnici, pricepuți. Despre cînd la cealaltă se observă grija 
acest lucru vorbesc înseși faptele : unui finisaj atent pînă la amănunt, 
depășirea planului pe anul 1963 cu 
zeci de milioane de lei, valoarea 
sporită a produselor create din ma
terii prime.existente în regiune, a- 
precierea de care se bucură unele 
din produsele realizate. Cumpărăto- pune întrebarea : este oare comer- 
rii din orașele și satele Bărăganului țul obligat 
solicită, de exemplu, mobila fabri
cată de industria locală ; căutate 
sînt și covoarele tesute la Zimnicea, 
Alexandria, Urziceni, unele obiecte 
metalice de uz gospodăresc și alte 
bunuri de consum.

Aspecte legate de calitate s-au ridi
cat și la alte produse : nasturii de 
sidef sau curelele de ceas ale între
prinderii locale din Răcari sînt con
fecționate neglijent. Și atunci, se

MĂRFURI FĂRĂ CĂUTARE
Cu toate aceste realizări industria 

locală a regiunii București nu ocupă 
un loc de frunte în producția unor 
mărfuri de calitate. Acest lucru s-a 
văzut la contractările pentru primul 
semestru al anului, cînd reprezentan
ții comerțului au cercetat cu atenție 
mărfurile prezentate de industrie, 
le-au comparat între ele și s-au o- 
prit la cele mai reușite. Unul din 
standurile căruia nu i s-a dat prea 
mare atenție a fost acela al indus
triei locale a regiunii București. ,,De 
ce nu se contractează și mărfurile 
noastre ? — se întrebau reprezen
tanții întreprinderilor. Nu mai e ne
voie de sobe de gătit, de bidoane sau 
de împletituri

Alte întreprinderi ale industriei 
locale au venit la contractări cu sute 
de produse de uz gospodăresc. în 
general, acestea au fost frurpos pre-- 
zentate, unele întreprinderi au adus 
cataloage conținînd datele tehnice 
ale produselor sau fotografiile măr
furilor care n-au putut fi expuse. 
Industria locală a regiunii București 
s-a prezentat doar cu un număr res- 
trîns de obiecte, de ani și ani da 
zile aceleași.

Dar calitatea produselor ? Răspim- 
de ea exigențelor actuale ale con
sumatorilor ? Mobila, covoarele, u- 
nele produse metalice, despre care 
am amintit la început, sînt reușite. 
Altele însă își găsesc mai greu 
cumpărători. Punînd, de exemplu, 
sita de cernut a întreprinderii 
„11 Iunie“ din Călărași alături de 
cea produsă de industria locală din 
Arad, nu e greu să alegi. Pentru în
trebuințarea celei de la Călărași ai 
nevoie de mănuși ca să nu-ți intre

să preia astfel 
mărfuri ? Dimpotrivă, el are 
cina să deschidă drumul 
consumator numai mărfurilor 
moașe, de calitate corespunzătoare, 
alegîndu-și în acest scop producă
torii care lucrează cel mai bine.

Printre altele, întreprinderile in
dustriei locale execută o parte din 
lucrările de tîmplărie la noile cons
trucții. Evident, nici în acest sector 
nu se poate face rabat la calitate. 
Or, deși față de anul trecut s-au 
înregistrat progrese în acest dome
niu, treburile încă nu merg bine.

Cauzele acestor stări de lucruri 
sînt cunoscute organelor de resort. 
Este deci de dorit ca măsurile ce se 
vor lua să nu se lase mult aștep
tate.

de 
sar- 
spre 
tru

RENTABIL DOAR PENTRU UNU ?
Industria locală din regiunea 

București a rămas datoare consu
matorilor și în ce privește sortiment 
țele. Curios este faptul că ea nu și-a 
îndeplinit planul pe sortimente toc
mai la articolele pentru care există 
materie primă în regiune. Intre al
tele, e vorba de împletiturile de pa-, 
pâră și răchită,'“contîactate de' cô-' 
merț cu întreprinderea „30 Decem
brie“ din Fetești. Este greu de în
țeles ce reprezintă, în concepția 
conducerii întreprinderii, 
tract, de vreme ce în tot cursul a- 
nului trécut nu a livrat nici mă
car un singur obiect de împletitură. 
„Nu sînt rentabile și de aceea 
le-am abandonat" —• încearcă să 
explice 'directorul Nicolae Stere. 
Să fie oare acesta motivul real sau 

slaba organizare a 
de sprijin din 
regionale în a- 
Unitățl similara 
reușesc să con- 
gospodărești de 

de frumoa-

un con-

de vină e 
activității, lipsa 
partea organelor 
ceastă privință ? 
din alte regiuni 
fecțloneze obiecte 
acest fel deosebit 
se, pe care le valorifică cu be
neficii. Numai că — printr-o plani
ficare de neînțeles — întreprinderii 
din Fetești i s-a dat repartiție să 
valorifice răchită din... Măcin, în

timp ce răchita care crește pe malul 
apei, la Fetești, este dirijată de Di
recția regională silvică la... Focșani. 
Concomitent cu înlăturarea unor a- 
semenea situații nefirești între
prinderii i-ar fi de mare ajutor și 
organizarea unui schimb de expe
riență cu unități care obțin rezulta
te bune.

Lucrătorii sfatului popular regio
nal, care se ocupă de întreprinde
rile industriei locale, au consultat 
comerțul, ca să afle ce articole sînt 
cerute în magazine. Le-au fost în- 
mînate liste întregi, cuprinzînd nu
meroase articole mărunte care se 
caută, dar nu se produc, sau se pro
duc în cantități insuficiente. „Avem 
două dimensiuni de inele pentru 
perdele — ne-a spus un reprezen
tant al comerțului, cînd se cer mult 
mai multe> . iar inele cu șuruburi, 
pentru montat., tablouri nu se 
produc în nici o întreprindere 
a industriei locale“. Intr-adevăr, 
așa este. Cine, dacă nu indus
tria locală, trebuie, să producă ase
menea obiecte, atît de solicitate ? 
Ar fi poate necesar ca organele 
competente să revadă calculele pre
țului de cost la aceste mărunțișuri, 
iar comerțul să indice cantitatea 
necesară pe întreaga țară, ca pro
ducția acestora să fie organizată.

★

Multiplele probleme ce se ridică 
în legătură eu activitatea industriei 
locale cer din partea Comitetului , 
executiv al Sfatului popular al re
giunii București o preocupare mai 
mare. Metodelor vii, bazate pe cu
noașterea temeinică a. realității, le 
sînt substituite uneori metode gre
oaie — lucru scos în evidență și cri
ticat la recenta conferință a orga
nizației- regionale de partid. Dezvol
tarea corespunzătoare a industriei 
locale cere mai multă inițiativă, 
mobilitate, o mai mare receptivitate 
la nou, dorința de a merge-.mereu• 
înainte. . Aceasta ...presupune.. orga-., 
nizarea mai judicioasă a proceselor , 
de producție, folosirea mijloacelor 
tehnice de care dispun unitățile, 
sprijin mai susținut din partea mi
nisterelor producătoare de bunuri 
de consum, ridicarea calificării 
muncitorilor, o preocupare mai se
rioasă pentru cunoașterea cererii 
de consum șl, fără îndoială, efor
turi mai susținute de a-i răspunde 
la un nivel corespunzător.

Eva SZÀBO

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
În numai o oră..."

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro- 

rrtîne : Motanul încălțat — (orele 11), 
Boema — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Vînzătorul de păsări — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara
giale“ (Sala Comedia) : Marja Stuart — 
(orele 14,30), Ștafeta nevăzută — (orele 
20) ; (Sala Studio) : O femeie cu bani — 
(orele 15,30), Adam șl Eva — (orele 19,30), 
Teatrul ,,C. li Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Act Venetian — (orele 19.30) ; 
(Sala Studio) : Zizi și formula ei de
viață — (orele 20). Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Sfinta Ioana — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic 
hun _  (orele 19,30). Teatrul de Comedie :
Umbra — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Ascensiunea lui 
Arturo Ui poate fj oprită — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
str. C. Miile) : De Pretore Vincenzo — 
(orele 16), Acuzarea apără — (orele 20) : 
(la Sala pentru copii din str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Nu prea Albă ca 
zăpada Și Motanul descălțat — (orele 
9,30 și orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Opera de trei parale — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical ,,C. 
(Sala 'Savoy) : 7 păcate — (orele 
vista de altădată — (orele 20) ; 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
de muzică ușoară — (orele 20).

Tănase" 
17). Re
da Sala 
Concert 

__ ___ ,_T___ _____ Ansam
blul de cîntece șl dansuri al C.C.S. -, O 
carte despre frumusețe 
Teatrul ..Țăndărică“ (Sala 
Năzbîtiile iui Țăndărică — (orele 9), 
Povestea porcului — (orele 11) : (la Casa 
de cultură a tineretului din raionul 
,,V. I Lenin“) : . Micul Muc — (orele 
9,30). Circul de stat: Non Stop-1964 — 
(spectacol prezentat de artiști ai circului 
din Praga — orele 19,30).

(orele 20).
AcadeK*ej) :

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pa

noramic : Patria (8.30; 11; 13.30; 16.15; 19; 
21.30). Un suris în plină vară : Victoria 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18.30; 20,30), Au
rora (10; 12: 14,15; 16.30: 18.45; 21). Volga 
(10; 12; 14 15: 16,30; 18.45; 21). Flamura 
(10: 12,15; 16; 18.15; 20,30). Lovitura de 
pedeapsă : Capitol (9.30; 11,45; 14: 16,15; 
18.30; 20.45). Cele trei lumi ale lui Gulll- 

Carpați (10; 12; 14; 16), Festival 
12;- 14.15; -------- ",............  *"
.. Barbă Albastră : 

; 16: 18.15; 20,30). Miorița (9,30; 11,45; 
16,15? 11B;3b; 21).'Me'lbdlâ'(10;’ 12; 14,30!

In articolul cu titlul de mai 
publicat în „Scînteia“ nr. 6177 
criticate unele gospodării de stat și 
stațiuni de mașini și tractoare pen
tru că întîrzie reparațiile. In răs
punsurile primite din partea Consi
liilor agricole regionale Bacău și 
Ploiești, a trusturilor Gostat Slobo
zia și Cluj, se arată că cele relatate 
în articol sînt juste. „Vă informăm 
că pentru remedierea situației, arti
colul a fost discutat cu conducerile 
S. M. T. din regiune — precizează 
răspunsul primit din partea Consi
liului agricpl regional Bacău. Au 
fost înființate comisii regionale de 
suprarecepție care au verificat cali
tatea reparațiilor la fiecare S.jM.T., 
iar în momentul de față tot parcul 
de mașini și tractoare care va lucra 
în campania de primăvară este re
parat, rodat și trimis în gospodăriile 
colective. Considerăm sprijinul dv. 
de un real folos în munca noastră“. 
Din răspunsul primit din partea Con
siliului agricol regional Ploiești

sus, 
erau

In legătură cu articolul astfel in
titulat, publicat în „Scînteia“ nr. 
6 175, conducerea Uzinei mecanice 
Timișoara ne răspunde : „Intr-ade
văr, critica a fost justă. Uzina noas
tră s-a dezvoltat într-un ritm foar
te rapid, iar procurarea de aparate 
nu s-a făcut în pas cu dezvoltarea 
ei. Cele relatate în articol se referă 
la situația dintr-o anumită perioadă 
a anului trecut. De atunci lucrurile 
s-au schimbat. In cadrul uzinei s-au 
înființat laboratoare pentru verifi-

reiese că și în prezent mai sînt de 
reparat 22 de tractoare din cauză 
că lipsesc unele piese de schimb. 
„Rămînerea în urmă la reparații — 
ne comunică trustul Gostat Slo
bozia — s-a datorat faptului că în 
toamnă lucrările în cîmp s-au pre
lungit pînă după 15 decembrie 1963 
și lipsei unor piese de schimb. 
Trustul a luat măsuri de urgentare 
a reparațiilor, prin organizarea te
meinică a lucrului, aprovizionarea 
cu piese de schimb etc., ceea ce a 
dus la terminarea reparațiilor“.

„Intr-adevăr la data de 20 februa
rie, cînd trebuiau terminate com
plet reparațiile la tractoarele și ma
șinile agricole necesare campaniei 
de primăvară. Trustul Gostat Cluj a 
mai avut de reparat 50 tractoare din 
care 25 erau' la Uzina de reparații 
Cluj — se arată în Răspunsul trimis 
redacției. Pe viitor vom lua măsuri 
organizatorice mai bune pentru a 
termina reparațiile la timp“.

In urma publicării în „Scînteia“ 
nr. 6182 a articolului „In numai 
o oră...“, în care tov. Aurel Mete- 
leancă, muncitor la I.S.C.M. Brazi- 
Ploiești, semnala unele neajunsuri 
în desfășurarea învățămîntului de 
partid, datorită puținului timp afec
tat pentru seminarii, Comitetul de 
partid de la I.S.C.M. Brazi ne-a răs
puns următoarele :

„Cele sesizate în articol reprezintă 
un prețios 
curmarea

partid, împreună cu con- 
administrativă, au luat 

ca în zilele cînd are loc

ver : 
(9.45: 
șoara. 
12; 14 
14; ____ ______ ..............................
16,15; 19; 21). îndrăgostitul-; -București 
(9r. il; îjiipiș: J7j.43: Republica (9,45;
12; ,14,15; 16,45;. 19; 21.15), Grlvlța (J0: 12, 
14; 16; i8,15;“2ö;31))?'.TÖtul" făniîhe oame
nilor : Bucegl-; fW;T12;f l6?;>-:lftJ5; -20,30), 
Tpmis U9;,*42;,,U;.U6;,.18,15;>.20.30). Seara 
prleteniloT; .filnțuliiijLcCarpail (orele 19). 
6 zi ca "leii Excelsior (10;' 12,15; ÎS. 30; 
18;. 20,30), "-MOdér'rt' "'(9; li,'15;'13,30'; 16; 
18,30; 21)’r; DCzrăttăcInațll'l Central (9.45; 
12; 14,15;’ '16,30; "T8’,43r”,21)'. '■ Giulești (10; • 
12; 14; -16;ț 18.15’; 20115),....Unirea • (11: 16; 
18,15; 20,30); Ferentari, (16, 18.15; 20,30). 
Cavalerul /Par-d.aillan — cinemascop : 
Lumina’ (10,;
lea vulturilor : Union 
Funtik șl castraveții ; 
ță ; Furnlcuța lăudăroasă , Soarele, apa 
șl cățelul : Doina (orele 10). Locotenent 
Cristina : Doina (11,30; 13,45; 16: 18.15; 
20,30), Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Bastonul alb , Oameni și furtuni ; Oa
meni șl măști ; Cîntec rus in Scandina
via ; Delta necunoscută ; Galeria națio
nală ; Supărare ; Știință șl tehnică nr.

Timpuri Noi (de la orele 10 la 
rulează în continuare). Foto 
înfrățirea între popoare (13.45k, 
20.15), Adesgo (15; 17; 19: 21), 

Ucigașul și fata .
Vl-l prezint pe 
Dacia (9.30; 11;

Scano Boa : Buzeșt'^

(15; 17; 1>, 
Pisica de mare : Crîngași (16: 18;

16.30: 18;45; 21). Domni* 
Feroviar (10;

12; 14; 16; 18,15; 20,30). Va- 
(16; 18.15; 20,30). 

Ignorantul înva-

ajutor în muncă. Pentru 
acestei situații, comite-

tul de 
ducerea 
măsuri 
învățămîntul de partid cursele nor
male pentru muncitori să plece la 
orele 20, în loc de 18,30, dîndu-se 
astfel posibilitate propagandiștilor și 
cursanților să-și desfășoare activi
tatea în voie. S-au luat măsuri ca 
membrii comitetului de partid, 
membrii biroûrilor organizațiilor de 
bază să dea mai mult ajutor bunu
lui mers al cursurilor".

„Care este deosebirea
După apariția scrisorii cu acest 

titlu, ' Direcția generală a mari
lor magazine ne răspunde în
tre altele : „Aprovizionarea maga
zinului de confecții pentru femei 
„București" se face de către cele 
mai importante întreprinderi de 
confecții din țară : Fabrica de con
fecții și tricotaje București. I.I.S. 
„Arta Modei", Fabrica de tricotaje 
„Tînăra Gardă“, Fabrica de pălării 
Timișoara etc. Vă informăm că, în 
dorința de a aproviziona acest ma
gazin cu sortimente de bună calitate,

u

PUnînd în continuare accentul pe 
exclusivități, s-au încheiat contracte 
pentru ca în sezonul de primăvară- 
vară să fie livrat un număr important 
de modele. Nu numai la confecții; 
ci și la unele articole complimen
tare puse în vînzare aici — ciorapi, 
lenjerie de corp etc. — se studiază 
în prezent crearea de exclusivități 
prin atragerea în această acțiune a 
Fondului plastic, U.C.E.C.O.M. 
Nădăjduim să obținem 
mai bune în perioadele

etc. 
rezultate tot 
următoare“.

carea aparatelor de măsură șl con
trol și un atelier pentru repararea 
acestor aparate. S-a încadrat com
partimentul metrologic cu personal 
tehnic pentru repararea și verifica
rea aparatelor de măsură. întreprin
derea a fost înzestrată cu noi apa
rate de măsură de mare precizie. 
Sînt comandate și așteptăm să ne 
sosească și alte aparate de măsură. 
Problema procurării și dotării cu 
aparate de măsură stă permanent 
în atenția noastră".

De la gară în oraș"
în special în orele de 
cînd sosesc mai multe 
oraș ; autoturismele și autofurgone
tele întreprinderii de transport sînt 
obligate să vină la gară la sosirea 
fiecărui tren ; în timpul nopții va 
circula permanent cîte un tramvai 
pe liniile principale, deservind în 
același timp șl gara.

In articolul publicat în „Scînteia" 
nr. 6 132 sub titlul de mai sus erau 
criticate deficiențele existente în or
ganizarea transportului în comun 
al călătorilor în orașul Iași. In răs
punsul trimis redacției, comitetul 
executiv al sfatului popular arată 
că s-au luat o serie de măsuri : a 
crescut numărul de tramvaie pe 
traseele gară-Socola și gară-Abator,

dimineață, 
trenuri în

II cil ti , 
12/1963 : 
orele 21 
Haber : 
15,45; 18; 
Lira (15.30; 18: 20.30). 
Cultural (15; 17; 19; 21). 
Baluev — cinemascop : 
13; 15; 17: 19; 21).
(15.45; 18; 20), Cosmos (16; 18; 20), Viitor’ 
(16; 18,15; 20,30), CotrocenI
21).
20) . Iolantha : Flacăra (16: 18; 20). Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). A 12-a noapte : Vi- 
tan (15; 17: 19: 20.45). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Munca (12; 16: 19.30). 
Rusalka — cinemascop : Popular (16; 
18.15; 20,30). PaȘl spre lună : Moșilor (15; 
17; 19; 21). Inculpatul „1 040“ : Colentina 
(16; 18; 20). 
18,15; 20,30). 
nemascop :
21) . Noi doi,

I“
Renul alb : Floreasca 
Misterele Parisului — 
Progresul (11,30; 15; 17; 
bărbații : Pacea (16; 18;

TELEVIZIUNE

fie; 
ci- 
19; 

20).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii, 
19,10 — Tonomatul lui Așchiuță. 19,40 — 
In fata hărții. 19,50 — Gală de box cu 
participarea membrilor 1 
— Transmisie 
Floreasca. 21,00 
tografică 21,30 — Zvon de primăvară —. 
in interpretarea unor artiști epierlți șl 
a unul grup de balerini de la Teatrul 
de Operă șl Balet al R. P. Romine. In 
înepeiere : bulețin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

..îi

lotului olimpiu1 
de la Sala Sporturilor 

— Actualitatea cinenia-

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost căldu

roasă, cu cerul variabil. In cursul după- 
amiezll cerul a devenit noros, cu deo
sebire în vestul tării. Temperatura 
aerului Ia ora 14 era cuprinsă între 22 
grade la Gurahont șl 3 grade la Joseni. 
In București: Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult noros după- 
amiaza. Vîntul a fost în general slab, iar 
temperatura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 
și 31 martie a.c. In țară : Vremea devine 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi mal ales sub formă de averse, 
însoțite locgi de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară, la început, apoi în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între zero șl 
10 grade, 
grade, mal 
valului. In 
la început, 
Cerul va fi
vorabil aversei 
pînă la potrivit Temperatura staționară 
la Început, apoi în scădere ușoară,

-iar maximele între 6 și 16 
ridicate la începutul lnter- 

Bucureștl: Vreme călduroasă 
apoi devine ușor Instabilă, 
variabil, temporar noros. fa

de ploaie. Vînt slab
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intransigența lui

Ioana Țăran din Bicsad

ariei

Șantier naval
(Din expoziția pictorului BRĂDUȚ COVALIU deschisă în sala Dalles).

incasa/-'

munca.

Continuare în pag. IV-a)

Lumini pe ape Iile CONSTANTIN
cem ziarele

transferi în altă

impresionat că i-au

S3 transferi în

care aveau un semn

— Pe ce adresă primește scrisori... fac
torul Ion Balcan?

— Eu? Pe strada Horbotei 13, blocul 
D 16, scara 3, parter, apartamentul 81: 
am primit casă anul trecut...

insigna de „Fruntaș 
acordată chiar

oameni, erau continuate și în
de doi rotunzi și înfloriți

atent în camera

Dimineafa facem primul drum. Du
și revistele. Apoi, cam pe 

vremea cînd în întreprinderi muncitorii au

oamenii 
numele

ce s-a ir 
cumva a 
ajunge la

surprins că sojia ocolește să spună lucru
rilor pe nume, probabil preocupată de un 
plan mai de perspectivă. De aceea, i-a 
pus întrebarea deschis :

— Ce înseamnă „o asemenea fată" ?
Femeia simjea pericolul ce se ascundea 

după întrebare și răspunse cu băgare de 
seamă :

— O asemenea fată, rudă...
— Și ai fi de acord ca pentru plăcerea 

noastră să îmbătrînească pe lîngă noi ca 
o femeie de serviciu ? Pînă acum mi-ai 
făcut 
dele 
între 
mine

...O zi plină ! Developat și rulat, cît 
de interesant, de instructiv ar fi filmul 
orelor de muncă ale unui factor. Cîte 
chipuri de oameni nu trec în fiecare zi 
prin privjrea poștașului 1

------}-------------
Dănilă Pop, directorul unei fabrici, este trimis la Facultatea de 

electrotehnică. El crede că după terminarea studiilor va fi numit 
inginer stagiar la o hidrocentrală aflată în construcție. Este ales însă 
președinte al unui sfat popular raional. Deși i-ar fi plăcut să lucreze 
ca inginer, recunoaște că dezvoltarea la nivelul socialist a vieții unui 
oraș este o sarcină frumoasă. Aceasta este de altfel și tema romanu
lui la care lucrează în prezent scriitorul Nagy Istvan. Colectivul de 
muncă al lui Dănilă Pop, împreună cu cetățenii orașului, obțin rezul
tate frumoase.

In activitatea sa de președinte al sfatului popular, Pop depune 
eforturi pentru a ridica nivelul de conștiință al oamenilor. Nu toată 
lumea știe să țină pasul cu transformările orașului. La un moment 
dat, Dănilă Pop vede că și soția lui se află printre oamenii rămași în 
urmă. încearcă, de pildă, să-l determine să facă diferite favoruri ru
delor sale, dar rînd pe rînd încercările ei dau greș. Din această cauză, 
între ea și Pop au loc aproape zilnic discuții. Fragmentul pe care îl 
publicăm ilustrează frumoasa comportare morală a lui Dănilă Pop,

— Duc corespondenfa.în pette 600 de 
familii, spune Ion Balcan. Am mulji abo
nați la ziare și reviste. In distanța mea 
am și 180 de pensionari. Încasez abona
mente pentru 720 de aparate de radio și 
televizoare.

de radio și televiziune încă de la începu
tul trimestrului. M-am bucurat, mai ales 
fiindcă e un om ascultat..

o zi de munca 
întrebat pe Ion

la mijlocul lui martie am sfat de 
cu trei factori poștali de la trei 

bucureștene diferite, de vîrste di- 
daf care aveau un semn de ase

mănare pe piept 
în întrecerea socialistă'' 
in ajun.

— Cum se desfășoară 
a unui poștaș ? — l-am 
Balcan de la oficiul 39.

Factorul Ion Balcan, un om tînăr, zvelt, 
cu 'o figură foarte serioasă, surîde.

Pășii factorilor poștali învață noile 
străzi, urcă scări, degetele lor sună pen
tru prima oară la uși în care cheia abia 
s-a răsucit primindu-i pe locatari. Factorii 
poștali îi cunosc îndeaproape pe 
din „distanta" lor (acesta este 
nu lipsit de rezonanfe lirice care se dă 
în poștă suprafeței acoperite de un fac
tor).

Pe 
vorbă 
oficii 
ferite,

— Să presupunem — spuse ea — că 
reușim să facem din Janeta agronom, cum 
spui tu. Dar dacă nu va fi ea, la noi, a- 
tunci neapărat vom avea nevoie de o altă 
fată, in fiecare familie mai bună este ci
neva care dă o mină de ajutor femeilor 
ca mine.

La Oficiul nr. 2 din Banu Manta am 
stat de vorbă cu un veteran al poștei: 
factorul Florea Cîrstescu. Are 58 de ani 
dintre care 38 de poștă! Dar aș vrea să 
am înfăf.ișarea lui la virsta asta I : e 
înalt, puternic, costumul albastru de poș
taș contrastează frumos cu tîmplele albite 
și fata tînără. Vorbește răspicat, atent, cu 
un glas plin,’și toată ființa lui respiră să
nătate. Mersul pe jos, înfruntarea cu
rajoasă a anotimpurilor, a intemperiilor 
'l-au călit.' Pe stradă pășește repede încîf 
e greu să te ții după el. Am făcut îm
preună cu tovarășul Florea Cîrstescu cîie- 
va calcule interesante. In 38 de ani de 
cînd lucrează ca factor a străbătut pe pi
cioare aproape 200 000 kilometri, de cîte- 
va ori lungimea Ecuatorului ! In acest 
timp a împărțit cu mult peste 3 milioane 
de trimiteri ■ poștale. I se pare firesc. îmi 
vorbește cu plăcere despre oamenii din 
distanța lui (e ajci de cinci ani) pe care 
îi cunoaște îndeaproape cu bucuriile, ne
cazurile și preocupările fiecăruia, ca un 
martor discret și afectuos. Și sînt peste 
800 de familii I

în parcul Rahova, la oficiul 25 l-am 
întîlnit pe factorul Preda . Dobre, cel 
de-al treilea din fruntașii pe care mi-am 
propus să vi-i prezint, aflat ca vîrstă în
tre Balcan și Cîrstescu. E de „numai" 18 
ani în poștă! Secretar al organizației de 
bază P.M.R., Preda Dobre se bucură de 
multă stimă între tovarășii săi de muncă. 
Aici lucrează un colectiv foarte sudat,

reproșuri că nu vreau să ajut ru- 
tale. Acum, dacă Janeta a nimerit 
noi, mai degrabă aș ajuta-o să ter- 
școala medie și să se înscrie la a- 

gronomie, să devină un bun agronom în 
satul ei.

— Și dacă nu vrea, pentru că nimic nu 
vrea din ce este în legătură cu învăfă-

— în blocul 3 de pe bulevardul Ma
relui Stadion stau două fetițe, arhîndouă 
în clasa a tr'ia, amîndouă blon
de, Adriana și Mariana. Au abonamente la 
aproape toate revistele pentru copii și 
îmi ațin calea de departe... Tot pe strada 
Gh. Folescu stă un muncitor, un om foar
te simpatic. Are el o ambiție: vrea nea
părat să-i dau scrisoarea în rr/hă, chiar

y./A-y.-.-:
t "■ z l ' ' st ' • ' 7&
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TELEVIZIUNEA
ÎN C U L O R

• DIN TREI IMAGJNI - UNA ® ROLUL GRANULELOR FOS

FORESCENTE • CONFRUNTAREA A TREI SISTEME DE TRANSMISIE

• EXPERIMENTĂRILE AU INTRAT ÎN FAZA FINALĂ

Ideea transmiterii la distanță a 
unor imagini colorate s-a născut mai 
de mult. încă din 1928, la numai trei 
ani după transmiterea primelor ima
gini în mișcare în alb-negru, s-au 
făcut cele dinții demonstrații de te
leviziune în culori, bazate pe legile 
colorimetriei, descoperite cu o sută 
de ani în urmă ; potrivit acestor legi, 
cu ajutorul a trei culori fundamen
tale — roșu, verde și albastru — se 
poate obține aproape orice culoare. 
Imaginea colorată poate fi conside
rată astfel ca fiind formată din su
prapunerea a trei imagini diferite 
de culoare roșie, verde și albastră.

Pentru a transmite la distanță 
asemenea imagini sînt necesare, în 
principiu, trei camere de luat ve
deri, fiecare prevăzută cu un filtru 
care permite trecerea numai a com
ponentelor de culoare roșie, respec
tiv verde și albastru. Cu mijloacele 
tehnice cunoscute în televiziunea 
alb-negru, cele trei semnale prove
nind de la cele trei camere sînt 
transmise simultan la trei receptoa
re cu ecran colorat, obținîndu-se trei 
imagini : una roșie, a doua verde, a 
treia albastră. Folosindu-se dispozi
tive optice speciale, ele sînt din nou 
suprapuse, telespectatorului oferin- 
du-i-se o singură imagine colorată, 
identică cu cea care se afla inițial 
în fața celor trei camere de luat 
vederi. Acest sistem prezintă însă 
neajunsuri evidente : el nu se pre
tează la transmisiuni pe distanțe 
mari deoarece ocupă un domeniu de 
frecvente foarte larg, de trei ori mai 
mare decît al televiziunii alb-ne
gru. Transmiterea semnalelor cu un 
spectru atît de larg ar duce, pe lin
gă complicarea aparaturii de emisie, 
la o micșorare inadmisibilă a posi
bilităților de comunicare prin radio. 
Din această cauză răspîndirea tele
viziunii în culori a fost frînată, în 
timp ce televiziunea alb-negru se 
dezvolta cu pași repezi.

Abia în 1954, după mulți ani de 
cercetări, a fost realizat un sistem 
de televiziune în culori la care spec
trul semnalului în culori nu este 
mai larg decît la televiziunea alb- 
negru, obtinîndu-se totodată compa
tibilitatea celor două sisteme. Adică, 
televizoarele existente pot să recep
ționeze în alb-negru emisiunea colo
rată, iar cele în culori pot recepțio
na și emisiunea în alb-negru.

în noul sistem, cele trei semnale 
ale componentelor de culoare — 
roșu, verde și albastru — nu mai 
sînt transmise ca atare. Ele sînt su
puse unor transformări pe baza că
rora se obțin tot trei informații,, 
însă cu altă structură, și anume : 
un semnal identic cu cel al imaginii 
în alb-negru (care reprezintă suma 
celor trei culori fundamentale) și 
două semnale conținînd numai in
formația asupra culorii. Receptorul 
obișnuit va reda conținutul imaginii, 
în alb-negru, fără a mai utiliza in
formația asupra culorii transmisă în 
așa fel încît să nu tulbure această

imagine. La receptorul în culori 
însă e utilizată această informație 
și, prin efectuarea transformărilor 
inverse celor de la emisie, se obțin 
cele trei semnale — roșu, verde, al
bastru — deci trei imagini colorate 
care, prin suprapunere, redau ima
ginea colorată inițială. în acest sis
tem locul celor trei tuburi de redat 
imagini este luat de un singur tub 
pentru toate cele trei culori funda
mentale. Ecranul tubului pe care se 
reproduce imaginea în culori este al
cătuit dintr-un număr foarte mare 
de granule fosforescente (circa un 
milion), grupate cite trei, fiecare 
granulă din grup corespunzînd unei

care poartă informația asupra cu
lorii poate fi denaturat ușor dacă 
ansamblul lanțului de transmi
sie (radioreleéle, stația de emisie și 
receptorul) nu este reglat perfect. 
Un astfel de reglaj este destul de 
greu de efectuat în exploatarea cu
rentă și, dacă nu este realizat, poa
te duce la redarea denaturată a cu
lorilor imaginii, foarte supărătoare 
în cazul culorilor bine cunoscute 
cum este, de exemplu, culoarea fe
ței unei persoane.

Sistemul SECAM, elaborat în 
Franța, transmite informația asu
pra culorii într-un mod diferit, ast
fel încît ea nu poate fi denaturată

culori fundamentale. în tub, fasci
colul electronic comandat de sem
nalul roșu excită granulele care 
dau lumina roșie ; în mod analog 
excită granulele respective și fasci
colele comandate de semnalele ver
de și albastru. Astfel se obțin pe 
ecran, dintr-o dată, trei imagini co
lorate. Din cauza distanței extrem 
de mici dintre granulele celor trei 
culori, ochiul percepe însă numai o 
singură imagine colorată. Construc
ția acestor tuburi este foarte com
plicată și necesită o execuție de 
înaltă precizie, ceea cè mărește mult 
costul receptorului în culori.

în diferite țări, între care și 
U.R.S.S., continuă cercetările, orga- 
nizîndu-se și emisii experimentale 
destinate publicului. în prezent, pe 
plan internațional se confruntă în
deosebi trei sisteme de televiziune 
realizate în ultimii ani. în S.U.A., 
de pildă, s-a introdus sistemul 
N.T.S.C., care este compatibil cu 
emisiunea alb-negru și dă imagini 
de calitate bună. Acest sistem pre
zintă însă un neajuns : semnalul

ușor în timpul transmisiei. în acest 
sistem, transmiterea semnalului la 
distanță prin radiorelee sau impri
marea acestuia în culori pe bandă 
magnetică nu pune probleme deose
bite față de televiziunea în alb-ne
gru, ceea ce este un mare avantaj, 
în schimb, compatibilitatea lui este 
mai redusă, imaginile emise în cu
lori și obținute la televizoarele alb- 
negru fiind perturbate într-o mă
sură mai mare decît în celălalt 
sistem.

De dată mai recentă, în R. F. Ger
mană a fost realizat un sistem de 
televiziune în culori, denumit P.A.L., 
care are la bază ideile majore ale 
celor două sisteme precedente. Com
patibilitatea acestuia este inferioară 
sistemului american, însă superioa
ră sistemului francez. Pe de altă 
parte, condițiile impuse transmisiei 
și înregistrării pe bandă magnetică 
sînt mai puțin severe decît la pri
mul sistem, dar mai grele decît la 
cel de-al doilea.

Problemele televiziunii în culori 
au fost dezbătute în repetate rînduri

în cadrul Uniunii internaționale de 
telecomunicații (organizație specia
lizată a Națiunilor Unite), în ședințe 
plenare și pe comisii de specialitate, 
în vederea adoptării unui sistem 
unic. Specialiștii din S.U.A. se de
clară satisfăcuți de propriul sistem, 
urmînd ca țările europene să se 
pronunțe pentru unul dintre cele 
trei : N.T.S.C., SECAM sau P.A.L. 
Desigur, adoptarea unui sistem unic 
de către toate țările europene ar în
lesni mult schimbul de programe în
tre ele.

Care este însă sistemul care oferă 
cele mai multe avantaje și merită 
deci să fie adoptat ?

în cursul lunii trecute a avut loc 
la Londra o conferință internaționa
lă la care au participat aproape 100 
de specialiști din 20 de țări, o parte 
dintre aceștia reprezentînd 18 mari 
întreprinderi și două organizații in
ternaționale. Principala problemă a 
constituit-o stabilirea unui sistem 
unic de televiziune în culori pentru 
Europa. Se înțelege că discuțiile au 
relevat avantajele și dezavantajele 
fiecăruia dintre cele trei sisteme. în 
timpul numeroaselor demonstrații 
experimentale s-a constatat că cele 
trei sisteme dau o imagine colora
tă de bună calitate, între ele neexis- 
tînd deosebiri mari. Totuși, unii in
dici calitativi ies în evidență la un 
sistem, alții la celălalt, încît hotărî- 
rea finală va depinde de ponderea 
ce se va acorda diferiților indici.

Specialiștii din unele țări s-au 
pronunțat pentru sistemul N.T.S.C., 
alții au fost de părere că este încă 
prematură alegerea oricăruia dintre 
ele. Punctul de vedere al specialiș
tilor din țara noastră a fost că ex
periențele demonstrative de labora
tor în care s-au simulat unele con
diții reale nu sînt încă suficient de 
concludente pentru stabilirea supe
riorității unui anumit sistem, că ex
perimentările ar trebui continuate în 
condiții reale de lucru, care sînt 
mult mai complexe decît cele de la
borator. După dezbateri, conferința 
a recomandat specialiștilor să con
tinue Cercetările și experiențele 
pînă în primăvara anului 1965, cind 
ar urma să se ia o hotărîre defini
tivă asupra sistemului de televiziu
ne în culori pentru Europa. Care va 
fi acel sistem este greu de prevăzut 
deocamdată deoarece, pe lîngă consi
derente de ordin tehnic se fac resim
țite influențele unor mari întreprin
deri care au investit fonduri impor
tante în producția aparatajului pen
tru televiziunea în culori.

Stabilirea sistemului de televiziu
ne în culori pentru Europa va per
mite industriei europene să-și aducă 
contribuția la scăderea costului noi
lor tipuri de televizoare, ceea ce va 
avea o importanță deosebită pentru 
viitorul televiziunii.

Prof. irig. Alexandru SPÀTARU 
Institutul politehnic 
din București

In interiorul ghețarului subteran Focul viu.

Cu ochü turismului

PEȘTERILE
0 PODOABĂ A MUNȚILOR APUSENI

știa este și Focul vfu / do 
lingă Pietroasa. De unde îi 
vine numele ? Cînd pă
trund prin crăpătura din 
bolta acestei peșteri, razei* 
de soare luminează câ
teva minute coloana i- 
mensă de gheață, dîndii-i 
sclipirea unui adevărat foa 
viu. Cercetătorii susțin că 
peșterile Apusenilor, ca și 
fenomenele carstice de la 
„Cetățile Ponorului", cu un 
portal a cărui înălțime de
pășește 76 metri, datorită 
măreției șl frumuseții* lor, 
sînt printre cele mai, remar
cabile din Europa.

In ultimii ani s-au des
coperit în regiunea Crișana 
peșteri noi la Vadu Crișu- 
lui, Călățele și altele. In 
ele s-au găsit Și vestigii 
ale omului primitiv : vetre 
de foc, unelte și un mor- 
mint din epoca neolitică.

H. GROSU 
coresp. „Scînteli*

In munții Apuseni există 
peste 100 de peșteri, dintre 
care mai bine de 30 se află 
pe teritoriul regiunii Cri- 
șana. Se știe că ‘in peșteri, 
datorită acțiunii apei, care 
dizolvă calcarul, se nasc 
imensele și minunatele for
mațiuni stalactitice și sta- 
lagmitice. Cele mai mari 
formațiuni de acest fel se 
găsesc în peșterile de la 
Măgura și Corbnsca din 
Valea Sighiștelului. în 
peșterile amintite există și o 
ceață neobișnuită. Cel mai 
frecvent viețuitor al pește
rilor este liliacul. în epo
cile de demult, în subtera
nele peșterilor de la On- 
ceasa, Igrița, Meziad a trăit 
ursul de peșteră. în re
giunea Crișana sînt clteva 
peșteri în oare, datorită 
menținerii temperaturii la 
zero și sub zero grade, 
gheața se păstrează per
manent sau se reface pe
riodic, formînd ghețari sub. 
terani. Unul dintre ace-

SFATUL MEDICULUI

Apele minerale

Âș» electronica de calcul și mul Proiestd 
cidotrmi

imuî uriaș

Ultimul interviu al lui Norbert Wiener

Cibernetica se află, împreună cu fizica nucleară, chimia materia
lelor sintetice, teoria motoarelor cu reacție, la temelia actualei revo
luții tehnico-științifice. Apariția ciberneticii a fost pregătită de în
treaga dezvoltare premergătoare a științei și tehnicii, dar abia în 
ultimii 20 de ani ea a devenit o disciplină științifică de sine stătătoare.

Unul dintre fondatorii ciberneticii este dr. Norbert Wiener, savant 
de seamă, profesor de matematică la Institutul de tehnologie din 
Massachusetts (S.U.A.), decedat zilele trecute la Stockholm, în vîrstă 
de 69 de ani. Sînt bine cunoscute cărțile lui „Cibernetica“ (1948). 
„Fostul copil-minune" (1951), „Cibernetica și societatea" (1954), „Sînt 
matematician" (1956) etc. Dr. N. Wiener a contribuit la crearea ciber
neticii prin lucrările sale teoretice în domeniul matematicii, cit și prin 
elaborarea a numeroase probleme aplicative. In încercările lui de a 
aplica teoria ciberneticii la procesele vieții sociale, el a rămas însă 
tributar unor concepții eronate.

Viitorul mașinilor electronice de calcul este tema unui interviu pe 
care dr. Norbert Wiener l-a acordat la sfîrșitul lunii februarie a.c. re
vistei americane „U. S. News and World Report“. Publicăm, intr-o 
formă prescurtată, textul interviului.

„Unii oameni, constată dr. Wie-' 
ner, sînt atît de amețiți de cuvîntul 
„mașină“ încît nu-și mai dau seama 
de ceea ce poate să facă mașina sau 
nu, de ceea ce trebuie sau nu să în
făptuiască ființele omenești. Mașini
le au fost inventate pentru a-i sluji 
pe oameni, dacă omul preferă însă 
eă lase și utilizarea lor la aprecie
rea mașinii (electronice de calcul — 
n. r.) fie din venerație exagerată 
față de ea, fie din nedorința de a 
lua el însuși hotărîri, atunci aceasta 
începe să devină o problemă. 
...Mașina electronică de calcul este 
deosebit de bună în operațiile ra
pide, în a lucra în mod uniform pe 
baza unoi’ date bine prezentate. Ea 
nu se poate compara însă cu ființa 
umană în mînuirea unor date care 
nu au fost bine stabilite. ...Adorato
rii mecanismelor care așteaptă ca 
mașina să facă totul, în timp ce oa
menii să stea cu brațele încrucișate, 
vor trebui să se mai gîndească“.

In prezent, a arătat în continuare 
dr. Wiener, „construim mașini com
plicate și vom construi mașini mult 
mai complicate în următorii cîțiva 
ani. O preocupare principală este 
astăzi miniaturizarea, micșorarea 
părților componente ale mașinii 
electronice de calcul. De unde la 
început o asemenea mașină putea fi 
tot atît de mare ca și Empire State 
Building*), dimensiunile ei pot fi 
reduse acum la proporțiile unei ca
mere foarte mici.

Unul din principalii factori de mi
niaturizare îl constituie introduce
rea de noi tipuri de „memorii" ;

aceste memorii depind de dezvolta
rea fizicii corpului solid, de tran- 
zistori și alte dispozitive asemănă
toare. Aici se naște o întrebare 
interesantă : „Cum se realizează 
memoria în creierul omenesc ?" In 
ultimul an a început să se contu
reze o imagine clară. Memoria 
genetică, adică memoria genelor **) 
noastre, depinde în mare măsură de 
substanțe de tipul acizilor nucleici. 
Anul trecut s-a presupus, pentru 
prima dată, că memoria sistemului 
nervos ar reprezenta ceva asemănă
tor. Presupunerea se bazează pe des
coperirea de substanțe de tipul a- 
cizilor nucleici în creier și pe pro
prietatea lor de a asigura o memo
rie bună. După părerea mea, și nu 
numai a mea, in - următorii 10 ani 
această descoperire va fi pusă la 
dispoziția tehnicii. Cum să realizăm 
aceste „memorii genetice“ și cum să 
le folosim ? — lucrul implică nu
meroase cercetări care nici nu au 
început bine. Unii dintre noi sînt de 
părere, părerile nefiind încă verifi
cate, că în acest scop s-ar putea 
utiliza datele oferite de spectrele 
moleculare specifice. Unii dintre noi 
studiază problema în mod serios“.

La întrebarea dacă mașinile elec
tronice de calcul „gîndesc“, dr. Wie
ner a răspuns că „în momentul de 
față mașinile electronice de calcul 
pot învăța, ele pot învăța să-și îm-

•) Empire State Building, zglrle-nori 
din New York, avtnd 102 etaje.

•• Genele, grupe de molecule cuprinse 
In cromozomi, considerate a fi purtă
toare ale Informației ereditare.

bunătățească propriile performanțe 
pe baza examinării lor. Dacă aceas
ta înseamnă gîndire sau nu este 
(după părerea dr. Wiener — n.r.) o 
problemă de terminologie. Mașina 
care învață este nu numai o mașină 
cu o linie de conduită fixă, care își 
joacă rolul potrivit regulilor care 
i-au fost fixate, ci și care periodic 
sau continuu examinează rezulta
tele propriei sale conduite pentru a 
stabili dacă anumiți parametri ar 
putea fi schimbați în mod avan
tajos".

In legătură cu mașinile care în
vață, dr. Wiener s-a referit la ma
șinile în stare să participe la jocul 
de dame. „Mașina a reușit, după un 
timp, să-și învingă sistematic inven
tatorul, pînă cînd și el a învățat 
ceva mai mult despre acest joc. La 
șah, lucrul este mult mai compli
cat. Mașina va putea juca și șah, 
dar aceasta necesită o muncă mult 
mai amplă..." Va putea mașina să și 
scrie ? „Pe bază de cod, ea va putea 
transcrie texte scrise de mînă sau să 
transforme scrisul de mînă sau de 
tipar în text codificat. Ceva asemă
nător s-a și făcut, graiul poate fi 
transcris în cod".

Mașina de calcul, a spus dr. Wie
ner în continuare, permite omului 
să cuprindă un cîmp tot mai larg 
de activitate. „Omul însă trebuie să 
aibă idei, iar în primul stadiu, cel 
de verificare a ideilor, nu trebuie 
să depindem de mașini... Mașinile de 
calcul ale viitorului vor avea un 
cîmp de activitate foarte vast, ast
fel încît vor putea înfăptui ceea ce 
în mod firesc înfăptuiește creierul 
omenesc“.

La întrebarea dacă mașinile de 
calcul pot fi utilizate pentru luarea 
de hotărîri cu caracter militar, dr. 
Wiener a răspuns că „ele po>t fi fo
losite neînțelept. Programarea ma
șinilor după principiile «jocurilor de 
război», potrivit unor criterii artifi
ciale, este deosebit de periculoasă 
și nu poate aduce nimic bun. Ten
dința în această direcție o consider 
maximum de nebunie".

La ultima întrebare, dacă omul 
schimbă mediul într-o măsură care 
depășește capacitatea lui de adap
tare, dr. Wiener a răspuns că „omul 
schimbă mediul foarte mult și dacă 
face aceasta într-o măsură care de
pășește capacitatea sa o vom afla 
destul de curînd".

Ziarul „Izvestia* din 27 martie rela
tează că la Institutul de cercetări științi
fice pentru aparatură electrofizică din Le
ningrad au fost încheiate lucrările de 
proiectare a celui mai mare ciclofron din 
lume. La acest nou ciclofron se realizează 
variafia az-imutală a cîmpului magnetic și 
reglarea energiei particulelor accelerate. 
Cu ajutorul lui protonii pot fi accelerați la 
oricare nivel al energiei cuprinse între 
7,5—100 milioane electronvoifi. Fizicienii 
au reușit astfel să solufioneze o proble
mă importantă. Pînă în prezent, încer
cările de a accelera particule la energii 
ale protonilor de peste 10 milioane elec- 
tronvolfi nu au dat rezultate, deoarece 
particulele încetau să se accelereze. In 
noua solufie aceasta devine posibil, dato
rită cîmpului magnetic mai complex, care 
crește de la centru la periferie, însă nu 
uniform. In comparație cu alte ciclotroa- 
ne, dimensiunile acceleratorului nu sînt 
prea mari. Pentru verificarea definitivă a 
proiectului, în institut a fost construit un 
model în acfiune.

Este bine știut că apele minerale cons
tituie un izvor de sănătate. Aplicarea 
factorilor naturali în tratamentul unor boli 
cronice durează de atît de multă vreme, 
încît data inițierii unor asemenea trata
mente nu poate fi precizată. In orice caz, 
vechimea terapeuticii balneare este ates
tată încă înainte de era noastră.

Acfiunea terapeutică a apelor minerale 
trebuie studiată în raport cu afecțiunile 
care pot fi tratate cu aceste ape. 
în special beneficiază de tratament 
cu ape minerale unele boli ale organe
lor interne ca bolile tubului digestiv, 
boala ulceroasă în perioada de remisiu- 
ne, boli ale veziculei și căilor biliare, boli 
ale căilor urinare, boli ale căilor respi
ratorii, unele forme de anemie, unele for
me de reumatism, boli ale aparatului lo
comotor și ale sistemului nervos, unele 
boli ale aparatului circulator.

Este vorba deci de foarte numeroase 
și variate afecțiuni în care se pot obfine 
reale foloase în urma unui tratament bal
near. In nici un caz însă nu poate fi vor
ba de tratamentul acestor afecfiuni în pe
rioada lor acută: atunci cura ar putea fi 
chiar nocivă. Indicația de cură balneară 
trebuie dată numai și numai de medic.

Bolile tubului digestiv, care pot be
neficia de un tratament cu ape minerale, 
sînt gasfritele cu secreție gastrică norma
lă crescută sau scăzută, boala ulceroasă, 
în perioada cînd criza acută, dureroasă, 
a bolii a cedat, constipafia cronică, 
Pentru gastrite este foarte indicată sta
țiunea Slănicul Moldovei, unde se găsesc 
izvoare cu ape atît pentru formele cu 
aciditate crescută, cît și pentru cele cu 
aciditate scăzută. La fel, stațiunea Sîn- 
georz din regiunea Cluj. In ambele sta
țiuni se mai pot trata și boli ale ficatului 
și căilor biliare, tulburări intestinale. Mai 
pot fi recomandate stațiunile Olănești, 
Călimănești, Borsec.

După cum se vede, în stațiunile amin
tite mai sus există o mare varietate în 
mineralizarea totală a apelor, ale diver
selor izvoare încît în aceeași sta(iune se 
pot face tratamente pentru afecțiuni oare
cum diferite.

Bolile căilor biliare și ficatului pot fi, 
de asemenea, tratate la Slănic, Sîngeorz,

Călimănești. Bolile de rinichi, în special 
litiaza renală, la Olănești, Călimănești, 
Căciulata, Borsec și altele. In stafiunile 
Olănești și Călimănești se pot trata și u- 
nele boli și intoxicafii profesionale. Bolile 
căilor respiratorii, bronșitele cronice, 
astmul cronic pot fi tratate în stațiuni ca 
Slănic, Govora, Călimănești.

In unele din stațiuni, apa minerală este 
folosită și pentru cure externe în diferite 
afecțiuni articulare, osoase, musculare, ale 
sistemului nervos periferic. în bolile 
cardio-vasculare, de exemplu — mai ales 
în bolile vaselor periferice — se folo
sește cura externă, expunerea la bioxidul 
de carbon care emană din mofete în u- 
nele stațiuni ca Borsec, Buziaș. Pot bene 
ficia de aceste tratamente și unele (orme 
de angină pectorală. Pentru anemii sînt 
indicate stațiuni ca Vatra Dornei, Borsec.

Apele minerale mai pot fi folosite și 
în afara stațiunilor, în tot timpul' anului, 
pentru tratamente, ca ajutoare ale medi
camentelor. Sînt unele ape cu un gust 
deosebit care, datorită conținutului lor 
mineral și mai ales bioxidului de carbon, 
pot fi folosite chiar ca ape de masă. Din 
păcate, în timpul sezonului cald, la multe 
bufete, restaurante sau chioșcuri de răco
ritoare se găsesc ape care au proprietăți 
terapeutice, dar nu pot fi folosite ca ape 
de masă. Se oferă totuși uneori sirop ccr 
apă de Căciulata sau Hebe, ambele sul
furoase și, deci, nepotrivite pentru așa 
ceva. Aș sugera, apoi, ca apele minera
le să fie îmbuteliate și în sticle mai mici 
de 1 litru. Acest lucru este impor
tant mai ales pentru cei care fac cure 
la domiciliu, deoarece după desfacerea 
capsulei și folosirea unei părți din 
conținutul sticlei, restul, care trebuie con
sumat după indicațiile primite la altă oră 
a zilei, își reduce proprietățile îndeosebi 
prin pierderea bioxidului de carbon di
zolvat. O aprovizionare ritmică prin 
rețeaua existentă și prin unele maga
zine specializate ar asigura un consum 
mai ridicat de ape minerale în raport 
cu cerinfele consumatorilor, avînd ca scop 
ușurarea posibilităților de tratament și în 
afara stațiunilor balneare.

Dr. I. VASILIU

— Păi văd că a Ieșit din bala
male...

— Dar ce, dumitale nu ți se în- 
tîmplă ?

— fim pus-o la apă și a ieșit
aproape tot lmprimeul.

—r Așa-1 primăvara, ies... florile 1,

— 60 de zile pentru o pereche de 
pantofi ? 1 ? Nu s-ar putea 25 ?

— Bine, fie și douășclnci rți-1 
încoace.

Desene de RIK AUERBACH

Fotografia de mai sus reprezintă 
„geamandura în derivă", construită 
In S.U.A.. Ea este remorcată la locul 
cercetărilor oceanografice, în pozi
ție orizontală, ca o navă, pentru a 

lua apoi poziție verticală.

U N
(Urmare din pag. IlI-a)

nu-i în stare să înțeleagă nici cele mal 
elementare adevăruri?

Cu aceste întrebări mistuitoare, intră 
din nou îri pat Și Stinse lampă. Nu 
putu să adoarmă. Bănuia că nici so
ția nu doarme. Respirafia și mișcarea ii 
trădau zbuciumul interior. Și, totuși, nu 
putu să se întoarcă spre ea, să o liniș
tească ; simțea parcă lîngă el o femeie 
străină. între ce fèl de oameni a trăit ă- 
ceastă femeie a lui, în timp ce el a fost 
departe, că atît de mult a' început s-o do
mine concepțiile străine, vechi ? Sau eu 
m-am schimbat atît de mult că nu poa’e 
să se acomodeze cu mine ? N-aș putea 
să devin mai altfel, mai elastic, înțele
gător Și răbdător ? In cèle din Urmă, poa
te intr-adevăr vrea să lucreze și de ce 
n-ar încerca cu biblioteca, dacă vrea cu 
tot dinadinsul ? Probabil că s-ar produce 
o schimbare și în concepția ei...

★
Dimineața se sculă înaintea soției, își 

luă hainele pe braf și intră fără zgomot 
în baie. Acolo se îmbrăcă. In vîrful pi
cioarelor, se strecură în bucătărie și își 
pregăti micul dejun. Nici Janeta nu se 
deșteptă. Bău cafeaua cu lapte, rece, și 
plecă de-acasă fără ca cineva să se fi 
trezit. Abia se crăpase de ziuă. Deși ploua 
mărunt, colindă în lung și-n lat tot orașul 
înviorat de cei care se grăbeau spre 
muncă. Se gîndea mereu de ce n-ar spri
jini-o pe soție măcar o dată, așa cum 
dorește ea, dacă din această pricină ni
meni nu ar avea de suferit ?

A intrat în biroul lui cu cei doi stîlpi 
de cireși. Imediat a chemat pe șefa sec
ției personal, tovarășa Azuga.

Ori de cîte ori era chemată, tovarășa 
Azuga aducea, de obicei, cu ea dosare

P 0 s
voluminoase, gafa să scoală din ele ca
racterizările privitoare la capacitățile și 
atitudinile acelor salariafi ai sfatului des
pre care ar fi putui să fie vorba.

Dar Pop îi luă vorba din gură.
— M-ar interesa dacă nu, cumva avem 

un post liber înfr-o bibliotecă din suboi- 
dinea noastră. Cineva, m-a rugat să-l ajut 
să primească un post de bibliotecar.

Femeia, care se așezase în fata lut 
Pop, cunoștea toate posturile și putea să-i 
comunice imediat că nu există nici unui 
liber ; îl trecu însă repede prin minte că 
dacă șeful ei se interesează de un ase
menea lucru dorește, probabil, să pri
mească un răspuns pozitiv. De aceea, lăsă 
să se înfeleagă că trece în revistă situa
ția tuturor bibliotecarilor, și la urmă, ru
șinată, se uită la Pop.

— Nu este, dar dacă e foarte necesar...
Auzind acest răspuns cu două înțele

suri, Pop se făcu roșu lâ fată. Bănuia 
ce-ar urma dacă ar spune că e foarte ne
cesar. Gîndind la acest lucru, sîngele i 
se urcă la cap.

— Am întrebat : există sau nu ? Pen
tru mine contează un da sau un nu.

— lertați-mă, tovarășe președinte, spu
se roșind Azuga. Dacă în acest moment 
nu avem post liber de bibliotecar nu în
seamnă că mîine nu ar putea să existe. 
Am schimba cu plăcere pe unul sau al
tul dintre bibliotecarii noștri, dacă am 
găsi alții mai buni în locul lor.

— Atunci, nu mai are nici un rost dis
cuția — spuse Pop. Pentru că aceea care 
mi s-a adresat și ca începătoare ar fi 
slabă.

— Ah, lipsa de experiență nu contea
ză, dacă de altfel...

— Să lăsăm, nu există nici un „de 
altfel*...

Buzele subțiri și fără culoare ale fe
meii pentru clteva minute păliră și mai

T
tare și și le strînse posomorită. Ii fu ru
șine, crezu că a tăcut o gafă. Trebuie să 
fie foarte necesară angajarea acelei per
soane, dacă chiar președintele intervine 
pentru ea. Cel pu(in dacă ar bănui .des
pre cine e vorba ; ăr face cumva st fie 
pe placul lui Pop. II găse-. tare simpatic 
pentru puritatea lui de pînă acum. Pînă în 
prezent n-a recomandat pe nimenv pen
tru serviciu.

— Aș dori să nu mă înțelegeți greșit, 
tovarășe președinte, își ridica din nou pri
virea cu o îngrijorare rușinoasă. Postu
rile noastre nu sînt legate de persoanele 
care sînt angajate. In fruntea bibliotecii 
orașului de mult căutăm un specialist po
trivit, un bărbat energic.

— V-am spus că nu are rost să mai 
discutăm. Persoană despre care este vor
ba nu numai că e începătoare, dar e și 
femeie... .

Azuga își coborî privirea în hîrtiile ei. 
Adică e femeie — gîndi dezamăgită. Ce 
ar putea să aibă cu ea Pop ? E o simpiă 
cunoștinfă sau rudă ? Altceva nici nu-i 
trecu prin cap. Pe Pop îl vedea ca un om 
atît de destoinic, cinstit, pe care în afară 
de soția lui nu îl interesează altă fe
meie. Alături de o femeie atît de fru
moasă, cum e a lui, ar fi o absurditate 
orice fel de presupunere răutăcioasă. ' 
Bineînțeles că și el e doar om și dacă 
ar vrea să sprijine angajarea unei rude 
sau soția unui prieten, cine ar putea să-l 
condamne?

Toate acestea i-au trecut fulgerător prin 
minte, pentru că nu se putea să nu ob
serve că Pop, agitat, ba chiar tulburat, îi 
ocolește privirea.

Pop, într-adevăr, s-a înfuriat, dar în 
primul rînd pe el însuși. De ce trebuia 
să facă public acest caz ? La ce fel de 
femeie poate să se gîndească acum a- 
ceastă severă tovarășă Azuga ?
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De la un an la altul, bătrînul port 
dunărean își schimbă înfățișarea, 

: devenind mai tînăr și mai frumos, 
întreprinderilor sale moderne, mare
lui șantier al Combinatului siderur
gic aflat în construcție la hotarul 
orașului, li se adaugă noile cartiere 
de locuințe, care conferă pe drept 
cuvînt Galațiului, titlul de oraș aflat 
în plină reconstrucție socialistă. Pe 
harta sa, se înscriu ca prezențe în- 
suflețitoare ale noului, cartierele 
Țiglina, Mazepa, Grădina Publică, 
școlile și unitățile social culturale. 
Numai anul trecut, arhitectura ora
șului s-a îmbogățit cu zeci de 
blocuri, însumînd aproape 3 000 de 
apartamente, cu faleza de pe malul 
iacului Brateș și esplanada cu scara 
sa monumentală spre Dunăre. Au 
fost asfaltate și modernizate străzi 
pe o suprafață de 230 000 m p, s-au 
extins rețelele de iluminat electric 
și cele de apă. Pe străzile și bule
vardele sale, în cartierele de locuin
țe încîntă privirile parcurile și spa
țiile verzi. Sfatul popular orășenesc 
s-a dovedit a fi un bun și harnic 
gospodar, primind un ajutor prețios 
în toate acțiunile întreprinse din 
partea zecilor de mii de cetățeni, 
care, în frunte cu deputății, au efec
tuat muncă patriotică la diferite lu
crări menite să înfrumusețeze orașul.

Ca o încununare a succeselor do- 
bîndite în anul 1963, Galațiului i s-a 
decernat diploma și premiul I pe 
țară în întrecerea patriotică pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor. Adunarea festivă care a 
avut loc ieri în sala Teatrului Mu
zical din localitate a constituit nu 
numai un prilej de firească bucurie 
și mîndrie, de analiză a activităților 
obștești desfășurate în 1963 dar și de

Gherla
în ultimii ani orășelul de pe malul 

Someșului Mic a ieșit din anonimat. 
Cum treci podul de la Băifa, îți apare 
în fa/ă noul său peisaj industrial. Pe 
o șupralajă de mai multe hectare se 
înșiră halele mari ale Combinatului 
de industrializare a lemnului. Peste 
1 400 de localnici lucrează în această 
mare uzină. La mică distantă se află 
întreprinderea „Someșul". Meșterii 
covorari de aici continuă cu succes 
vechi tradiții, produsele lor impunîn- 
du-se atenției cumpărătorilor.

Si în domeniul social-cultural s-au 
obtinut realizări demne de remarcat. 
Celor două școli medii li s-a adăugat, 
nu de mult, încă una nouă, cu 16 săli 
de clasă, laboratoare, ateliere. S-a 
terminat construcția unui cinemato
graf cu 300 de locuri. S-a construit și 

• dat în folosință o policlinică cu 8 sec
ții, încadrată cu personal de specia
litate și înzestrată cu aparatură mo
dernă. ■

Concomitent au avut loc șl prefa
ceri cu, gg^țefj^ț^a^ișiic. Alături de 
casele miet,-eticei 'mult un etaj, s-au 
construit blocuri moderne, cu peste 
200 de apartamente. Alte blocuri sini 
In construcție-în Piața-Gării,

Dar nu..niunal.atît. în ulttmul timp, 
la Gherla-au dost, èxecùtate impor
tante lucrări de canalizare șl de a- 
proyizjonare cu apă. De la un capăt 
la altul al orașului își fac loc neonul, 
străzile asfaltate șl modernizate, 
numeroasele' ‘zone verzi. Rețeaua 
comercială și de deservire s-a 
îmbogățit, la rîndul său, cu riol uni
tăți, iar cele existente au lost moder
nizate. Cele mai multe din realizările 
gospodărești-edilitare au lost înfăp
tuite cu sprijinul larg al maselor de 
cetățeni. Numai anul trecut, cetățenii 
au efectuat prin muncă patriotică 
lucrări a căror valoare s-a ridicat la 
peste 2 700 000 lei. Pe canalul Morii

Comenzile pentru marile șantiere 
și răspunderea întreprinderilor furnizoare
(Urmare din pag. I-a)

care acționează pentru învingerea di
ficultăților ce apar pe parcurs. La 
Uzina de construcții metalice și ma
șini agricole din Bocșa, neprimirea 
la timp a unor materiale nu duce la 
întîrzierea fabricației la o anumită 
comandă, ci, în legătură directă și 
continuă cu beneficiarul și proiec
tantul, se caută soluții de înlocuire 
cu alte sortimente de materiale exis
tente, în condițiile asigurării calității 
prevăzute în documentațiile tehnice.

Trebuie combătută practica acelor 
întreprinderi care întocmesc progra
mele de producție în secții pornind 
de la premiza asigurării cu ușurință 
a planului valoric, neglijînd obliga
țiile contractpale. Mai trebuie adău
gat că uneori nerespeçtarea grafice
lor de livrări se datorește și ușurin
ței cu care se contractează comenzile 
fără o verificare amănunțită a docu
mentației. Sînt și cazuri cînd de-abia 
la lansarea în fabricație a unei co
menzi se constată că respectarea ter
menului contractat e condiționată de 
obținerea anumitor materiale sau a- 
parataje. De aici trebuie trasă con
cluzia că atenția și răspunderea pen
tru respectarea obligațiilor contrac
tuale încep chiar cu angajarea co
menzii.

Ce măsuri a luat ministerul 
ca marile șantiere care 
au sarcini deosebite în acest 
an să primească la timp uti
lajele și instalațiile produse 
de întreprinderile ce aparțin 
de industria construcțiilor de 
mașini ?

Trăgînd învățăminte din expe
riența de pînă acum, anul acesta s-a 
trecut la întocmirea de grafice de 
livrare detaliate pe uzine furnizoare,

In noul cartier Țiglina

noi angajamente pentru ca Galațiul 
să se transforme necontenit.

Pentru munca plină de abnegație 
depusă anul trecut un număr de 
130 de. deputați și cetățeni au fost 
distinși cu insigna de fruntași în 
gospodărirea și înfrumusețarea ora
șelor.

în 1964 Galațiul își va întregi an
samblurile arhitectonice cu noi 
blocuri de locuințe, însumînd 2 600 
de apartamente, cu trei școli și noi 

Aici scuarul, dincoace o plantație de pomi... Istrate Constantin, președin
tele Sfatului popular Gherla, se consultă cu deputății asupra acțiunilor 

de înfrumusețare a orașului.

s-au executat taluzărl șl consolidări 
de maluri pe o suprafață de 16 000 
m p, la școala cea nouă s-au făcut a- 
menajările exterioare ; sute de cetă
țeni au lucrat la crearea irontulul de 
lucru pentru noile construcții.

Grija pentru amenajarea de spații 
verzi, pentru înfrumusețarea șl pe a- 
ceastă cale a orașului, este prezentă 
atît la gospodarii săi, cit și la cetă
țeni. în pădurea de la marginea loca
lității, unde se amenajează un mare 
parc, s-au plantat puieti de rășinoase 
și foioase pe 34 de hectare, iar cele
lalte zone verzi și locuri de recreare 
pentru copii s-au extins cu mii de 
metri pătrafi. Aproape fiecare cetă

șantiere și produse. După ce sînt puse 
de acord cu conducerea ministeru
lui sub îndrumarea căruia se află 
șantierele respective, aceste grafice 
devin obligatorii atît pentru uzinele 
noastre cît și pentru beneficiar. 
Graficele sînt urmărite de către 
responsabili din direcțiile generale 
ale ministerului nostru șj analizate 
periodic cu organele corespunzătoare 
din celelalte ministere. Un bun 
exemplu îl constituie graficele stabi
lite între Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei pri
vind eșalonarea livrărilor lunare a 
utilajelor tehnologice, construcțiilor 
metalice și podurilor rulante.

Deosebit de eficace și de un mare 
ajutor s-au dovedit analizele făcute 
în ultima vreme pe marile șantiere 
ale combinatelor chimice aflate în 
construcție, la care participă bene
ficiarii de investiții, constructorii, 
precum și reprezentanți ai întreprin
derilor furnizoare. Cu acest prilej 
se examinează mersul lucrărilor, 
realizarea graficelor de livrări de 
utilaje tehnologice și construcții me
talice și se stabilesc în comun mă
suri care să asigure grăbirea execu
ției. Spre exemplu, la o asemenea 
analiză de la începutul acestei luni 
pe șantierul Combinatului chimic de 
la Craiova a reieșit că sînt condiții 
nu numai pentru respectarea terme
nelor contractuale, dar și pentru 
scurtarea lor la 9 poziții cu 1—3 
luni.

Este de menționat însă că pentru 
asigurarea în termen a utilajelor, 
construcțiilor metalice etc., o răspun
dere importantă au și beneficiarii 
de investiții, care au datoria să pre
dea documentația tehnică la timp și 
complet clarificată și să încheie din 
vreme contractele. Cu prilejul ana
lizei de la șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chimice de la

complexe comerciale, un cinemato
graf modern în cartierul Țiglina. 
Grădinilor și spațiilor verzi li se vor 
adăuga noi podoabe : sute de mii de 
arbori și trandafiri, milioane de 
flori pe Calea Prutului și în tinerele 
cartiere. Iată așadar un bogat cîmp 
de activitate, de manifestare a ini
țiativei și spiritului gospodăresc 
pentru sfatul popular, pentru depu
tați și comitetele de stradă și 
blocuri, pentru masa cetățenilor.

țean al Gherlei a sădit un pom sau 
un arbore ornamental. Alteori, spriji
nul cetăfenilor se simte șl în aseme
nea acțiuni ca întreținerea blocurilor 
și a spatiilor verzi din jurul acestora. 
Pentru toate aceste înfăptuiri, ieri, în 
cadrul unei adunări s-a înmînat di
ploma de oraș lruntaș pe țară (locul 
III) în întrecerea patriotică pentru 
buna gospodărire șl înfrumusețare a 
orașelor pe anul 1963. Cu același pri
lej, 50 de cetățeni și deputați au pri
mit insigna „Fruntaș în gospodărirea 
orașului".

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

Turnu Măgurele, a reieșit că era 
prevăzută livrarea a 6 reactoare cu 
agitator în luna martie a. c„ deși 
comanda a fost prezentată abia la 
22 ianuarie. Asemenea cazuri pot și 
trebuie să fie înlăturate de către be
neficiarii de investiții. Să se țină 
seama de faptul că întreprinderile 
au nevoie de o anumită perioadă de 
timp pentru a pregăti și executa co
respunzător fiecare comandă.

Ar fi de dorit, totodată, ca minis
terele beneficiare de investiții și în
deosebi Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, să eșaloneze cere
rile de utilaje și în funcție de posi
bilitățile uzinelor constructoare de 
mașini pentru a nu se supraîncărca 
întreprinderile în primul semestru.

în scopul asigurării metalului în 
sortimentele necesare executării în 
termen a comenzilor de utilaje 
tehnologice și construcții metalice, 
ministerul nostru a luat măsura ca 
pentru marile șantiere repartițiile 
de metal să se dea cu destinație pre
cisă și să fie urmărite în mod spe
cial. Un sprijin mare în această pri
vință poate da și Ministerul Indus
triei Metalurgice prin livrarea lami
natelor pe calități și dimensiuni, în 
strictă concordanță cu eșalonarea 
lunară stabilită- de comun acord.

în încheiere, țin să arăt că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din uzinele constructoare de mașini 
și lucrătorii din aparatul central al 
ministerului simt întreaga răspun
dere ce le revine în livrarea către 
șantiere a utilajelor și construcțiilor 
metalice, în concordanță cu grafi
cele stabilite și la un nivel tehnic și 
calitativ ridicat. Ei vor depune toate 
eforturile pentru a întîmpina cu 
realizări însemnate cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei noas
tre.

Delegația ML A. N. a fost primită 
de premierul japonez

GENEVA: Dineu oferit de șeful 
delegației R. P. Romine

TOKIO 27 (Agerpres). — în cursul 
zilei de 26 martie delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
condusă de acad. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședintele M.A.N., care face o 
vizită oficială în Japonia la invita
ția Camerei Reprezentanților a Die
tei japoneze, a fost primită de Naka 
Funada, președintele Camerei repre
zentanților, și de Yuzo Shigemune, 
președintele Camerei consilierilor. 
Au participat, de asemenea, vicepre
ședinți ai celor două Camere ale 
parlamentului japonez, deputați. în 
cadrul acestor întîlniri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, ambele părți și-au exprimat con
vingerea că vizita delegației M.A.N., 
în Japonia, ca și vizita în R. P. Ro- 
mînă a delegației Dietei japoneze din 
1963, vor contribui la dezvoltarea 
legăturilor reciproc avantajoase din
tre R. P. Romînă și Japonia.

Tot la 26 martie delegația a fost 
primită de către Hayato Ikeda, pri
mul ministru al Japoniei, cu care 
prilej a avut loc un schimb util de 
vederi în probleme privind relațiile 
dintre cele două țări. Primul minis
tru japonez a arătat că dezvoltarea 
economică a Japoniei și Romîniei 
permite lărgirea schimburilor co
merciale dintre cele două țări. Vi
zita în Japonia a delegației econo
mice guvernamentale a R. P. Ro
mîne condusă de Al. Bîrlădeanu,

Congresul Uniunii arhitecților 
din Cehoslovacia
Cuvîntarea tovarășului A. Novotny

PR AGA 27 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția C.T.K., luînd 
cuvîntul la cel de-al II-lea Congres 
al Uniunii arhitecților din Ceho
slovacia, A. Novotny, președintele 
R.S. Cehoslovace, a declarat că spri
jinul acordat dezvoltării arhitecturii, 
constituie „o parte integrantă a 
programului nostru, a politicii noa
stre“. Vorbitorul a arătat că în pe
rioada de după anul 1945, a fost de
pusă o muncă uriașă de care poporul 
cehoslovac are pe deplin dreptul să 
se mîndrească. Economia națională a 
Cehoslovaciei, în care rolul princi
pal îl are industria, dispune de un 
potențial dezvoltat. „In ultimii ani, 
a spus Novotny, în țara noastră s-a

Conjunctura economică din Italia
Președintele Consiliului de miniștri al 

Italiei, Aldo Moro, releva nu de mult în 
cedrul unul discurs televizat: „Italia trece 
printr-un moment delicat, un moment di
ficil. Acesta se caracterizează prin mobi
litatea prefurilor, prin dezechilibrul ba- 
lanjel de plăți, prin insuficienta globali 
a produejiei nationale, prin scăderea ca
pacității de concurentă la export. Resur
sele noastre sînt astăzi insuficiente pentru 
a face fa(ă tuturor cerințelor". Situația 
economică șl financiară din Italia consti
tuie In ultimul timp obiectul a numeroasa 
comentarii.

Intr-o corespondenjă din Roma, ziarul 
„LE MONDE" se referă la unul dintre cele 
mai recente fapte care „vin să coloreze 
problemele de ordin politic, economic, 
social și financiar actuale în Italia. Pri
mul dintre aceste fapte este că firma 
Fiat din Torino a redus orarul de mun
că în uzinele sale de la 48 la 44 de ore 
pe săptămină. Această măsură afectează 
50 000 de muncitori. Motivul acestei re
duceri este evident : pentru a ușura bu
getul său slăbit, guvernul a mărit în pro
porții considerabile impozitele, lovind în 
vînzarea automobilelor noi și ureînd pre
țul litrului de benzină ordinară de la 96 
de lire la 110 lire. Numaidecît, inevita

Lupta pentru putere la Ryad
Conflictul dintre regele Saud și pri

mul ministru Feysal al Arabiei Saudite, a 
fost pentru a doua oară obiectul dezba
terii in adunarea șeicilor — cea mai 
înaltă autoritate constitutionals din (ară. 
In legătură cu diferendul dintre cei doi 
revista americană „NEWSWEEK" scrie:

„Prin capitala Arabiei Saudite, Ryad, 
trec două bulevarde paralele care poartă 
numele celor mai importanți oameni din 
țară : regele Saud și prințul Feysal. Saud 
și Feysal sînt frați, fii ai regelui Ibn Saud. 
Dar, la fel ca și bulevardele care le 
poartă numele, cei doi oameni nu se în- 
tîlnesc niciodată. Saud și Feysal au deve
nit vrăjmași și lupta lor pentru putere a 
paralizat guvernarea în această țară bo
gată în petrol.

Cînd Ibn Saud-tatăl se afla pe patul 
de moarte, Feysal a jurat să nu-și tră
deze niciodată fratele. Dar, cu cinci ani 
mai tîrziu guvernarea țării a fost trecută 
treptat în mîinile sale, Saud însă nu a 
renunțat la tron și, în toamna trecută,

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

La „Sportcsarnok“ din Budapesta 
au început vineri campionatele mon
diale de scrimă pentru tineret. Pro
ba de floretă a fost cîștigată de 
austriacul Losert care a totalizat 3 
victorii. El a fost urmat în clasa
ment de Simonov (U.R.S.S.) — 2 vic
torii și Noel (Franța) 1 victorie. 
Dintre concurenții romîni cea mai 
frumoasă comportare a avut-o Țiu. 
care în semifinale a pierdut după 
baraj meciul cu Losert. Astăzi se 
dispută proba feminină de floretă, 
țara noastră fiind reprezentată de 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și vizita în R. P. Romînă a 
delegației economice japoneze au 
constituit un bun început pentru in
tensificarea acestor schimburi, a 
subliniat el.

Delegația M.A.N. a fost primită a- 
poi de Masayoshi Ohira, ministrul 
afacerilor externe al Japoniei. în 
schimbul de vederi ce a avut loc, 
ambele părți s-au pronunțat în fa
voarea dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, îndeosebi în dome
niul economic și cultural-științific.

în aceeași zi Asociația de priete
nie Japonia-Romînia a oferit în cin
stea delegației o masă prietenească.

în seara zilei de 26 martie, la re
ședința oficială a președintelui Ca
merei reprezentanților a Dietei ja
poneze, Naka Funada, a avut loc un 
dineu la care au participat condu
cerea celor două camere ale parla
mentului, deputați și reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
Japoniei. în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Naka Funada a scos în evi
dență dorința sinceră a părții japo
neze de a întări prietenia între cele 
două țări ca o contribuție la cauza 
păcii în lume și la o mai bună în
țelegere între popoare.

în răspunsul său, acad. Șt. S. Ni
colau a subliniat dorința sinceră a 
Romîniei de a întări în continuare 
relațiile dintre cele două țări.

construit foarte mult, deși nu se 
poate să nu se vadă că creșterea ra
pidă a volumului construcțiilor ca
pitale, îndeosebi în ultimul timp a 
ridicat o serie de probleme pe care 
nu am reușit să le rezolvăm întot
deauna“. Președintele R. S. Ceho
slovace a criticat construcțiile de lo
cuințe existente, care, de multe ori, 
în ciuda solidității, nu corespund 
concepției modului de viață socialist 
din cauza monotoniei și a nefinisării. 
Intenționăm, a spus el, să creăm 
pentru arhitectura noastră toate con
dițiile pentru ca pe baza fondurilor 
alocate să realizăm construcțiile care 
corespund dezvoltării arhitecturii 
mondiale.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

bil, piafa automobilelor a suferit o netă 
contractare. Firmele interesate se găsesc 
In obligafia de a reduce cheltuielile lor 
și, în primul rînd, de a scădea prețul 
manoperei.

Fiat nu prevede pentru moment con
cedierea-unei părți a personalului său, 
dar posibilitatea șomajului într-un viitor 
apropiat este evidentă. Și cum Fiat 
este stîlpul industriei în Italia, toată mun
citorimea este în fierbere. Spectrul șo
majului inspiră teama peste tot și în nici 
o parte a Europei atît ca în Itaiia, unde 
acest fenomen a avut timp îndelungat un 
caracter endemic și unde, cu tot „mira
colul", el afectează încă 600 000 de per
soane după statisticile oficiale — și mai 
mult de un milion potrivit sindicatelor. 
Initiative uzinelor Fiat va fi urmată, se a- 
nunfă, la Lancia. Ea este acum urmată și 
în sectorul electromagneticii. Mișcarea, 
abia schijatä, aruncă nenumărate familii 
în neliniștea pîinii zilnice.

Pentru a calma emofia populară — și 
a bursei — guvernul a hotărît să facă un 
pas înapoi. Trei zile după ce a decreîal 
noile taxe, el le-a micșorat într-o pro
porție care oscilează în mare între 10 și 
40 la sută. Dar, circumstanța agravantă, 
hotărîrea uzinelor Fiat a intervenit a 
doua zi după această reducere".

după un „exil" pe care și l-a impus el 
însuși, în locurile cele mai renumite ale 
Europei, s-a întors acasă pentru a se 
reinstala în luxosul palat Nassiriyah a că
rui construcție a costat 40 milioane de 
dolari. El dispune aici de bazine de înot, 
grajduri, precum și de 2 500 de slugi. 
Deasupra porții principale strălucește in
scripția de neon : „Nassiriyah Palace, re
ședința regelui Ibn Saud întîi". Se înțe
lege că Saud domnește, dar nu guver
nează.

Dar, în noiembrie trecut, după ce și-a 
aruncat ochii asupra bugetului anual al 
lui Feysal, el a tresărit. Se tăia masiv din 
cheltuielile regale. îndemnat de fiii săi, 
care au fost înlăturați de Feysal din po
zițiile forte pe care ie ocupau, regele 
Saud a refuzat să semneze bugetul. Cînd 
Feysal a amenințat că îl va semna el în
suși, Saud a capitulat repede. Dar, înda
tă după asta, monarhul înfuriat a pornit 
în călătorie prin țară în speranța de a 
cîștiga un sprijin popular pentru tron.

Marina Stanca, Ecaterina Iencic și 
Ileana Ghiulai.

TURUL CICLIST AL TUNISIEI
Turul ciclist al Tunisiei a conti

nuat vineri cu desfășurarea etapei 
a 5-a; El Draham-Bone (135 km). 
Victoria a fost decisă la sprintul fi
nal. A cîștigat francezul Lemeteyer 
cronometrat în 4h 21’12”, urmat de 
Buzke (R.D.G.), Desvages (Franța). 
Aimar (Franța), Kazmierczak 
(R.D.G.) și Chappe (Franța), toți în 
același timp cu învingătorul. După 
3’ a sosit grosul plutonului condus 
de Pingel (R.D.G.) și Petersson 
(Suedia) purtătorul tricoului galben.

La sfîrșit de săptămînă

Calendar competițional
BASCHET. Campionatul republican de 

baschet programează sîmbătă în sala Di
namo, cu începere dé la ora 17, meciurile: 
Mătasea Dudești—S.S.E. Constanta (f) ; 
Progresul—Farul Constanta (m) ; Știința— 
Crișana Oradea (f). Duminică de la ora 8 
în sala Floreasca au loc o serie de meciuri 
atractive : I.C.F.—Știința Timișoara (f) ; 
Voinfa—Rapid (f) ; Rapid—Dinamo Oradea 
(m), precum și derbiul Steaua—Dinamo 
București.

BOX. Pugiliștii selecționați în lotul olim
pic își continuă pregătirile evoluînd astă- 
seară, de la ora 19, în cadrul unei reuniuni 
de verificare care va avea loc în sala spor
turilor Floreasca. Vor urca treptele ringului

C. Ciucă (muscă), N. Puiu (cocoș), C. Bu- 
zuliuc (pană), FI. Pătrașcu (semiușoară), 
I. Mihalik (ușoară), C. Niculescu (semimii- 
locie), H. Loew (mijlocie-mică), I. Monea 
(mijlocie) și alții.

RUGBI. Astăzi, pe terenul Unirea, în 
cadrul campionatului republican de rugbi, 
echipa Unirea va întîlni formația Gloria. 
'#>cul începe la ora 16,30. Duminică, tere
nul din Parcul Copilului va găzdui cu în
cepere de la ora 9,30, alte două întîlniri 
contînd pentru campionat : Steaua—Știința 
Cluj și Grivita roșie—Știința Timișoara. în 
provincie se dispută partidele : Știința Pe- 
troșeni—Dinamo; C.S.M.S.-Iași—Progresul : 
Ancora Galati —Rulmentul.

GENEVA 27 (De la trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea) : în seara 
zilei de 26 martie, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, șeful delegației R. P. Romîne 
la Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, de la Ge
neva, a oferit un dineu la care au 
participat Philippe de Seynes, ad
junct al secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele economice

Plenara C. C. 
al P. C. Francez

PARIS 27 (Agerpres). — între 25 
și 26 martie în suburbia pariziană 
Ivry a avut loc o Plenară a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Francez. Plenara a ascultat raportul 
„învățămintele alegerilor cantonale 
și sarcinile partidului“, prezentat de 
Etienne Fajon, membru în Biroul 
Politic al P.C. Francez, și comuni
carea „Situația din mișcarea comu
nistă internațională“, prezentată de 
Raymond Guyot, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Francez.

Luînd cuvîntul în cadrul Plena
rei, Maurice Thorez, secretar gene
ral al P.C. Francez a subliniat suc
cesul obținut de forțele democratice 
în alegerile cantonale din Franța și 
progresul realizat cu acest prilej pe 
calea unității forțelor republicane.

Plenara C.C. al P.C. Francez a 
aprobat cele două documente.

„Vnukovo-!“ noua aerogara a Moscovei
Vineri și-a deschis porțile noul 

aeroport „Vnukovo-1“ din Moscova. 
După cum relatează ziarul „Pravda“, 
în vasta clădire din beton, sticlă, 
marmură și aluminiu pot fi deserviți 
peste 1500 de pasageri pe oră. Pri
mii călători au pășit în sala de aș
teptare spațioasă, frumos mobilată 
și cu un colorit care încîntă privirea. 
Tavanele suspendate, cu instalații

Ziarul „FINANCIAL TIMES" încearcă să 
dea următoarea explicație fenomenelor 
economico-sociale actuale : „Italia este o 
jară al cărui miracol economic postbelic 
n-a fost, din păcate, însoțit de un pro
gres comparabil în domeniul politic. 
Cauzele sînt adînci. „Miracolul” s-a ba
zat pe un spirit de întreprindere dinamică 
extrem de remuneratorie — proporția 
venitului în Italia, provenit din impo
zite directe asupra sociefăfilor și persoa
nelor, este mult mai scăzută decît în ori
care altă fără mare europeană — înso
țit de o mînă de lucru ieftină și elastică. 
O astfel de combinație, în ciuda succe
sului ei din punct de vedere pur econo
mic, creează încordări, inegalitate fla
grantă a veniturilor, dezrădăcinarea fami
liilor, sărăcie agricolă. Neputin|a de a stă- 
pîni aceste încordări ar putea transforma 
o criză economică normală înfr-o situa
ție cu o semnificație politică periculoasă.

Încordările economico-sociale își gă
sesc expresia în procesul politic. Oame
nilor de afaceri care au obținut foarte 
bune rezultate în ultimii zece ani, nu le 
place ceea ce se încearcă acum — un 
guvern de centru sfînga cu o gamă tot 
mai largă de controale în domeniul eco
nomic și financiar.

Astfel, reacția Italiei la prima sa criză 
postbelică importantă este indisolubil le
gată de evoluția centrului stingă... Pre

Acfionînd mai rapid, sprijinitorii lui 
Feysal au lămurit pe funcționarii locali că 
-u trebuie să facă agitație în jurul vizi
tei regelui și au rupt ghirlandele și arcu
rile de triumf ridicate în cinstea vizitei 
monarhului la Djidda, Medina și Mecca, 

înfuriat mai mult ca oricînd, Saud a 
contramandat vizita și s-a reîntors la palat. 
Apoi, după ce garda regală din 1 500 oa
meni cu berete roșii și-a îndreptat puști
le fără recul asupra palatului din apro
piere al lui Feysal, Saud a pus fratelui 
său un ultimatum : retrage-te sau vei su
feri consecințele. Feysal a ignorai mesa
jul — înfr-o ședință nocturnă a cabine
tului și-a dat seama că are de partea sa 
majoritatea prinților și a armatei. Ver
dictul cabinetului a fost : Saud trebuie să 
plece. Problema era însă : cum ? Cei mai 
tineri cereau o intervenție armată. Dar 
prevăzătorul Feysal a refuzat. El a reche
mat armata pe care ministrul apărării a 
plasat-o în apropierea palatului Nassi
riyah. A doua zi, regele însuși și-a retras 
garda în incinta palatului. Pericolul unei 
lupte deschise trecuse, dar situația ră- 
mînea nerezolvată.

Feysal încearcă să conducă guvernul 

și sociale, Bernardo Mattarella, mi
nistrul comerțului cu străinătatea al 
Italiei, Gheorghios Melas, ministrul 
comerțului al Greciei, și alte persoa
ne oficiale. Din partea delegației 
R. P. Romîne, au participat Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale. Dineul s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

Delegație a P.C. Japonez 
în R. P. D. Coreeană

PEKIN 27 (Agerpres).— China 
Nouă transmite : în dimineața de 27 
martie, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ja
ponia condusă de S. Hakamada, 
membru în prezidiul Și în secreta
riatul Comitetului Central, care a 
dus zilele trecute tratative cu o de
legație a P.C. Chinez, a părăsit ora
șul Pekin pentru a face o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană. După 
această vizită, delegația se va înapoia 
în China.

0 delegație iugoslavă 
vizitează Algeria

BELGRAD 27 (Agerpres). — Ö 
delegație guvernamentală și de 
partid iugoslavă condusă de Mialko 
Todorovici, vicepreședinte al Scup- 
știnei Federative și membru al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia a plecat vineri spre Alger. 
Delegația va face o vizită în Alge
ria la invitația Frontului de elibe
rare națională din această țară.

pentru absorbția sunetelor, reduc în 
mod simțitor zgomotul din clădire. 
Toate operațiile de transportare a 
bagajelor au fost mecanizate, efec- 
tuîndu-se cu ajutorul transportoare
lor, paturilor cu role și al electro
carelor. în acest an relatează presa 
sovietică, vor fi inaugurate și alte 
construcții de acest gen.

siunea exercitată de cercurile de afacerj 
asupra centrului stînga este serioasă. 
Centrul stînga are o situație precară; o 
opoziție unită din partea cercurilor da 
afaceri l-ar putea face aproape inefi
cient, dar cercurile de afaceri nu au ni
mic potrivit cu ca'e l-ar putea înlocui. 
Problemele implicate sînt mari. încrede
rea italiană, apărarea mediteraneană și 
dorința Pieței comune de a rezolva pro
blemele politice ale unui comerț mai li
ber sînt puse la încercare".

Referitor la aceasta, ziarul „SÜDDEUT
SCHE ZEITUNG" scrie: „După cum s-a a- 
nunțat, între Italia și S.U.A. a fost înche
iat un nou acord de credite. Pentru spri
jinirea valutei și combaterea greutăților 
sale conjuncfurale, Italia primește un nou 
împrumut, nelimitat în timp, de un mi
liard de dolari, precum și un credit su
plimentar de 250 de milioane de dolari 
„Acest credit, în dolari, a evitat deo
camdată devalorizarea lirei, deși s-ar pu
tea ca în toamna acestui an să apară din 
nou problema unei schimbări a actualei 
corelații monetare. înainte de toate însă, 
prin această măsură de ajutorare, neobiș
nuit de rapidă și de eficientă, a fost aco
perit deficitul așteptat în balanța comer
cială pentru anul curent, astfel ineît re
zervele valutare pot rămîne neatinse. în
grădirea pericolului unei inflații și mai 
mari în Italia slujește și stabilității tutu
ror celorlalte valute occidentale".

fără aprobarea regelui. Iar Saud stă îm
bufnat în palatul bogat împodobit".

★
Vineri, agenția France Presse a 

transmis extrase din articolul publi
cat de ziarul „AL HAYAT“ deosebit 
de bine informat în privința aface
rilor saudite, care relatează :

„Emirul Feysal a fost confirmat în 
funcțiile sale de prim-ministru, gar
da regală a fost încorporată în ar
mata regulată saudită și pusă sub 
ordinele guvernului. Regele Saud își 
păstrează tronul, dar toate împuter
nicirile regale sînt încredințate emi
rului Feysal, prinț moștenitor și 
prim ministru. Unul din fiii regelui, 
emirul Mohamed Ben Saud. ținut 
responsabil pentru ultima criză, va 
trebui să facă., o lungă călătorie în 
străinătate... Acestea sînt hotărîrile 
luate de adunarea șeicilor și de con
siliul. familiei regale saudite“. Tot
odată se subliniază faptul că „să
nătatea regelui Saud cere din ce în 
ce mai mult menajamente și se pre
vede că el va putea fi. de asemenea, 
silit să plece în Europa în cursul 
verii“.
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Masive demonstrații
în întreaga Coree de sud

La Seul, in timpul demonstrațiilor

Raport către Consiliul de Securitate 
asupra situației din Cipru
• Forța O.N.U. și-a preluat obligațiile de menținere a ordinei 
® Mediatorul va sosi marți in insulă

NEW YORK 27 (Agerpres).— In
tr-un raport înaintat Consiliului de 
Securitate în legătură cu situația din 
Cipru, secretarul general al O.N.U., 
declară că forța O.N.U. care înce- 
pînd de vineri a intrat în stadiul 
operativ, trebuie să se bucure de co
laborarea deplină a guvernului ci
priot, a celor două comunități și a 
tuturor autorităților.

Secretarul general al O.N.U. anun
ță că l-a autorizat pe comandantul 
forței O.N.U., generalul indian 
Gyani, să stabilească contactele pe 
care le va considera necesare pentru 
a asigura funcționarea Unităților în 
subordine. Semnalînd că în Cipru 
situația este mai calmă, U Thant a- 
rată : „Sper că actuala ameliorare 
poate fi interpretată ca un indiciu 
că cele două comunități intenționea-

PRESA INTERNAȚIONALĂ
DESPRE EVENIMENTELE ZILEI
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zi să dea dovadă de moderație, 
cooperare cu O.N.U. în eforturile 
restabilire a păcii și a condițiilor 
normale de viață, abținîndu-se de la 
orice acțiuni care ar putea agrava 
situația“.

Mediatorul O.N.U., S. Tuomioja, 
după întrevederile pe care le va avea 
cu U Thant la New York, va sosi 
marți în Cipru. Din Nicosia se a- 
nunță că în zorii zilei de vineri, forța 
Q.N.U. — în cadrul căreia unităților 
canadiene li s-au alăturat militari 
suedezi și finlandezi — și-a preluat 
obligațiile de menținere a ordinei. 
Generalul englez Carver a anunțat 
că o parte a trupelor de sub coman
da sa au fost puse la dispoziția 
O.N.U., adăugind că unitățile gre
cești și turcești din Cipru vor fi în
locuite cu unități ale forței O.N.U.

w

muncitorilor englezi
? A 
î- ■

O moțiune a sudiștilor respinsă 
în Senatul S. U. A.

SEUL 27 (Agerpres). — Vineri di- 
; mineața pe străzile Seulului precum 

și în alte cîteva orașe importante 
ale Coreei de sud, 20 000 de stu- 
denți au ieșit din nou să demonstre
ze împotriva tratativelor de la To- 

I kio pentru așa-zisa „normalizare“ a 
relațiilor japono-sud-coreene. La 
Seul 5 000 de studenți s-au îndrep
tat spre sediul Adunării Naționale, 
scandînd lozinci prin care cereau 
încetarea negocierilor de la Tokio. 
Sub presiunea uriașelor demonstra-

ții care au cuprins aproape întreaga 
Coree de sud, Adunarea Națională a 
adoptat în unanimitate o moțiune 
privitoare la suspendarea negocieri
lor de la Tokio atît timp cît Japo
nia nu va respecta limitele apelor 
de pescuit sud-coreene. în aceeași 
zi, președintele Pak Cijan Hi i-a or
donat lui Kim Chong Pil, .colabora
torul său apropiat, să se reîntoarcă 
urgent de la Tokio, unde fusese tri
mis pentru a negocia cu oficialitățile 
japoneze.

Senatorii din Sud anunță că 
vor continua tactica „filibuste- 

rismului"

RELUAREA OSTILITĂȚILOR S0MAL0- ETIOPIENE
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 

împăratul Haile Selassie al Etiopiei 
a adresat mai multor șefi de state 
africane, inclusiv lui Ibrahim Ab- 
boud, președintele Sudanului, care 
și-a oferit bunele oficii în soluționa
rea conflictului de frontieră dintre 
Etiopia și Somalia, mesaje în care îi 
informează că, în timp ce la Khar
tum au loc tratative între delegațiile 
celor două țări, pentru a se ajunge la

o soluție, la frontieră au reînceput 
ciocniri militare violente. El acuză 
trupele somaleze de a fi deschis pri
mele focul. în același timp, ministrul 
de externe etiopian i-a primit joi pe 
diplomații africani și ai marilor pu
teri pentru a le face cunoscută îngri
jorarea guvernului etiopian în legă
tură cu reluarea operațiunilor la 
frontiera somalo-etiopiană.

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
Senatul American a respins cu 
voturi, contra 34, moțiunea cerînd 
proiectul de lege privitor la dreptu
rile civile să fie trimis în fața co
mitetului juridic al senatului. Votul 
càrè a intervenit dăpă 15 zile de 
dezbateri preliminare, în cursul 
cărora senatorii sudiști au făcut tot 
posibilul pentru a-1 sabota, este con
siderat ca o victorie pentru guvern : 
trimiterea proiectului în fața comi
tetului juridic, dominat tot de sena
torii din sud, ar fi însemnat o nouă 
tărăgănare a proiectului. Urmează 
deci ca lunea viitoare să înceapă 
dezbaterile de fond asupra proiectu
lui, care riscă însă să dureze luni de 
zile, deoarece sudiștii au anunțat că 
vor continua tactica „filibusteris- 
mului“ *)

50
ca

*) Ținerea neîntreruptă a lungi discursuri, 
adesea fără legătură cu subiectul în dis
cuție, pentru a amîna la nesfîrșit discuțiile 
și punerea la vot a proiectului.

Londra—R uislip
LONDRA 27 (Agerpres). — La 27 

martie din Londra a pornit un marș 
al păcii organizat de „Comitetul ce
lor 100“, la care participă cîteva mii 
de persoane, printre care un mare 
număr de tineri. Participantă la 
marș se îndreaptă spre baza forțelor 
aeriene americane din Ruislip. unde 
la 28 martie va avea loc o demon
strație împotriva staționării de 
trupe străine pe teritoriul englez. 
Agențiile de presă au relatat că 
participantă au plecat din Hyde 
Park și coloana lor se întindea pe o 
distanță de un kilometru, precedată 
de o mașină a politiei.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat a anunțat că în 
prezent au loc consultări franco-a- 
mericane și anglo-americane în pro
blema cambodgiană.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
aceste consultări se referă la even
tualitatea convocării conferinței de la 
Geneva în vederea consacrării inter
naționale a neutralității Cambodgiei 
precum și la ansamblul problemelor 
privind Cambodgia.

Corespondență din Geneva

In cadrul unei conferințe de pre
să, dr. Martin Luther King, lider al 
populației de culoare, a declarat că 
dacă senatorii sudiști nu vor renunța 
la practica „filibusterismului“, popu
lația de culoare nu va sta inactivă 
și va recurge la acțiuni energice în 
apărarea drepturilor sale. Agențiile 
americane de presă relatează că or
ganizațiile din Florida ale Asociației 
naționale pentru propășirea popu
lației de culoare și Congresului pen
tru egalitatea rasială, au hotărît să 
organizeze la 28 martie, un marș 
spre Tallahassee, capitala statului 
Florida, pentru a protesta împotriva 
încetinelii cu care Congresul S.U.A. 
procedează la examinarea și apro
barea proiectului de lege privitor la 
drepturile civile.

• Agențiile de presă transmit că 
după terminarea votului, liderul 
opoziției din Sud față de acest pro
iect, senatorul Richard Russel din 
Georgia, a spus : Am pierdut un în
ceput de încăierare în lupta pentru 
un guvern constituțional, acum înce
pe însă războiul în acest scop.

în legătură cu ședința guvernului 
englez consacrată mișcării revendi
cative a 130 000 de muncitori din 
industria energetică, Henry Pierre, 
corespondentul la Londra al ziarului 
francez „Le Monde’, transmite : 
„Susținuți de guvern, conducă
torii industriei naționalizate con
sideră că a venit momentul să 
dea o lovitură de frină 
dicărilor sindicale 
ar ceda în acest conflict, ar însem
na să se încurajeze mișcările reven
dicative în toate Industriile naționa
lizate. Guvernul pare hotărît să tra
gă foloase din această situație pen
tru a pregăti o mare ofensivă îm
potriva mișcării sindicale. Deocam
dată, el anunță intenția de a des
chide peste cîteva luni o anchetă o- 
ficială asupra sindicatelor, a finan
țării și metodelor lor de lucru. Pe 
de altă parte, în urma unei recente 
sentințe care va constitui jurispru- 
dența, anumite greve ar putea fi 
considerate drept rupere de contract. 
Nu este exclus, de altfel, ca această 
atmosferă de agitație să-i încurajeze 
pe conservatori să fixeze data ale
gerilor la începutul verii, în loc 
a o fixa în luna octombrie’.

xeven-
și că dacă

Reorganizarea
guvernului libian
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Comentînd remanierea guvernului 
libian, agenția France Presse relevă: 
că ea are loc într-un moment în 
care Libia este răscolită de frămîn- 
tări politice și se ailă în fața unor 
importante hotărîri pentru viitorul ță
rii. Agenția reamintește că regele 
Libiei, Idris, își exprimase nu de 
mult dorința de a abdica și a re
nunțat la aceasta în ultimul moment. 
Cei opt miniștri noi sînt în general 
tehnicieni tineri, care au ocupat 
funcții mai puțin importante în mi
nisterele respective.

ÎN PROBLEMA CAMBODGIANĂ

CONSULTĂRI INTEROCCIDENTALE

Locuitorii Rome! In pelerinaj la mormlntu! a 335 de victime ale fascismului, la comemorarea a 20 ani de la 
asasinarea lor. Ceremonia a avut loc fn prezenta președintelui republicii, Antonio Segnl, și a președintelui 

Consiliului de Miniștri, Aldo Moro.
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Ziarul „Frankfurter Allgemeine" înfățișează prin desenul de mai sus noile 
divergențe care s-au manifestat recent la reuniunea de la Bruxelles a mi
niștrilor agriculturii din țările Pieței comune In urma refuzului delegației 
vest-germane de a accepta planul Mansholt. Desenul este însoțit de expli
cația : „Trenul european a pornit și nimic nu-1 mai poate opri...” Pe sacul 

așezat de-a curmezișul liniei, scrie : Prețul german la cereale.

In pregătire o carte despre defunctul președinte al S. U. A,

O declarație pentru presă
a familiei Kennedy

Cunoscutul publicist american 
William Manchester, a răspuns favo
rabil la cererea familiei Kennedy de 
a scrie o carte consacrată ultimelor 
zile de viață și a împrejurărilor asa
sinării fostului președinte al S.U.A., 
John F. Kennedy. Manchester este 
autorul cîtorva cărți, printre care 
„Portretul unui președinte“ (despre 
Kennedy) și o carte despre miliar
darul Rockefeller. Jaqueline Ken
nedy și-a exprimat speranța că el va 
scrie cu competență despre faptele 
legate de asasinat. Familia defunctu
lui președinte a făcut o declarație 
pentru presă in care se subliniază 
că i s-a cerut lui Manchester să 
scrie o cronică „în .interesul respec
tării adevărului istoric și preîntîmpi- 
nării denaturărilor și caracterului 
senzațional“. Acest lucru se impune, 
mai ales datorită faptului că în pre
să apar versiuni diferite în legătură 
cu evenimentele tragice de la Dal
las, se spune în declarație. W. Man
chester, acceptînd să scrie cartea, a 
declarat că îi vor trebui 3-5 ani pen
tru a o termina.

INTENȚIILE AVOCATULUI
LUI RUBY

LITTLE ROCK 27 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută la 
Little Rock (Arkansas), noul avocat 
al lui Jack Ruby, Hubert Smith, a 
anunțat că va cere rejudecarea pro
cesului clientului'său, invocînd fap
tul că judecătorul Brown a refuzat 
transferarea procesului lui Ruby în
tr-un alt oraș decît Dallas-ul. Smith 
a făcut cunoscut că Ruby a acceptat 
să facă depoziții în cazul în care va 
obține rejudecarea procesului său. 
Smith a precizat că el îl va apăra 
pe Ruby fără să pretindă onorariu, 
dar speră să primească fondurile 
necesare plătirii tuturor cheltuieli
lor legate de noul proces. Smith a 
declarat, după cum transmite agen
ția France Presse, că a acceptat 
să-și asume răspunderea apărării 
lui Euby îpțr-un al doilea proces, 
întrucțț „Societatea trebuie să cu
noască faptele exacte“. El a apreciat 
în aceașță Erecție că numeroase 
fșțptp pu au fost comunicate în mo- 
țilll cpvenit juriului din Dallas, care 
l-a condamnat pe Ruby.

DIN LOJA PRESEI
activitate de 

singurii oa- 
sînt grădina-

Față de trepidanta 
la Palatul Națiunilor, 
meni, relativ liniștiți, 
rii. In rarele răstimpuri îngăduite 
de aversele de ploaie, ei cultivă cu 
multă artă geometria peluzelor și 
a straturilor de flori. Din cînd în 
cînd privesc de sus, de pe coastă, 
spre pestrițul covor 
mașini care acoperă 
în vasta curte de la

Ca la un stup de

al sutelor de 
spațiul asfaltat 
intrare.
albine, la cele 

două intrări ale delegaților este o 
neîntreruptă mișcare. Lucrările sînt 
aglomerate : în plenară se succed 
cîtè 8—10 discursuri, iar primele 3 
comitete, care și-au rezolvat ches
tiunile organizatorice, sînt gata să 
treacă la discutarea punctelor re
partizate lor. Miercuri, o primă sur
priză în comitetul 1, denumit 
pe scurt 
vorbitor înscris la cuvînt, deși 
știa bine că fiecare delegație. s-a 
pregătit temeinic și din timp ; unii 
motivează că nu este lucru ușor să 
vorbești primul și chiar în prima 
zi, mai ales cînd problemele sînt im
portante și sute de ochi te fixează 
cu atenție, 
gheața.,.

In holul 
dedesubtul 
micului bar sînt permanent ocupa
te, fie de către cei ce depășesc cele 
opt scaune rezervate fiecărei delega
ții în plenară, fie de către cei ce pur 
și simplu se întîlnesc aici pentru a 
discuta și a schimba păreri. Acolo 
se află ghișeul și cele două cabine 
telefonice la care fac coadă ziariștii. 
In alt colț, o încăpere îngrădită cu 
pereți de placaj și mobilată cu mese 
pentru mașini de scris și rafturi pen
tru documente este rezervată „ex
clusiv" presei. Cuvîntul este sub
liniat cu roșu chiar la intrare și 
pe bună dreptate fiindcă această 
cameră este o insuliță prețioasă 
pentru ziariști în marele spa
țiu al palatului. Mult solicitate sînt

„al mărfurilor“ : nici
aici 
un 
se

Dar asta pînă se sparge

delegaților. situat exact 
sălii adunării, mesele

mereu standul de ziare și reviste, 
biroul de informații, ghișeul de dis
tribuire a documentelor. Acestea din 
urmă reprezintă cantități apreciabi
le, ceea ce a atras atenția amatori
lor de calcule statistice, aflați aici 
în elementul lor. S-a' aflat astfel că 
fiecăruia din cei 1 500 de delegați 
îi va reveni cîte 54 de kg de docu
mente de tot felul, rapoarte, expu
neri etc pentru care sînt destinate 
circa 100 de tone de hîrtie. Delega
țiile au și primit o serie de docu
mente pregătitoare al căror vraf 
măsoară 2 metri în înălțime. Exper- 
ților, în special, le este astfel asi
gurată din belșug lectura. Vor face 
față mai lesne delegațiile mari ca, 
de pildă, a Braziliei (40 membri), 
dar va fi ceva mai dificil celor cu 
membri puțini ; Ciadul, de pildă, 
are un delegat. Interesant de sem
nalat că la deschiderea conferinței 
toate cele 8 fotolii ale minusculei 
Republici San Marino erau ocupate. 
...Zilnic, agențiile de presă relatea
ză lucrările și redau, mai succint sau 
mai pe larg, cuvîntările din plenară. 
Vorbitorii subliniază rolul comerțu
lui internațional și necesitatea lăr
girii lui pentru prosperitatea și pa
cea popoarelor, relevă' urgența lichi
dării înapoierii economice din țări
le în curs de dezvoltare, aduc în 
discuție o mare varietate de păreri, 
poziții și propuneți,,. In multe cuvîn- 
tări revine ideea că actuala, confe
rință trebuie să catite și să găsească 
soluții pentru.,! aș:face ‘din).comerțul 
mondial un instrument al-progresu
lui economic al țărilor'.în'curs de 
dezvoltare.' Opiniile se. 'diversified 
cînd este voYba de căile și mijloa
cele de realizare a acestui obiectiv. 
S-au remarcat în această privință 
considerentele secretarului general 
al conferinței. R. Prebitsch, și ale șe
fului delegației braziliene, Araujo 
Castro. Ambii au arătat, de pildă, 
că G.A.T.T. (Acordul general asupra 
tarifelor și comerțului) nu a evoluat

de natură să îmbunătățească schim
burile țărilor în curs de dezvoltare 
cu țările occidentale.

In discursul său, Giscard d’Estaing, 
ministrul de finanțe al Franței, a 
expus un plan din 5 puncte (inițial 
era în 4 puncte) pentru ameliorarea 
comerțului cu țările în curs de dez
voltare. Afirmînd că „Statele Unite 
se opun", ziarul „New York Herald 
Tribune“ scrie că „planul (francez) 
contravine celor mai multe din ideile 
americane despre felul cum ar trebui 
să fie ajutate țările sărace".

Corespondenții de presă urmăresc 
cu multă atenție desfășurarea confe
rinței la care încep să apară elemen
te din ce în ce mai interesante. In 
fiecare dimineață la orele 10,30 ei își 
pun căștile la urechi și își pregătesc 
blocnotesurile. Deși în majoritatea 
cazurilor, cuvîntările le sînt distri
buite, totuși sala îi atrage prin as
pectul viu al dezbaterii.

Conferința constituie obiectul a 
numeroase comentarii în presa in
ternațională. Spicuiesc cîteva din 
vraful de ziare :

„Conferința — scrie ziarul „GHA- 
NIAN TIMES“ — reprezintă un e- 
veniment de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea viitoarelor relații in
ternaționale. Noile legături comer
ciale dintre state ar trebui să asi
gure prețuri echitabile la materiile 
prime produse de țările în curs de 
dezvoltare pentru a permite acesto
ra să acumuleze mijloacele necesa
re dezvoltării lor. Tinerele state in
dependente care au nevoie acută de 
mijloace pentru rezolvarea sarcinilor 
dezvoltării sînt nevoite, pînă în pre
zent, să livreze materiile lor prime 
la prețuri reduse. Totodată, ele au 
fost nevoite să plătească prețuri e- 
xagerate pentru produse industriale 
importate din diferite țări".

Oprindu-se asupra raportului pre
zentat de către secretarul generalal 
conferinței, Râul Prebitsch, ziarul 
„LA TRIBUNE DE GENÈVE“ scrie : 
„Cîteva cifre scoase din raport dau

o idee despre importanța vitală a 
problemei subdezvoltării în lume și 
arată că, departe de a scădea, dis
tanța care desparte țările celei de-a 
treia lumi de națiunile industrializa
te nu face decît să crească. Din 1950 
pînă în 1960, partea țărilor insufi
cient dezvoltate în comerțul mondial 
a scăzut de la 30 la sută la 20 la 
sută, în timp ce aceea a țărilor dez
voltate a trecut de la 60 la sută la 
66 la sută..."

„Washingtonul oficial, scrie ziarul 
„NEW YORK TIMES“, întîmpină 
conferința Organizației Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
cu același entuziasm cu care întîm
pină o boală. Mai întîi, Washingto
nul nu dorește această conferință. El 
nu dorește să fie în situația de a 
spune „nu“ pentru orice propunere 
a țărilor slab dezvoltate, dar tocmai 
în această situație se află la confe
rința de la Geneva.

Un element al situației neplăcute 
pentru Statele Unite este că guver
nul admite într-o măsură foarte 
mare presupunerile care stau la baza 
conferinței. Este vorba de „prăpas
tia comerțului", care are două părți. 
Prima este că, în orice caz, „situația 
comerțului" țărilor sărace (se au în 
vedere tinerele state independente 
n.r.) s-a înrăutățit în ultimii 10—12 
ani. Aceasta înseamnă că prețurile 
exportului lor sînt scăzute, iar cele 
ale importului sînt ridicate. In plus, 
partea lor în comerțul mondial a 
scăzut considerabil. O a doua parte 
a acestei presupuneri este că nici 
o sumă probabilă a ajutorului străin 
nu va plăti importurile de care ță
rile sărace vor avea nevoie dacă ur
mează să realizeze scopul unei creș
teri economice de 5 la sută anual. 
Singura speranță este un cîștig mai 
mare din exporturi.

Statele Unite — continuă ziarul — 
vor sprijini unele inovații, cum ar 
fi o folosire mai mare a piețelor co
mune regionale în folosul țărilor să
race, dar... nu intenționează să ce
deze cererilor de schimbare funda
mentală a modului în care relațiile 
economice internaționale au fost 
conduse“.

Înainte de a chema la tribună pe 
primul vorbitor, fie în ședința de di
mineață, fie în cea de după-amiază, 
președintele Kaissuny anunță primi-

rea mesajelor trimise conferinței de 
către șefi de state. După aceasta, sînt 
citite în fața sălii. Joi, la începutul 
ședinței de după-amiază, delegațiile 
au ascultat cu atenție mesajul tri
mis de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne. Cuvintele mesajului 
au fost călduros aplaudate. Simul
tan, mesajul tipărit a fost distribuit 
la pupitrele delegaților și în sala 
presei.

Am discutat cu delegați și colegi 
de breaslă. Mai mulți dintre ei mi-au 
împărtășit impresia favorabilă pe 
care le-a produs-o acest mesaj. De 
o largă aprobare se bucură ideea că 
o cerință imperioasă a dispariției 
fenomenului de subdezvoltare eco
nomică este încetarea cursei înarmă
rilor, realizarea dezarmării generale, 
lichidarea colonialismului sub toate 
formele și manifestările sale. In co- 
vîrșitoarea lor majoritate, delegațiile 
aprobă ideea că trebuie să i se 
redea comerțului internațional ade
văratul său rol de factor al schim
bului pașnic, reciproc avantajos, al 
bunei cunoașteri reciproce între țări, 
al cointeresării și păcii — în acest 
sens fiind necesar să fie abolite în
grădirile și discriminările care în
gustează și denaturează relațiile e- 
conomice internaționale. Am avut 
ocazia să constat că unii din inter
locutorii mei, mai ales dintre aceia 
care au participat la lucrările de 
pregătire a conferinței, cunoșteau 
activitatea perseverentă depusă de 
R. P. Romînă pentru elaborarea 
unei declarații asupra principiilor de 
cooperare internațională, ca și alte 
propuneri făcute de guvernul nostru 
pe baza pozitivă a relațiilor și ce
rințelor economice internaționale.

Numai spiritul de înțelegere și 
cooperare, abordarea realistă și con
structivă a problemelor actuale ale 
comerțului internațional și ale dez
voltării economice, cu luarea în con
siderare a schimbărilor profunde 
care au avut loc în lume, pot asi
gura — așa cum se subliniază în 
mesaj — succesul actualei conferin
țe, care a trezit atîta interes și atî- 
tea speranțe.

LONDRA, Liderii principalelor 
partide socialiste vest-europene care 
te vor întruni curînd la Londra în
tr-o conferință vor proceda la un 
schimb de vederi asupra relațiilor 
Est-Vest și a altor probleme interna
ționale, anunță Associated Press.

MOSCOVA, A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
s-a reîntors la 27 martie la Moscova, 
după vizita în (Suedia și Finlanda.

BONN. Președintele R.F.G., Lübke, 
a dispus să i se retragă lui Heinrich 
Bütefisch, vicepreședintele Comisiei 
de control al societății Ruhrchemie 
Oberhausen, „Marea cruce pentru 
servicii aduse R.F.G.". Acesta fusese 
comandant SS și condamnat la Nürn
berg la 6 ani închisoare pentru par
ticipare la asasinatele de la Ausch
witz.

DELHI. Luînd cuvîntul la radio 
Delhi, primul ministru, Nehru, a 
chemat poporul indian la stabilirea 
„înțelegerii și prieteniei dintre dife
ritele grupări religioase ale țării". El 
s-a referit la relațiile indo-pakistane- 
ze și a salutat apropiata întîlnire a 
miniștrilor afacerilor interne ai celor 
două țări care, potrivit spuselor lui, 
va ayea „urmări favorabile“ pentru 
relațiile indo-pakistaneze.

TOKIO. Celebra statuie Venus 
din Milo a fost prezentată ziariști
lor de către directorul Muzeului de 
artă modernă din Tokio ; aci sta
tuia va fi expusă într-un pavilion 
și luminată de puternice pro
iectoare. O problemă grea pen
tru organizatori este crearea po
sibilităților ca zilnic statuia să poată 
fi văzută în medie de 15 000 de 
persoane. Se preconizează crearea 
unei galerii în interiorul pavilionu
lui prin care să treacă vizitatorii 
dornici să admire statuia. Durata 
trecerii prin galerie va fi de 10—12 
minute.

NEW YORK. Aviatoarea america
nă Jerry Mock, care, pe bordul unui 
avion de turism efectuează încon
jurul lumii, a sosit vineri dimineață 
în insulele Azore, de unde va zbura 
spre Dakar.

NAIROBI. întîlnirea șefilor de 
state din Africa centrală și răsări
teană, care urma să înceapă vineri, 
a fost amînată pentru o dată ulte
rioară.

DAR-ES-SALAAM. Trupele bri
tanice aduse în Tanganica în urma
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tulburărilor din armată, au început 
să părăsească această țară o dată 
cu sosirea unor unități nigeriene, 
așa cum se recomandase la confe
rința miniștrilor de externe ai țări
lor africane de la Dar-Es-Salaam.

SINGAPORE. Vineri dimineața, 
zidul' ce înconjoară palatul șefului 
statului Singapore a fost aruncat 
în aer de explozia unei bombe. 
S-au înregistrat doar pagube mate
riale. Poliția a arestat o persoană 
suspectă. Este al șaselea atentat în
registrat din septembrie 1963.

HONOLULU. Asupra insulelor 
Fiji s-au abătut în ultimele cinci 
zile puternice ploi torențiale, pro- 
vocînd revărsarea principalelor rîuri. 
Se semnalează victime omenești. 
10 000 de persoane și-au părăsit lo
cuințele devastate de ape. 80 la sută 
din recolta de banane a fost com
promisă. Din S.U.A., Noua Zeelan- 
dă și Australia au sosit la Honolulu 
echipe speciale care participă la e- 
vacuarea sinistraților.

Generalul Mobutu, șeiul armatei 
congoleze, inspectează personal 
pregătirea unor detașamente spe
ciale numite „de protecție". EI 
face o demonstrație de utilizare 
a arcului, „o armă primitivă, dar 
eficace", cum o caracterizează 
publicația „La libre Belgique".
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