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REZULTATE TOT MAI BUNE CU PLANUL

LA ÎNVĂȚĂTURĂ TRIMESTRIAL ÎNDEPLINIT
ța

ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE PE ȚARĂ
în întrecerea socialistă pe anul 1963
Milioane

nostru 
demo- 

au
Prof. dr. Jean LIVESCU 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

ÎNTREPRINDERILE
DIN SECTORUL ECONOMIEI
FORESTIERE

muncii cu 19 la sută mai mare 
comparație cu 
toare a anului

în 
perioada corespunză- 
trecut.
★

și Reși

s-a ma-
Sute de

■’artidul 
și. statul 
crat-popular 
creat învățămîn
tului superior con
diții optime pentru
formarea noilor generații de specia
liști cu o înaltă calificare, profund 
devotați poporului, participant ac
tivi la opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului.

Anul universitar în plină desfă
șurare poartă amprenta măsurilor 
importante luate de conducerea de 
partid și de stat pentru perfecționa
rea profilului învățămîntului supe
rior. S-au îmbunătățit în multe 
sectoare planurile și programele ; 
ele reflectă în mai mare măsură re
centele cuceriri ale științei și teh
nicii. Datorită străduinței depuse de 
studenți pentru însușirea creatoare 
a cunoștințelor în specialitatea a- 
leasă, prin activitatea susținută a 
cadrelor didactice, a conduceri
lor institutelor și facultăților, pen
tru ridicarea calității învățămîn
tului, cu sprijinul organizații
lor de partid și tineret, primul 
semestru s-a încheiat cu rezultate 
de ansamblu îmbucurătoare. Datele 
statistice, care exprimă numeric 
rezultatele eforturilor depuse, arată, 
între altele, 
tăți a crescut, 
nul anterior, 
prezentați și

didactice nu nu
mai datorită creș
terii numerice a 
studenților, ci și 
datorită cunoscu
telor greutăți pe

care le întîmpină aceștia în primii 
ani de studiu ; nu este deloc ușor 
studentului ca după școala medie să 
se acomodeze specificului muncii 
universitare — studiul indepen
dent, sub îndrumarea personalu
lui didactic, informarea bibliografi
că și asimilarea creatoare a cu
noștințelor. Dificultățile sesizate la 
unii tineri în realizarea trecerii 
de la simpla înregistrare cantita
tivă a cunoștințelor la însușirea 
creatoare, la stabilirea conexiu
nilor dialectice dintre datele di
feritelor discipline contribuie, de 
asemenea, la situații cînd în 
anii întîi și doi se înregistrează 
un număr mai mare de repetenți și 
exmatriculați. Numai atunci vom fi 
siguri că aceste „pierderi" sînt în 
adevăr inevitabile, cînd vom ști că 
s-a făcut în adevăr totul pentru a 
îndruma studentul spre mijloacele 
care-i înlesnesc calea științei. De 
aceea, în acest semestru este bine 
ca toate institutele, facultățile și ca
tedrele să urmărească în mai mare 
măsură sprijinirea adaptării stu
denților la noua formă de muncă.

Experiența unor facultăți de la

COMBINATUL SIDERURGIC
HUNEDOARA

La 28 martie, întreprinderile a- 
parținînd Ministerului Economiei 
Forestiere au îndeplinit planul pro
ducției globale pe primul trimestru. 
Colectivele întreprinderilor din a- 
ceastă ramură au realizat în plus, 
față de.primul trimestru al anului 
1963, aproape 200 000 mc bușteni de 
foioase. 9 100 mc placaje, 9 600 mc 
plăci aglomerate din lemn (PAL), 
peste 17 000 tone plăci fibro-lemnoa- 
se, mobilă în valoare de 64 milioane 
lei și alte produse.

Printr-o mai bună organizare a 
lucrului și prin extinderea metode
lor avansate de muncă, s-a realizat 
în primele 2 luni o productivitate a

Combinatului side-Colectivul
rurgic Hunedoara a înregistrat sîm
bătă un succes de seamă în întrece
rea socialistă pe care o desfășoară 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei — îndeplini
rea planului trimestrial al produc
ției globale.

Gospodărind cu grijă metalul și 
reducînd consumurile specifice, si- 
derurgiștii hunedoreni au realizat 
de la începutul anului economii su
plimentare în valoare de 12 600 000 
lei. în același timp ei au obținut 
beneficii în valoare de peste 
15 000 000 lei. Numai din reducerea 
consumului de cocs s-a realizat o e- 
conomie de peste 4 300 000 lei. Re
zultatele obținute se datoresc în
deosebi faptului că toate secțiile 
principale de producție din combi
nat și-au depășit, în ultimul timp, 
în mod ritmic, sarcinile planului de 
producție.

că la multe facul- 
comparativ cu a- 

numărul studenților 
promovați la toate. Institutul de petrol, gaze și geologie 

examenele, ca și acela al studenților 
ce le-au susținut cu calificative 
foarte bune și bune. Un factor im
portant în îmbunătățirea pregătirii 
studenților l-a constituit preocupa
rea mai susținută din ultimii ani a 
profesorilor noștri de a-și defini
tiva redactarea cursurilor, de a le 
tipări, litografia sau măcar multi
plica : avînd în felul acesta datele 
de bază ale cursului, studenții și-au 
putut îndrepta în măsură mai mare 
atenția spre aprofundarea biblio
grafiei de specialitate.

Desfășurarea lucrărilor agricole 
de primăvară

CU EFORT EGAL

ce
Și 
Și 
le 
ce 
cu

Nu ne propunem in rîndurile de 
față să analizăm în amănunt rezul
tatele primului semestru ; dar con
semnarea unor concluzii generale 
rezultă din statisticile întocmite 
analizele făcute de rectoratele 
decanatele diferitelor facultăți 
credem utile pentru activitatea 
trebuie să asigure încheierea 
succes a anului universitar.

O primă problemă care se impune 
atenției este aceea că în strădania 
generală pentru progresul învăță
mîntului superior nu este încă egal 
efortul tuturor instituțiilor pentru 
a contribui la perfecționarea conti
nuă a conținutului și metodelor 
procesului instructiv-educativ. Ar
gumentele cele mai concludente ni 
le servesc în această privință da
tele privitoare la prezentarea și 
promovarea integrală a sesiunii de 
examene, analizate mai ales la pon
deri egale, adică între institute de 
același tip și plecînd de la premiza 
că pretutindeni a fost asigurată 
exigența necesară. Constatînd, de 
pildă, 
t rraliști“ diferă' oarecum de la 
universitate la 
sirwlare există 
dl. București 
Cluj sau 
mic din 
București, 
Iași, ca și 
gice din

a fost 
Constatînd, 

că numărul studenților „in- 
o 

alta, că deosebiri 
între Politehnica 

față de cea din 
Institutul Agrono- 
față de cele din 

Craiova și

între
Cluj

Timișoara,
între institutele pedago-
diferite centre, sintern 

îndreptățiți să cerem conduceri
lor, institutelor unde s-au obținut re- 

, săltate mai slabe ca în actualul se
mestru, solicitînd sprijinul organiza
țiilor de partid și U.T.M., al Asocia
țiilor studenților, să se preocupe 
mai susținut de .îndrumarea studen- 
bnr spre o muncă mai organizată 

I ^parcursul întregului semestru,
de cultivarea simțului de răspun- 
det1 al studenților față de buna loi’ 
pregătire.

An de an a crescut numărul stu
denților prin admiterea unor pro
moții mari în anul întîi. Aceasta ri
dică sarcini sporite în fața cadrelor

din București, care s-au îngrijit 
încă din primele zile ale anu
lui universitar să familiarizeze pe 
studenții din primul an cu metodele 
de studiu individual, merită să fie 
extinsă; poate nu ar fi tardive nici 
acum acțiuni similare acolo unde nu 
li s-a dat suficientă atenție. O cerce
tare atentă poate scoate la iveală 
deficiențe în ce privește felul cum 
la nivelul catedrelor se insistă asu
pra noțiunilor introductive, asupra 
formării obiceiului de a lua notițe 
corecte, de a conspecta, de a întoc
mi și utiliza bibliografia. Fixarea 
prin scris a datelor științei a fost și 
este 
avem 
multă 
dernă oferă învățămîntului și nu
meroase alte modalități de dezvol
tare a interesului tinerilor față de 
problemele științei : radioul, televi
ziunea, cinematograful, proiecția, 
magnetofonul, patefonul, dictafo- 
nul sînt mijloace auxiliare, deo
sebit de prețioase, a căror 
tilizare, după opinia noastră, este 
încă pe alocuri subapreciată. A- 
semenea metode se finalizează 
însă în dezvoltarea deprinderii de 
fixare și interpretare în scris a da
telor științifice. E de aceea bine să 
se urmărească nu numai felul în 
care sînt organizate și ținute prele
gerile, ci și în ce măsură acestea 
țin seama de regulile logicii cunoaș
terii, de fondul aperceptiv pe care-1 
posedă studentul, de progresivitatea 
în tratarea problemelor, de corela
rea cunoștințelor între discipline, 
de evitarea datelor învechite sau 
superflue, care încarcă inutil me
moria studentului.

Timpul favorabil din ultimele zile 
a făcut posibil ca în regiunile din 
sud și sud-estul țării să se desfă
șoare într-un ritm tot mai intens 
executarea lucrărilor de pregătire a 
solului și însămînțarea culturilor 
prevăzute în epoca întîi. După da
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, pînă la 26 martie au fost exe
cutate arături de primăvară pe 133 
mii ha. Grăpatul ogoarelor de toam
nă s-a făcut pe 423 mii ha. Aceste 
lucrări au fost executate pe supra
fețe mai mari în gospodăriile agri
cole de stat și gospodăriile colective 
din regiunile Dobrogea, București,

Ploiești, Galați și Oltenia. Concomi
tent a început însămînțarea cultu
rilor din prima epocă. Pînă la a- 
ceastă dată s-au efectuat însămîn- 
țări de primăvară pe o suprafață de 
peste 158 mii ha, din care în gospo
dăriile colective au fost însămînțate 
aproape 30 000 ha cu mazăre, 67 mii 
ha cu plante furajere, peste 11 mii 
ha cu sfeclă de zahăr, 17 053 ha cu 
floarea-soarelui etc. Fruntașe la în
sămînțarea culturilor din epoca în- 
tîi sînt gospodăriile colective din 
regiunile Dobrogea, București, Plo
iești și Oltenia. (Agerpres)

PETROȘENI (coresp. „Scînteii").— 
In urmă cu 8 ani, în peisajul tra
dițional al Văii Jiului a apărut un 
nou obiectiv industrial chemat să 
trimită, în arterele energetice ale 
țării, forța electricității. Folosind 
cărbunele și apa Jiului, termocen
trala de la Paroșeni a furnizat în 
această perioadă sistemului energe
tic național miliarde și miliarde de 
kilowați, alimentînd minele acestui 
important bazin carbonifer, cetățile 
metalului de la Hunedoara 
ța, Banatul, Maramureșul.

Tînărul colectiv de aici 
turizat de-a lungul anilor,
muncitori învață, își ridică neînce
tat calificarea pentru a stăpîni mo
dernele instalații și agregate. An
trenați în întrecerea socialistă, ei 
au obținut succese de seamă. Numai 
anul trecut, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii termocentralei au produs 
peste plan mai bine de 16 milioane 
kWh energie electrică, au sporit pro
ductivitatea muncii cu 2,9 la sută 
față de prevederi, economisind 8 300 
tone de combustibil.

Ca o răsplată a vredniciei, colec
tivului de la Paroșeni i s-a decernat 
Steagul roșu și diploma de între
prindere fruntașă pe țară în ramura 
industriei energiei electrice pentru 
rezultatele frumoase dobîndite în 
anul 1963. în cadrul adunării festive 
care a avut loc ieri, numeroși mun
citori, inginer) și tehnicieni care au 
luat cuvîntul au arătat cu justifi
cată mîndrie că succesele dobîndite 
constituie pentru fiecare dintre ei 
un puternic imbold în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Chezășie
sînt rezultatele cu care au încheiat 
primele luni ale 
dintre vorbitori, 
aflau și recent distinșii 
de fruntaș

pentru aceasta

în întrecerea

anului. Mulți 
printre care se 

cu insigna 
socialistă,

Din
(coresp. „Scînteii“). — 

conserve din Tecuci este

specifică culturii umane și 
motive să credem că încă 
vreme va fi așa. Tehnica mo-

u-

ÎN PAS CU CERINȚELE ACTUALE
ALE STIINTEI SI TEHNICII> ■» >

Pentru pregătirea temeinică a 
studenților au o însemnătate deose
bită seminariile, orele de laborator, 
lucrările de proiect. în ce pri
vește seminariile este indicat ca a- 
cestea să nu se rezume la o repetare 
a conținutului prelegerilor, așa cum 
se mai întîmplă uneori, ci să con
stituie un prilej de dezbatere vie. 
care să apeleze creator la cunoștin
țele, curiozitatea și setea de cunoaș
tere a studentului, prin discutarea 
de referate și lucrări personale ale 
acestora. Studenții institutelor cu 
profil tehnic au nevoie în perma
nență de sprijinul corpului didactic 
în elaborarea proiectelor de an î 
numai astfel acestea vor constitui 
o verigă în perfecționarea pregătirii

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit sîmbătă pe Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Vecei Execu
tive Federative a R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației iugoslave 
care a luat parte la prima sesiune a 
Comisiei mixte romîno-iugoslave de 
colaborare economică. Oaspetele a 
fost însoțit de Ioje Brilej, membru 
al Vecei Executive Federative a 
R.S.F. Iugoslavia, și Bogoljub Stoia- 
novici, membru în Vecea Executivă 
a R. S. Serbia.

La întrevedere au luat parte to
varășii Alexandru Bîrlădeanu și 
Gheorghe Gaston-Marin, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, pre
cum și Nicolae Gheorghiu., /.adjunct 
al ministrului minelor și 'energiei 
electrice.

A fost de față Arso Mllatovicî. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă.

Convorbirea, care a avut loc cu a- 
cest prilej, a decurs într-o atmos
feră cordială.

TECUCI 
Fabrica de 
o întreprindere modernă, construită 
în anii puterii populare. Capacitatea 
ei de. producție a sporit simțitor în 
ultimii ani. Colectivul de aici și-a 
căpătat un bun renume prin, produ
sele pe care le fabrică. în cursul 
anului 1963, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii au produs 
mai mult 
peste 
sporit 
2,6 la 
derile
nate economii suplimentare la pre
țul de cost.

Ca o prețuire a realizărilor obți
nute în producție anul trecut, colec
tivul fabricii a primit ieri, pentru 
a doua oară consecutiv, Steagul roșu 
și diploma de întreprindere fruntașă 
pe ramură. Cu acest prilej, munci-

de 2 300 tone conserve 
prevederile planului. Ei au 
productivitatea muncii cu 

sută în plus față de preve- 
planului, au realizat însem-

(Agerpres)

OAMENI ȘI NAVE
Era cam tot la vremea aceasta a în

ceputului de primăvară. Dunărea, scă
pată din chingile iernii, zorea nără
vașă, ca și acum, la întîlnirea cu marea. 
Pe malul apei, printre siluetele metalice 
ale viitoarelor cargouri și remorchere, am 
făcut cunoștință acum trei ani cu un grup 
de tineri participant la un eveniment de
venit obișnuit pentru ei : lansarea celui 
dintîi vas 
vorbă în 
se putea un decor mai potrivit 
vecinătatea 
luri treceau în sus, și-n jos, nave ce 
dădeau salutul filial „șantierului mamă" 
de la Oltenița. Peisajul natural atît de pi
toresc capătă aici un plus de frumusețe 
datorită șantierului ce se răsfiră pe mai 
bine de 6 kilometri pătrafi. Macarale 
uriașe poartă „fulgii” de metal de cîteva 
zeci de tone, împlinind la nivelul tehnicii 
moderne sarcina celor doi sărmani bou
leni de acum 20 de ani, puși să care pînă 
la istovire butucii pe care-i hăcuiau apoi 
ferăstraiele rudimentare pentru a-i trans
forma în mici bărci pescărești. Atelierul 
de odinioară, strămoșul șantierului naval

lansarea celui 
al anului. Am stat 

pauza de prînz. Nici

Dunării, pe ale cărei 
în

de 
că 
ca 

va-

(Continuare în pag. Il-a)

Pe cale, noii nâscuțl, în greutate de mii de tone, se pregătesc pentru „botezul" Dunării

de astăzi, a făcut loc impresionantelor 
cale, de-a lungul cărora prind contururi 
motonavele și vasele de pasageri, dră- 
gile și remorcherele.

Povestind despre munca și preocupă
rile oamenilor, șeful brigăzii, Tache Cer
nica spunea atunci: „Noi construim aici 
nave moderne și nu corăbii; nu se mai fo
losesc de mult pînzele. Repet, nave mo
derne. Cînd mă gîndesc însă la brigada 
noastră, îmi place să mi-o închipui ca pe 
o navă cu toate pînzele sus".

Zilele trecute ne-am reîntîlnit cu bri
gada. Intîmplarea a făcut să plece pri
mul cocor din ’64 al Olteniței: o nouă 
motonavă de 2 000 de tone, cea de-a 
16-a din istoria șantierului, se leagănă a- 
cum pe valurile Dunării. Ne-a îndemnat 
la revederea cu băieții lui Tache Cernica 
dorjnfa de a afla ce s-a petrecut în cei 
tiei ani în viața fiecăruia, a brigăzii, că
reia i se dusese de pe atunci faima nu 
numai pentru priceperea de a lucra me
talul, ci și pentru măiestria de a făuri ca
racterele oamenilor.

Evenimentul cel mai recent și mai deo
sebit, de altfel înscris și în Cartea de 
onoare a șantierului, a adus brigăzii titlul 
de fruntașă în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963, iar în această mică dar puter
nică familie, opt insigne de fruntași pen
tru cei mai buni. Printre aceștia și Marin 
Dumitrache, Constantin Trifan, Petre Stan
cu, care, în urmă cu ani, departe de a ti 
în rîndurile fruntașilor, dădeau încă de 
furcă brigăzii. Iar astăzi...

Colectivul despre care scriem acum a 
avut de la bun început drept țel ca fie
care muncitor să lucreze în așa fel, încît 
să se poată spune că-și prețuiește mese
ria, o cinstește prin fapte.

— Buna organizare este cea care a 
avut un rol hotărîfor. Noi am dat țoala 
atenția specializării oamenilor, pe anu
mite operațiuni, fără a neglija însă an
samblul lucrărilor care țin de profilul unui 
bun constructor naval. In felul acesta, fie
care muncitor a ajuns să cunoască amă
nunțit toate operațiile și să execute lu
crările la un nivel calitativ superior, ex
plică șeful brigăzii.

Căutările creatoare ale colectivului 
și-au arătat roadele. Oamenii au fost în- 
văfați să privească plini de răspundere 
propria muncă, să gîndească, să se fră- 
mînte ce noutăți ar putea fi aplicate în 
procesul de producție. Această menta
litate, caracteristică muncitorului înain-

Turnuri de răcire la termocentrala Paroșeni
Foto : Gh. Vințilă

«

s-au referit la pregătirile pe care le 
fac energeticienii de aici în vederea 
utilizării cu randament sporit a 
noului grup de 150 MW care va in
tra anul acesta în funcțiune în ca
drul termocentralei. Totodată, ei au

făcut propuneri prețioase privind 
realizarea de economii, creșterea 
productivității muncii, mai buna fo
losire a instalațiilor — exprimîn- 
du-și hotărîrea de a da un nou și 
puternic avînt întrecerii socialiste.

torii și tehnicienii fabricii și-au rea
firmat hotărîrea de a îndeplini 
exemplar angajamentele luate în în
trecerea socialistă în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a eliberării pa
triei. „Prin folosirea din plin a capa
cităților de producție, prin crește
rea productivității muncii și prin 
buna gospodărire a materiei prime— 
a spus la adunare, în numele între
gului colectiv, tov. Ghiță Marin,

directorul fabricii
23 August peste plan 150 
conserve sterilizate și 80 
conserve de fructe“.

Primirea Steagului roșu 
plomei de întreprindere 
constituie pentru întregul
al fabricii un puternic imbold spre 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă pe acest an.

vom da pînă la 
de 
de

tone 
tone

și a 
fruntașă 
colectiv

di-

(Agerpres). — N. S.MOSCOVA 28
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S;, a primit la 28
martie la Kremlin pe ambasadorul Andropov, secretar

lat, conștient de rolul său într-o între
prindere socialistă, a devenit încetul cu 
încetul proprie fiecărui membru al bri
găzii.

Tache Cernica și oamenii săi sînt 
în felul lor croitori. De un fel deosebit 
însă. Nu lucrează cu acul și cu aja. Ei 
croiesc laminatele în greutate de tone, 
respectind la milimetru dimensiunile. 
Gîndiți-vă numai că în decurs de doi 
ani, prin mîinile acestor constructori au 
trecut aproape 20 000 de tone de tablă 
din care au făurit carcasele navelor și 
ve|i înfelege și mai bine că munca lor 
nu este cîtuși de pufin ușoară. Prin va
lorificarea complexă a materiei prime 
ei au adus șantierului un cîșfig de 
peste un milion de lei.

Brigada este formată din 32 de oameni. 
Cei mai mulji, e drept, sînt adevărafi ar
tiști ai profesiunii. Alții, venifi în rîndurile 
colectivului doar acum un an sau doi, aveau 
cu totul alte meserii, iar unii abia dacă 
auziseră de construcfiile navale. Mi
hai Mușat fusese muncitor necalificat, 
iar Alexandru Pătrașcu făcuse de toate, 
numai construcții navale, nu. Comu
niștii din brigadă, la îndemnul comitetu
lui de partid, au hotărît să pornească o 
adevărată bătălie pentru ca toți munci
torii să-și ridice calificarea, să învețe. 
Cei mai buni și-au luat singuri obligația 
de a-i ajuta pe noii veniți, considerînd 
că ceea ce știu ei nu trebuie ținut ca 
un secret profesional, ci împărtășit cu 
dărnicie. La cursurile de calificare pre
date de ingineri și maiștri a mers toată 
brigada în păr. In pauza de dimineață pot 
fi întîlnite ades aspecte care confirmă 
faptul că hala de trasaj a devenit o ade
vărată sală de clasă.

Nu-i deloc întîmplător că fiecare 
membru al brigăzii a cucerit într-o pe
rioadă de timp scurtă încă o categorie 
de calificare, că printre cei sărbătoriți 
recent se află și Dumitrache, Tritan, 
Stancu. Insigna de fruntaș care le strălu
cește pe salopetă n-a răsărit cu ușurință 
pe pieptul lor, ci este un merit al în
tregului colectiv că s-a străduit să ridice 
în rîndurile celor mai buni și pe cei cu 
rezultate mai slabe în producție.

în trecutul reportaj publicat în urmă 
cu trei ani se vorbea printre alții și des
pre un muncitor care dăduse multă bă
taie de cap tovarășilor lui de muncă. 
Era indisciplina), adesea lipsea. Nici cu 
lucrul de calitate nu prea era prie-

rerea sa și a avut cu el o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

La convorbire a participat I. V. 
al C. C. al

R. P. Romîne, Nicolae Guină, la ce- P. C. U. S.

Eu

to- 
în-

Atac aerian asupra 
unui oraș din Yemen 

y

Avioane britanice, au lansat 
sîmbătă dimineața un atac prin 
surprindere asupra orașului Ha- 
rib de pe teritoriul Yemenului. 
Un număr de 21 de persoane, în
tre care femei și copii, au fost 
ucise. Guvernul yemenît a dat in
strucțiuni reprezentantului său 
permanent la O.N.U. să se adre
seze în această problemă Consi
liului de Securitate. Cercurile o- 
ficiale britanice au declarat că 
atacul a fost efectuat „în semn 
de represalii“.

ten. Vorbind despre isprăvile lui, nu-i 
dădusem atunci numele. Astăzi putem 
spune că Dumitru Miloagă, pomenit doar 
cu inițiale,, este unul dintre cei mai har
nici muncitori, a devenit membru de 
partid, oamenii vorbesc despre el cu 
stimă'și’dragoste, lată o întimplare sem
nificativă. Era o vreme cînd Gheorghe 
Suldu' nu-și prea vedea de treabă. Ab
senta, dădea lucru de mîntuială. Intr-o zi, 
ce s-a gîndit șeful de brigadă, care este 
și'secretarul organizației de bază din sec
tor. „Ce-ar fi-să stea de vorbă cu el chiar 
Miloagă, să-i povestească din propria-i 
experiență de viață, să-i arate ce a în
semnat pentru el ajutorul colectivului, 
După o zi de absență, apăru în atelier 
Su'rdu. Și numai ce-l ia Miloagă:

— Ai păgubit brigada cu cîteva sute 
de kilograme de tablă. Vrei să lăsăm 
viitoarea navă cu o bucățică lipsă?

Acesta făcu ochii mari de uimire.
— Nu pricep cum am păgubit-o. 

nici n-am fost la lucru ieri, așa că...
— Păi tocmai de aceea, răspunse 

varășul său, dîndu-i a înțelege ce a 
semnat absența.

Sigur, omul nu s-a îndreptat peste 
noapte. Se mai întîmplă ca din cînd în 
cînd să-și mai dea în petic. Oricum însă, 
acum e altul.

Fiecare întimplare din viața personală a 
oamenilor privește de fapt întregul co
lectiv, părtaș și la bucurii, și la neca
zuri. La prima vedere s-ar părea că nu 
există vreo legătură între sarcinile 
producție și faptul că Tache Cernica se 
duce deseori în timpul său liber pe la

. școala medie unde învață „seraliștii" Du
mitru Ghencea, Marin Bălan, Nicolae 
Negreș, pentru a sta de vorbă cu profe
sorii, cu diriginfii despre situația lor la 
învățătură, despre frecvență. „Nu poți fi 
bun în atelier și slab pregătit la școală, 
spun oamenii. Dacă te porți așa cum tre
buie ca muncitor, pe șantier, la fel tre
buie să-ți fie comportarea și atunci cînd 
ieși pe poarta șantierului".

Brigada de constructori navali, eroul 
colectiv a! acestui reportaj, ține la bunul 
său renume. Titlul de fruntașă constituie 
pentru fiecare membru al ei un imbold 
spre noi realizări în întrecerea socialistă. 
Pe primele luni ale acestui an, ea și-a 
depășit planul producției globale în me
die cu 18 la sută. Luptînd cu pasiune 
pentru dezvoltarea atitudinii noi, socia
liste față de muncă, brigada este con
știentă că ea poate înrîuri tot mai pu
ternic comportarea în viață, în societate 
a fiecăruia, tinzînd ca și pe viitor „pîn- 
zele să fie mereu sus".

de

Ion MÀRGINEANU

Puternic cutremur 
de pămînt în Alaska

în noaptea de vineri spre sîm
bătă, în statul Alaska s-a înre
gistrat un puternic cutremur de 
pămînt (gradul 8,5) care a pro
vocat mari pagube materiale și 
victime omenești. Știrile prelimi
nare arată că numărul victime
lor s-ar ridica la circa 300 
de persoane. Președintele John
son a declarat statul Alaska „re
giune sinistrată“.

Convorbirile somalezo-ehû>pie- 
consacrate reglementării paș- 
a conflictului de frontieră au 
sfîrșit ieri la Khartum, Ministrul 
externe al Etiopiei a decla- 
că în cadrul convorbirilor au 
realizate progrese. Un comunicat

ne 
nice 
luat 
de 
rat 
fost 
final urmează a fi dat publicității ulte
rior. In același timp se anunfă că la 
frontiera somalezo-etiopiană au fost 
semnalate sîmbătă noi ciocniri.

Demonstrațiile studențești din 
Coreea de sud continuă. Sîmbătă 
deputată din partea partidelor de 
opozifie au prezentat în cadrul Adu
nării Nationale a Coreei de sud un 
proiect de rezoluție care recomandă 
demiterea ministrului de interne.
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LA NIVELUL INDICATORILOR
PREVĂZUȚI
Fabrica noastră . unitate nouă 

care a îmbogățit peisajul industrial 
al orașului Iași — a fost proiectată 
pentru o capacitate de 10 000 gar
nituri mobilă pe • an. Incepînd din 
luna noiembrie 1963 i 's-a adăugat 
o secție de inobilăi curbată, care dă 
o producție anuală de 370 000 
scaune. - î ■ h . ■ i ..

Fiind un, cdlectiv ' tînăr, ne-am în
dreptat atenția de la început spre 
realizarea în i cel mal scurt timp 
a tuturor indicatorilor prevăzuți 
în proiecte. Am 'Căutat să des
coperim și să punèm în valoare 
noi rezerve interne -ț- și am obținut 
rezultate îmbucurălioare. Colecti
vul nostru, în frunte cu comuniștii, 
a reușit nu numai să realizeze in
dicatorii proiectați la fabricarea 
mobilei corp, ci să-i Șși depășească. 
Atît la valoarea producției globale 
cît și a producției mar^fă au fost de
pășiți, în, anii 1962 și-1963 indicatorii 
prevăzuți în proiect. ' Productivitatea 
muncii a crescut cu 8,8 la sută în
1962 și cu 15,2 la sută (în 1963 față 
de indicatorul proiectat Numai în
1963 au fost obținute beneficii peste 
plan în valoare ", de 1100 000 lei și 
economii, prin reducerea prețului 
de cost, de 2100 000 lei ț peste cifra 
planificată. Acestei realizări au la 
bază folosirea mai bună a capacități
lor de producție, a utilajelor și a su
prafețelor de lucru. !

Pe ce căi am acționat pentru a 
obține asemenea rezultate ? în pri
mul rînd am acordat’ o mare aten
ție pregătirii temeinice a cadrelor, 
însușirii de către muncitori și teh
nicieni a procedeelor moderne de 
fabricație a mobilei. Am organizat 
încă de la intrarea fabricii în pro
ducție o serie de cursuri de califi
care și de ridicare a calificării pe 
care le-au urmat peste 180 de tîm- 
plari mecanici, 108 lustruitori de 
mobilă, 62 tapițeri, 40 • băițuitori, 
sortători și alții. Organizînd periodic 
schimburi de experiență cu între
prinderi similare — cum sînt 
IPROFIL „23 August“ — Tg. 
Mureș, IPROFIL Măgura Codlei 
și „Tehnica lemnului“-București — 
am întărit latura practică a cursu
rilor de calificare, am promovat și 
alte forme eficiente în această 
direcție. De pildă, am procedat la 
repartizarea cursanților pe lîngă 
cei mai buni meseriași. Pe de altă 

Exterior al Fabricii de mobilă din Iași

FOILETON

INTER VIU CU UN MORT

parte, schimburile de experiență or
ganizate au contribuit și la realiza
rea unor perfecționări tehnice, ino
vații și raționalizări, pentru că 
oamenii au căutat să pună în prac
tică cele văzute la fabricile cu mai 
multă experiență.

La secția de mobilă curbată mun
ca de calificare a fost organizată 
încă înainte de începerea produc
ției. S-au tras, de fapt, învățăminte 
din pregătirea cadrelor la secția de 
mobilă, cînd în primele luni de pro
ducție am făcut cu greu față sarci
nilor. De astă dată au fost trimiși, 
pe o perioadă de 4—6 luni, 125 tîm- 
plari, curbători, șlefuitori etc. la 
IPROFIL-Pîncota, IPROFIL Bihor- 
Oradea, la C.I.L.-Tg. Jiu. Ei 
au constituit nucleul de cadre cali
ficate al noii secții. La specializarea 
muncitorilor pe diferite meserii am 
ținut seama și de tipurile de mo
bilă introduse în fabricație.

Concomitent cu pregătirea cadre
lor, ne-am ocupat de perfecționarea 
continuă a organizării procesului de 
producție pe secții, schimburi și 
produse. în sectoarele de croit și 
uscătorie am organizat o subsecție 
care are sarcina să alimenteze rit
mic celelalte secții cu materia pri
mă și materialele necesare. Orga
nizarea muncii pe schimburi și 
produse a dus la creșterea răspun
derii în muncă, la sporirea produc
ției și îmbunătățirea calității mobi
lei. Aceasta pentru că muncitorii 
dintr-un schimb, lucrînd un tip de 
mobilă pînă la capăt, sînt interesați 
să-1 realizeze cît mai frumos, corect 
și cît mai repede. La aceasta a con
tribuit și asistența tehnică dată de 
inginerii de specialitate, în special 
în schimburile de noapte.

La realizarea indicatorilor proiec
tați au contribuit într-o măsură ho- 
tărîtoare diversele îmbunătățiri 
aduse procesului tehnologic. Am 
reușit, bunăoară, să mărim capaci
tatea de producție a sectorului de 
croit prin introducerea a încă două 
linii tehnologice — una pentru va
lorificarea deșeurilor rezultate din 
croire și una pentru croirea și exe
cutarea ambalajelor pentru mobilă. 
Am izbutit să mărim și capacitatea 
de uscare a materialului necesar 
fabricării mobilei corp, prin con
struirea și darea în folosință a încă 
5 camere de uscare. Ne-a ajutat

să-l jelească. Dar directorul, tov. Spirea, 
îl frage la el în birou și îi strigă :

— Vede-ji de treabă, moșule, îmi dau 
capul că trăiește I Cine știe ce încurcătură 
or mai fi făcut niște deștepji. Nu-i știi ?

Și nu se lasă directorul pînă nu capătă, 
la telefon Mărășeștii. Și, pe loc, se lă
murește. Mortul acela nu avea 23 de ani, 
ci vreo 40, nu-l chema Anton Constantin, 
ci Merilă Gheorghe, nu era de profesie 
zidar, ci hoț care furase multe, între care 
și buletinul meu de identitate I... Și uite 
așa s-a lămurit toată încurcătura și au în
ceput suferințele mele.

— Adică, vrei să spui că s-au terminat.
— Nu, preciza el tehnic, atunci au în

ceput. Că abia după ce s-a lămurit 
încurcătura am aflat că eu sînt acela dat 
de mort. Și, orice s-ar zice, asta trebuia 
neapărat s-o aflu și eu.

— De ce să mai afli ?
— Păi, spuse el, pentru amenzi. Să 

știu pe ce mi se cer banii. De vreme ce 
eram mort, totul devenea foarte limpede.

Foiletonistul își luă capul în mîini.
— Am observat și la aljii, spuse An

ton. Cînd află de povestea mea, întîi nu 
le vine să creadă, apoi încep să rîdă și 
pînă la urmă îi apucă furia. Ai mei de 
la întreprindere, de șapte luni, de cînd 
sînt mort, se zbat să mă învie.

Ajuns aici, Anton mă privi blind și sfios.
— Eu, zise el, n-am nici o vină. Eu, 

răspoimîine, am al patrulea termen, la al 
doilea proces, pentru a treia amendă. To
varășe, cine mă scapă î Rog să fiu sal
vat,

★

Am plecat spre tribunal și miliție, 
să le fac o vizită celor răspunzători, în
tr-o zi friguroasă de martie, vineri 13.

Dosarul 1 055 mai era undeva pe drum, 
între miliție și tribunal. Ambele se află 
pe aceeași stradă, la cîjiva pași distan
tă ; am privit drumul cu toată atenția, dar 
dosarul nu se vedea.

După ce a reapărut, iată palidul rezu
mat :

In iunie, autoritățile din Botoșani sînt 
înștiinjate — cu forme în regulă — că 
numitul Merilă Gheorghe, pe șantierul din 
Bucecea, s-a abătut de la porunca a opta 
(e anexată lista obiectelor) și a fu
git,' lăsîndu-și buletinul și furîndu-l pe cel 
al lui Anton.

In septembrie, numitul Merilă Gheorghe 
moare. (De adevărafelea). Autoritățile din 

mult să îndeplinim indicatorii pro
iectați la mobilă și darea în exploa
tare a unor noi utilaje de înaltă pro
ductivitate.

Un indicator important prevăzut 
în proiecte — cel privind costurile 
de producție — a fost atins și depă
șit prin perfecționarea sistemului de 
urmărire și evidențiere a cheltuieli
lor. Dintre măsurile mai importante 
care au dus la reducerea prețului de 
cost amintim executarea unei insta
lații de recirculare a apei, prin , care 
se realizează anual o economie de 
peste 40 000 lei, precum și folosirea 
unor baterii de condensatori care 
reduc consumul de energie cu circa 
240 000 lei pe an.

Rezultatele obținute puteau fi și 
mai mari dacă n-am fi întîmpinat 
și greutăți oarecum inerente 
începuturilor. Unii furnizori de ma
terie primă nu și-au respectat în
tocmai obligațiile contractuale. 
C.I.L.-Gherla, bunăoară, ne-a livrat 
în lunile ianuarie și februarie a.c. 
doar jumătate din cantitatea de 
furnir de nuc contractată cu noi, 
iar D.R.E.F.-Bacău nu ne-a asigurat 
cantitatea de 120 m.c. de cherestea 
de fag pe care trebuia să ne-o tri
mită în această perioadă.

Producția de scaune nu se desfă
șoară încă la nivelul cerut în toate 
fazele de lucru pentru că unele 
utilaje ne-au venit foarte tîrziu, iar 
altele n-au sosit nici pînă în prezent. 
Ar fi bine ca Direcția combinatelor 
în construcție din ministerul nostru 
să urmărească mai îndeaproape 
felul cum se îndeplinesc sarcinile 
contractuale de către întreprinderile 
furnizoare de mașini și utilaje.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
noștri se străduiesc să folosească tot 
mai din plin utilajele și spațiile de 
producție, să înregistreze o creștere 
continuă a producției și a producti
vității muncii. Ei desfășoară larg în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, hotărîți să-și reali
zeze exemplar sarcinile de plan și 
angajamentele luate.

Petru SOCEA
director
Petru NECULA
inginer-șef
Fabrica de mobilă din Iași

Mărășești nu observă că e vorba de un 
buletin dat ca furat și identifică greșit ca
davrul cvadragenarului, scundului și bru
netului Merilă drept rămășițele tinărului, 
înaltului și bălaiului Anton.

Antonii sesizează miliția Botoșani.
Biroul ei de evidentă, care pînă atunci 

întîrziase fără motiv eliberarea unui 
nou buletin al lui Anton, acum întîrzie cu 
motiv.

Căci biroul de cercetări penale, aflat în 
corespondentă cu Mărășeștii, nu închide 
dosarul hoțului mort, care condiționează 
dosarul păgubașului viu.

Intră în acțiune al treilea, biroul 
judiciar, pentru ceva care nu mai fine 
nici de viu, nici de mort :

Pe calea ferată, de patru ori la rînd, 
hoțul fusese prins călătorind fără bilet. 
Și legitimat cu buletinul lui Anton. Trecu 
vremea, frunzele începură să cadă, con
travenientul muri și, treptat, prinseră să 
sosească somații de amendă. Urgen
te. Se sfrîngeau în comuna de baștină a 
zidarului, Anton-tatăl fiind pus față în 
față cu perspectiva unui sechestru.

Anton-fiUl face contestație la tribunal, 
ca să scape de amenzi. Aici a comis sin
gura lui greșeală. In locul său, aș fi trîn- 
tit pe masă certificatul meu de deces. 
Automat, în calitatea mea de mort, aș H 
beneficiat de stingerea datoriei.

Anton însă, lipsit de educație juridică, 
vrea să demonstreze că e viu. Să-l ințe- 
legem : în viața fiecărui om moartea con
stituie un pas deosebit de important ; 
noul decedat ezită încă să profite de 
drepturile sale. El merge la tribunal și cu 
o cerere de îndreptare a erorii comise în 
acte.

A venit momentul să vă inițiem înlr-o 
inovație de geniu. In dorința lor zeloasă 
de a nu avea cereri nerezolvăte sau mă
car întîrziate, neînduplecații adversari ai 
birocratismului nu-ți mai primesc o cerere 
pînă n-o rezolvă. Și, firește, nu pot s-o 
rezolve înainte de a fi primit-o.

Astfel, la șapte luni după moartea sa, 
Anton și cererea sa de înviere încă nu 
aveau vreun număr de înregistrare.

Mortul estz de vină I Pentru trei luni 
din cele șapte, el nu poate dovedi de 
cîte ori și-a adus cererea și de cite ori 
i-a fost pusă îndărăt în brațe. Ceva care 
să amintească de datare, cum se prac
tică în ultimele secole, 'apare abia sub o 
rezolufie scrisă de mina în ziua — dacă 
ar fi să credem în exactitatea datei — de 
revelion. Număr însă, nici atunci.

C O V O A
Poeții obișnuiesc să spună pajiștei — 

covor de flori, de iarbă... Alăturarea ce
lor doi termeni nu mi se pare cîtuși de 
pufin întîmplătoare. Ce este în fond co
vorul decît un crîmpei — transpus în lină 
— din mozaicul multicolor și viu al 
cîmpului înflorit, pe care omul și l-a voit 
adus în casă?

Produs din timpuri străvechi în gospo
dăria jărănească, covorul romînesc și-a 
cîștigat un binemeritat renume. Și poate 
că ceea ce îi conferă un loc deosebit 
printre produsele de acest fel este 
tocmai deosebitul rafinament dovedit în 
alegerea culorilor, în alternanța motive
lor, în stilizarea pînă la geometric a 
unor elemente inspirate din natură. Pro- 
ducfia noastră de covoare are deci la în- 
demînă un bogat izvor de inspirație, va
riat din punct de vedere artistic.

Creafii ale diferitelor cooperative meș
teșugărești sau ale industriei, covoarele 
fesute reproduc, în mare majoritate, 
scoarțele oltenești. Cu unele rare excep- 
jii, procedeul folosit în realizarea acesto
ra se reduce însă la copierea unor exem
plare vechi, copiere ea însăși limitată 
doar la redarea fidelă a compoziției și 
motivelor ornamentale. Un asemenea pro
cedeu nu poate duce decît la rezul
tate hibride, lipsa de autenticitate a 
acestor covoare provenind din folosirea 
unor culori stridente, lipsite de vibrație, 
de via{ăi De mirare este că astfel de re
zultate au'fost ob(inute nu numai în in
dustrie ’(Fabrica Cisnădie-Sibiu), ci chiar 
și în cooperativele situate în centre de 
veche tradiție (cooperativa Tismana). 
Covoarele oltenești, ca și acelea din alte 
regiuni, nu trebuie să constituie doar 
exemplare bune pentru a fi reproduse. 
Elemente de ritm, colorit, stilizare geo
metrică oferă creatorilor un punct de 
plecare în crearea de covoare adaptate 
gustului actual, interiorului modern.

Arta noastră populară înscrie și o 
varietate de genuri de covoare pro
duse în alte regiuni ale țării (Mara
mureș, lași, etc.), care ar da posibilitate 
creatorilor să lărgească repertoriul orna
mental, cromatic, oferind și noi sugestii 
compoziționale, decorative.

Sectorul covoarelor de iută ni se pare 
a fi cel mai vitregit din punct de vedere 
al calității estetice. Este drept că produ
cerea la Fabrica din Cisnădie a unor co
voare de iută și relon a atras după sine, 
prin adăugarea noii materii prime, și apa
riția cîtorva modele noi, dintre care am 
remarcat pe acela în val continuu, în care 
decorul, realizat în tonuri de alb și brun, 
nu are teoretic un început și un sfîrșit; 
restul exemplarelor de acest fel nemulțu
mesc pe cumpărător prin lipsa de variație 
a modelelor, prin distonanța și monotonia 
tonurilor.

Pe lîngă covoarele țesute, covoarele 
înnodate ocupă o bună parte din 
realizările industriei și ale cooperati
velor artizanale. în acest sector trebuie 
subliniat că, spre deosebire de covoa
rele de același gen produse în indus
trie (Fabrica din Cisnădie), exemplarele 
artizanale din ultimul timp au un 
nivel artistic mai ridicat. Cele ‘ mai 
izbutite sînt create de cooperative
le din Hărman și București. Cali
tatea artistică a acestor covoare pro
vine în primul rînd dinfr-o utilizare mai 
bine gîndifă a culorilor, prin evitarea ro
șului și albasfrului — cele mai stridente 
dintre culorile pe bază de alizarină — și 
folosirea culorilor neutre în separarea to
nurilor greu de alăturat. Ar fi greșit să în
țelegem că întrebuințarea culorii vii este

Mort fiind, însă, Anton e judecat pen
tru amenzile contestate. După o singură 
amînare, tribunalul bofoșănean „îl exo
nerează". Astfel, cu o mină fermă, jude
cătorul Popovici a închis dosarul nr. 3067.

Și I-a deschis pe 3666, pentru alta 
dintre hîrtiile de amendă. Problema re
zolvată în 15 noiembrie e luată de la 
capăt în 27 ianuarie, și amînafă de frei 
ori, pînă în 16 martie, lată-ne, cu două 
zile înainte de termen, în fața președin
telui D. Munteanu, cerîndu-i o consultație 
juridică : cum se poate ca aceeași pricină 
să fie judecată de mai multe ori ?

După părerea d-sale nu i se poate cere 
unui judecător să știe despre sentința 
dată de alt judecător. Consultat dacă 
există acolo doi judecători cu numele de 
Eugen Popovici, d-sa observă că e vor
ba de același judecător ; dar precizează 
că, dintr-un dosar, nu ai posibilitatea să 
știi ce se petrece în celălalt dosar.

Atunci s-ar părea că orice pricină poa
te fi judecată la infinit. Consultat în pri
vința acestei posibilități, președintele a- 
rată că lucrul poate fi evitat dacă partea 
face vorbire.

— Parte, îl întreb pe Anton, de ce 
n-ai făcut vorbire ?

— Am tot spus ! protestează mortul.
Mai încet decît comandantul miliției, 

juristul admite la urmă o oarecare culpă 
a tribunalului.

Plec împreună cu mortul.
Acesta, care știe ce știe, începe iarăși :
— Poimîine am proces. Cum rămîne ? 

Rog să fiu salvat.
Mă opresc. îi pun mîna pe umăr.
— Cetäfene I frate ! în trei zile vei 

intra în legalitate.
— Aici pe unde am fost ? întreabă e< 

brusc îngrijorat. Trei zile ? Legalitate ?
-- Aici. In numai trei zile. Intri în 

legalitate !
— Nu, zise el trist, n-aș vrea să mor.
A observat că este foarte greu să pui 

hîrtiile în conformitate cu omul : o rezol
vare rapidă, spune el, se putea obține 
numai dacă el însuși s-ar fi pus în con
formitate cu scriptele, murind ceva mai 
serios. Are remuscări.

— Recunosc, zice el, și vă rog să le 
spuneți să mă scuze și să nu-mi poarte 
pică după ce plecați din oraș.

— De ce să te scuze ?
— Păi, zice el, nu s-a putut. Știți, cine 

e la acte poate ușor să amîne, dar — 
s-a scuzat el — la mine pe șantier ești 
mereu legal de un termen. Dacă mu
ream, se dădeau peste cap angaja
mentele echipei. Eu am avut toată bună
voința să-i servesc, dar nu s-a putut.

Serglu FĂRCĂȘAN

RELE
contraindicată. Dar, după cum spunea 
o dată un scriitor francez, măiestria artiști
lor stă în „știința alăturării tonurilor tan
dre, dulci și a subordonării lor triumfului 
fanfarei tumultuoase a unei culori vii".

Producția artizanală a fost prezentă la 
ultimele pavilioane de mostre și cu cîte- 
va produse pe care, din păcate, nu le-am 
văzut apărînd în magazine. Ne referim, 
de pildă, la cergile mițoase în genul ce
lor expuse de către cooperativa din Co
marnic și care, realizate fie din lînă în 
culori naturale, fie din fire sintetice în 
tonuri vii, ar aduce o notă caldă și origi
nală interiorului nostru. Ar fi de dorit 
ca astfel de țesături, realizate în momen
tul de față, cu real talent, în gospodă
riile țărănești din Maramureș și aduse de 
curînd în magazinele Fondului Plastic, să 
constituie un punct de plecare în pro
ducția unei cooperative artizanale din 
regiune. în ce privește extinderea reper
toriului producției de covoare, am su
gera cooperativelor de artizanat și reali
zarea unor covoare din deșeuri de țe
sături de bumbac, care, sortate pe cu
lori, înfr-o compoziție bine gîndită, ar 
putea da deosebite efecte decorative 
(exemplare de acest fel se găsesc, în 
unicat, tot la magazinele Fondului 
Plastic).

Pe linia fabricării unor produse care să 
se potrivească mai bine cu interiorul și 
arhitectura modernă, crearea de mochete 
într-o mai mare cantitate se impune ca 
o necesitate. In tehnica mochetei, pe 
lîngă suprafețele uni, în care se prezintă 
majoritatea acestora, se pot realiza com
poziții concepute într-o viziune decora
tivă modernă. Crearea unor proiecte pen
tru lărgirea repertoriului decorativ al co
voarelor noastre trebuie să constituie o 
preocupare a artiștilor plastici, care prin- 
tr-o colaborare directă cu industria și 
cooperativele artizanale ar duce la rea
lizarea de prototipuri gîndite spre a fi 
multiplicate pe scară largă. Producătorii 
ar trebui să studieze cu atenție și pro
blema dimensionării covoarelor.

Lărgirea repertoriului ornamental și co- 
loristic, folosirea unor materii prime noi, 
pe care industria de fibre sintetice le 
poate oferi, crearea de exemplare gîndite 
în concordanță cu linia, profilul, culoarea 
mobilierului modern, ar duce, desigur, la 
ridicarea calității estetice în acest sector. 
De altfel, numeroși cetățeni se întreabă 
de ce, folosindu-se aceeași cantitate de 
materie’ primă, nu se produc și covoare 
cu desen simplu, în culori plăcute ochiu
lui, deschise ? Lansarea noilor produse, 
cît și a celor existente constituie, ia rîn- 
dul ei, o problemă. Prezentarea cîtorva 
creații mai izbutite de covoare alături 
de o piesă de mobilier — în nici un 
caz păturite sau făcute sul, cum sînt ex
puse chiar în mari magazine, cum ar 
fi „Căminul" din Piața Amzei din Bucu
rești — ar contribui atît la popularizarea 
acestora, la educarea gustului, cît și la 
decorarea magazinelor.

Marina VANCI

Rezultate tot mai bune 

la învățătură
(Urmare din pag. I-a)

studenților. O mare atenție e nece
sar să se acorde lucrărilor de diplo
mă ale absolvenților institutelor 
tehnice și agronomice, menite să 
constituie o sinteză a pregătirii de 
specialitate a acestora.

Cu toate succesele evidente obți
nute în îmbunătățirea planurilor și 
programelor de învățămînt, va tre
bui să ne preocupăm în continuare 
de perfecționarea lor, pentru a asi
gura însușirea temeinică de către 
studenți a cunoștințelor de cultură 
generală și de specialitate științifică, 
legătura strînsă a învățămîntului 
superior cu cerințele actuale ale 
practicii construcției socialiste. 
Unele lipsuri existente în organiza
rea judicioasă a programelor și în 
coordonarea lor determină ca în a- 
numiți ani de studiu să găsim dis
cipline care, din punct de vedere al 
verificării cunoștințelor, duc la 
examene „frînă“ — promovabile nu
mai în urma unui efort considera
bil, după cum, în alte cazuri, există 
examene care solicită studenților un 
efort minim, neglijabil. De aceea, 
uneori la analiza pe ani și discipline 
apar situații ca la facultatea de ma- 
tematică-mecanică a Universită
ții din București, care ridică semne 
de întrebare: rezultate medii bună
oară la unele discipline pe total, re
zultate foarte bune, pe total, la al
tele, neconcordante, ca nivel, cu res
tul obiectelor.

într-un sistem de învățămînt or
ganizat ca al nostru, care stăruie să 
transmită un tot de cunoștințe ar
monios, în care pregătirea de spe
cialitate se îmbină echilibrat cu cea 
de cultură generală, asemenea situa
ții, explicate de la caz la caz, prin 
preferințele individuale ale unor 
studenți, nu pot caracteriza un co
lectiv de grupă sau de an. Cauzele 
rezidă, credem, cel mai frecvent în 
programe de studiu insuficient coor
donate — fie că pretind cunoștințe 
pentru care ansamblul de studii nu 
oferă pregătirea aperceptivă nece
sară, fie că oferă date inferioare 
nivelului general. Ambele situații 
se cer corectate. Desigur, în di
ferite facultăți se mai pot identi
fica și alte cauze, legate de calită
țile didactice și de capacitatea per
soanelor care predau sau seminari
zează cursul, de organizarea rațio
nală a sesiunii de examene sau a 
examenului discutat ș.a. Sarcina de 
creștere continuă a nivelului învă- 
țămîntului ne privește deopotrivă 
pe toți cei care sîntem chemați să 
asigurăm pregătirea pentru viață a 
tineretului universitar.

Cu sprijinul unor largi colective 
de cadre didactice, ministerul nos
tru studiază în continuare predarea

In locul unei scrisori 
de mulțumire

Mi-am cumpărat mobilă nouă. Toc
mai mă gîndeam să trimit o scrisoare 
de mulțumire întreprinderii producă
toare, dar — prea curînd — mobila 
s-a... albit ! In același timp, ușile șifo
nierului s-au ondulat, nu s-au mai în
chis. M-am adresat O.C.L. din Onești, 
de unde cumpărasem mobila. După un 
timp a venit la fața locului o comisie. 
Mi s-a promis că se va adresa fabricii 
producătoare, spre a trimite un specia
list. Au trecut luni, dar de la fabrică 
n-a venit nimeni. Pe această cale, vreau 
să-i invit la mine acasă pe tovarășii de 
la Întreprinderea economică raională- 
Moinești. Mobila pe care ei au produs-o 
nu-mi mai face nici o trebuință. In 
locul scrisorii de mulțumire le adresez 
rîndurile de față. (De la T. Moraru, 
electrician la Combinatul de cauciuc 
sintetic-Onești).

Unde sînt piesele 
de schimb ?

Acum vreo doi ani mi-am cumpărat 
o mașină de spălat rufe marca „Pălti
niș“. După un timp, paleta interioară a 
mașinii, care servește la mișcarea rufe
lor, s-a spart. De mai bine de șase luni 
caut s-o înlocuiesc, dar nu am găsit 
piesă de schimb la nici un magazin de 
specialitate. Acum mașina zace nefolo
sită. Nu este oare o obligație a comer
țului de a da pe piață și astfel de piese 
pentru obiectele de uz gospodăresc ? 
(De la Marla Stoicescu, Uzinele Chi
mice ,,Viotoria“-Florești).

★
NOTA REDACȚIEI. In legătură cu 

cele sesizate în scrisoarea de mai sus, 
ne-am adresat direcției generale de re
sort din Ministerul Comerțului Interior. 
Aici am fost informați că piesele de 
schimb pentru mașinile de spălat rufe 
„Păltiniș“ — care au lipsit un timp din 
magazinele de specialitate — au fost 
repartizate zilele acestea în rețeaua co
mercială.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

„Chimia in gospodărie"
în urma publicării articolului cu 

acest titlu în „Scînteia“ nr. 6155, Mi
nisterul Industriei Petrolului și Chi
miei ne răspunde : Gama actuală 
de coloranți tip Gallus se va lărgi 
cu 8 sortimente, care se vor livra cu 
începere din semestrul II 1964 ; din 
trimestrul I 1965 se vor pune la dis
poziția comerțului coloranți tip Gal
lus pentru fibre sintetice.

S-au luat măsuri menite să în
lăture și celelalte lipsuri semnalate 
în articol.

unor discipline. în prezent se anali
zează planurile, programele și 
cursurile de chimie, filozofie, istorie, 
istoria literaturii universale și a 
unor discipline economice. Ministe
rul solicită toate cadrele didactice, 
oamenii de știință, specialiștii care 
activează în diferite domenii ale 
științei, să sprijine pe mai departe 
acțiunea de perfecționare a planu
rilor și programelor, precum și a 
profilului învățămîntului superior 
prin noi propuneri și sugestii me
nite să asigure corelarea procesului 
de învățămînt cu dezvoltarea impe
tuoasă a economiei noastre națio
nale, cu noile cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane.

Se apropie perioada practicii în 
producție a studenților ; ea este me
nită să asigure pentru mii și mii de 
studenți consolidarea și îmbogățirea 
cunoștințelor căpătate la orele de 
curs. Studierea experienței cîștigate 
în ultimii ani, sugestiile primite din 
partea specialiștilor din producție și 
a cadrelor didactice, fie direct, fie 
prin coloanele ziarului „Scînteia“, 
ne-au fost de un real sprijin. Prac
tica studenților se va desfășura 
avînd la bază programe care preci
zează mult mai bine conținutul și 
desfășurarea acestei activități, în 
funcție de cerințele care se pun in 
fața studenților din diferite facul
tăți și ani de studiu ; se asigură în 
mai mare măsură continuitatea ne
cesară între perioada învățăturii în 
amfiteatre, laboratoare, biblioteci și 
perioada valorificării aplicative în 
producție a datelor teoretice. Este 
datoria conducerilor instituțiilor de 
învățămînt superior să ia de pe a- 
cum toate măsurile necesare pentru 
buna organizare a practicii în pro
ducție a studenților. Din vreme tre
buie să se încheie contractele cu în
treprinderile care vor primi la 
practică studenții, să fie numiți și 
instruiți îndrumătorii și să fie for
mate grupele. Numai în acest fel se 
va putea realiza din prima zi planul 
stabilit, se va obține eficiența do
rită.

Pentru ca în lunile ce urmează să 
se obțină rezultate tot mai bune la 
învățătură, este necesar să luăm mă
suri complexe de sporire a ajutorului 
acordat studenților, astfel încît în 
condițiile unei exigențe crescute să 
se reducă numărul studenților care 
obțin note la limită sau nu promo
vează. Activitatea competentă și 
inițiativa cadrelor didactice, bo
găția conținutului cursurilor, munca 
educativă rodnică desfășurată de 
organizațiile de partid și de tineret 
pentru întărirea spiritului de răs
pundere al studenților față de înda
torirea lor principală — învățătura 
—și pentru întărirea disciplinei vor 
asigura încheierea cu rezultate su
perioare a anului universitar.

Spre Retezat.

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet'al R. P. Ro- 

mîne : Spărgătorul de nuci — (orele 11), 
Carmen — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Rosemarie — (orele 10,30), 
Anton Pann sau Povestea vorbii — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
glale“ (Sala Comedia) : Orfeu în intern
— (orele 10), Mașina de scris — (orele
15.30) , Cuza Vodă — (orele 20) ; (Sala 
Studio): O femeie cu bani — (orele 10), 
Nora — (orele 15,30). Avarul — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (Sala din 
bd. Magheru) : Zizi și... formula ei de 
viață — (orele 10). Vlaicu Vodă — (ore
le 15,30), E vinovată Corina ? — (premie
ră — orele 19,30) ; (Sala Studio) : Unchiul 
Vania — (orele 10,30). Casa cu două in
trări — (orele 16), Bucătăreasă — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza : Bulandra“ 
(Sala din bd. Schitu Măgurcanu nr. 1) : 
Război și pace — (orele 10), Orestia — (ore
le 15), Cezar și Cleopatra — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str Alex. Sajiia nr, -76 
A) : Jocul de-a vacanța — (orele. 10 și 
orele 15), Comedia erorilor — (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Umbra — 
(orele 10,30), Șeful sectorului suflete — 
(orele 15), Casa inimilor sfărîmate — (o- 
rele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(la Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Gaițele — (orele 19,30), (la Sala Ciu
lești) • Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 10), Jurnalul unei femei — (orele
19,30).  Teatrul pentru copii și tineret 
(Sala din str. C. Miile) : Acuzarea apără
— (orele 11), Chirița în provincie — (o- 
rele 16), Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20), (la Sala pentru copii, 
din str. Ererrfla Grlgoresdu” jîr'."24) : Nu 
prea Albă ca zăpada Șir Motanul descăl
țat — (orele 9,30 și orele 16). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
11), Pofta vine... rîzînd — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C Țănașe“ (Salp 
Savoy) : 7 păcate — (orele 11), Revista 
de altădată — (orele 20) ; (la Sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala Academiei) : Punguța cu 
doi bani — (orele 11), Umor pe sfori — 
(orele 17). Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 
17), Zboară cîntec drag — (orele 20). 
Circul de stat : Non Stop-1904 — (spec
tacol prezentat de artiști al circului din 
Praga — orele 15,30 și orele I9;30).

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pano

ramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21,30).  Un surîs în plină vară : Victo
ria (10,15; 12,15-, 14,15; 16,30; 18,30; 20,30),. 
Aurora (10; 12; 14,15; 1&Ș30; 18,45; 21), Vol
ga (10; 12; 14,15; 10,30; 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 Gulli
ver : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (9.45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). , 
Domnișoara... Barbă Albastră : Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Melodia (10; 12; 
14,30; 10,45; 10; 21). îndrăgostitul : Bucu
rești (9; 11; 13; 15, 17; 19; 21), Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Totul rămîne 
oamenilor : Bucegl (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30). O zi ca 
leii ; Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Modern (9; 11.15; 13,30; 16; 18,30: 21). Dez- 
rădăcinații : Central (9,45; 12; 14,15; 16,v 
18,45; 21), Giulești (10; 12; 14; 16; 18-.1.. 
20,15), Unirea (11; 16; 18,15: 20,30), Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Cavalerul 
daillan — cinemascop : Lumina (10;A': 
14; 16; 18,15; 20,30) Valea vulturilor . j- 
nion (11,30; 16; 18,15; 20.30). Funtilc și cas
traveții ; Ignorantul învață ; Furnicuța 
lăudăroasă ; Soarele, apa și cățelul : 
Doina (orele 10). Locotenent Cristina : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (11; 15,30; 17,45; 20). Bastonul 
alb ; Oameni și furtuni ; Oameni și 
măști Cîntec rus în Scandinavia ; Del
ta necunoscută ; Galeria națională ; Su
părare ; Știință și tehnică nr. 12/1963 : 
Tirrtpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Foto Haber ; în
frățirea între popoare (13,45; 15,45; 18; 
20,15), Adesgo (10.30; 15; 17; 19; 21), Lira 
(15,30; 18: 20,30). Ucigașul și fata : Cultu
ral (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). Vi-1 pre
zint pe Baluev — cinemascop : Dacia 
(9,30; 11; 13; 15; 17: 19; 21). Scano Boa : 
Buzeștl (11; 15,45; 18; 20). Cosmos (16: 
18; 20), Viitorul (11,30; 16; 18,15: 20,30' 
Cotroeenf (15; 17; 19; 21). Pisica de mar' 
Crîngași (12; 16; 18; 20) Iolantha : Fia - 
ra (16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19; ,e). 
A 12-a noapte : Vltan (11; 15-, 17; 19; 20, Ț). 
Tudor — cinemascon ; 'ambele serif): 
Munca (12: 16; 19.30). Rusalka — cinemr 
scop : Popular (10,30: 16: 18,15; 20,30). Pași 
spre lună : Moșilor (11; 15; 17; 19; 21). 
Inculpatul „1 040“ ; Colentina (16; 18; 20). 
Renul alb : Fioreasca (12; 16: 18.15; 20.30). 
Misterele Parisului — cinemascop ; Pro
gresul (11,30: 15; 17; 19; 21). Noi doi, băr
bații : Pacea (11; 16: 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de învio

rare la domiciliu. 9,00 Emisiune pentru 
copii șl tineretul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei 11,00 — Emisiune pentru sate, 
în jurul orei 15,15 — Transmisie de fot
bal de la Stadionul „23 August“ din Ca-b 
pltală ; repriza a . Il-a dintre echipele 
Steaua—Rapid și meciul (în : întregime) 
dintre echipele Dinamo București—Pro
gresul. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10
— Cîntece și jocuri Interpretate de An
samblul „Brîulețul" din Constanța. 20,00
— Filmul documentar „Crevedlp". 20,15
— Cîntă Odyle șl Marc Fraiseau. 20,25 — 
Filmul „Ucigașul și fata". 21,50 — Mu
zică ușoară. In încheiere : buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile — 30, 31 martie șl 1 aprilie: 
Vreme în răcire ușpară, cu cerpl tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, iar 
în nord și regiunea muntoasă a țării 
lapovlță și ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
șl plus 8 grade, iar maximele între 3 șl 
13 grade. Loca] mai ridicate la început 
în sudul țării. In București : Vreme in
stabilă, cu cer temporar noros, favora
bil ploii trecătoare. Vînt moderat. Tem
peratura în scădere ușoară.

Se poate vorbi cu morjii I Încă din se
colul trecut, un celebru savant a inventat 
un aparat cu ajutorul căruia poți să-i' mai 
vorbești unui mort trei zile după deces. 
Mortul te aude perfect ; numai că nu răs
punde.

In cercetările noastre de la Botoșani 
am pornit tocmai de la punctul nerezol
vat : poate un mort să răspundă ?

— Sigur că pot, zise el. Di șe să nu 
pot ?

Avea un foarte simpatic accent moldo
venesc și, lat în spete, cu miinile cît lo
pata, cu zîmbetul lui larg, părea neobiș
nuit de viu, mai ales pentru un mort.

— Cum te simți ? l-am întrebat.
— Merge, a zis el. Oasele, numai, mă 

cam dor. în '62 am făcut băi la Victoria, 
dar în * *63 n-am mai putut.

— De ce ?
— Din cauza decesului, zise el modest. 

Se primesc la băi și oameni bolnavi rău, 
dar nu e bine nici să exagerăm chiar așa, 
mort di tăt. Nu m-ar fi primit cu foaia 
asta...

Și îmi întinse certificatul lui de deces. 
Cred că-l știa ca pe apă, dar se aplecă 
peste umărul meu, să-l mai vadă o dată. 
Am avut consfătuiri cu cititori de toate 
gusturile, însă acesta era primul care își 
citea zilnic extrasul de moarte.

Mortul se numește Anton Constantin, a 
decedat la Mărășești, în septembrie 1963, 
pe vremea cînd avea 23 de ani.

Acum are 24.
Și tot mort e.

★

Zidarul lucrează în echipa fratelui său, 
Vidrei, la „Grupul unu șantiere Bofșeni’. 
Comparativ cu primul trimestru '63, în cele 
trei luni de după moarte a realizat în
semnate depășiri ale sarcinilor de pro
ducție.

— Cufh.î Nu aflaseși că ești mort?
— Ba da, zice regretatul. Chiar atunci, 

în septembrie, autoritățile de la Mără- 
șești îi telegrafiază tatei să vină acolo de
grabă, că.i-a murit fiul. Tata are patru 
băieți, trei zidari și un tractorist. Pe care 
să-l plîngă ? Telegrama preciza că pe fiu 
îl cheamă Anton, dar din întîmplare pe 
toți patru ne cheamă așa, ca și pe fata, 
fiind numele nostru de familie. Din Un- 
țeni, de la 16 kilometri, vine moșul la 
Botoșani, vine plîngînd la întreprindere, 
să afle care-i mortul. Ghina fate că fra- 
fi-meu Viorel era plecat înfr-o excursie, 
să vază frumusețile patriei, și începe tata
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ÎN CAPITALĂ Orașul și spațiile verzi SESIUNEA COMISIEI MIXTE DE COLABORARE ECONOMICĂ 
ROMÎNO - IUGOSLAVĂ

întreprinderea horticolă 1 Mai a început plantarea pomilor pe terenul 
rezervat spațiilor verzi Foto : R. Costin

Horticultorii, silvicultorii, floricultorii, 
peisagiștii și-au început în acest an ac
tivitatea de înfrumusețare a orașului din 
primele zile ale lunii ianuarie. Pe bu
levardele Magheru și Bălcescu, pe șo
seaua Mihai Bravu și în Giulești, pe alte 
magistrale s-au plantat peste 1 600 de 
arbori. Peste 5 000 de arbori de rășinoase 
și foioase și 10 000 arbuști în boschete și 
garduri vii s-au plantat în zonele verzi 
din jurul noilor blocuri. Din februarie, 
paralel cu plantările au început lucrările 
de întrefinere a spafiilor verzi : greblarea 
peluzelor, curăfirea aleilor, „toaleta" ar
borilor etc. Acestea sînt pe terminate. 
Ajunr este în toi campania de primă
vară; Pînă la sfîrșitul lunii aprilie, în parcuri 
și grădini — Floreasca, Giulești, Mogo- 
șoaia, în jurul Circului de stat și Sălii 
Palatului Republicii — se vor planta 
120 000.. arbori, arbuști și trandafiri. In 
Cișmigiu, în parcurile Libertății și Herăs
trău au loc lucrări de întrejinere și reame- 
najare. In parcul Herăstrău, lucrători ai ad
ministrației parcului „măresc" insula tran
dafirilor cu 3 000 mp. Ei sădesc aici tran-
dafiri; construiesc pergole, trasează alei, 
amânajează peluze. Parcul de la Flo
reasca S-a transformat într-un mic
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0: dezbatere interesantă
Ia Uniunea Scriitorilor din K. P. Romînă

In zilele de 26—28 martie a.c. a 
avut loc plenara Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, în cadrul căreia au 
fost dezbătute probleme ale litera
turii occidentale contemporane.

Au fost prezentate referatele : 
„Unele probleme ale literaturii oc
cidentale“ (Georgeta Horodincă) ; 
„Poezia occidentală de astăzi“ (A. E. 
Baconsky) și „Aspecte ale drama
turgiei occidentale" (N. Tertulian).

La discuții au luat parte numeroși 
scriitori, critici literari, profesori 
de specialitate.

In încheiere a luat cuvîntul acad. 
Mihai Beniuc,. președintele Uniunii 
Scriitorilor.

A avut loc o ședință festivă con
sacrată aniversării a 15 ani de la în-

Ileana Ghiulai pe locul II 
la „mondialele“ de scrimă juniori

BÜDAPESTA 28 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de scrimă pentru tineret 
au programat sîmbătă la Budapesta proba 
"'eminină de floretă. Lupta pentru cuceri
rea titlului a fost deosebit de pasionantă. 
Medalia de aur a revenit sportivei Bri
gitte Gapais (Franfa) care în turneul fi
nal a totalizat 3 victorii. O remarcabilă 
comportare a avut reprezentanta R. P. 
Romîne, Ileana Ghiulai, clasată pa locul 
doi. In finala probei Gapais $ învins cu 
4—3 pe reprezentanta noastrȘ la capătul 
unei dispute spectaculoase. Ileana Ghiu
lai, care practică floreta de 4 ani, este 
elevă în clasa a 11-a a unui liceu din 
Satu Mare. Remarcabila sa comportare în 
primul concurs de anvergură la care parti
cipă i-a adus medalia de argint, lată cla-

Azi in săli și pe stadioane
Astăzi se desfășoară în Capitală 

o bogată activitate sportivă. Pe sta
dionul „23 August“,, cu începere de 
la 14,15, se dispută meciurile cupla
jului interbucureștean de fotbal : 
Steaua — Rapid și Progresul — Di
namo. Televiziunea va transmite re
priza secundă a primului meci și 
în întregime pé cel de-al doilea. în 
parcul Dinamo, cu începere de la 
ora 10, se vor desfășura un concurs 
atletic în aer liber și meciuri de 
rugbi pentru juniori. In sălile Giu
lești, Floreasca și Dinamo, atît di
mineața, cît și după-amiază, se vor 
disputa întîlniri din cadrul campio
natelor de baschet și „Cupei R. P. 
Romîne“ la volei, In sala Floreasca 
de la ora 14 au ioc ultimele partide 
de handbal pentru cupa Sfatului 
popular al Capitalei, 

. z z . v , ; • z ;

șantier silvic, unde se sădesc 200 de 
brazi. Pe lîngă alfe lucrări, în Cișmigiu 
și în parcul Libertăfii se amenajează și 
cîte o nouă bibliotecă.

Arborii, florile și iarba din parcuri și 
grădini, plantațiile de pe străzi și bulevar
de, pe lîngă faptul că formează un decor 
care înfrumusețează orașul, îi și îndulcesc 
clima în timpul verii. In ultimii 15 ani, 
plămînul verde al Capitalei a crescut de 
mai bine de cinci ori și ocupă azi o su
prafață egală cu cea a unui oraș de mă
rime mijlocie. La secția de gospodărie 
comunală a S.P.C. ni s-a comunicat că 
planul de activitate pe anul 1964 prevede 
ca pînă la 23 august, prin amena
jări de noi parcuri și scuaruri, suprafața 
spațiilor verzi să se mărească cu încă 
300 000 de metri păfrați. Cu alte cuvinte, 
noi locuri liniștite de recreare pentru 
bucureșteni, mai multă răcoare și aer cu
rat, mai mult farmec și pitoresc. Frumu
sețea multor artere centrale de circulație 
printre care șoselele Kiseleff, Mihai Bra
vu, Giulești va spori în ■ viitor și prin 
îmbrăcarea cu specii de plante agăță
toare a stîlpilor rețelei da iluminat.

Nu au fost uitați nici copiii. Pentru ei 
se vor amenaja 100 de terenuri de joacă

ființarea Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, la care.au luat cuvîn
tul academicienii Mihai BeniUc, Tu
dor Arghezi, Tudor Vianu, Ion Ja
lea, maestrul emerit al artei Ion 
Dumitrescu și scriitorul Alexandru 
Cazaban.

Au fost apoi înmînate premiile 
Uniunii Scriitorilor pe anul 1963 : 
poezie : Geo Dumitrescu, pentru vo
lumul „Aventuri lirice“ ; proză : Ion 
Lăncrănjan, pentru .românul „Cor- 
dovanii“ ; critică și istorie literară : 
Ion Ianoși, pentru volumul „Roma
nul monumental și secolul XX“ ; li
teratură pentru copii : Gica Iuteș, 
pentru volumul „Faima detașamen
tului“ ; reportaj : Romulus Rusan. 
pentru volumele „Rîul ascuns“ și 
„Expres 65“.

—.......
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Turneul de fotbal U.’E. F. A.

samentul final al probei: 1. -r-. Brigitte 
Gapais (Franța) 3 victorii; 2. .— Ileana 
Ghiulai (R. P. Romînă) 2 victorii; 3. — 
Kerstin Palm (Suedia) 1 victorie; 4. — 
Rusuden Kekelia (U.R.S.S.) zero victorii; 
5. — Gyoerghy Damasdi (R. P. Un
gară); 6. — Ecaterina lencic (R. P. Ro
mînă); 7. — Mihaieva (U.R.S.S.) 8. — 
Martegani (Italia). 

La un concurs de haltere !n sala de sport a Uzinelor „Vulcan*

în mai toate cartierele orașului.' Un im
portant capitol al planului de activitate 
al serviciului spațiilor verzi este intitulat 
„întrețineri". Este vorba de întreținerea 
întregii suprafețe a spațiilor verzi, care 
necesită foarte multe lucrări, unele difi
cile și migăloase. Producția floricolă — 
flori anuale, bianuale sau perene — se 
realizează în serele sectorului de spații 
verzi. Ținînd seama de sezon se face o 
planificare riguroasă a producției. Covo
rul de verdeață al Capitalei va fi com
pletat cu 15 milioane de flori, la produ
cerea și sădirea cărora lucrează 400 
de floricultori în cele 12 sere ale 
unităților de întrețineri horticole „1 Mai". 
Pentru împodobirea Bucureștiului se vor 
folosi pansele, lalele, bujori, petunii, tran
dafiri, în total peste 120 de specii. La 
capitolul „întrețineri” e prevăzută plan
tarea altor 180 000 arbori, arbuști și tran
dafiri, în perioada de la 23 August și pînă 
la sfîrșitul anului.

Dumitru MINCULESCU

Canotaj pe Herăstrău
Nivelul apei lacului Herăstrău a 

ajuns la cota maximă. Azi vor fi 
lansate la apă ambarcațiunile cu 
rame și cele cu motor. începe deci 
sezonul de canotaj. Pregătirile s-au 
făcut din vreme : pereurile de pe 
maluri au fost reparate, s-au revi
zuit stăvilarul și ecluza, s-au înlo
cuit punțile debarcaderelor, piloții 
și balustradele acestora, casele de 
bilete și toate ambarcațiunile au 
fost vopsite.

Pregătiri pentru sezonul călduros 
se desfășoară și la ștranduri. Fie
care plajă a fost reîmprospătată. De 
la Argeș s-au adus 700 metri cubi 
de nisip. Anul acesta, ștrandul Flo- 
reasca 1 își va mări suprafața cu 
5 000 metri pătrați.

In Cișmigiu

Cineaști romînl la Festivalul filmului 
de la Buenos Aires

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de cineaști care va 
participa între 1 și 10 aprilie la 
Festivalul internațional al filmului 
de la Buenos Aires. Delegația, con
dusă de Mihnea Gheorghiu, preșe
dintele Consiliului cinematografiei, 
este alcătuită din : Vasile Florea, 
din Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, regizorul Ion Popescu- 
Gopo și actrița Flavia Buref. La fes
tival țara noastră va fi prezentă cu 
filmul „Tudor“ și scurt metrajul 
„Sub aripa vulturului“. (Agerpres)

Concert

Dirijorul Charles Mackeras (Ma
rea Britanie) a avut sîmbătă seara 
conducerea muzicală a concertului 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu". Programul concertului a cu
prins Variațiuni de Benjamin Brit
ten pe o temă de Franck Bridge, 
Concertul pentru violoncel și or
chestră de Haydn, solist Radu Aldu- 
lescu, și Simfonia a VIII-a de 
Dvorak. (Agerpres)

HAGA 28 (Agerpres). — Ieri, la 
Emmen, în cadrul preliminariilor 
turneului internațional de fotbal 
pentru juniori U.E.F.A., echipa Ir
landei de nord a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa R. P. Romîne. 
Luni irlandezii vor întîlni echipa 
Austriei pentru stabilirea cîștigă- 
toarei grupei a 8-a. Iată celelalte 
rezultate înregistrate ieri : Belgia-

COMUNICAT
In zilele de 25—28 martie 1964 a 

avut loc la București prima sesiune 
a Comisiei mixte de colaborare eco
nomică romîno-iugoslavă, înființată, 
ca organ permanent, în conformitate 
cu hotărîrile luate cu ocazia vizitei 
din noiembrie 1963 a delegației de 
stat a R. P. Romîne în R. S. F, Iugo
slavia.

Pe baza sarcinilor și obiectivelor 
sale, definite prin Comunicatul co
mun semnat la Belgrad la 30 noiem
brie 1963, Comisia a examinat la 
această primă sesiune diverse as
pecte ale relațiilor economice reci
proce și a stabilit un program de 
măsuri, a cărui punere în practică 
va contribui, pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc, la lărgirea în 
continuare a acestor relații, cores
punzător intereselor dezvoltării eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări.

Cele două delegații au examinat 
multilateral posibilitățile de colabo
rare economică în diferite ramuri de 
producție industrială, stabilind mă
suri pentru realizarea acestei co
laborări într-un termen cît mai 
scurt.

S-a examinat raportul comisiei 
mixte provizorii romîno-iugoslave 
pentru sistemul hidroenergetic Por
țile de Fier, din care a- reieșit că 
îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din 
acordul și convențiile romîno-iugo
slave privind sistemul hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier, 
semnate la Belgrad în noiembrie 
1963, se desfășoară conform progra
mului stabilit. Au fost adoptate noi 
măsuri care să asigure îndeplinirea 
în continuare a programului pentru 
realizarea acestui sistem, respectiv 
începerea lucrărilor dé deschidere a 
șantierului în cursul anului 1964.

Comisia a analizat rezultatele 
discuțiilor purtate de delegațiile or
ganizațiilor de turism, precum și 
ale discuțiilor dintre organele de

★

Vicepreședintele Vecei Executive 
Federative a R.S.F. Iugoslavia, Mi- 
loș Minici, împreună cu Ioje Brilej 
și Bogoljub Stoianovici, precum și 
cu alți membri ai delegației iugo
slave, au vizitat în cursul zilelor de 
joi și vineri mai multe obiective in
dustriale. Oaspeții au fost însoțiți 
de Tiberiu Abrihan, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, și de alte persoane oficiale, 
precum și de Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In călătoria de pe Valea Prahovei 
membrii delegației au vizitat rafi
năria de la Brazi, Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mai“ din Ploiești, pre
cum și cele de autocamioane și 
tractoare din Brașov. în cea de-a 
doua zi oaspeții au mers la comple
xul petrochimic de la Onești-Bor- 
zești. Călătoria a luat sfîrșit la Ga
lați prin vizitarea șantierului Com
binatului siderurgic și a unor obiec
tive industriale de la Brăila, după 
care oaspeții s-au reîntors la Bucu
rești.

★
Cu prilejul primei sesiuni a Co

misiei mixte romîno-iugoslave de 
colaborare economică, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București, 
Arso Milatovici, a oferit un cocteil. 
Au luat parte tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Gheorghe Gaston-Marin, 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Bujor Almă- 
șan, Dumitru Simulescu, Aurel Vi- 
joli, miniștri, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și membri ai dele
gației romîne și alte persoane 
oficiale.

Au participat Miloș Minici, vice-

R. P. Ungară 2—1 (0—0) ; R. S. F. 
Iugoslavia-Luxemburg 3—0 (1—0) ; 
Italia-Grecia 2—0 (1—0) ; Franța- 
R. P. Bulgaria 2—0 (0—0) ; Suedia- 
Olanda 2—0 (0—0) ; R. P. Polonă- 
Irlanda de sud 1—0 (0—0).

Întîlniri internaționale de șah
PARIS 28 (Agerpres).— La Bor

deaux a început un mare turneu in
ternațional de șah la care, alături de 
valoroși mari maeștri și maeștri, par
ticipă și o femeie, campioana Fran
ței, Chaudé de Silans. Cunoscuta 
șahistă a fost adversara maestrului 
romîn Florin Gheorghiu, în prima 
rundă a concursului. După un inte
resant joc de manevre, victoria a re
venit lui Florin Gheorghiu. Iată alte 
rezultate : Bilek (R.P. Ungară)—Thiel- 
lement (Franța) 1—0; Măriei (Iugo
slavia) — Sanner (Franța) 1—0.

★
BELGRAD 28 (Agerpres).— Marele 

maestru sovietic Lev Polugaevski 
este liderul turneului internațional de 
șah de la Sarajevo, avînd 4 puncte, 
după 5 runde. El este urmat de Ivkov 
(Iugoslavia), Gufeld (U.R.S.S.), Uhl- 
mann (R.D.G.) cu cîte 3 puncte, Cio- 
cîltea (R.P.R.) cu 2,5 puncto și o par
tidă întreruptă. Șahistul romîn a 
convenit la remiză în partida între
ruptă (runda 4-a) cu iugoslavul 
Gojak, Iar în runda a 5-a a întrerupt 
în poziție egală cu cehoslovacul^ 
Hoit 

transport din cele două țări, stabi
lind o serie de măsuri care să ducă 
la dezvoltarea colaborării bilaterale 
în domeniul turismului, al transpor
turilor și telecomunicațiilor.

Comisia a examinat modul de 
desfășurare a schimbului de măr
furi, constatînd cu satisfacție creș
terea importantă a volumului con
tractărilor în- ultimele 6 luni, și a 
stabilit noi măsuri care trebuie să 
asigure mărirea în continuare a vo
lumului livrărilor reciproce de 
mărfuri.

S-a stabilit ca organele compe
tente din R. P. Romînă și R. S. F. 
Iugoslavia să se întîlnească în vii
torul apropiat în vederea exami
nării măsurilor pentru pregătirea 
încheierii Acordului comercial de 
lungă durată pe perioada pînă în 
anul 1970.

De asemenea, s-au prevăzut mă
suri pentru extinderea legăturilor 
între organele financiar-bancare, 
necesare dezvoltării colaborării eco
nomice. ■

La sfîrșitul lucrărilor sesiunii s-a 
încheiat un Protocol, care a fost 
semnat din partea romînă de Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, iar din partea iugoslavă de 
Miloș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative a R.S.F. Iugo
slavia.

La semnare au fost de față tova
rășii Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ioje Brilej, membru al Vecei 
Executive Federative a R.S.F. Iugo
slavia, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la. București, 
precum și membrii și experții am
belor delegații.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
în spiritul prieteniei și deplinei în
țelegeri.*
președinte al Vecei Executive a 
R. S. F. Iugoslavia, precum și Ioje 
Brilej, membru al Vecei Executive 
Federative, Bogoljub Stoianovici, 
membru în Vecea Executivă a R. S. 
Sefbia, și alți membri ai delegației 
iugoslave.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.★

Delegația iugoslavă, condusă de 
Miloș Minici, vicepreședinte al Ve
cei Executive Federative a R.S.F. 
Iugoslavia, a părăsit sîmbătă seara 
Bucureștiul, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La Gara de Nord, oaspeții au fost 
conduși de Alexandru Bîrlădeanu 
și Constantin Tuzu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, de 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai unor mi
nistere economice și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

„O contribuție la cunoașterea reciprocă 
a valorilor științifice“

Declarațiile oamenilor de știință din Oxford care ne-au vizitat țara

In cadrul programului de schim
buri cultural-științifice între R. P. 
Romînă și Anglia, ne-a vizitat țara 
o delegație a Universității- din Ox
ford. Înainte de plecare, într-o con
vorbire cu redactori ai ziarului nos
tru, oaspeții și-au împărtășit im
presiile despre această vizită.

— Cine vine astăzi în Romînia, a 
arătat dr. J. A. Richmond, vicepre
ședinte al Academiei Britanice și 
profesor de arheologie, șeful dele
gației, își dă seama că totul este 
nou, interesant. Aceasta se referă 
nu numai la vizita încheiată 
acum, ci și la cea pe care am 
întreprins-o cu cinci ani în urmă, 
împreună cu 5 colegi de la Oxford, 
pentru a cunoaște monumentele ar
heologice ale Romîniei. Sîntem plă
cut impresionați de buna primire ce 
ne-au făcut-o colegii noștri, cu al 
căror sprijin am putut valorifica din 
plin cele zece zile petrecute aici. Am 

■ vizitat monumentele arheologice din 
Dobrogea, unde am văzut pentru 
întîiaoară rezultatele deosebit de 
fructuoase ale activității colegilor 
romîni, precum și cetățile dacice de 
la Muncel și Orăștie, monumentele 
din Deva și Alba iulia. Cele văzute 
aici de mine vor fi folosite la pre
darea cursurilor la Universitatea din 
Oxford, așa cum am procedat de alt
fel și după prima vizită în Romînia. 
Adaug că, deși nu vorbesc romînește, 
cunosc și citesc publicațiile de spe
cialitate din țara dv. pe care le pri
mesc în cadrul schimbului făcut cu 
colegii romîni. Cunosc, de exemplu, 
rezultatele remarcabile dobîndite de 
arheologii romîni la Histria, lucrări
le despre monumentele romane din 
Oltenia.

Vorbind despre vizita făcută și a- 
preciind-o ca o contribuție la cu
noașterea reciprocă a valorilor știin
țifice, prof. dr. J. A. Richmond a re
levat că arheologia ca știință depin
de într-un grad înalt de studiul 
comparativ al materialelor. De fapt 
aceasta este temelia arheologiei și, 
după părerea mea, rezultatele vor fi 
cu atît mai bune cu cît schimburile 
reciproce între oamenii de știință

Ridicarea la rang 
de ambasade 

a reprezentanțelor 
diplomatice ale R.P. Romane 

șt R. Argentina
In urma înțelegerii intervenite în

tre guvernul R. P. Romîne și guver
nul Republicii Argentina, reprezen
tanțele diplomatice de la București 
și Buenos Aires au fost ridicate la 
rangul de ambasade. (Agerpres)

Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne 
a fost primită de către împăratul Japoniei, Hirohito

TOKIO 28 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și vizita în Japonia, delega
ția Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, condusă de acad. Ștefan S. 
Nicolau, a fost primită în audiență 
la 27 martie de către Hirohito, îm
păratul Japoniei.

Conducătorul delegației romîne a 
transmis împăratului Japoniei, din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de sănătate și 
de prosperitate pentru poporul ja
ponez, arătînd în același timp că 
scopul vizitei delegației în Japonia 
este strîngerea legăturilor între po
porul romîn și poporul japonez.

împăratul Japoniei a mulțumit 
pentru mesajul primit și a rugat pe 
conducătorul delegației romîne să 
transmită președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne și poporu
lui romîn aceleași bune urări de să
nătate și prosperitate. La sfîrșitul 
audienței împăratul a urat delega
ției romîne o ședere plăcută în Ja
ponia și realizarea scopului pentru 
care a venit.

La audiență delegația Marii Adu
nări Naționale a fost însoțită de Ion

DESCHIDEREA CONGRESULUI
P. C. DIN OLANDA

AMSTERDAM 28 (Agerpres). — 
La 28 martie s-a deschis la Amster
dam Congresul al XXI-lea al Parti
dului Comunist din Olanda. La con
gres iau parte aproximativ 500 de 
delegați. Participă, de asemenea, de
legații ale partidelor comuniste din- 
tr-o serie de țări. Pe ordinea de zi a 
congresului se află raportul de ac
tivitate al Comitetului Central și a- 
legerea C.C. al P.C. din Olanda.

VIZITA DELEGAȚIEI P. C.
DIN JAPONIA LA PHENIAN

PHENIAN 28 (Agerpres).—A.C.T.C. 
anunță că în după-amiaza de 27 
martie, Kim Ir Sen, președinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, președinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, a avut o 
convorbire- prietenească cu membrii 
delegației Partidului Comunist din 
Japonia,.în .frunte cu Satomi Haka- 
mada, membru în Prezidiul și în Se
cretariatulC;C. al P.C. Japonez, care 
se află într-o vizită de prietenie în 
R.P.D. Cdreeană.

dintre țările noastre vor fi mai acti
ve. In trecut, atît Anglia cît și Ro
mînia s-au aflat sub ocupația roma
nă. Arheologii au de studiat, din 
acest punct de vedere, multe pro
bleme comune, îndeosebi urmele de 
tabere militare (castrum). Tot în co
mun ar putea studia și valul de 
frontieră, instituțiile armatei roma
ne, care erau pretutindeni aceleași. 
Deosebirile ies la iveală doar în nu
mirile topografice. De fapt, între 
valul roman din Dobrogea și valul 
lui Adrian din nordul Angliei există 
multe asemănări. De asemenea, se 
pot face comparații între baza 
ocupației romane de la Apulum pe 
Mureș (Alba Iulia de astăzi — n.r.) 
și sistemul apărării romane din Sco
ția. Sper că voi avea prilejul să a- 
răt colegilor romîni analogiile din 
acest punct de vedere existente în 
Anglia.

Vizitînd universitățile din Bucu
rești și Iași, apreciez grija forurilor 
de învățămînt din Romînia pentru 
continua perfecționare a pregătirii 
studenților la nivelul cerințelor puse 
de progresul științei și tehnicii mo
derne, pentru crearea unor bune 
condiții de viață. Foarte mulți stu- 
denți din universitățile . dv. sînt fii 
de muncitori și colectiviști, ceea ce e 
un fapt pozitiv. Și noi, profesorii de 
la universitățile și colegiile din Ox
ford, sîntem preocupați ca pregăti
rea viitorilor specialiști să cores
pundă cerințelor actuale.

— Vizitez țara dv. animat de do
rința de a contribui la dezvoltarea 
relațiilor noastre, îndeosebi cu Uni
versitatea din Iași, vechi centru cul- 
tural-științific — a arătat conf. univ. 
H. M. Powell, specialist în cristalo
grafie. Faptul că am avut prilejul să 
discutăm probleme de specialitate 
cu colegi din Romînia cred că a co
respuns întru totul acestui țel. M-a 
interesat îndeosebi vizitarea Facul
tății de chimie din Iași, unde am ți
nut o prelegere în fața cadrelor di
dactice. Consider că ziua respectivă 
a fost cea mai rodnică dintre zilele 
vizitei noastre deoarece, vorbind în 
fața unui auditoriu format din ca
dre didactice, am putut aborda ches-

INFORM AȚII
Sîmbătă seara a părăsit Capital*  

plecînd spre R. P. Ungară o delega
ție a Asociației juriștilor din 
R. P. Romînă, care va participa la 
lucrările celui de-al VlII-lea Con
gres al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați ce va avea loc 
la Budapesta între 31 martie și 5 
aprilie. Delegația este condusă de 
Ion Constant Manollu, ministrul 
justiției. (Agerpres)

Obradovici, ministrul R. P. Romîne 
în Japonia.

In cursul aceleiași zile, Shigenobu 
Shima, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Japoniei, a oferit o 
masă în cinstea delegației romîne, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească. în după-amiaza 
zilei de 27 martie, delegația parla
mentară romînă a fost primită de 
dr. Ryotaru Azuma, guvernatorul 
orașului Tokio, care a oferit mem
brilor delegației medalii comemora
tive ale capitalei Japoniei. Delega
ția romînă a vizitat apoi redacția 
marelui cotidian japonez „Yomiuri 
Shimbun", precum și studiourile So
cietății de Radio și Televiziune ja
poneze.

Seara, Ion Obradovici, ministrul 
R P . Romîne la Tokio, a oferit în 
saloanele Hotelului „Okura“ un coc
teil în cinstea delegației Marii Adu
nări Naționale. Au participat Naka 
Funada, președintele Camerei Re
prezentanților, Shigenobu Shima, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Y. Shibata, președintele Aca
demiei Japoneze, deputați. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

A. Kosigliin despre comerțul 
sovieto - italian

ROMA 28 (Agerpres). — La 27 
martie, înainte de a părăsi Roma, 
Aleksei Kosîghin, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu ziariștii la 
o conferință de presă. Răspunzînd, 
printre altele, la problema dacă e- 
xistă dificultăți cu caracter politic 
care să împiedice dezvoltarea relații
lor economice dintre U.R.S.S. și Ita
lia, Kosîghin a spus că participarea 
Italiei la blocul N.A.T.O. și la Piața 
comună, frînează desigur relațiile e- 
conomice dintre cele două țări. 
Referindu-se la perspectivele plani
ficării comerțului sovieto-italian pe 
termen îndelungat, Kosîghin a de
clarat că Uniunea Sovietică sprijină 
întru totul această idee. Consider, a 
arătat el, că avem toate posibilită
țile de a concretiza contractele noas
tre cu o serie de firme pînă în anul 
1970. Dacă însă partea italiană va fi 
gata să planifice schimbul nostru co
mercial reciproc pe un termen și 
mai îndelungat, noi nu vom face 
decît să salutăm acest lucru.

tiuni de specialitate — de pildă, re
fracția razelor X și aplicațiile’ei jfn 
chimie. Departe de a fi doar o blies- 
tiune de ordin științific, această pro
blemă are largi aplicații. Discuții 
fructuoase au avut loc și despre cris
talele formate din molecule Com
plexe și aplicațiile în industria pe
trolului. Am aflat, de altfel, că și la 
București se fac lucrări în acest do
meniu.

Toate acestea sînt un exemplu de 
colaborare activă și aș putea afirma 
că noi am constituit un adevărat 
grup de muncă cu colegii de la Uni
versitatea din Iași. Putem considéra 
că schimbul de informații științifice 
a fost bilateral. Știți, de altfel — 
încheie H. M. Powel zîmbind —„ că 
oamenii de știință sînt aidoma ama
torilor de fotbal : cînd se întîlnesc, 
ei găsesc întotdeauna multe lucruri 
de discutat.

— Prima oară am fost în Romî
nia în 1960, Am revenit în 1961 și 
1963 la cursurile de vară de la Si
naia. Mă aflu acum, așa dar, pentru 
a patra oară în țara dv., a declarat 
F. I. Barnett, lector de limbi roma
nice, exprimîndu-se bine în limba 
romînă. Revenind în București, sînt 
impresionat de numeroasele cons
trucții pe care atunci le-am văzut 
abia începute, iar acum termi
nate. Desigur, mă refer nu numai 
la capitala țării. Printre întreprin
derile industriale vizitate acum -a 
fost și Uzina „Tractorul“ din Bra
șov. Ne-am putut încredința că 
tractoarele romînești sînt de bună 
calitate și au capacitatea- de a exe
cuta lucrări grele. în Anglia sînt 
tot mai mulți oamenii- care încep 
să vadă în Romînia o țară ce me
rită să fie cunoscută. De pe acum 
se organizează vizitarea litoralului 
romînesc. iar curind se poate spera 
că și comorile artistice din nordul 
Moldovei vor începe să atragă tu
riști englezi.

In încheiere, oaspeții și-au reafir
mat convingerea că vizita în țara 
noastră a constituit o contribuție 
utilă pentru o rnai bună cunoaștere 
reciprocă a popoarelor romîn și en
glez.
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INCIDENTE LA GRANIȚA 
DINTRE CONGO SI SUDAN

soluționării conflictului iz- 
între Sudan și Congo.• 30 DE MORÏI

Și MAI MULTI RĂNIȚI
• INSTITUIREA STĂRII

EXCEPȚIONALE ÎN REGIUNEA 
DE FRONTIERĂ A UGANDEI

scopul 
bucnit

în regiunea congoleză D'Ba s-a 
creat de mai multă vreme o situație 
încordată, ca urmare a incidentelor 
între populația congoleză și refugia- 
ții sudanezi și misionarii expulzați 
recent din Sudan.

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — 
Sîmbătă, în regiunea congoleză de 
frontieră D’Ba, situată în apropierea 
punctului în care se întretaie grani
ța dintre Congo (Leopoldville), Su
dan și Uganda, au început incidente 
violente. Agenția France Presse re
latează că pînă în prezent au fost 
ucise 30 de persoane și mai multe 
rănite. De la Stanleyville a fost tri
mis un detașament al armatei con
goleze.

Primul ministru al Ugandei, Mil
ton Obote, a dat publicității un co
municat în care anunță instituirea 
stării excepționale în regiunea de 
frontieră de pe teritoriul Ugandei, 
ordonînd deplasarea unor forțe po
lițienești suplimentare în scopul 
menținerii păcii. El s-a pronunțat 
pentru începerea tratativelor în

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

După prima săptămînă
GENEVA 28 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției France 

Presse, Raul Prebisch, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, și-a exprimat satisfacția pentru modul cum 
a decurs prima săptămînă a conferinței.

ajungă la o poziție competitivă pe 
piețele internaționale ; 5) Sporirea
schimburilor comerciale cu țările so
cialiste pe baza unor acorduri pe 
termen lung și a unei lărgiri pro
gresive a schimburilor ; 6) Reduce
rea „cheltuielilor invizibile“ prin re
vizuirea condițiunilor datoriei exter
ne și prin măsuri care să micșoreze 
cheltuielile de transport și asigu
rări.

„Evitînd să-și piardă timpul cu 
discuții sterile, a spus Prebisch, con
ferința a pornit imediat la îndepli
nirea sarcinii pe care și-a asumat-o, 
aceea de a căuta mijloacele de re
zolvare practică a problemelor eco
nomice fundamentale ale țărilor în 
curs de dezvoltare". El a precizat că 
numărul propunerilor concrete fă
cute pînă în prezent de diferite de
legații, precum și propriul său ra
port, au fost prezentate spre exami
nare comisiei pregătitoare și vor fi 
ulterior supuse și comisiilor princi
pale ale conferinței.

Aceste propuneri, a spus Prebisch, 
se pot rezuma în șase puncte : 1) 
Ameliorarea accesului produselor de 
bază ale țărilor în curs de dezvol
tare la piețele țărilor industrializate, 
asigurîndu-li-se o participare rezo
nabilă la consumul și creșterea con
sumului din aceste țări; 2) Ridicarea 
și stabilizarea puterii de cumpărare 
rezultînd din exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare, ca urmare a a- 
cordurilor asupra produselor sau cu 
ajutorul unei finanțări de compen
sare ; 3) Ușurarea accesului produ
selor finite sau semifinite ale aces
tor țări pe piețele țărilor industriale, 
printr-un sistem preferențial ; 4) U- 
șurarea procesului de înlocuire a im
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare într-un mod rațional și econo
mic pentru a permite acestor țări să

NOTE DE DRUM

U THANT: „Prin eforturi comune

NEW YORK 28 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat un apel populației și gu
vernului din Cipru și „tuturor păr
ților cointeresate".

Forțele armate ale, O.N.U. pentru 
menținerea păcii în Cipru,' se arată 
în apel, și-au preluat atribuțiile, 
iar generalul P. S. Gyani și-a asu
mat comanda acestor forțe. „îmi ex
prim speranța, declară U Thant, că 
forțele O.N.U. vor fi sprijinite pe 
deplin de toate părțile interesate 
pentru ca ele să-și poată îndeplini 
în mod eficient sarcina încredințată 
de Consiliul de Securitate... Vreau, 
de asemenea, să cer tuturor părților 
interesate să se abțină de la orice

Gaston Defferre 
despre rezultatele 
vizitei sale in S. U. A.

so- 
în 

re-

PARIS 28 (Agerpres). — Vineri 
seara, Gaston Defferre, primarul o- 
rașului Marsilia și candidatul 
cialist la președinția republicii 
viitoarele alegeri generale, s-a
întors la Paris după vizita făcută în 
Statele Unite.

La sosirea pe aeroport a avut loc 
o scurtă conferință de presă în care 
el s-a referit la rezultatele vizitei în 
S.U.A. Defferre a declarat că toate 
personalitățile americane cu care a 
avut ■ întrevederi „au manifestat o 
mare dorință de cooperare cu Fran
ța“. Recunoscînd că în anumite di
recții nu s-a ajuns la un acord în
tre el și interlocutorii săi, Defferre 
a declarat că dacă va fi ales pre
ședinte al Franței „va exista posibi
litatea discuțiilor utile cu americanii, 
fără însă a se renunța la indepen
dența Franței“. El și-a exprimat 
convingerea că vizita sa a contribuit 
la „ameliorarea relațiilor franco-a- 
mericane“.

In continuare, el a ținut să subli
nieze că nu a plecat în S.U.A. pentru 
„a-1 critica pe generalul de Gaulle“. 
După părerea lui, o vizită a genera
lului de Gaulle în S.U.A. ar fi utilă.

acțiune care ar putea să ducă la în
răutățirea situației din Cipru. Sînt 
în joc fericirea și bunăstarea Cipru
lui și nu poate exista un efort mai 
nobil decît acela de a pune capăt 
vărsărilor de sînge și violenței, de a 
obține prin eforturi comune o regle
mentare pașnică a problemei care 
se află în fața Ciprului“.

NICOSIA 28 (Agerpres). — „Sînt 
convins că vor fi realizate progrese 
rapide pentru restabilirea ordinii și 
normalizarea situației în Cipru", a 
declarat președintele Makarios, cu 
prilejul începerii activității forței 
O.N.U. El și-a exprimat convingerea 
că forța O.N.U. va acționa în confor
mitate cu prevederile rezoluției Con
siliului de Securitate și a cerut 
poporului cipriot să acorde sprijin 
forței O.N.U.

Vineri, în timp ce unitățile apar- 
ținînd forței O.N.U. preluau paza în 
diferite localități, în apropiere de 
Kyrenia au răsunat cîteva împușcă
turi.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui cipriot a anunțat că președintele 
Makarios a demis din funcțiile lor 
pe miniștrii agriculturii și sănătății, 
pentru că de trei luni „nu și-au în
deplinit sarcinile ce le revin". Vice
președintele Kuciuk a protestat îm
potriva acestei măsuri.

★
Secretarul general al O.N.U., U. 

Thant, a avut sîmbătă o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Spyros Kyprianu, care se află 
la New York. în aceeași zi, U Thant 
a primit pe reprezentantul perma
nent al Greciei la O.N.U., Dimitri 
Bitsios.

IA RIO
NOULUI

DE JANEIRO
MINISTRE AL

Conferința de presă a lui Dean Rusk
WASHINGTON 28 

în cadrul conferinței 
nale de presă, secretarul de stat 
Dean Rusk a trecut în revistă pro
blemele internaționale la ordinea 
zilei.

Referindu-se la importantele de
clarații făcute în urmă cu 48 de ore 
de senatorul Fulbright, care preco
nizase o revizuire a politicii exter
ne americane, Dean Rusk a spus că 
aceste declarații „nu au fost un ba
lon de încercare lansat 4e guvern“. 
Ele nu oglindesc punctul de vedere 
al guvernului american, deși cu u- 
nele din ele secretarul de stat a- 
merican s-a declarat de acord. Este 
exact, a spus Dean Rusk, referin
du-se la declarațiile lui Fulbright, 
că lumea trece printr-o perioadă de

(Agerpres). — 
sale săptămî-

schimbări și că trebuie văzut cum 
pot Statele Unite să se adapteze lor. 
„Obligația guvernului este de a-și 
baza politica pe fapte realiste și pe 
interesele naționale".

Secretarul de stat al S.U.A. a luat 
apărarea politicii americane față de 
Cuba, declarînd că S.U.A. nu inten
ționează să-și schimbe politica de 
izolare economică a Cubei.

în privința problemei canalului 
Panama, Dean Rusk a declarat că 
un acord între S.U.A. și Panama cu 
privire la începerea neîntîrziată de 
tratative între reprezentanții celor 
două țări „pare foarte aproape". Re
centele declarații ale președinților 
S.U.A. și Panama au creat „o 
atmosferă nouă“, a spus secretarul 
de stat.

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). — 
Noul ministru al marinei militare 
braziliene, amiralul Paulo Mario da 
Cunha, și-a luat în primire postul 
la palatul prezidențial de la Aran- 
jeiras și nu la Ministerul Marinei, al 
cărui acces este păzit de unități ale 
armatei terestre în ținută de luptă. 
Ziarul „Ultima Hora“, organ al par
tidului laburist, explică această si
tuație prin faptul că pînă la demi
sia fostului ministru al marinei, a- 
miralul Silvio Motta, „elementele 
cele mai reacționare se concentrase
ră la Ministerul Marinei".

Intre timp, marinarii brazilieni e- 
vacuați de la sediul sindicatului me- 
talurgiștilor din Rio de Janeiro au 
fost puși în libertate și urmează să 
se prezinte luni la unitățile respec
tive. Anselmo dos Santos, președin
tele „Asociației marinarilor și infan
teriștilor de marină“, a declarat co
respondentului agenției Reuter că 
noul ministru al marinei a promis 
să acorde o amnistie completă mem
brilor asociației, declarată „subver
sivă" de fostul ministru Motta. Zia
rul „Novos Rumos“ scrie că „toți 
muncitorii brazilieni sînt solidari cu

PRIMĂVARA IN CRETA
„în mijlocul valurilor mării e insu

la Creta, țară rodnică și veselă : 
puzderie de oameni locuiesc în cele 
nouăzeci de cetăți"... îmi reveneau 
în minte cele spuse Penelopei de 
Ulise, eroul celebrei „Odisee", în 
timp ce vaporul se apropia de 
insulă. Creta, cu o suprafață de 
8 376 km pătrați, pe care trăiesc 
peste 460 000 de locuitori, are forma 
unei uriașe galere, ancorate în ini
ma Mediteranei, la răscruce de dru
muri între Asia, Africa și Europa. 
Este insula despre care anticii cre
deau că se află la capătul lumii, în
văluită în legende și mistere... Este 
„o țară pe cît de bogată, pe atît de 
frumoasă", cum o descria Ulise. Pe 
coastele ei nordice, ospitaliere, s-au 
construit porturi, văile roditoare au 
fost leagănul celei mai vechi civi
lizații europene, iar în munții ei se 
refugiau luptătorii pentru indepen
dență.

Debarcăm în portul Heraclion, cel 
mai mare centru urban al insulei, 
cu o populație de peste 60 000 de 
locuitori. Pe mal ne întîmpină for
tul Venetian și case cu fațadă în 
stil venețian. Sînt amintiri ale celor 
peste patru veacuri, cît timp insula 
a fost ocupată de venețieni.

Frămîntată este istoria acestui 
oraș, ca și a întregii Crete. Pe aici 
au trecut sarasinii, care au construit 
orașul, apoi romanii, bizantinii, ve- 
nețienii, otomanii, iar în timpurile 
noastre — trupele germane. Pînă în 
1850 Heraclion a fost capitala Cretei, 
după care aceasta s-a mutat la 
Chania. Orașul păstrează și astăzi 
un aer de Ev mediu — străzi în
guste, întortocheate, cu case din 
lemn.

Un mare număr de turiști stră
ini atrage muzeul arheologic. Acesta 
îți oferă imaginea completă a civi
lizației miceniene, cea mai veche din 
Europa. Piesele de aci au fost des
coperite la Knossos, Faestos și în 
alte părți. De după vitrinele mari de 
sticlă te urmăresc parcă cu mii de 
ochi statuiete și figurine de cea mai 
perfectă execuție și finețe artistică. 
Poți vedea aici cele mai felurite 
vaze cu picturi, săbii de bronz, o- 
biecte de podoabă atît de fine și de 
frumoase încît și le-ar dori orice fe

meie de astăzi. Apoi sarcofage pic
tate, fresce și alte opere ale unor 
creatori din trecut.

Ieșim din Heraclion pe o șosea 
îngustă (aici toate șoselele sînt în
guste și cotite) și ne apropiem de 
Knossos, „inima Cretei" de altă
dată. In cel de-al doilea mile
niu înaintea erei noastre aici era 
centrul civilizației miceniene. Pe 
o colină se află scheletul unui vast 
palat, care a aparținut, se spune, 
legendarului rege Minos, fondatorul 
dinastiei miceniene. Este o rețea în
curcată de culoare, etaje, scări, cu 
coloane roșii, cu capiteluri negre și 
albastre, parțial restaurate. încer
căm să ne orientăm, dar ne în
curcăm în rețeaua de coridoare. 
Căci ne aflăm doar în „Labirintul" 
cunoscut din mitologie, unde vitea
zul Teseu a ucis fiorosul minotaur, 
reușind apoi să iasă la lumină cu 
ajutorul ghemului de ață primit de 
la Ariadna, fiica regelui Minos. Vi
zităm încăperi cu fresce viu colo
rate, templul, atelierele. Rămîi ui
mit de instalația hidraulică, de ca
nalizare, ventilație și de sistemul de 
coridoare care filtrează dulce lu
mina zilei în camerele subterane.

Creta poate fi descoperită în toată 
frumusețea ei primăvara. Ea aruncă 
pe toate drumurile un covor de flori 
aurite, imortalizate de iscusiți! olari 
micenieni pe vasele lor de Kama- 
res. Zăpada de pe piscurile munte
lui Ida, (unde se spune că s-a năs
cut Zeus) începe acum să se to
pească, măslinii sînt în floare, iar li
vezile nesfîrșite cu portocali și lă- 
mîi înmiresmează aerul.

Pătrundem în adîncul peisajului 
Cretan pe un drum de țară și ajun
gem în fundul unei văi, unde live
zile de portocali înconjoară ca niște 
ziduri vii satul Fodele. Sub un platan 
uriaș șe află o placă memorială de
dicată marelui pictor Domenikos 
Theotokdpulos. Născut aci, el își 
semna pînzele „Kris" (cretanul) ; este 
celebrul El Greco, cum a fost denu
mit în Spania, unde și-a creat opere
le nemuritoare. Casa în care a trăit 
nu mai există, dar țăranii din sat sînt 
mîndri de acest fiu al Cretei.

Pe o colină ce domină întreaga ve
dere a orașului Heraclion și albas

trul mării se află un mormînt simplu, 
singuratic, acoperit cu un bloc de 
granit. Pe crucea de lemn, un epitaf 
rezumă poate filozofia celui.dispă
rut : „Nu sper nimic / Nu mă tem de 
nimic / Sînt liber”. Este mormîntul 
marelui scriitor Kazantzakis, născut 
aici. Se vede și azi casa și strada 
ce-i poartă numele. Prin opera sa, 
mai ales romanul „Libertate sau 
moarte", el a făcut cunoscut ome
nirii sufletul cretanilor, viața și lupta 
lor pentru libertate.

Dl. Krasadakis, primarul orașului 
Heraclion, m-a primit foarte cordial 
la primărie. Mi-a vorbit despre 
Heraclion ca important centru turis
tic datorită comorilor sale istori

ce, despre unele realizări muni
cipale, despre planurile de înfru
musețare, modernizare și dezvol
tare a orașului și a subliniat că pen
tru realizarea lor este nevoie de 
fonduri. Discutăm și despre comerț, 
despre relațiile romîno-grecești. îmi 
spune că cu multe decenii în urmă în 
portul Heraclion ancorau multe va
poare venind de la Brăila. „De ce 
nu ar ii posibil și azi?" Iși amintește 
cu plăcere de o croazieră a vasului 
Transilvania și de turiștii romîni 
care i-au lăsat o bună impresie. 
„Romînii și grecii sînt prieteni", 
subliniază d-sa, și cele două țări 
pot colabora cu folos între ele.

La sugestia primarului am vizitat 
fabrica „Athina", întreprindere mo
dernă, unde se extrage ulei brut din 
reziduurile sîmburilor de măsline (din 
care s-a scos odată uleiul). Se se
pară acum în ulei rafinat, săpun 
de toaletă și margarină brută. Din 
13 kilograme de reziduuri (care au 
încă 7—8 la sută ulei) se extrage un 
kg de ulei brut. Uleiul de măsline 
constituie nu numai un aliment de

Knossos, „inima Cretei" de altadată

Ieri, participanții la marșul Lon
dra — Ruislip au organizat o de
monstrație în fața bazei militare 
americane de la Ruislip, protestînd 
împotriva staționării trupelor străi
ne pe teritoriul englez (fotografia 
de mai sus). Peste 1 000 de poli
țiști, arată agenția Reuter, au în
conjurat teritoriul bazei.

Sub lozinca luptei împotriva răs- 
pîndirii armei atomice, pentru 
transformarea Europei de nord în- 
tr-o zonă denuclearizată, sîmbătă 
a început un marș pe distanța 
Eidsvold — Oslo (Norvegia).

La Hamburg, Duisburg și Karl
sruhe (R. F. Germană) au început 
ieri marșurile de primăvară ale 
adversarilor înarmării atomice.

DUPĂ NUMIREA
MARINII

marinarii“ care au participat la 
reuniunea de la Rio de Janeiro. Po
trivit agenției France Presse, ami
ralul Candido Aragao, comandantul 
infanteriei marine, care fusese de
mis pentru că refuzase să ia măsuri 
împotriva participanților la reuniu
ne, va fi reinstalat în postul său.

Un comunicat al serviciului de 
presă al președinției republicii a- 
nunță că „ordinea cea mai completă 
domnește în țară“. Președintele Joao 
Goulart a plecat la Brasilia.

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
La 27 martie, în numeroase țari ale 

lumii a fost sărbătorită pentru a treia 
oară Ziua mondială a teatrului. Ideea 
creării și organizării în fiecare an a 
unei asemenea zile a fost acceptată în 
unanimitate în luna iunie 1961, la Vie- 
na, cu prilejul celui de-al IX-lea Con
gres al Institutului Internațional de 
Teatru (Institutul este una dintre orga
nizațiile ce aparțin U.N.E.S.C.O.), la 
propunerea Centrului finlandez al I.T.I. 
In 1962, 56 de țări au participat la săr
bătorire; cu acel prilej în Franța a fost 
emis un timbru, în Australia a fost re
transmisă simultan de 44 stații regionale 
de radio piesa „Troienii" de Euripide, 
la Caracas în Venezuela s-a organizat 
un mare bal, teatrele din Scandinavia 
au fost bogat împodobite, cele din Ita
lia și din Chile au dat spectacole gra
tuit, în India ștampila poștei arăta că 
teatrul „este un instrument de pace și 
înțelegere mutuală"... etc.

La cea de-a doua ediție a sa în 
1963, sărbătoarea a căpătat o amploare 
și mai mare: au luat parte 70 țări din
tre care 12 africane. Eforturilor din anul 
precedent li s-a adăugat o acțiune im
portantă: în școlile și universitățile din 
multe țări, profesorii au consacrat o 
lecție importanței teatrului în viața in
ternațională.

In fiecare an, cu prilejul Zilei mon
diale a teatrului, au apărut în presă 
numeroase articole, au fost editate afi
șe, iar în cele mai multe teatre s-a citit 
„mesajul internațional".

La prima ediție autorul acestuia a 
fost regretatul Jean Cocleau, anul tre

cut Arthur Miller, iar anul acesta mesa
jul este semnat de sir Lawrence Olivier 
și Jean Louis Barrault.

Cu prilejul Zilei mondiale a teatrului 
din acest an, numeroase țări au hotărît 
să comemoreze în același timp și ani
versarea de 400 ani a lui Shakespeare. 
Au fost programate manifestări variate, 
printre care: emiterea unui timbru în 
Uruguay, transmiterea unei piese de 
Ibsen în 12 limbi la 33 stații de ra
dio din India, o mare festivitate la Casa 
actorilor din Moscova, un program spe
cial al televiziunii școlare din Italia, tra- 
tînd același subiect.

La Paris, în ziua de 25 martie, mesa
jul lui Lawrence Olivier și Jean Louis 
Barrault, înregistrat pe bandă de mag
netofon, a fost difuzat în toate sălile 
de teatru, înainte de începerea specta
colelor. Același mesaj a fost citit la te
leviziune de autorii săi. La Teatrul Nâ" 
țiunilor a avut loc o festivitate la care 
au luat, parte personalități reprezenta
tive din lumea teatrală. Radiodifuziunea 
franceză a consacrat teatrului emisiuni 
speciale, printre care o adaptare a „Su
fletelor moarte” de Gogol realizată de 
Arthur Adamov.

încheiem aceste cîteva date despre 
sărbătoarea din primăvara acestui an a 
teatrului în lumea întreagă, cu ultimele 
cuvinte ale mesajului lui Jean Louis 
Barrault: „Teatrul face să apară inima 
comună a tuturor oamenilor și prin 
aceasta el este cel mai eficace vehicul 
al păcii".

Tudor VORNICU
Paris.

Extrădarea echipajului avionului „Rb-66" 
care a pătruns in spațiul aerian al R. D. G.

BERLIN 28 (Agerpres). — După 
cum comunică agenția TASS, la 27 
martie din R.D.G. au fost extrădați 
doi membri din echipajul avionului 
american „Rb-66" care a pătruns la 
10 martie în spațiul aerian al Re
publicii Democrate Germane.

Extrădarea piloților americani s-a 
făcut de către reprezentanți ai

grupului de trupe sovietice aflate în 
R.D.G. pe baza acordurilor de ali
anță cu această republică împreună 
cu reprezentanți ai R.D.G. prin 
punctul de control și trecere din 
Marienborn.

La 21 martie a fost extrădat din 
Republica Democrată Germană un 
aviator american rănit la aterizare.

SCURTE ȘTIRI

bază dar, împreună cu vinul, o sursă 
de venit. Dilemă — uleiului sau vi
nului îi datorează cretanii mai bă- 
trîni vigoarea și sănătatea? Fabrica, 
spre deosebire de celelalte din lo
calitate, este mecanizată aproape în 
întregime, cu excepția secției unde 
se taie săpunul. în această secție 
nu există mijloace de protecție a 
lucrătorilor, ceea ce provoacă ac
cidente. Mi se spune că în curînd 
situația va fi remediată.

La Camera de comerț și industrie 
a orașului am fost primit de dl. A. 
Kostelakis, președintele, și dl. Kon- 
stantinidis, director. Președintele, 
om în vîrstă, îmi vorbește despre 
unele probleme ale insulei. Creta 
este bogată, dar încă slab dezvol
tată față de resursele ei. Nu are altă 
industrie decît cea pentru prelucra
rea produselor agricole (fabrici de 
ulei, de vinuri, săpun, sucuri, făină 
de roșcove pentru vite etc.). Nivelul 
de trai al locuitorilor, deși a mai 
crescut, este încă modest. Creta are 
posibilități de dezvoltare economică, 
dar se simte nevoia de fonduri, de 
un plan special de dezvoltare. Zia
rul „Elephteria" scria recent că „pînă 
acum Creta a fost tratată ca o rudă 
săracă". Noul prim-ministru Papan- 
dreu, examinînd recent problemele 
Cretei, a declarat că se va ocupa 
personal de soluționarea lor.

In cursul convorbirii, interlocuto
rii mi-au vorbit despre produsele 
cretane vîndute în Romînia — ulei, 
stafide etc.— și despre mărfuri romî- 
nești ajunse în insulă. „Sîntem inte
resați să sporim comerțul cu Romî
nia. Transmiteți poporului romîn 
sentimentele noastre prietenești. Iu
bim mult țara dv. Dorim să se dez
volte relațiile de prietenie dintre 
Grecia și Romînia. Intre noi au exis
tat întotdeauna legături prietenești".

Insîngerată de război, aglome
rată, Chania, actuala capitală admi
nistrativă a Cretei, este mai puțin 
aspectuoasă ca Heraclion. Dar este 
un oraș cu circa 60 000 locui
tori, frumos, modern, atrăgător, 
căci aici întîlnești la tot pasul fru
moasele costume naționale, mai ales 
cele ale țăranilor păstori din Sfakia 
muntoasă. Se spune că sfakioții, oa
meni înalți și îndrăzneți, întruchipea
ză virtuțile adevăratului cretan.

Chania a suferit în anul 1941 a- 
tacul parașutiștilor germani, după 
un bombardament violent. Martori 
oculari mi-au relatat despre acele 
zile grele, cînd localnicii au luptat 
cu vitejie, provocînd mari pierderi 
hitleriștilor. Represaliile au fost sîn- 
geroase. In satul Likianos, un sat

martir, am văzut o criptă cu gea
muri de sticlă, cu numeroase țeste 
găurite de gloanțe. Asemenea mo
numente memoriale întîlnești adesea 
pe drumurile Cretei.

Creta a fost întotdeauna o fortă
reață a luptei pentru libertate și in
dependență. în decurs de șapte se
cole aici au avut loc nu mai puțin 
de 75 răscoale. Revenind Greciei din 
1913, insula a fost și a rămas un 
centru al forțelor democratice. Aici 
pozițiile dreptei nu au fost nicio
dată puternice. Voturile cretanilor 
au adus o contribuție la recenta 
răsturnare a fostului regim al E.R.E. 
Intr-un sat din apropiere, Murnies, 
am vizitat casa în care s-a născut 
cunoscutul om de stat grec Elefterie 
Venizelos, și tot aci mormîntul lui. 
Alături de el a fost înhumat recent 
Sofocle Venizelos, om politic, lider 
al partidului Uniunea de centru. 
După cum este cunoscut, S. Venize
los s-a pronunțat în favoarea pro
punerilor guvernului romîn pentru 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
în Balcani.

La Chania. am avut surprize plă
cute. Astfel, la Biblioteca municipală 
am găsit peste două, sute de cărți 
romînești de diferiți autori clasici 
și moderni : Sadoveanu, I. L. Cara- 
giale, Camil Petrescu, Al. Sahia, Geo 
Bogza, Titus Pdpovici, Măriri Pre
da, albume ale marelui Grigo- 
rescu, cărți în romînește de Mirivi- 
lis și Kazantzakis. Toate acestea au 
fost donate de Biblioteca centrală 
de stat București. Și în marea bi
bliotecă a lui Elefterie Venizelos, pe 
care am vizitat-o, am văzut unele 
cărți romînești.

Pretutindeni am întîlnit oameni 
ospitalieri. In timpul unei vizite prin 
satele din jur, țăranii m-au îmbiat 
cu tsikudia, vestitul rachiu cretan, 
cu portocale și dulciuri, urîndu-mi 
„Kalo Orisate" (Bine ați venit). Unii 
m-au îmbiat să gust din mîncăru- 
rile lor, mai ales pescărie : picioare 
de caracatiță, melci, crabi stropiți 
cu tsikudia și vinuri cretane deli
cioase. Cîțiva țărani mi-au împărtășit 
și din problemele vieții lor. Mi-au 
spus că viața la țară nu este lipsită 
de griji. Unii locuitori au emigrat. 
Așteptăm ca noul guvern să aplice 
promisiunile sale privind îmbunătă
țirea situației țărănimii.

„Să ne trimiteți fotografii de la 
dumneavoastră" — îmi spun ei la 
despărțire. Mergeți cu bine și să 
mai veniți pe la noi. La vară cînd 
se coc și strugurii".

Alexandru GHEORGHIU

MOSCOVA. N. S. Hrușciov l-'a 
primit la 28 martie, la Kremlin, pe 
senatorul francez Edgar Faure și pe 
soția acestuia, care vizitează Uniu
nea Sovietică la invitația grupului 
parlamentar al U.R.S.S. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

PHENIAN. La 28 martie s-a în
cheiat cea de-a 8-a sesiune a celei 
de-a 3-a Adunări Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene. La sesiune au 
fost discutate probleme legate de 
consolidarea bazei economice a coo
perativelor agricole de producție, 
bugetul de stat pe anul 1963 și bu
getul pe anul 1964 și ratificate 
unele decrete. Sesiunea a adoptat, 
de asemenea, un apel către popu
lația, parlamentul și partidele poli
tice din Coreea de sud, chemîndu-le 
să lupte pentru unificarea pașnică 
a patriei.

WASHINGTON. Senatorul repu
blican George D. Aiken a sprijinit- 
în cadrul unui interviu declarațiile 
senatorului democrat William Ful
bright, făcute în Senat la 25 mar
tie. Aiken s-a declarat de acord cu 
Fulbright că „boicotul Statelor 
Unite față de Cuba este o greșeală“. 
El a sprijinit ideea lui Fulbright că 
„nu s-a văzut încă țară cu regim 
democrat care să moară de foame“.

MOSCOVA. A luat sfîrșit simpo
zionul „Arta cinematografică a ță
rilor socialiste din Europa" ale că- 

. rui lucrări s-au desfășurat la Mosco
va timp de trei zile.

PEKIN. Cu prilejul vizitei unei 
' delegații comerciale guvernamentale 
a R.'P. Ungare în R. P. Chineză, la 
28 martie a fost semnat la Pekin un 
acord comercial și de plăți pe anul 
1964.

NEW YORK. Pierre'Salinger, fost 
secretar de presă al președintelui 
Kennedy și ulterior al președintelui 
Johnson, a fost autorizat de curtea 
supremă din California să se-înscrie 
pe lista candidaților la- alegerile se
natoriale din acest stat.

PARIS. Președintele, de Gaulle 
a ordonat grațierea a 100 de persoa
ne condamnate pentru -crime și de
licte'comise în cursul evenimentelor 
din Algeria. Măsura vizează în spe
cial pe foștii, membri ai O.AS. care 
nu sînt acuzați de asasinate sau de 
tentative de asasinat.

LONDRA. Asupra Europei occi
dentale s-a abătut din nou iarna. In 
Elveția se semnalează scăderi 
bruște de temperatură, însoțite de 
ninsori sau de ploi reci. Ninsori și 
ploi torențiale s-au înregistrat în re
giunile muntoase ale Austriei. în 
Alpii italieni s-au procjus avalanșe. 
Chiar și în Spania s-au înregistrat 
scăderi de temperatură.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii", Țel, 17 60 10, 17 60 20, Abonamentele «e fao la oficiile poștale, factorii poștali ți difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafto Casa Scînteil


