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In agricu oră
GRĂBIREA ÎNSĂ zgurei
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Din toot«
■Hunedoara

în funcțiune o 
de expandare a
Ä intrat instalație 

de furnal

I i

La Combinatul siderurgic Hune
doara a intrat recent în funcțiune o 
instalație de expandare a zgurei 
lichide de furnal, în scopul utiliză
rii ei la prepararea betoanelor 
ușoare și la izolații termice. în cen
trul siderurgic Hunedoara funcțio
nează și alte unități de acest fel, 
care asigură valorificarea rezi
duurilor din procesul de elaborare 
a fontei. Anul trecut a fost dată în 
exploatare o stație de mare capa- 
citate^pentru granularea zgurei si
derurgice. Stația are un înalt nivel 
de mecanizare și automatizare. Prin 
intermediul acestor instalații se

prelucrează și se transformă în ma
terie primă pentru industria cimen
tului cantități tot mai mari de re
ziduuri care în trecut nu aveau nici 
o întrebuințare. Din valorificarea 
zgurei, combinatul siderurgic reali
zează milioane de lei beneficii, fapt 
care influențează în mod direct 
micșorarea prețului de cost al fon
tei. Pe adresa fabricii de materiale 
de construcții din Bucov, a celor 
de ciment din Fieni, Turda, Bicaz, 
Brașov, Comarnic, Medgidia și al
tele s-au expediat anul acesta 
peste 10 000 vagoane de zgură gra
nulată.

Noi construcții 
hidrotehnice

și Mureș-Autono- 
mă Maghiară. 
Pentru recupera
rea acestei rămî- 
neri în urmă este 
necesar să se or

ganizeze mai bine munca tractoare
lor, repartizîndu-le îndeosebi pe te
renurile mai zvîntate, lucrînd și 
pe porțiuni mai mici, fără a se 
aștepta ca întreaga tarla să fie 
bună de arat. Pe terenurile în pan
tă vor trebui folosite din plin ate
lajele. In vederea păstrării apei în 
pămînt, atît de necesară plantelor în 
perioada de vegetație, în toate uni
tățile agricole să continue grăpatul 
ogoarelor de toamnă. întrucît, acum 
este și semănatul în toi, e mai bine 
să se lucreze în schimburi de 
noapte la întreținerea ogoarelor și 
pregătirea lor în vederea semănatu
lui, așa cum fac multe unități agri
cole din regiunile Galați și Oltenia. 
Procedînd în felul acesta, oamenii 
muncii din agricultură vor reuși să 
scurteze simțitor timpul de executa
re a diferitelor lucrări.

în aceste zile, principala preocu
pare a oamenilor muncii din agri
cultură, a consiliilor agricole regio
nale și raionale este executarea în- 
sămînțării porumbului. Pentru, ca a- 
ceastă lucrare să se facă în timpul 
optim, este indicat ca semăna
tul să înceapă chiar mai înainte 
de a se realiza în sol temperatura 
de 8—10 grade, deoarece acum tim
pul este în încălzire. Semănatul 
mai devreme va asigura o bună 
germinare și răsărire a plantelor.

Grăbirea însămînțărilor de primă
vară nu trebuie să se facă în de
trimentul calității, ci respectîndu-se 
întocmai viteza de înaintare a ma
șinilor, adîncimea de îngropare a 
semințelor și mai ales densitatea la 
unitatea de suprafață. De aceea este 
bine să se vegheze în permanență ca 
la semănătorile de porumb să existe 
discurile necesare și orice deficien
ță în această direcție să fie soluțio
nată operativ.

Din pricina condițiilor de secetă din 
toamnă și iernii blinde, dăunătorii 
plantelor agricole s-au înmulțit foar
te mult. După unele determinări 
făcute la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, rezultă că Tanymecus 
(rățișoara) s-a înmulțit puternic și 
există pericol să atace porumbul, 
floarea-soarel'ui și sfecla de zahăr. 
Se cere ca inginerii agronomi să fie 
în permanență cu ochii pe culturi și 
să ia măsuri de combatere atunci 
cînd constată că ele sînt atacate de 
dăunători.

în această perioadă, în agricultu
ră se fac o mulțime de alte lucrări : 
plantarea pomilor și viței de vie, se
mănatul și plantatul legumelor și 
cartofilor, amenajarea orezăriilor. 
Este necesar să se grăbească plan
tatul pomilor în regiunile Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov, 
Dobrogea, Ploiești, Galați, iar a viței 
de vie în regiunile Argeș, Brașov, 
Iași, Ploiești etc. Amenajarea ore
zăriilor se face în ritm nesatisfăcă
tor mai ales în regiunile Ploiești, 
Banat, Argeș și Crișana.

Pentru ca toate lucrările agricole 
de primăvară să se facă la timpul 
optim și la un înalt nivel agroteh
nic, se cere ca în fiecare regiune 
consiliile agricole regionale și raio
nale să ia măsuri operative în vede
rea lichidării oricăror lipsuri. Spe
cialiștii din unitățile socialiste sînt 
chemați să se ocupe cu răspundere 
de organizarea temeinică a muncii, 
de respectarea cu strictețe a calității 
lucrărilor.

Făcînd semănatul la timp și la un 
nivel agrotehnic înalt, oamenii mun
cii din agricultură vor asigura obți
nerea unor recolte mari.

Nicolae IONESCU 
vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

recolte mari

Sîntem în plină 
desfășurare a lu
crărilor agricole 
de primăvară, lu
crări deosebit de 
importante pen
tru obținerea unor
în 1964. Deși campania agricolă a 
început mai tîrziu decît în alți ani, 
datorită existenței unui parc sporit 
de tractoare și mașini agricole, 
cadrelor de specialiști care lucrează 
nemijlocit în producție, experien
ței acumulate de unitățile agricole 
socialiste și de consiliile agricole, 
s-au obținut rezultate mai bune la 
pregătirea terenului, la semănat și la 
executarea altor lucrări de sezon. 
Pînă la această dată s-au făcut în- 
sămînțări de primăvară pe o su
prafață de 1 250 000 ha, cu 550 000 
ha mai mult 
anul trecut.

Semănatul 
epocă : sfeclă 
relui, mazăre 
regiunile Dobrogea, București, Ga
lați, Ploiești, Oltenia și Argeș. Ca
drele tehnice din gospodăriile colec- 
t;ve și de stat au urmărit mersul 

■mperaturii în sol și, cînd aceasta 
a devenit favorabilă, au indicat în
ceperea semănatului la porumb. în 
ultima săptămînă, în regiunile din 
sudul țării s-a lucrat din plin la se
mănatul acestei culturi, realizîn- 
du-se o suprafață de peste 260 000 
ha, dintre care 140 000 ha în regiu
nea București. în cele mai multe u- 
nități agricole socialiste a continuat 
pregătirea terenului, executîndu-se 
grăpatul ogoarelor pe o suprafață de 
2 370 000 ha. Trebuie remarcat că 
în această primăvară, atît pregăti
rea terenului, cît și semănatul se 
fac la un nivel agrotehnic mai înalt 
decît în ceilalți ani, se urmărește cu 
mai mare atenție respectarea tim
pului optim de semănat.

în a doua parte a acestei săptă- 
mîni a plouat aproape în întrea
ga țară. Ploile căzute au creat, 
în toate regiunile țării, condiții ex
cepționale pentru executarea semă
natului la un nivel agrotehnic înalt. 
Acum trebuie să se treacă cu toate 
forțele la lucru în cîmp, astfel ca 
însămînțările de primăvară să se 
poată face la timpul optim și de cea 
mai bună calitate. Ce trebuie în
treprins în această direcție ?

O sarcină dintre cele mai impor
tante este terminarea însămînțării 
culturilor din prima epocă : mazăre, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
culturi furajere. Semănatul sfeclei 
de zahăr este întîrziat mai ales în 
regiunile mari cultivatoare : Mureș- 
Autonomă Maghiară, Suceava, Bra
șov, Cluj și Crișana. Peste tot, în 
cîteva zile, printr-o bună organiza
re a muncii, va trebui să se termine 
pe toate suprafețele prevăzute se
mănatul acestei valoroase culturi.

Deși față de anul trecut, la a- 
ceeași dată, s-au semănat cu 190 000 
ha mai multă floarea-soarelui, nu 
trebuie să ne declarăm mulțumiți. 
Pentru obținerea unor recolte mari 
este necesar să se intensifice semă
natul acestei plante, mai ales în re
giunile în care nu s-au realizat încă 
suprafețele prevăzute.

în unele regiuni a întîrziat semă
natul culturilor furajere. Această 
problemă nu poate fi neglijată, de
oarece prezintă cea mai mare im
portanță pentru asigurarea bazei 
furajere și dezvoltarea continuă a 
creșterii animalelor.

Grăbind semănatul culturilor din 
prima epocă, oamenii muncii din 
agricultură trebuie să se preocupe 
îndeaproape de executarea neîntîr- 
ziată a lucrărilor de pregătire, a te
renului pentru celelalte culturi. Din 
cauza timpului neprielnic, au mai 
rămas de făcut arături de primă
vară, îndeosebi în regiunile Mara
mureș, Crișana, Suceava

decît la aceeași dată,

culturilor din prima 
de zahăr, floarea-soa- 

a fost terminat în

Pe șa^teerete dm sectoral
economiei forestiere

Constructorii și montorii de pe 
șantierele economiei forestiere au 
încheiat primul trimestru al anu
lui cu realizări de seamă. Ei au 
executat în această perioadă un 
volum de lucrări cu aproape 2 la 
sută mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Aceasta se 
datorește măsurilor organizatorice 
întreprinse încă din toamna anului 
trecut : asigurarea din timp a 
cumentației, amenajarea căilor 
acces, executarea instalațiilor 
încălzire a halelor etc., care 
permis continuarea lucrărilor
condiții bune și pe timpul iernii. 
Totodată, constructorii aplică so
luții moderne care duc la scurta
rea termenelor de dare în func
țiune și la reducerea prețului de 
cost. La peste 90 la sută din lu
crările de construcții, de pildă, se

do- 
de 
de 
au 
în

folosesc panouri prefabricate, care 
aduc și însemnate economii de ma
teriale. în prezent, consumul 
de oțel-beton pe aceste șan
tiere este cu 25—40 la sută mai 
mic decît cu doi ani în urmă, cel 
de material lemnos cu 50—70 la 
sută, iar de ciment cu 12—15 la 
sută. Se extinde folosirea materia
lelor ușoare la acoperișuri, fapt 
care, în afara scurtării timpului de 
execuție, înlătură necesitatea folo
sirii utilajului de ridicat și per
mite continuarea lucrărilor și în 
timpul iernii. Astfel, s-a reușit ca 
la unele obiective cum sînt fabri
cile de cherestea de foioase și ră- 
șinoase de la Pitești și Comănești, 
lucrările de construcție să fie în 
avans față de grafic.

(Agerpres)

Recent au fost date în folosință noi 
lucrări hidrotehnice pentru alimenta
rea cu apă a două mari centre indus
triale din țara noastră — Reșița și 
Hunedoara. Barajul de la Teliuc este 
situat pe rîul Cerna și servește la cap
tarea apei necesare pentru alimentarea 
orașului și a Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Acest baraj, în formă de 
arc, are o înălțime de 48 m și o lun
gime de 221 m; el va forma un lac 
de acumulare cu un volum de 43 mi
lioane metri cubi de apă. Pe corona
mentul barajului a fost construită o 
șosea care asigură legătura dintre Hu
nedoara, Ghelar și Toplița. De la ba
raj pînă la Hunedoara aducțiunea apei 
este realizată printr-o conductă subte
rană în lungime de peste 5 000 m. în 
aval de baraj, pe traseul conductei de 
aducțiunc, s-a creat posibilitatea am
plasării în viitor a unei uzine hidro
electrice care va putea produce anual 
circa 4 milioane kWh. Barajul de la 
Secul este situat pe rîul Bîrzava și 
este destinat alimentării cu apă a Com
binatului siderurgic Reșița. Este un 
baraj de greutate cu contraforță, care 
folosește la acumularea a 20 milioane 
mc apă. Aceste două baraje, proiecta
te de specialiștii de la Institutul de 
studii și proiectări hidroenergetice 
din cadrul Ministerului Minelor și 
Energici Electrice, au fost executate 
într-un timp mult mai scurt decît alte 
lucrări similare construite în țara noa
stră, datorită aplicării unor soluții 
tehnice economice.

Plecarea din Capitală a dr. Bruno Pittermann
vicecancelarul Austriei

Sîmbătă dimineață a părăsit 
Bucureștiul vicecancelarul' Austriei, 
dr. Bruno Pittermann, care, la invi
tația guvernului Republicii Populare 
Romîne, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele, a fost însoțit de dr. Ro
bert Fischer, consilierul vicecance
larului pentru problemele industriei 
etatizate, dr. Herbert Koller, direc
tor general la uzinele Vôest, dr. Hel
muth Weitzer, consilier, dr. Franz 
Krammer, șeful serviciului de presă 
de la uzinele Vôest, ing. Franz 
Walch, director general adjunct la 
Alpine Montangesellschaft, ing. dipt 
Franz Gumbsch, director la Alpine 
Montangesellschaft, dr. Josef Fi- 
tzinger, director general adjunct la 
uzinele Schôller-Bleckmann, dr. Al
fred Mikesch,. director la uzinele 
Bohler, ing. dipl. Otto Rieger, direc
tor general la uzinele Siemmering 
Graz-Pauker, Kurt Meszaros. direc
tor la Omw.

Pe aeroportul pavoazat cu drape
lele de stat ale R. P. Romîne și Aus
triei se aflau Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe .Gaston Marin,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, Ion 
Cozma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretarul Comisiei guver
namentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P. Romîne 
în Austria, precum și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei în R. P. Ro- 
mînă, și membrii ambasadei.

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, a 
urat oaspetelui drum bun. Vicecan
celarul Austriei, dr. Bruno Pitter
mann, a mulțumit călduros pentru 
ospitalitatea acordată și a adresat 
cele mai bune urări poporului și 
guvernului romîn.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

(Agerpres)

Declarația vicecancelarului Austriei
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foraj 3DH-200 estede

© 0 „STEA" A FORAJULUI
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după sosirea la Viena
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La gospodăria agricolă de stat din Vadul Oii, regiunea Dobrogea, se 
lucrează din plin la semănatul porumbului

Instalația 
un adevărat poem, suplu și strălu
citor, al tehnicii moderne. Oțelul hu- 
nedorean, trecut prin cuptoarele și 
strungurile uzinei ploieștene ,,1 Mai", 
a căpătat parcă aripi. Din mijlocul 
unui grup de agregate — granic, 
pompe, motoare — care alcătuiesc 
o uzină în miniatură, țîșnește să
geata de argint a turlei, ca o rache
tă în zbor vertical. Și privitorul, 
chiar dacă nu e poet, caută cuvin
te deosebite ca să-și tălmăcească 
impresiile.

De cîte ori vine vorba despre a- 
ceastă instalație, ochii petroliștilor 
se înviorează. Ei o îndrăgesc nu 
numai pentru ținuta zveltă și mîn- 
dră a turlei, dar mai ales pentru 
performanțele ei ridicate, de ordin 
tehnic. Construcția ei rațională per
mite efectuarea rapidă și ușoară a 
montării, demontării și a transportu
lui. Viteze de ridicare sporite, cu 
posibilități de manevră suple, îi 
conferă un randament de lucru 
înalt. Ca și înzestrarea ei cu pompe 
puternice. Instalația e prevăzută cu 
toate anexele necesare ca să 
față oricăror condiții, de climă 
de teren, diverse și dificile.

Deși producția ei a început 
tiv recent, ea numără de acum în 
palmaresul ei două victorii deose
bite : recordul la forajul de adînci- 
me în țara noastră (peste 5 000 
m) ; medalia de aur obținută la Tîr- 
gul internațional de la Leipzig, în 
cursul acestui an. Distincția a fost 
acordată pentru „înaltul nivel teh
nic și modul de prezentare". Carac
terizarea laconică exprimă esenția
lul. E recunoașterea maturității, în
cununarea unui drum ascendent 
privind activitatea uzinei ploieș
tene. Deoarece 3DH-200 este printre 
ultimele instalații, cele mai noi și 
mai perfecționate, dintr-o gamă de 
tipuri realizate de „1 Mai" pentru 
forajul la diferite adîncimi. Din a- 
ceastă serie s-a remarcat, la tim
pul său — e vorba de acum cîțiva 
ani — instalația 4LD, cu care au 
fost reechipate schelele noastre pe
troliere. Totodată, această instala
ție, destinată forajelor pînă la adîn
cimea de 3 500 m., cu bune perfor
manțe tehnice, a străbătut și stră
bate în continuare cele mai diferite 
meridiane pentru a ajunge în țările 
de destinație.

Dar constructorii de utilaje petro
liere și-au continuat cu entuziasm, 
pricepere și talent, căutările crea
toare. Din această neîncetată stră
duință către culmile tehnicii mo
derne a rezultat noua lor operă de 
metal strălucitor, 3DH-200. De aceea 
nu există o mai nimerită introduce
re pentru un reportaj, care vrea să 
oglindească fapte de cea mai arză
toare actualitate din activitatea uzi
nei, decît imaginea turlei suple ce 
săgetează, argintiu, cerul, în mijlo
cul standului de montaj.

Ceea ce impresionează în primul 
rînd pe vizitatorul care străbate in
cinta uzinei, din birourile proiectan-

■ 
Illite
Cîțiva dintre fruntașii în întrecerea socialistă din secția montaj a Uzi

nelor „1 Mai"-Ploiești

facă 
sau

rela-

ților și pînă în hale și ateliere, este 
interesul ce-1 remarcă peste tot pen
tru tehnica înaintată, modernă. în 
felul acesta îi apare clar ce a stat 
și stă la baza succeselor obținute 
aici. Proiectanții au la îndemînă do
cumentarea tehnică „de ultimă oră" 
din țară și din străinătate. în secții 
sînt mașini și utilaje moderne, de 
înaltă tehnicitate, a căror mînuire a 
fost însușită cu pricepere de cadrele 
tehnice și de muncitori.

Iată un aspect semnificativ al a- 
cestui interes, de care vorbeam, pen
tru tehnica nouă. în cadrul sectoru
lui de concepție există un colectiv 
de oameni inimoși, a căror sarcină 
permanentă e „modernizarea" mași
nilor. Un produs mai bun, mai pre
tențios cere și o sculă potrivită. Ca 
să țină pasul cu creșterea tehnicității 
instalațiilor petroliere fabricate, ma
șinile prelucrătoare sînt de aseme
nea perfecționate în mod corespun
zător. Bineînțeles că procesul acesta 
este mult mai complex, fiindcă intră 
în joc o multitudine de factori, prin
tre care considerentele de ordin 
economic au o pondere decisivă.

— Ultima noastră realizare, expe
rimentată de curînd cu bune rezul
tate, e mașina de filetat în vîrtej, ne 
comunică, zîmbind, șeful „moderni
zatorilor", Iosif Lisovschi. Construită 
pe scheletul alteia mai vechi, ea 
costă de zece ori mai puțin și e de 
zece ori mai ușoară (1 500 kg. față 
de 14 tone) decît agregatul ce era 
utilizat mai înainte. în plus, operația 
se execută cu precizie mai mare, 
fiind automatizată.

Asemenea socoteli gospodărești 
întovărășesc permanent căutările 
inovatorului. La vîrsta părului că
runt, avînd în spate ani îndelungi 
petrecuți în producție, dar animat de 
un entuziasm nedomolit pentru nou, 
Iosif Lisovschi e unul din acele ca
dre tehnice de înaltă calificare, cu 
talent, care știu să îmbine cunoștin
țele teoretice 
imaginației cu 
și cunoașterea 
Aceste calități 
nerilor sale și explică rezultatele ob
ținute, printre care merită a fi cita
tă realizarea a trei mașini de pre
lucrare a danturii angrenajelor de la 
mesele rotative, distinsă cu Premiul 
de Stat.

Ținem să precizăm : talent, pa
siune pentru tehnică, dar și cunoș
tințe, și o minte însetată de nou. 
L-am întîlnit pe inovator la masa lui 
de lucru pregătind textul unei con
ferințe pe tema: „Concluzii provenite 
din documentare tehnică", ce trebuia 
s-o susțină la un schimb de expe
riență regional. O menționăm întru- 
cît dezvăluie una din tainele izbîn- 
zilor sale : temeinica documentare. 
La sfîrșitul textului era specificată o 
lungă listă de lucrări tehnice con
sultate.

Vasile NICOROV1CI

(Continuare în pag. Il-a)

cu practica, puterea 
îndemînarea mîinilor 
realităților din uzină, 
dau greutate propu-

VIENA 11 — Corespondentul Ager- țări răsăritene, avem de 
prés, St. Dejù, 'transmite': Sîmbătă b puternică concurență 
dimineața vicecancelarul Austriei, 
dr. Bruno Pittermann, a sosit la Vie
na după vizita pe care a întreprins-o 
în Romînia. Pe aeroport el a făcut 
în fața reprezentanților presei o de
clarație, în care a spus printre altele:

„Atît vizita, cît și programul au 
avut un conținut bogat. Am făcut 
valoroase constatări în ceea ce pri
vește structura și economia Romî- 
niei. Directorii întreprinderilor eta
tizate au putut lua legătură cu foru
rile oficiale și personalități, să dis
cute lucrările în curs, cît și proiec
tele viitoare. Și cu acest prilej am 
constatat că în Romînia, ca și în alte

întîmpinat 
' a țărilor 
a Statelorvest-europene și chiar

Unite. Va trebui să depunem mari 
străduințe să putem face față aces
tora“. în continuare, vicecancelarul 
a arătat că primirea de către gazde 
a fost deosebit de ospitalieră și că în 
Romînia există dorința de a colabo
ra cu Austria. El a subliniat, totoda
tă, că „Romînia și-a ridicat mult po
tențialul industrial și poate produce 
multe bunuri de investiție singură. 
Există însă posibilități de a livra fie 
instalații întregi pentru întreprin
deri, sau mașini speciale, care încă 
nu se produc sau nu sînt prevăzute 
a fi produse în Romînia“.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 

a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Greciei, 
Papandreu, următoarea telegramă :
Primiți felicitările mele cordiale cu ocazia învestirii dv. în funcția 

prim-ministru al Greciei. Exprimîndu-mi speranța că activitatea dv. 
duce la dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între po- 

nobile ale înțelegerii și

Maurer, 
G.

de
va
poarele romîn și grec și va servi idealurilor
păcii în Balcani și în lume, vă doresc succes în exercitarea funcției de 
mare răspundere care vi s-a încredințat.

•fc *

Președintele Consiliului de Miniștri al Greciei a trimis președinte
lui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, ur
mătoarea telegramă de răspuns :

Mulțumindu-vă foarte mult pentru urările ce ați avut amabilita
tea să mi le adresați prin telegrama dv., țin să vă asigur' că guvernul 
elen este animat de dorința profundă de a vedea dezvoltîndu-se rela
țiile tradiționale de prietenie cu Romînia, în interesul prosperității și 
fericirii celor două popoare ale noastre și al păcii în lume.

NICI 0 ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA
A

N TIMPUL OffiLOR DE CURS
Partidul și sfătui nostru acordă o cu _ încuviințarea directorilor și a 

atenție deosebită'condițiilor de în- secțiilor de învățămînt ale sfaturi- 
vățătură ale tineretului școlar. Obli- k>r populare raionale, elevii membri 
gația de căpetenie a elevilor este să ai unor formații artistice sînt scutiți 
învețe cu sîrguință, zi de zi, pentru 
a-și îmbogăți , și consolida bagajul 
de cunoștințe. Experiența arată ' că 
folosirea cu eficiență maximă à fie
cărei ore destinate lecțiilor are o 
mare însemnătate pentru realizarea 
scopului principal al procesului de 
-învățămînt — însușirea temeinică a 
cunoștințelor de către elevi, legătu
ra strînsă a învățămîntului cu ce
rințele practicii construcție; socia
liste.

Pregătirea pentru viață a tinerei 
generații procesul complex de edu
care a elevilor cuprinde și o bogată 
activitate în afara clasei. Această 
activitate, potrivit indicațiilor cate
gorice ale conducerii de partid și de 
stat, nu se poate desfășura decît în 
afara orelor de curs. Trebuie spus, 
însă, că se mai semnalează cazuri 
cînd elevii sînt scoși de la ore pen
tru activități obștești inițiate de or
ganizațiile U.T.M. și de pionieri sau 
pentru alte activități extrașcolare. 
în unele școli din București, prin
tre care școlile medii nr. 7 și nr. 17,

rit și modul în care sînt organizate 
activitățile obștești și cultural-spor
tive ale elevilor, avîndu-se mereu în 
atenție ca aceste activități' să fie 
subordonate procesului instructiv- 
éducativ și în nici un caz să nu so
licite într-o măsură excesivă pe 
elevi, să nu le răpească din timpul 
necesar pentru îndeplinirea conștiin
cioasă a principalei lor îndatoriri — 
învățătura. O grijă deosebită trebuie 
acordată elevilor clasei a Xl-a, care 
vor avea de susținut în curînd exa
menul de maturitate, iar ulterior, 
mulți dintre ei, concursul de admi
tere în învățămîntul superior.

O dată cu începerea celui de-al 
treilea trimestru, profesorii și elevii 
pregătesc încheierea cu bune re
zultate a anului școlar. Acum 
se predau unele din cele mai 
importante capitole ale cursurilor, 
se sintetizează cunoștințele dobîndi- 
te de-a lungul întregului an de în
vățămînt. Programul din săptămî- 
nile care urmează presupune așa
dar un efort de studiu mai mare 
din partea elevilor, efort carë tre
buie judicios dozat. în această eta
pă importantă a anului școlar, or
ganele locale de partid și de stat 
sînt chemate să acorde sprijinul cu
venit conducerilor de școli în orga
nizarea rațională a muncii și odih-

de ore pentru' repetiții în vederea 
fazei pe Câpitală a concursului cul
tural-artistic al pionierilor și școla
rilor. Direcția ‘ școlii profesionale de 
confecții din raionul „Grivița Ro
șie“ a îngăduit recent ca 60 de elevi 
să absenteze de la cursuri la cere
rea clubului sportiv „Rapid“. E de 
la sine înțeles că' asemenea practici 
inadmisibile . creează' elevilor difi
cultăți în recuperarea lecțiilor, pro
duc perturbări în procesul'de învă
țămînt.

Directorii de școli, cărora le re
vine un rol însemnat în procesul in- 
structiv-educativ și principala răs
pundere pentru bunul mers al școlii, 
nu pot aproba nici o excepție de la 
regulile stabilite în legătură cu pre
zența elevilor la lecții. Organele lo
cale de partid și de stat, secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare 
sînt datoare să vegheze la respecta
rea riguroasă a indicațiilor privind 
desfășurarea activităților extrașco- nei școlarilor, condiție importantă 
lare și obștești în afara orelor de în asigurarea promovării tuturor 
curs. în același timp, trebuie urmă- elevilor cu rezultate cît mai bun*
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DESPRE CREATORI Șl CREAȚIE
A INDUSTRIALĂ

Discjfia ce se desfășoară în ziarul 
„Scînreia", pe tema raportului dintre ar
tele decorative și exigenfele actuale ale 
producției, răspunde unor preocupări la 
ordinea zilei privind îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. Problemele 
esteticii industriale au implicații foarte 
largi, legate afîf de valorificarea su
perioară a materiilor prime cîf și — im
plicit — de promovarea frumosului în 
viața de fiecare zi, de educarea estetică 
a maselor. In cadrul discuției au fost ex
primate puncte de vedere interesante, 
insistîndu-se, între altele, asupra colabo
rării dintre industrie și artiști care nu lu
crează direct în producție — aspect im
portant, care ar merita să se bucure de 
toată atenția forurilor în cauză. In rîndu- 
rile de față mă voi referi îndeosebi la 
colectivele de creație din întreprinderi, 
al căror cuvînt are o însemnătate din ce 
în ce mai mare în activitatea de pro
ducție.

Industria noastră, înzestrată din ce în 
ce mai mult cu tehnică de prim rang, a 
obținut realizări remarcabile în direcția 
sporirii numărului de produse, a varietății 
sortimentelor ; „marca fabricii" a deve
nit o chestiune de onoare pentru majori
tatea întreprinderilor noastre și — refe- 
rindu-ne la producția bunurilor de larg 
consum — problemele funcționalității și 
criteriul estetic sînt astăzi în atenția celor 
mai multe colective.

VARSETÂTE Șl BUN GOST
Se remarcă în rafturile magazinelor 

coloritul plăcut și atrăgător al țesăturilor 
realizate de întreprinderile „Teba"-Arad, 
,,Tîrnavele"-Mediaș, „Partizanul Roșu"- 
BrașoV, linia elegantă a unor tricotaje sau 
confecții produse de Fabrica de confecții 
și tricotaje sau de întreprinderea „Tînăra 
Gardă” din București, ori a încălțămintei 
pentru femei fabricată la „Vicforia”-Timi- 
șoara ; asemenea mărfuri dovedesc pri
ceperea celor ce au contribuit la reali
zarea lor, talentul creatorilor de modele 
și al muncitorilor și tehnicienilor care 
le-au executat.

Eficiența discuției de față cere ca, su
bliniind progresele și militînd pentru ge
neralizarea lor, să arătăm că nu pretu
tindeni se acordă atenția cuvenită fru
mosului, că mai apar încă unele manifes
tări ale rutinei și ale prostului gust.

Voi începe cu un fapt aparent lipsit de 
însemnătate, dar pe care îl consider 
semnificativ. Am participat, nu de mult, 
în orașul Suceava, la o ședință la care 
luau parte un număr apreciabil de femei. 
Nu mică mi-a fost mirarea văzînd că la 
fiecare cinci femei, patru erau îmbrăcate 
în galben. Desigur, galbenul nu e o cu
loare mai puțin „atrăgătoare” decît al
tele. Uniformitatea însă, oricîf ar fi ea de 
galbenă, de roz sau de violet, este ines
tetică, supărătoare.

De ce se întîmplă uneori așa ?
Sint cazuri cînd bazele comerțului co

mandă industriei, ani la rînd, țesături în 
aceeași contextură, model și poziție colo- 
risfică — pe motivul că „se cere”. Astfel, 
din evidențele Uzinelor textile „30 De- 
cembrie”-Arad rezultă că unele întreprin
deri ale comerțului cu ridicata (cum ar fi 
Cluj, lași, Ploiești și altele) repetă de 
mai mulți ani comenzi pentru anumite 
imprimeuri în aceleași desene și culori, 
deși colectivul întreprinderii arădene 
prezintă anual spre contractare zeci de 
modele noi, dintre care fără' îndoială tă 
s-ar putea alege cel' puțin aiîfea cite ar 
fi necesare pentru a nu se recurge la 
repetare.

Fapt este însă că unii merceologi încep 
contractarea produselor nu cu modelele 
noi, ci cu cele vechi, și numai la sfîrșit 
— dacă mai rămîne loc în fondul de 
marfă, — mai contractează și cîfe ceva 
nou „din care a contractat și Bucu- 
reșfiul”. Fabrica de postav Buhuși, de

exemplu, a prezentat spre contractare, 
pentru primul semestru al anului în curs, 
28 modele noi ; din acestea au fost con
tractate numai 11 — deși multe din mo
delele necontractate ar fi putut satisface 
exigenfele cumpărătorilor și ar fi sporit 
varietatea. Așa se explică de ce un nu
măr încă mare de modele noi, omolo
gate, nu se transpun în producție, și de 
ce în unele localități varietatea mărfuri
lor prezentate nu se ridică la nivelul po
sibilităților care s-au creat în industrie.

Am insistat asupra acestui aspect, des
pre care s-a mai amintit în cadrul discu
ției de față, pentru a sublinia că merceo
logii ar trebui ajutați să devină stimula
tori ai noului, ai varietății și bunului gust; 
este un domeniu în care, după părerea 
mea, nu s-au luat încă măsuri îndeajuns 
de eficiente pentru eliminarea conserva
torismului și a „prudenței" exagerate, care 
îngustează orizontul, pentru a se instaura 
— în locul rutinei — un spirit de exigen
ță reală, bazată pe competență și recep
tivitate față de nou.

Referitor la varietate, la lărgirea gamei 
de sortimente — de bună seamă că s-ar 
răspunde unei cerințe actuale a consuma
torilor dacă toate țesăturile pentru con
fecții ar fi destinate exclusiv acestui scop, 
fără a fi puse în vînzare și ca metraj ; a- 
ceasfă măsură, ca și specializarea unor 
unități sau secții în realizarea unor țesă
turi și confecții de mică serie, ar spori 
simțitor diversitatea modelelor, evifînd 
uniformitatea și stimulînd inițiativa, căută
rile colectivelor de creație din întreprin
deri. Ar trebui, de asemenea, evitată pe 
viitor repetarea unuia și aceluiași model 
pe țesături din materii prime diferite. A- 
ceasfă repetare a modelelor nu numai că 
reduce varietatea dar — la modele iden
tice — pune în inferioritate produsul 
realizat dintr-o materie primă superioară.

BUMOSUL

CRITERIU AL CALITĂȚII
în industrie lucrează un număr mare 

de artiști — pictori, graficieni, absol
venți ai institutelor superioare de învăță- 
mînt artistic. Ei au un rol important în 
succesul bătăliei pentru calitate și va
rietate a sortimentelor, pentru valorifica
rea superioară a materiilor prime. Pen
tru a răspunde sarcinilor actuale, activita
tea de creație din fabrici trebuie să se 
bazeze pe o bună cunoaștere, de către 
artiști, a proceselor tehnologice. Această 
activitate nu se poate limita — așa cum 
se întîmplă uneori — la simpla executare 
de modele ; trebuie să se țină seama de 
faptul că tehnica se perfecționează, că 
întreprinderile sînt dotate cu mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate, că apar ma
terii prime noi, cu însușiri calitative deo
sebite, care reclamă din partea creatorului 
o cunoașteri aprofundată. De aceea fir fi 
bine dacă, pentru artiști s-ar organiza 
cursuri de însușire a tehnologiei și dacă 
s-ar asigura informarea lor periodică asu
pra celor mai noi procedee folosite în 
tehnica modernă. La întreprinderea „Da
cia" din București, preocuparea pentru 
cunoașterea de către creatori a cerințelor 
și posibilităților tehnologiei moderne a 
rodit în realizarea unor țesături care și-au 
cîșfigat aprecierea cumpărătorilor ; a- 
ceastă experiență în asigurarea colaboră
rii între artiști și tehnologi ar merita 
generalizată.

Creatorul din industrie — indiferent în 
ce ramură activează, în textile sau în in-’ 
dustria sticlei și ceramicii, în fabricile de 
mobilă sau în industria articolelor de uz 
casnic, — poate adăuga produsului, prin 
formă și colorit, calități superioare, după 
cum lipsa de exigență sau de pricepere 
în creație poate duce la compromiterea 
produsului și la irosirea unor materii pri
me valoroase. Existența unor produse nere
ușite care mai pătrund în rețeaua comer

cială și care înfîmpină dezaprobarea cum
părătorilor se datorește, adesea, și unor 
creatori care au făcut concesii prostulu1 
gust. Întîlnești uneori țesături cu o îm
binare de culori nefericită, încălțăminte 
unde armonia liniilor este în suferință, 
modele de confecții unde s-au folosit 
țesături neadecvate. Toate acestea țin și 
de măiestria creatorilor din fabricile res
pective. Fabrica de confecții „Steaua Ro
șie" din Sibiu, de pildă, a produs sacouri 
bărbătești cu vestă — modelul 222/120 
— dinfr-o țesătură pe fond maro cu 
dungi negre și violete. Nu e de mirare 
că aceste sacouri stau de multă vreme în 
magazine și își așteaptă cumpărătorii care 
să se potrivească la gust cu lipsa de in
spirație a celor care le-au conceput. în
treprinderea „Select" din Capitală a im
primat pe mătase naturală reproduceri 
după monezi vechi, cu cap de zimbru 
și pentru a sugera „patina" vremii a re
curs la culori mohorîte ; crealorii de la 
întreprinderea „Mătasea populară” au 
realizat tot pe mătase naturală articolul 
„Rene-imprimaf" — care evocă... prela
tele de camuflaj din timpul războiului. 
Dacă aceste materiale mi-ar displace doar 
mie, cineva ar putea replica : „depinde 
de gust". Fapt este însă că produsele 
amintite stau în rafturi pentru că nu 
s-au găsit cumpărătoare care să dorească 
să poarte rochii de vară cu zimbri pe ele 
și nici imprimeuri de camuflaj antiaerian!

CONCURSURI, EXPOZIȚII
Ca și în oricare alt domeniu al creației, 

dezvoltarea măiestriei artiștilor care lu
crează în industrie este un proces conti
nuu, și cred că Uniunea Artiștilor Plastici 
ar trebui să acorde mai multă atenție a- 
cestor creatori care își pun talentul în sluj
ba producției; ar putea fi găsite forme a- 
decvate de stimulare a bunului gust, a in
spirației. Astfel, s-ar putea organiza, îm- 
Dreună cu ministerele de resort, concursuri 
pe ramuri pentru cele mai bune creații 
sau expoziții de artă aplicată în industrie. 
Pe lingă faptul că ar atrage participarea 
unui număr mare de membri ai colecti
velor de creație la realizarea unor pro
duse de un înalt nivel artistic, asemenea 
concursuri i-ar determina și pe unii ar
tiști care nu lucrează în industrie să con
tribuie, cu priceperea și talentul lor, la 
obținerea unor produse cu însușiri supe
rioare. Organizarea unor astfel de con
cursuri ar putea să fie și un mijloc de în
drumare practică a creatorilor, un valo- 
rosc schimb de experiență și — ceea ce 
este mai important — ar putea fi un 
mijloc de cunoaștere a gustului, a prefe
rințelor maselor largi.

Totodată, cred că la împrospătarea 
activității de creație din întreprinderi/ ar 
putea da un sprijin prețios > Institutul de 
etnografie și folclor al Academiei R.P. Ro- 
mîne, Muzeul de artă populară și alte 
secții muzeale etnografice, care dețin un 
bogat material documentar, iar specialiș
tii acestor instituții ar putea avea ■— prin 
colaborarea cu industria — un larg teren 
de valorificare a tradițiilor artistice ale 
creatorilor populari. Asimilate, adaptate 
exigențelor contemporane, sugestiile fol
clorului constituie un izvor de inspirație 
inepuizabil pentru artiștii din industrie. 
Organizarea unor excursii .de studii cu 
creatorii din industrie la principalele mo
numente de artă din țara noastră, mo
numente în care și-au găsit expresie ta
lentele înaintașilor, ar putea să consti
tuie, de asemenea, un bun prilej de ins
pirație pentru realizarea unör produse la 
un nivel artistic superior, care să întru
nească într-o măsură mereu mai deplină 
acele calități ce definesc — după cum se 
arată în dicționare — frumosul : „...ceva 
care place pentru armonia liniilor, culo
rilor, mișcărilor etc..., ceva care are va
loare estetică..., ceva care trezește admi
rație...”

Ing. Siiviu ȘTEFAN

Duet...

„N și N"
„într-o zi a anului 19..., în loca

litatea N. sosi un om între oouă 
vîrste...“.

Nenumărate romane vechi sau 
și mai vechi ale unor autori de 
la noi sau aiurea încep cu aceas
tă citare a localității N. Scriitorul 
ar ți putut lesne inventa o denu
mire dar, adesea, prin acest N. el 
a vrut să sublinieze că e vorba 
de un tîrgușor neînsemnat.

...La Suceava, călătorul este im
presionat de vastitatea construc
țiilor care au „răsturnat“ în bine, 
au înălțat și modernizat acest 
„tîrgușor neînsemnat“ al cărui 
falnic trecut istoric era completat 
altădată cu un prezent sărăcăcios. 
Zeci și zeci de blocuri noi, unele 
turn, două combinate mari și mo
derne, un cinemascop, construcții 
și construcții, la picioarele căro
ra o cramă pitică, nou amenajată, 
păstrează farmecele trecutului.

Alături însă de marile bancnote 
ale prezentului socialist, aici mai 
există bani mărunți purtînd efigia 
N. și N. (neglijență și noroi). De 
îndată ce se apropie de unele 
din marile edificii, călătorul se 
lovește de micile neglijențe. 
Curțile interioare ale unor 
blocuri nu sînt bine întreținute ; 
anumite restaurante, în toiul fri
gurilor de luna trecută, erau lă
sate neîncălzite. Înghețat pînă în 
măduva oaselor, vizitatorul Su
cevei se duce la bufetul expres 
să bea o cafea, dar instalația nu 
funcționează. De ce ? — Știți, 
zice vînzătoarea, nu funcționează 
nici la cofetăria „Liliacul“... Iar 
la cofetăria respectivă ești in
format că nu funcționează nici 
la bufet : probabil că cele două 
întreprinderi au semnat un con
tract de colaborare pe lungă du
rată.

Vizibil și'frumos de departe, 
cinemascopul sucevean, cînd te 
apropii de el, vădește o progra
mare greșită a orelor de specta
col. Magazinul de ziare și reviste

de lîngă combinatul de celuloză 
nu are ziare și reviste pentru că 
nu se ocupă cu asta, inscripțiile 
zugrăvite pe sticlă fiind rămase 
acolo mai de mult. O bună parce 
dintre inscripțiile celorlalte insti
tuții de uz public — magazine 
etc. — scrise de mină, nu cores
pund realității. însuși ceasul pu
blic care încoronează marea clă
dire din centru nu arată ora 
exactă decît de două ori pe zi, 
cînd timpul, în curgerea lui ne
contenită, ajunge din urmă lim
bile înțepenite pe două fețe la 
6,30 și pe alte două, la 6,35 (ca 
pentru a sublinia că, atunci cinci 
a înțepenit, ceasul nu mergea 
exact). Oricînd se poate defecta 
un ceas, dar a-l lăsa la locul său 
în văzul orașului este un fel de 
recunoaștere a dreptului la-negli- 
jență.

Obișnuința îl poate ajuta pe 
om să rabde orice. E însă păcat 
ca, atunci cînd organele locale, 
oamenii muncii, rezolvă proble
me mari și complicate ale con
strucției socialiste, diferite pro
bleme socotite ca mai mărunte să 
fie tratate cu toleranță și resem
nare.

In tot ce privește raporturile 
cu publicul — circulația pe străzi, 
înlăturarea noroiului și a celor
lalte piedici, nivelul întreținerii 
unui hotel, informarea cetățenilor 
asupra orei, asupra orarului unui 
local public, asupra destinației 
sale, încălzirea și curățenia sa, 
inclusiv în acele compartimente 
de care presa nu pomenește nici
odată, dar care au importanța lor 
sanitară și igienică — este nece
sar să existe neîmpăcare față de 
lipsuri. Sînt lipsuri mici, lesne de 
înlăturat. Dar, ca să înlăturăm 
pe N. și N. trebuie exigență, ne
împăcare de oră și oră. Ceea ce 
este public se cere să devină 
ireproșabil.

N. SCUTARU

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

Rude 
de sînge

Un bărbat și o femeie, trecuți de 
prima tinerețe, se întîlnesc, se cu
nosc și se iubesc. E război. El e sol
dat, a fost rănit și la ieșirea din 
spital a primit o permisie de zece 
zile ; ea s-a refugiat de bombarda
mente într-un colț de țară, departe 
de front, unde — părăsită de soțul 
pus pe o viață ușoară — își crește 
singură cei trei copii. Ii aduce față 
în față întîmplarea și, dintr-o dată, 
deși nu știu mai nimic unul despre 
celălalt, li se pare că au fost îm
preună de cînd lumea, că s-au re
găsit după o lungă despărțire.

De o banalitate voită a ambian
ței — un peisaj oarecare de ste
pă, un rîu, un lac, cîțiva copaci ano
dini — începutul filmului are o miș
care liniștită, apăsată totuși de pre
zența invizibilă a războiului. Acesta 
se face simțit surd, mocnit, vrăjmaș 
al fericirii oamenilor, în pasul obo
sit al soldatului care șchioapătă 
ușor, în îmbrăcămintea sărăcăcioa
să a femeii care manevrează bacul 
repetînd aceleași gesturi monotone, 
cu o grație nepotrivită asprimii băr
bătești a acestei îndeletniciri. Mira
colul unic al iubirii transfigurează 
însă totul, preface banalul în poe
zie, dă o strălucire tulburătoare 
chipurilor brăzdate de griji, de sin
gurătate, de amintiri dureroase ale 
celor doi eroi (întruchipați cu admi
rabilă naturalețe și forță a adevă
rului vieții de actorii Evgheni Mat
veev și Via Artmanel. E ca o explo
zie de frumusețe. O irumusețe sim
plă, elementară, străină de orice ar
tificialitate, pe care regizorul Mihail 
Erșov o face să răsară într-o multi
tudine de nimicuri, în frînturi de 
frază, în licărul unei priviri, în ges
turi mărunte, dar încărcate de forță 
emoțională.

Scena din filmul „Rude de singe"

Factura poetică a filmului „Rude 
de sînge" se dovedește cu deose
bire prielnică reliefării ideii că de
licatețea sufletească, puritatea afec
tivă a oamenilor simpli sînt capabile 
să înfrunte și să depășească împre
jurări oricît de grele. în cea de-a 
doua parte a sa, care aduce pe 
ecran întîmplări din anii postbelici, 
temperatura filmului scade. Scena
riul (Fedor Knorre) recurge la o 
intrigă care suportă balastul mul
tor elemente melodramatice (pe care, 
ce-i drept, regia a căutat să le ate
nueze). Descrierea traiului feri
cit al familiei, copiii care cresc, 
apoi boala și moartea mamei, apa
riția tatălui care invocă „glasul" 
sîngelui și condițiile materiale avan
tajoase, vrînd să-i ia la el pe cei 
mici — întîmplările din partea a 
doua a acțiunii capătă o tratare 
oarecum superficială, fără bogăția 
de inflexiuni lăuntrice de pînă a- 
tunci. Rămîne totuși dominantă im
presia puternică a demnității și ati
tudinii exemplare de care dă dova
dă Fedotov, denunțînd, prin contrast, 
filistinismul tatălui. Dincolo de ine
galitățile semnalate, „Rude de sîn
ge" continuă meritoriu un valoros 
filon poetic, ilustrat și de alte rea

lizări cinematografice sovietice de 
calitate, dintre care amintim „Dra
gostea lui Alioșa". M. POP 
Germanie, 
steluțele tale

Există în cinematografia din R.F. 
Germană un filon alcătuit din luci
ditate și mînie. Pentru spectatorul 
de la noi filonul acesta se numește 
Copiii minune, Fantomele din Spes
sart, Rosemarie. Uneori în filon mi
nereul nu este perfect curat. în com
poziție intervin impurități : eclipse 
de spirit critic și — mai ales — o 
înclinare destul de accentuată în 
fața presiunilor comerciale. Esen
țialul rămîne însă în acest filon 
luciditatea cu care acești cine
aști privesc și descriu ceea ce văd 
în jur. Esențială rămîne mînia. Este 
o mînie care joacă pantomima co-

(Urmare din pag. I-a)

O instalație petrolieră, compusă 
din vreo 14 000 de repere, este prin 
excelență o operă a unor mari co
lective. Uzina „1 Mai" coordonează 
colaborarea a încă vreo treizeci de 
întreprinderi, care iau parte, ca fur
nizoare de agregate sau detalii, la 
realizarea acestor uzine miniaturale 
do foraj. .

Transpunerea în practică a pro
iectului presupune spirit de ini
țiativă, perseverență, căutarea u- 
nor noi metode, ca oricare e- 
fort de creație. Deseori precizia 
execuției, calitatea muncii de prelu
crare a pieselor au un rol hotăiî- 
,tor pentru atingerea performanțelor 
prevăzute în planuri. In acești ani, 
s-a dat, literalmente, o hotărîtă 
„luptă pentru microni" în secția de 
uzinaj. Implicațiile ei sînt multiple.

Faptul că strungarul Nicolae Ne
grea, altădată muncitor într-un a- 
telier do reparații într-o schelă, mî- 
nuiește o modernă mașină de alezat 
și a fost distins cu insigna de frun
taș în întrecerea socialistă pe anul 
1963 ; faptul că vîrstnicul Ion Brea- 
jen are în grija lui o întreagă pe
pinieră de tineri strungari, elevi încă 
de școală profesională, care, dato
rită îndrumărilor sale, pășesc, din 
primele luni de la angajare, în rînd 
cu ceilalți muncitori din secție, mai 
vechi ; sau faptul că maistrul N. Po
pescu, șeful controlului de calitate 
de la uzinaj, știe să îmbine exigen
ța cea mai riguroasă cu ajutorul 
eficace, competent, dat în cursul 
procesului tehnologic, pentru a pre
veni eventualele deficiențe, cît și 
alte zeci și zeci de fapte de acest 
gen sînt tot atîtea implicații ale 
luptei pentru microni. Și, stînd de

vorbă cu oricare din acești oameni, 
descoperi un cald sentiment de dra
goste, de mîndrie pentru uzina lor 
ce produce instalații de înaltă teh
nicitate, care sînt trimise departe, 
peste hotare, iar de aici, în conse
cință, un ridicat simț de răspundere 
și de exigență pentru calitatea mun
cii lor.

Momentul cel mai impresionant ain 
activitatea cotidiană a uzinei îl 
consiituie efectuarea probelor finale 
ale instalațiilor. Aceste probe se des
fășoară pe un imens stand, în peri
metrul căruia se pot amplasa conco
mitent 6 instalații de foraj. Echiparea 
modernă a acestui stand, prevăzut cu 
alimentări cu apă, aer comprimat, 
curent electric, motorină, precum și 
cu reflectoare puternice amplasate 
la înălțime, permite încercări edifi
catoare, efectuate în condiții de 
schelă.

La standul de probă se adună su- 
• tele și miile de repere ale instalații
lor. Platoul pare un imens depozit 
de ansambluri metalice enorme, de-a 
lungul căruia circulă macaralele mo
bile și echipele de montori. Pînă 
cînd într-o dimineață țîșneșie spre 
azur săgeata de argint a uneia din 
turle. Aspectul standului capătă o 
notă de monumentalitate. Mai' ales 
cînd turla aparține unui 4 LD sau 
3 DH, instalații mari și puternice. E 
o clipă solemnă. Vin și muncitori din 
alte secții la ora de rotire a schim
bului. Ei văd înscrisă pe cer, sub 
forma unei volute de metal, imaginea 
muncii lor colective și însuflețite.

Aici lucrează mulți specialiști mon
tori, ca maistrul Vasile Virgil, ca 
șefii de echipă Ion Marin sau Gh. 
Terecoasă și alții, adevărați virtuoși 
ai meseriei lor. Ei îndeplinesc de 
fapt ultimul și cel mai elocvent con

trol de calitate, fiindcă ei dau viață 
întregii uzine de foraj, supunînd-o 
la probe diverse — de asamblare 
generală, de rodaj, de sincronizare 
a motoarelor etc., pe vînt, pe ceață 
sau pe vifor. Ei sînt adevărați spe
cialiști „universali", deoarece tre
buie să cunoască funcționarea tutu
ror agregatelor și locul fiecăreia din 
sutele și miile de repere. Adeseori 
ei însoțesc instalația pînă la schela 
petrolieră, din țară sau dincolo de 
hotare, pentru a da consultații teh
nice și a demonstra practic la fața 
locului modul ei de funcționare.

Ultima probă — încercarea la su
prasarcină a turlei — o cea mai di
ficilă! La comenzi trebuie să stea 
numai oameni curajoși, cu reflexe 
sigure. Ei execută manevrele de 
ridicare și de coborîre a turlei, în 
condiții de 1,5 ori mai grele decît în 
regimul normal de exploatare. După 
cum se vede, constructorii de utilaj 
petrolier nu-și acordă rabat la cali
tate, ci, dimpotrivă, o măsoară cu 
exigența cea mai severă.

Dacă ar trebui să-și alcătuiască 
o emblemă a muncii lor, acești oa
meni ar grava, fără îndoială, în 
mijlocul ei drept deviză cuvintele 
„Mai sus 1". Obținerea unor bune 
performanțe, aprecierile măgulitoare 
ale întreprinderilor din străinătate 
constituie pentru ei niște ștachete 
ale calității pe care ei vor să le 
înalțe de fiecare daiă mai sus. Cu 
fiecare prototip nou, cu fiecare 
exemplar nou din cadrul unei 
serii. De pe acum proiectanții 
se gîndesc la viitoarele instalații, 
care să țină pasul cu evoluția tehni
cii de foraj pe plan mondial. „Mo
dernizatorii" schițează noi mașini. 
Cei de la uzinaj vor să mai cîștige 
noi victorii în lupta pentru microni. 
Montorii fac neîncetat propuneri 
pentru a mări siguranța de lucru a 
instalațiilor. Fiecare exemplar nou 
să fie mai desăvîrșit decît cel pre
cedent.

Mereu mai sus 1

mediei, deseori a comediei muzicale 
cu cîntece amuzante în ritm și atro
ce în conținut, pentru că miezul cîn- 
tecului amintește songurile lui 
Brecht. Este o mînie zgomotoasă, 
fără nimic posac, fără nimic cernit. 
Efectele comice sînt însă scăldate 
în acid sulfuric și zîmbetul se nu
mește, de cele mai multe ori, rictus.

„Germanie, steluțele tale" face 
parte din această familie de spirite. 
Ca și în filmele pomenite mai sus, 
ca și în alte filme nepomenite aici, 
cei mai clarvăzători cineaști din 
R.F.G. par obsedați nu atît de bazele 
economice, cît de morala societății 
lor. Rosemarie se strecoară în toate 
subiectele. în Fantomele din Spes
sart ea este partenera prințului exo
tic, în „Germanie, steluțele tale" ea 
este o fată de consilier blondă ca 
mătasea porumbului și ofensivă, ca 
Napoleon. Ceea ce se repetă nu este 
însă un personaj, ci o idee. Rose
marie a devenit simbolul amoralită
ții triumfătoare. Unul din cele mai 
vehemente sfîșieri de văluri care au 
avut loc în ultimul timp în cinemato
grafia R.F.G., chiar așa se și nu
mește : Moral '63.

Filmul discutat aici pune și el la 
microscop o moleculă de etică bur
gheză. Molecula se numește mitul 
vedetei. Autorii se adresează publi
cului de pe meridianul lor : adoles
cenților pe care stelele ecranului îi 
fac să cadă în idolatrie, midinetelor 
care visează o viață „ca-n filme", 
trecătorului vrăjit de afișe, elevelor 
colecționare de autografe, tuturor 
ființelor ingenue care înghit gogoșile 
presei de scandal crezînd că mănîn- 
că ambrozie, oamenilor de treabă, 
candizilor care își închipuie că din
colo de ecran se întinde o poiană cu 
mere de aur prin care zburdă zeii, 
la volane de Cadillac. Autorul fil
mului vrea să spargă vraja, să tre
zească pacienții din narcoză. Nu 1 
Nu 1 strigă tînărul regizor al filmului,

pe nume Edwin Zbonek. Nu ! strigă 
el furios (mai furios la începutul fil
mului, mai domolit la sfîrșit). Nu 1 
Dincolo de ecran este jungla.

Din faună fac parte pachiderme 
influente, domni distinși, șacali de 
presă care devorează cadavre de 
biografii și le transformă prin forța 
lor ocultă în meteori, comete sau 
stele căzătoare. O junglă cu pantere 
și panteră se numește felina aceea 
blondă, de care vorbeam mai înain
te, care știe să se repeadă la pradă 
și s-o înhațe cu dinții ei frumoși. O 
junglă care, ca orice junglă, are 
viețuitoarele sale fără colți și fără 
gheare și aceste viețuitoare se nu
mesc de obicei talent.

Filmul e lucrat în spiritul unei ob
servații acide, cu inteligență tehni
că și cu finețe psihologică. Prologul, 
parada candidatelor, este un episod 
de zile mari. Prăbușirea vedetei-co- 
metă are în ea fiorul unei emoții 
autentice. Acum 15 ani cometa or
bea cu coada sa de foc. 15 ani pen
tru mitul vedetei este o cifră matu
salemică și starul simte cum azi i 
se deschide în față hăul uitării. 
Dansul besmetic dinspre iinal est6 
ultima izbucnire de energie. Cînd 
cade pe covor avem în față nu o 
ființă extenuată după un acces, ci 
un mit care și-a trăit traiul, peste 
care tăvălugul nonpublicității a tre
cut și l-a strivit, ca să pună în locul 
lui mitul altei comete.

Anecdota filmului amestecă une
ori în investigația încordată, crudă, 
corozivă, tăioasă ca briciul, un ton 
molatec, romanțios și convențional. 
Mai ales finalul, cu bestia pedepsită 
și abandonată de complici, ne-a dat 
senzația neplăcută că s-a turnat 
compot în oțet, dar n-a putut să ne 
anihileze sentimentul înviorător, pe 
care ți-1 dă întotdeauna un iilm care 
spune adevărul.

Ecaterina OPROIU

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet. al 

R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 11), Orfcu — (orele 10,30). Teatrul 
de stat de operetă ; Mam-zelle Nitouche 
— (orele 10,30), Vînzătorul de păsări — 
(orele 10,30). Teatrul National „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia): Vizita bătrînei 
doamne — (orele 10), Mașina de scris — 
(orele 15,30), Ștafeta nevăzută — (orele 
10,30); (Sala Studio): Nora — (orele 10), 
O femeie cu bani — (orele 15), Adam 
și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : Ca
rieră pe Broadway — (orele 10), Vlaieu 
Vodă — (orele 15,30), Antoniu Și Cleo
patra — (orele 19,30); (Sala Studio): 
Băieții veseli — (orele 10,30), Casa cu 
două intrări — (orele 16). Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și Doam
na Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1): Orestia — (orele 
10), Război și pace — (orele 15), Cezar 
și Cleopatra — (orele 19,30); (Sala Stu
dio, din str. Alex. Sahia nr. 70 A) : 
Jocul de.a vacanța — (orele 10 și orele 
15), Comedia erorilor — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 10,30), Casa inimilor 
sfărîmate — (orele 15), Rinocerii — (o- 
rele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Măria sa... Bărbatul — (orele 10), 
Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi o. 
prită — (orele 19,30). Teatrul pentru co
pii și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul re- 
gional-București : Spectacol de estradă 
„Ia mai zi 1“ — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat: Pofta vine... rîzind — 
(orele 20). Teatrul satiric.muzical ,,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : 7 păcate — (o- 
rele 11), Revista de altădată — (orele 
20); (Sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Concert de muzică ușoară — (orele 20).

Frații corsicani : Republica (8,10 ; 
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30). To.
tul despre Eva : București (9,30 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Excelsior (9,30; 12; 
15; 17,45; 20,30), Feroviar (9,30; 12,15; 15; 
10; 21), Melodia (9,45; 12,15; 15,30; 18,15; 
20,45). Șeherazada — film pentru ecran 
panoramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 
19; 21,30). Germanie, steluțele tale : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Gri- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Rude 
de sînge : Capitol (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Flacăra (16; 18; 20). îndrăgosti
tul : Victoria (10; 12; 14; 16;. 18,15; 20,30), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dru. 
mul Sării (11; 15; 17; 19; 21). Lovitură de 
pedeapsă : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). 
Un surîs în plină vară : Lumina (9,45 ; 
11.45; 13,45; 15,45; 18,15; 20,30), Buzeștl (11; 
14; 16; 18; 20), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Dezrădăcinați! : Union 
(11,30; 14,30; 16.45; 19; 21,15), Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45). 
Aventura de la miezul nopții ; Urechilă; 
Pe cuvîntul meu de pisoi; Cele 12 luni ; 
Cum a încercat iepurașul să patineze : 
Doina (orele 10). Iolantha : Doina (11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). Turneul Teatrului 
de comedie în U.R.S.S. ; Rădăcinile ora
șului ; Ritmuri potrivite ,• Cîntecul a- 
mintlrii; Adevărata putere; Pionieria 
nr 2/I9G4: Timpuri Noi (rulează de la 
orele 10 Ia orele 21 în continuare). Dom
nișoara... Barbă albastră : Ciulești (10; 
12; 14; 16; 18,15: 20,15); Unirea (11; 16;
18,15; 20,30). Cele trei lumi ale Iui Gul
liver ; înfrățirea între popoare (11,30 ; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Floreasca (10 ; 12; 
16; 18,15; 20,30). Locotenent Cristina : 
Cultural (10; 12; 15; 17; 19; 21). A dișpă. 
rut o navă: Dacia (9 30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

Semne de primăvară
Foto : Gh. Vințilă

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siune pentru copil și tineretul șco
lar. 10,40 — Rețeta gospodinei. 11,10 — 
Emisiune pentru sate. în jurul orei 15,30 
— transmisie de ia stadionul „23 August“ 
din Capitală — repriza a Il.a a întîlni. 
ril de fotbal dintre echipele : Steaua — 
Siderurgistul Galați, și întîlnirea de 
fotbal (în întregime) dintre echipele : 
Dinamo București — Dinamo Pitești. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Concertul orchestrelor de muzică popu
lară și de estradă ale Radioteleviziunii — 
Transmisiune din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. In pauză — Filmul 
„Ochii orașului meu“. în jurul orei 

21,15 — filmul „Comoara“. 21,35 — Maeș
trii genului scurt : Costache Negruzzt. în 
încheiere _ Buletin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

Cum va li VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 

Și 15 aprilie. In țară ; Vremea continuă 
să se încălzească ușor, devenind rela
tiv umedă, începînd din vestul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea p'oi 
locale mai frecvente în vestul țării. Vînt 
slab, pînă la potrivit din sectorul sudic. 
Ceață slabă dimineața. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 gra
de, iar maximele între 14 șl 24 grade. 
In București : Vremea continuă să se 
încălzească ușor. Cer schimbător. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Așa va aiâta noua clădire a Stafiei centrale de salvare din București

încheierea lucrărilor Reuniunii internaționale 
a oamenilor de teatru

„06“
Stația centrală de salvare din 

București, sau în limbaj telefonic 
— 06, își va schimba domiciliul. 
Casa ei nouă, arătoasă, confortabilă 
va oferi posibilități pentru o deser
vire mai bună și mai operativă a 
solicitanților. Constructorii îi toar
nă acum temeliile pe terenul din 
str. Mihail Eminescu nr. 224—232. 
Din contururile pe care le oferă 
schelele nu putem desprinde ima
ginea viitoarei construcții, li vom 
face totuși o „vizită“ cu ajuto
rul planșelor și schițelor puse 
la dispoziție de arhitectul Vir
gil Nițulescu, șeful de proiect. 
Noua stație va fi formată dintr-un 
bloc central cu 4 etaje, un garaj mo
dern și un atelier de întreținere. Lo
catarul principal al blocului va fi 
dispeceratul central. Aici se vor 
primi apelurile prin 06 și se va 
efectua întreaga dirijare și coordo
nare a activității de urgență. In 
prezent, mașinile „Salvării“ se în
torc la stație după fiecare cursă e- 
fectuată în oraș. Cînd noua stație va 
fi gata, lucrurile se vor schimba. 
Mașinile vor avea la bord instalații 
de radio-emisie-recepție, prin care 
se va putea întreține o legătură per
manentă cu dispeceratul central. 
Pentru a merge la un alt caz, me
dicul nu va mai veni la stație, ci 
î porni direct, din locul unde se 
află, spre domiciliul celui care are

Rarități botanice

Anul acesta Grădina Botanică din 
București, prin schimburile pe care le-a 
făcut pînă acum cu 65 de grădini 
botanice, din cele peste 500 din alte 
țări cu care are relații, a primit circa 
2 300 probe de semințe diverse. De a- 
semenea, s-au îmbogățit colecțiile ei cu 
o serie de specii de plante rare și im
portante din punct de vedere biologic. 
Pe lingă Metasequoia glyptostroboides, 
un fel de fosilă vie, rudă cu arborele ma
mut, descoperit de curînd în China, Cu- 
minghamia lanceolata, altă plantă veche, 
care dăinuie din terțiar și este înrudită 
cu chiparosul de baltă (trăiește în Extre
mul Orient), colecfia de orhidee rare, 
tropicale, aduse din Indonezia, plante 
care cresc spontan în coroanele copaci
lor sau pe tulpinile acestora, și altele, 
Grădin ’ Botanică a obținut acum în cul
tură o altă plantă rară — Macrozamia, 
un strămoș.al rășinoaselor de la noi. Ma
crozamia trăiește prin Australia. De ase
menea, cu semințele primite din Brazi
lia, s-au obfinut plante de Raphia. Aces
tea produc fibre ce se folosesc la altoi
tul și legatul viței de vie. Colecfia de 
palmieri a Grădinii s-a îmbogățit și ea, 
pe aceeași cale, cu o serie întreagă de 
genuri și specii rare : Butia, din Chile, 
rudă cu cocotierii, Chamaedoreia, din A- 
merica centrală, un palmier frumos și 
urcător (care se cațără pe copaci ca o 
liană) etc. Astăzi Grădina Boianică din 
București posedă peste 11 000 specii de 
plante, de la troscotul care crește pe 
toate drumurile, pînă la Ginkgo biloba 
(în romînește, prune argintii), odinioară 
arborele sfînt a| popoarelor din Orient. 

- in casă nouă
nevoie de ajutorul său. Pe un ta
blou se va putea urmări în fiecare 
clipă locul în care se află mașinile, 
unde au fost transportate cazurile 
care necesită intervenții chirurgi
cale urgente. Pentru rezolvarea 
promptă a cazurilor deosebite, ser
viciul operativ va fi legat prin 40 de 
relee telefonice directe cu principa
lele spitale și policlinici ale orașului. 
Cînd va fi vorba de o operație ur
gentă, „Salvarea“ va putea lua le
gătura cu unitatea sanitară de spe
cialitate pentru pregătirea inter
venției încă din timpul cînd bolna
vul se află în drum spre spital.

Parterul și etajul 2 ale noii clădiri 
vor adăposti încăperile destinate 
odihnei medicilor, personalului sani
tar și șoferilor în timpul cît stau în 
stație. In blocul central va funcțio
na, de asemenea, o bibliotecă de 
specialitate. Tot aici va exista și un 
mic grup de spitalizare, unde vor fi 
internați bolnavii care au nevoie de 
asistență medicală de scurtă durată.

Construcția este astfel concepută 
încît orice modernizări viitoare să 
fie posibile fără schimbări în struc
tura interioară a clădirii. Plafoane 
demontabile și ghene verticale, as
cunse în zid, pot permite tragerea 
oricăror relee fără să se spargă zidu
rile.

Noua casă a „Salvării“ va mai dis
pune și de o autobază modernă. Ea 
va fi compusă dintr-un garaj încă
pător, un atelier de întreținere și o 
stație de benzină proprie. In atelier 
se va putea asigura spălarea, presa
rea, dezinfectarea mașinilor și mon
tarea operativă a aparaturii medi
cale de intervenție. La subsolul clă
dirii vor mai funcționa o spălătorie 
și o centrală termică.

Vasile TINCU

Cincisprezece ani de ia apariția 
„Gazetei învățământului^

S-au împlinit cincisprezece ani de 
la apariția primului număr al „Ga
zetei învățămîntului“ — publicație 
editată de Ministerul învățămîntului 
și Comitetul Uniunii sindicatelor din 
învățămînt și cultură.

De-a lungul anilor, „Gazeta învă- 
țămîntului“ a oglindit în paginile 
sale marile succese obținute de sta
tul democrat-popular în dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a învăță
mîntului de cultură generală, profe
sional și tehnic, activitatea plină de 
abnegație pe care o desfășoară zecile 
de mii de învățători și profesori de 
pe întreg cuprinsul patriei pentru 
îndeplinirea nobilei lor misiuni de a 
crește și educa tînăra generație. Ci
titorii gazetei au urmărit cu interes 
articolele de îndrumare metodică, 
schimburile de experiență asupra ce
lor mai eficiente metode de predare 
a diferitelor discipline de studiu, dis-

Studio cinematografic 
ia conservator

La Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“ a fost amenajdt un studio ci
nematografic, care va fi dat în cu
rînd în folosință. Dotat cu tot apa- 
ratajul necesar: aparate de proiec
ție, de luat vederi, reflectoare, masă 
de montaj, baie de prelucrare a pe
liculei, un mic platou de filmare, el 
va permite studenților realizarea și 
vizionarea unor opere și concerte 
filmate etc. care urmează să sprijine 
procesul de învățămînt. Un colectiv 
de cineaști amatori — din care fac 
parte studenți și cadre didactice — 
intenționează să realizeze pînă în 
luna octombrie, cînd va avea loc 
sărbătorirea centenarului conserva
torului, un documentar despre acest 
institut de învățămînt superior.

50000 km in 24 de ore
In 24 de ore, taximetrele din Bucu

rești parcurg o . distanță de peste 
50 000 kilometri. Pentru ca cetățenii 
să aibă cît mai la îndemînă autotu
rismele numărul stațiilor-taxi a cres
cut pînă în prezent la peste 150, fiind 
repartizate proporțional pe cuprin
sul orașului. La dispoziția bucureș- 
tenilor stau 120 de taxi-furgonete 
pentru transportul mărfurilor sau 
coletelor. Stațiile acestora au fost 
amplasate mai ales în apropierea 
marilor magazine. Cei care doresc 
să folosească rapid taxi-camioanele 
I.T.B. pot efectua comenzi la ghi
șeele din str. Viting, șos. Ștefan cel 
Mare, (colț cu Lizeanu), str. Galați 
nr. 216 etc.

cuțiile privind îmbunătățirea conți
nutului planurilor, programelor și 
manualelor școlare. Membrii corpu
lui didactic au primit și primesc, 
prin paginile gazetei, un ajutor per
manent în activitatea lor îndreptată 
spre îmbogățirea bagajului de cu
noștințe și educarea patriotică și ce
tățenească a tineretului școlar.

Lă a 15-a aniversare, urăm „Ga
zetei învățămîntului“ să obțină noi 
și însemnate realizări în populariza
rea experienței înaintate a celor mai 
buni învățători și profesori, în an
trenarea corpului profesoral la în
făptuirea sarcinilor ce i-au fost 
încredințate de partid și guvern 
pe tărîmul activității instructiv-edu- 
cative menite să asigure tineretului 
pregătire și educație pe măsura ce
rințelor înalte ale construcției socia
liste.

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Reuniunii internaționale a oamenilor 
de teatru desfășurate în Capitală 
între 7—11 aprilie. în ultima zi au 
continuat discuțiile generale și ob
servațiile asupra exercițiilor de im
provizație prezentate de studenții 
italieni. Au luat cuvîntul Mladja 
Veselinovici (R.S.F. Iugoslavia), dr. 
Lakshmi Nanain Lei (India), Jack 
Thomas Brooking (S.U.A.), Enrique 
Buenaventura (Columbia), Orazio 
Costa (Italia), M. I. Țarev (U.R.S.S.). 
La propunerea lui Jean Darcante, 
secretar general al I.T.I., participan- 
ții au păstrat un moment de recule
gere în memoria cunoscutului om 
de teatru iugoslav Emilian Bogda
novich Concluziile reuniunii au fost 
expuse de V. O. Toporkov (U.R.S.S.)

INFORMAȚII
între 8—11 aprilie a avut loc la 

București cea de-a Vl-a sesiune a 
Comisiei mixte pentru aplicarea 
Convenției privind pescuitul în apele 
Dunării. La lucrările sesiunii au 
participat delegațiile țărilor semna
tare ale convenției : R. P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia, R.P. Romînă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. Sesiunea a ana
lizat activitatea desfășurată de păr
țile contractante în perioada 1363— 
1964 cu privire ia pescuitul în apele 
Dunării, metode privind creșterea 
producției de pește în aceste ape, 
noile rezultate obținute în piscicul
tura ca urmare a cercetărilor știin
țifice. Comisia mixtă a hotărît ca 
următoarea sesiune să aibă loc în 
anul 1965 în U.R.S.S.

Ftmerah'ile scriitorului Mibu Dragomir
Sîmbătă la amiază, numeroși cetă

țeni din Capitală au condus pe ul
timul său drum pe poetul Mihu Dra
gomir, reprezentant de frunte al li
teraturii noastre noi.

La mitingul de doliu, care a avut 
loc la Casa Scriitorilor, au fost pre
zenți academicieni, scriitori, oameni 
de cultură și artă, studenți. Au luat 
cuvîntul scriitorii Ion Brad, Radu 
Boureanu și Dan Deșliu. Vorbi
torii au evocat viața și opera lui 
Mihu Dragomir, subliniind rădăcini
le populare ale creației sale, patosul 
ei militant întruchipat într-o remar
cabilă forță artistică, prezența scrii
torului în poezie, proză, eseistică, 
istorie literară, precum și în dome
niul traducerilor. Ei au relevat, de 
asemenea, bogata sa activitate pe 
tărîm cultural și obștesc, în condu
cerea diferitelor publicații literare,

In ziua de 11 aprilie 1964 s-a stins 
din viață academicianul profesor 
Alexandru Ghika. Născut la 22 iunie 
1902, în București, academicianul 
Alexandru Ghika și-a făcut studiile 
la Facultatea de științe din Paris, 
trecîndu-și doctoratul în științe ma
tematice la Sorbona. în învățămîn- 
tul superior a ocupat pe rînd func
țiile de asistent, conferențiar și pro
fesor la Universitatea din București. 
De asemenea, el a fost șeful Secției 
de analiză funcțională la Institutul 
de matematică al Academiei R. P. 
Romîne. Muncind cu deosebită pri
cepere și talent, acad. prof. Alexan
dru Ghika a realizat o operă știin
țifică valoroasă, oglindită în peste 
130 de lucrări de specialitate apre
ciate în țară și străinătate. El a 
transmis cu dragoste la numeroase 
promoții de matematicieni cunoștin
țele sale și pasiunea pentru cerce
tarea științifică.

Academicianul Alexandru Ghika 
a avut o atitudine democratică. în 
timpul războiului antisovietic, el s-a 
pronunțat pentru ieșirea Romîniei 
din acest război. 

și Michel Saint Denis (Franța). Ro
samond Gilder, președintele I.T.I., a 
mulțumit, în numele participanților, 
pentru ospitalitatea cu care au fost 
înconjurați în tot timpul lucrărilor, 
după care Radu Beligan, președin
tele Comitetului național romîn pen
tru I.T.I., a rostit cuvîntul de închi
dere.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a oferit o masă în cinstea 
participanților în sala de marmură 
a Casei Scînteii.

★
Seara, oaspeții au asistat la un 

spectacol dat de ansamblul „Perini- 
ța“ în sala Palatului R. P. Romîne. 

(Agerpres)

în cadrul programului de schim
buri cultural-științifice între R. P. 
Romînă și Statele Unite ale Ameri- 
cii, sîmbătă dimineață a plecat spre 
S.U.A. un grup de specialiști .ener- 
geticieni romîni condus de Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice. La 
plecarea grupului, pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față membri ai 
conducerii Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe, specialiști. Au fost prezenți 
William A. Crawford, ministrul 
S.U.A. în R. P. Romînă, și membri 
ai legației.

(Agerpres)

faptul că ea se remarcă nu numai 
prin lucrările valoroase pe care ni 
îe-a lăsat poetul, ci și prin sprijinul 
acordat creșterii unei întregi pleiade 
de scriitori tineri.

Poetul Victor Tulbure a citit o 
poezie închinată celui dispărut, iar 
poetul Nicolae Stoian a recitat poe
zia „Om“ de Mihu Dragomir. La 
sfîrșitul mitingului de doliu, în acor
durile marșului funebru, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al iui Mihu Dra
gomir, purtat pe brațe, a fost așezat 
pe carul mortuar. Cortegiul funebru 
s-a îndreptat apoi spre crematoriul 
Cenușa. Aici, dirijorul D. D. Botez, 
președintele Comitetului de cultură 
și artă al regiunii București, și cri
ticul I. D. Bălan au adus un ultim 
omagiu scriitorului Mihu Dragomir.

(Agerpres)

Pentru bogata și multilaterala sa 
activitate științifică, prof. Al. Ghika 
a fost ales în 1948 membru cores
pondent, iar în 1963, membru titular 
al Academiei R. P. Romîne. De ase
menea a fost distins cu ordine ale 
R. P. Romîne.

Prin încetarea din viață a eminen
tului om de știință și distins profe
sor, Alexandru Ghika, știința mate
matică romînească și învățămîntul 
nostru superior au suferit o grea 
pierdere.
PREZIDIUL ACADEMIEI R.P.R.
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

*
Corpul defunctului se află depus 

la sediul Institutului de istorie al 
Academiei R. P. Romîne din Bd. 
Aviatorilor nr. 1. Accesul publicului 
este permis în ziua de duminică 12 
aprilie între orele 11—20 și luni 13 
aprilie între orele 9—13. Mitingul de 
doliu va' avea loc luni 13 aprilie, ora 
14, la sediul institutului de istorie, 
înhumarea se va face la biserica 
Ghika Tei.

.» HOWS
ZIUA COSMONAUTICII lUH.

MOSCOVA (Agerpres). Cu prile
jui Zilei cosmonauticii, la Teatrul 
Mare din Moscova a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat 
conducători ai partidului comunist 
și guvernului sovietic, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Moscova. 
Despre realizările în domeniul cos
monauticii au vorbit acad. Leonid 
Sedov, cosmonauții Iuri Gagarin și 
Valeri Bîkovski.

★
în cinstea aceleiași zile, în Uniu

nea Sovietică a fost pusă în circula
ție o nouă serie de timbre poștale, 
intitulată „Spre stele“. Timbrele în
fățișează unele aspecte ale istoriei 
dezvoltării construcțiilor de rachete, 
creării de nave cosmice și cu privire 
la cuceritorii Cosmosului. Cu același 
prilej a fost pus în circulație și tim
brul cu portretul revoluționarului și 
inventatorului rus Nikolai Kibalcici.

*
După cum se relatează în presa 

sovietică, la Iuri Gagarin acasă se 
păstrează patru medalii franțuzești. 
Le-a primit în răstimpuri diferite 
și cu ocazii diferite, dar fiecare e 
legată de un important eveniment 
istoric.

Scurt timp după efectuarea zboru
lui său, Iuri a primit un plic din 
Franța. în plic se aflau o medalie 
și un bilețel în care scria : „Vă rog 
să primiți în dar de la mine un 
obiect la care țin cel mai mult. E 
medalia cu care am fost decorat 
pentru participarea la mișcarea 
franceză de Rezistență, împotriva 
dușmanului nostru comun...“ A doua 
medalie a fost trimisă primului cos
monaut din lume din orașul francez 
Saint Denis. Ea a fost instituită în 
mod special de consiliul municipal

Macheta monumen
tului ce se va ridica 
la Moscova în cin
stea primului zbor în

Cosmos

Note adresate de
BERLIN 11 (Agerpres). — în note 

identice, adresate guvernelor S.U.A., 
Marii Britanii și Franței, guvernul 
R. D. Germane le cheamă să nu ri
dice obiecțiuni împotriva tratative
lor guvernului vest-german cu gu
vernul R. D. Germane cu privire la 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două state germane. După cum se 
arată în notă, guvernul vest-german 
nu este de acord să ducă tratative 
în legătură cu tratatul privind re
nunțarea celor două state germane 
la arma nucleară, pretextînd acor
durile de la Paris din 23 octombrie 

în cinstea cosmonautului și turnată 
din aur curat. Medalia a treia a 
fost înmînată cosmonautului la Pa
ris, la Congresul al XIV-lea al Fe
derației internaționale de astronau- 
tică, împreună cu premiul Galabert. 
Si, în fine, a patra medalie. E poate 
darul cel mai memorabil. Este „Me
dalia comunardului“, una dintre cele 
cîteva zeci de medalii bătute în 
Franța în 1871 și care a fost păs
trată pînă în zilele noastre la se
diul partidului comunist,

★

în timpul vizitei lor de anul tre
cut în Brazilia, cosmonauții Nikolaev » 
și Popovici au asistat ja meciul din
tre echipele „Santos“ și „Botafogo“ 
— relatează ziayul „Krasnaia Zvez- 
da“. Stadionul, unul dintre cele mai 
mari din lume, era înțesat : două . 
sute de mii de perechi de ochi ur
măreau jocul.

Andrian și Pavel au ocupat 
locuri în lojă după ce jocul începuse. 
Nimeni n-a observat apariția lor. 
Toată atenția era îndreptată .spre' 
gazon întrucît, după cum se spune, 
nu există forță pe lume care să-i 
distragă pe brazilieni de la fotbal. 
Dar iată că unul dintre spectatori, 
observînd prezența oaspeților, a ex
clamat cu uimire : „Cosmonauții... 
ruși pe stadion I“. Privirile celor 
prezenți s-au îndreptat spre tribună, 
căutînd locul unde stăteau cei doi. 
Au fost recunoscuți și imediat s-au 
auzit aplauze, saluturi. Cei ce se a- 
flau mai aproape își făceau loc să 
le strîngă mîinile ; din alte tribune 
se cereau autografe. Și în acele cli
pe atenția multor brazilieni a fost 
îndreptată nu spre joc, ci spre „fra
ții cosmici“.

guvernul R» D. G.
1954. în aceste acorduri se prevede 
că guvernele celor trei puteri, în ca
litate de puteri de ocupație, își re
zervă dreptul și răspunderea în pri
vința „întregii Germanii, inclusiv 
problema reunificării Germaniei și 
reglementării pe baza unui tratat de 
pace“. „R. D. Germană însă are li
bertatea deplină de a duce trata
tive“, se subliniază în note. Dreptul 
ei suveran de a adopta hotărîri, in
clusiv stabilirea relațiilor ei cu 
Germania occidentală, nu este limi
tat.

GIMNASTICĂ
'A.

Intâhirea mternațfcmaiă dintre echipele 
olimpice afe R. P. Romîne și R. P. Polone

Numeroși spectatori au asistat ieri 
în sala Floreasça la întrecerile din 
prima zi a întâlnirii internaționale 
feminine de gimnastică dintre echi
pele olimpice ale R. P. Romîne și 
R. P. Polone. După desfășurarea e-

Isa câteva rindiari
® Astăzi dimineață, de la ora 9,30, pe 

traseul amenajat la baza sportivă Steaua 
(B-dul Ghencea) se va desfășura competi
ția motociclistă de obstacole „Cupa Steaua”, 
în program figurează probe pentru motoci
clete de 125, 175, 250, 350 și 500 cmc.

O Stațiile noastre de radio vor transmite 
alternativ, începînd din jurul orei 17,10, as
pecte din repriza a doua a meciurilor de 
fotbal de la București (Dinamo București— 
Dinamo Pitești), Ploiești (Petrolul—Rapid) 
și Iași (C.S.M.S.—Crișul).

O Federația franceză de volei face inten
se pregătiri în vederea întîlnirii internațio
nale pe care reprezentativa Franței o va 
susține la 17 aprilie, la Paris,. în sala 
Coubertin, cu echipa R.P. Romîne, cam
pioana Europei.

© Pe stadionul Colombes din Paris s-a dis-* 
putat sîmbătă meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Franței și Irlandei din ca
drul „Turneului celor 5 națiuni“. Rugbiștii 
francezi au obținut victoria cu scorul de 
27—6 (14—3). Acesta a fost ultimul meci al 
competiției care a fost cîștigată la egalitate 
de echipele Țării Galilor și Scoției cu cite 
6 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat 
reprezentativele Franței și Angliei cu cîte 3 
puncte și Irlandei 2 puncte.

@ Pugilistuî Willie Pastrano șî-a păstrat 
titlul de campion mondial la categoria semi
grea, dispunînd prin k.o. tehnic de șalange- 
rul său, argentineanul Gregorio Peralta, 

xercițiilor impuse, echipa noastră 
conduce cu scorul de 185,559 — 
185,460 puncte. O formă deosebită 
a demonstrat Sonia Iovan, care a 
obținut victoria la paralele (9,500 
puncte), bîrnă (9,583 puncte) și sol 
(9,566 puncte). La sărituri primul 
loc a revenit polonezei Dorotha 
Miller cu 9,533 puncte. In clasamen
tul individual compus conduce So
nia Iovan. Astăzi de la ora 18,00 au 
loc exercițiile liber alese.

(Agerpres) 

Moment din întrecerea la paralel«

juniorul Gh. Costache 
a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea 
ciocanului

Sîmbătă, în prima zi a concursului de 
primăvară al atlefilor juniori, care se des
fășoară în Capitală, Gheorghe Costache a 
corectat din nou recordul mondial de ju
niori la aruncarea ciocanului (6 kg) rea- 
lizînd o performanță de 66,12 m. Este 
pentru a doua oară în decurs de 7 zile 
cînd Gh. Costache reușește să depășească 
recordul mondial oficial (63,46 m) apar- 
jinînd lui Woltherig (R.F.G.). Noul record 
mondial a fost obținut din cea de-a treia 
încercare. Gh. Costache este primul din
tre atleții juniori romîni care își înscrie 
numele pe tabloul recordmanilor mon
diali. Sapfămîna trecută el aruncase cio
canul la 64,95 m. (Agerpres)

DIN VIAȚA CULTURALĂ

EXP0ZÎȚ1A CÄffll MARXISTE LA PARIS
a/iona/d

Houtăți muzicale
Ca de obicei în fiecare primăva

ră, în această după-amiază de sîm
bătă și mîine, duminică, în capi
tala Franței este organizată ex
poziția cu vînzare a cărții marxis
te. Standurile din marea sală Jean 
Pierre Timbaud, cunoscută mai ales 
ca sediu al sindicatelor metalurgiș- 
tilor, cuprind cărți ale clasicilor 
marxiști, opere teoretice, manuale 
de istorie, filozofie, economie po
litică, culegeri de critică literară, 
cărți de artă, romane, reviste și 
chiar discuri. Intre lucrările expuse 
se numără „Comedia inumană" de 
André Wurmser, „Primăvara 71“ 
de Arthur Adamov, „Umbre și lu
mini deasupra Spaniei“ de Pierre 
Gamarra, „Istoria cinematografiei" 
de Georges Sadoul, „Aragon“ de 
Hubert Juin, „Femei, cine sînteți 
voi“ de André Stil, precum și nu
meroase opere ale altor scriitori, 
oameni politici, profesori etc.

Imediat după prînz, o dată cu 
primii vizitatori au sosit acolo și 
numeroși autori ai cărților expuse, 
deoarece tradiția vrea ca să aibă 
loc cu acest prilej un contact între 
scriitori și cititorii lor, un schimb 
de păreri.

La mijlocul după-amiezei, în fața 
fiecărui stand erau grupați nume
roși vizitatori și discuții foarte a- 
nimate se purtau între autorii pre
zenți și aceștia, o adevărată dezba
tere în jurul cărților cu participa
rea celor care le citiseră, cu dorin

ța de informare pentru proaspeții 
cumpărători. Și mereu alți vizita
tori. Această manifestare culturală, 
de acum tradițională, cuprinde în 
acest an și o expoziție documen
tară marcînd a 100-a aniver
sare a primei Internaționale. După 
contactul cu cărțile și autorii lor, 
vizitatorii urcă la primul etaj al 
clădirii, unde au posibilitatea să 
vadă numeroase panouri și docu
mente de valoare.

Tudor VORNICU
PARIS 11 aprilie — prin telefon

Corespondenta din Varșovia

film despre ororile hitlerismdm
De curînd a fost prezentat pe ecra

nele cinematografice noul film polonez 
„Sfîrșitul lumii noastre". Scenariul și 
regia poartă semnătura Wandei Jaku- 
bowska, cunoscuta autoare a filmului 
„Ultima etapă“, care a rulat și pe ecra
nele romînești.

Wanda Jakubowska, ea însăși deținu
tă la Auschwitz, își întemeiază scena
riul actualului film pe o povestire cu 
același titlu a lui Tadeusz Holuj, con
sacrată „lagărului morjii”. Față de 
„Ultima etapă”, film realizat acum 16 
ani, noua creație a Wandei Jakubow-

® Orchestra de cameră din Moscova 
condusă de Rudolf Barșai se află în tur
neu în Statele Unite ale Americii. La 
Los Angeles, solist al concertului forma
ției a fost cunoscutul violonist Yehudi 
Menuhin.

• Repertoriul Operei „Scala" din Mi
lano s-a îmbogățit recent cu prezen
tarea operei lui Rossini „La Ceneren- 
tola", sub conducerea muzicală a lui 
Georgeo De Lullo. Rolul principal este 
interpretat de Giulietfa Simionato. 
Programul de sală pentru acest 
spectacol reproduce pe copertă un 
desen inedit al lui Rossini.

ska are o viziune mai largă, prezentînd 
nu numai soarta tragică a milioane de 
definuf), ci și mișcarea de rezistență care 
a constituit flacăra ce încălzea sufletul 
celor marfiriza/i.

Noua realizare a cinematografiei po
loneze, considerată un adevărat docu
ment cinematografic asupra ororilor na
ziste, a fost prezentată, în mod special, 
la Frankfurt, unde se desfășoară proce
sul criminalilor hitleriști din lagărul de 
la Auschwitz.

Gh. GHEORGHIȚĂ

EL GRECO : AUTOPORTRET. Ta
bloul, înfățișîndu-1 pe artist în ulti
mii ani ai vieții, se păstrează ia 
Muzeul Metropolitan din New York.

Cîte cărți smt m hme ?
Numărul cărților, broșurilor, re

vistelor, imprimatelor etc. din 
toate bibliotecile lumii se cifrează, 
potrivit aprecierii cercetătorului 
american G. Sanders, la 750—770 
milioane. Considerînd că fiecare 
carte conține în medie circa 100 de 
mii de cuvinte alcătuite din cinci 
litere, Sanders apreciază stocul 
mediu de informații dintr-o carte 
la 6 milioane de unități binare de 
informații (unitate de măsură a 
cantității de informații folosită în 
calculele mașinilor electronice). 
Cantitatea de informații crește cu 
3 la sută în fiecare an.

în întreaga lume se editează a- 
proximativ 320 de mii de titluri de 
cărți, 33 de mii de ziare și 70 de 
mii de reviste.
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• DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
CIPRIOT

• SITUAȚIE
• POZIȚIA 

KUCIUK
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LA SOSIRE
CALMĂ ÎN INSULĂ 

VICEPREȘEDINTELUI

— Corespondentul' A- 
Gheorghiu transmite :

: Atena' 11 
gerpres Al.
Președintele Republicii Cipru, Ma
karios, a sosit sîmbătă în capitala 
Greciei. Intr-o scurtă declarație fă
cută la sosire, președintele Ciprului 
a subliniat că întrevederile pe care 
le va avea cu reprezentanții guver
nului grec vor fi axate în special pe 
stabilirea unei poziții comune asu
pra problemei cipriote. Referindu-se 
la problema retragerii contingentu
lui turc în cazărmi, președintele Ci
prului a relevat că nu este exclusă 
posibilitatea să adreseze un nou a- 
pel O.N.U. în legătură cu această 
problemă. In aceeași zi au început 
primele convorbiri dintre președin
tele Makarios și premierul grec Pa- 
pandreu. Din partea Greciei mai 
participă la convorbiri ministrul a- 
facerilor externe, Costopoulos, și 
ministrul apărării naționale. Garu- 
falias, iar din partea Ciprului, am
basadorul Ciprului la Atena. Nikos 
Kranidiotis. Ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kyprianu, 
care se află la New York și care va 
participa la convorbirile dintre pre
ședintele Makarios și reprezentanții- 
guvernului grec, va sosi la Atena 
duminică.

Presa greacă acordă un
larg discuțiilor pe care le va purta 
Makarios la Atena. Printre proble
mele ce vor fi abordate, în coloanele 
prese} un loc deosebit îl ocupă pro
blema armonizării politicii Ciprului 
cu cea a Greciei față de viitorul po
litic al insulei. Ziarul „Athens 
Daily Post“ scrie că președintele 
Ciprului va cere, de asemenea, gu
vernului grec să sprijine măsurile 
sale privind abrogarea tratatului de 
alianță dintre Turcia. Grecia și Ci
pru. Makarios va prezenta guver-

nului grec noul său plan cu privire 
la proiectatele reforme constituțio
nale. Ziarul „Avghi“ consideră că 
aceste convorbiri sînt hotărîtoare 
pentru evoluția problemei cipriote, 
care se găsește în momentul de față 
„într-un moment dificil“.

In ce privește situația din Cipru, 
ea se menține relativ calmă. Intr-o 
declarație dată publicității la Nico
sia, vicepreședintele Kuciuk și-a 
afirmat hotărîrea de a respecta 
Constituția și legile Ciprului. Refe
rindu-se la această declarație, 
servatorii politici din capitala 
prului subliniază că s-ar putea 
ea să însemne un prim pas spre
întoarcerea guvernului cipriot la o 
activitate normală, cu participarea 
miniștrilor ciprioți de origină turcă.

ob-
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ÎNTRUN^EA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI LA ANKARA

S s<

spațiu

ANKARA 11 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc la Ankara, sub președin
ția primului ministru Ismet Inönü. 
o întrunire a Consiliului de Miniștri 
turc care a discutat din nou situa
ția din Cipru. Ministrul de externe, 
Kemal Erkin, a declarat că Turcia 
dorește ca în colaborare cu guver
nul grec să asigure securitatea ci- 
prioților turci în așa fel îneît 
sarcina lui S. Tuomioja, mediatorul 
O.N.U., să se d’esfășoare într-o at
mosferă de calm și securitate, în 
conformitate cu acordurile interna
ționale. Cu toate acestea, după cum 
anunță agenția Associated Press, 
Consiliul de Miniștri turc a ordonat 
expulzarea a 30 de greci care locu
iau în Turcia. Printre aceștia se 
află un număr de oameni de 
afaceri. De asemenea, guvernul turc 
a supus dezbaterilor Adunării Na
ționale iar aceasta a aprobat vineri 
proiectul de lege ce prevede extin
derea anelor teritoriale ale Turciei 
la 6 mile marine, iar a celor desti
nate pescuitului la 12 mile marine. 
El va intra în vigoare peste trei 
luni.

>

Declarații politice la :
Primul ministru 
englez, Sir Alec 

eu-
LONDRA
Douglas-Home, luînd vineri 
vîntul la dejunul oferit în cin
stea sa de Asociația ziariștilor 
străini din Londra, s-a pronun
țat în favoarea „întrecerii paș
nice“ între Est și Vest. încetarea 
experiențelor nucleare, a declarat 
premierul Douglas-Home, demon
strează că există posibilitatea unei 
colaborări între Est și Vest. Omeni
rea va avea mult de cîștigat de pe 
urma întrecerii în domeniul econo
mic. Primul ministru englez a ară
tat că el este de acord cu faptul că 
războiul nu trebuie să constituie un 
instrument al politicii. El și-a ex
primat încrederea că oamenii poli
tici vor năzui spre conciliere pe ca
lea tratativelor.

MEXSCO Luînd ™vîntul la 0 recepție in cms_ 
tea reginei Olandei, Juliana, care se 
află în vizită oficială în Mexic, pre
ședintele Lopez Mateos a subliniat 
necesitatea încheierii unui acord 
privind dezarmarea generală și to
tală. Referindu-se la politica externă 
a Mexicului, președintele a arătat că 
aceasta este o politică de pace, de 
respect față de toate popoarele, de 
apărare a principiilor autodetermi
nării și neamestecului în treburile 
interne. Mateos s-a pronunțat pen
tru dezvoltarea largă a comerțului 
internațional. Restricțiile, barierele, 
practica discriminării, care îngreu
nează desfășurarea comerțului in
ternațional, constituie cele mai mari 
piedici în dezvoltarea economică a 
țărilor.
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GENEVA. La șodznța din cadrul Conferinței O. N. U. pentru comerț și dezvoltare, în momentul cînd a luat 
cuvîntul reprezentantul Portugaliei, optzeci de delegați ai țârilor Africii, Asiei, Americă Latine, precum și 

ai țărilor socialiste au părăsit sala în semn de protest față de acțiunile colonialiștilor portughezi

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, președintele demis al Bra
ziliei, Joao Goulart, care se află în 
prezent în Uruguay, a adresat ziare
lor și agențiilor de presă din Monte
video o declarație în care critică mă
surile adoptate de noul regim insta
lat în Brazilia. El a afirmat că eve
nimentele recente din Brazilia au 
fost puse la cale de grupuri influente 
care s-au opus reformelor de bază 
necesare dezvoltării națiunii brazi
liene și a declarat că va continua să 
lupte pentru înfăptuirea cererilor 
poporului brazilian : realizarea re
formei agrare, lichidarea șomajului 
și sărăciei, a bolilor și analfabetis
mului.

NEW YORK 11 (Agerpres). — La 
10 aprilie reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedo
renko, a adresat președintelui Con
siliului de Securitate al O.N.U., Jiri 
Hajek (R. S. Cehoslovacă) o scrisoare 
în care atrage atenția O.N.U. asupra 
continuării represiunilor dezlănțuite 
de rasiștii sud-africani împotriva 
conducătorilor și participanților la 
lupta împotriva politicii de apart
heid. în scrisoare se arată că, încâl
cind principiile Cartei O.N.U. și sfi- 
dînd hotărîrile Adunării Generale

și Consiliului de Securitate, guver
nul Republicii Sud-Africane ares
tează în masă oameni nevinovați, 
înscenează procese la care sînt pro
nunțate sentințe capitale împotriva 
liderilor mișcării de eliberare națio
nală a populației africane. Un mij
loc eficient de influență asupra gu
vernului rasist din R.S.A. l-ar con
stitui sancțiunile economice, politice 
și alte acțiuni recomandate de Adu
narea Generală și Consiliul de Secu
ritate.

Hotărîrea premierului britanic de a 
prelungi pînă în toamnă, adică în 
mod virtual pînă la expirarea man
datului său, existenta actualului par
lament, a fost viu comentată de 
agențiile de presă. Reamintind că 
guvernul conservator dispune în pre
zent în parlament de o „majoritate 
teoretică" de 90 de voturi și apre
ciind că 116, dintr-un număr de 353 
de circumscripții reprezentate acum 
de conservatori dispunînd de majori
tăți sub 6 000 de voturi, sînt conside
rate ca „amenințate în mod periculos 
de laburiști", agenția France Presse 
a transmis un comentariu în care a- 
rată că fixarea datei aleqerilor gene
rale în octombrie „constituie, după 
cum se apreciază la Westminster, un 
eveniment de natură să răstoarne mo
ravurile politice engleze. Este pen
tru întîia oară de la primul război 
mondial cînd un partid va rămîne la 
putere în Marea Britanie mai mult de 
patru ani și jumătate fără consultarea 
alegătorilor... In general, un prim 
ministru, la putere se străduiește să-și 
surprindă adversarul precipitînd data 
alegerilor. De această dată, și pentru 
prima oară în istoria modernă a par
lamentului britanic, sir Alec obține un 
efect de surpriză amînînd pentru cîf 
mai tîrziu posibil consultarea popu
lară. La sediul partidului conservator 
nu se strigă victorie, dar se declară 
că multe se pot petrece în șase 
luni...",

Cîștigînd o pauză de respirație, 
fără îndoială profitabilă din punct de

vedere electoral — grație „nopții 
politice" pe care o constituie vacan
țele —. guvernul se expune la o o- 
fensivă foarte violentă pe frontul 
parlamentar, unde dezbaterile vor 
dura pînă la sfîrșitul lunii iulie.

Intre timp, partidul laburist a obți
nut, după scrutinul de joi în alegerile 
municipale pentru Marea Londră, 64 
de locuri din cele 100, față de 36 ob
ținute de conservatori, rezultat apre
ciat-de observatori drept o „mare 
victorie". Majoritatea laburistă de 28 
de voturi în consiliul municipal < 
pășește chiar previziunile celor r 
mulți observatori. Rezultatele : 
semnificative — mai cu seamă 
perspectiva alegerilor din toamnă.

Progrese au fost înregistrate de la
buriști și în alegerile cantonale, care 
continuă, începînd de luni, în Anglia 
și 'țara Galilor. „Rezultatele actuale 
în 34 de cantoane, relatează France 
Presse, arată că laburiștii au obținut 
un cîștig net de 86 de locuri, în timp 
ce conservatorii au suferit o pierdere 
de 57 de locuri”. Cele mai semnifi
cative victorii le-au obținut laburiștii 
în consiliile municipale din Lanca
shire, Staffordshire și Nottinghamshire.

Față cu aceste rezultate, potrivit 
opiniilor observatorilor politici, o 
consultare generală a corpului elec
toral în această primăvară ar fi adus 
la putere un guvern prezidat de lide
rul laburist Harold Wilson, dispunînd 
de o majoritate de 80 pînă la 100 de 
voturi în Camera Comunelor.
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După un asediu nereușit de 70 de zile

BRASILIA 11 (Agerpres). — Ge
neralul Castelo Branco a rămas sin
gurul candidat la postul de președin
te al Braziliei, întrucît generalul 
Amaury Kruel, comandantul regiu
nii militare Sao Paulo, a anunțat că 
și-a retras candidatura. De aseme
nea, mareșalul Enrico Gaspar Dutra 
a declarat că nu se va prezenta în 
fața Congresului. Alegerea generalu
lui Branco pare astfel, în mod vir
tual. asigurată. Biroul Camerei de- 
putaților a primit notificarea oficia
lă a decretului înaltului comanda
ment militar care privează 39 de de- 
putați și un senator de mandatele lor. 
Deputatul Alfonso Celso, președinte
le Camerei, a hotărît convocarea i- 
mediată a supleanților parlamenta
rilor al căror mandat a fost anulat 
și care constituiau aproape totalita
tea „Frontului parlamentar naționa
list“, grupînd elementele de stînga 
din toate partidele.

CONAKRY 11 (Agerpres).— „Cea 
mai mare înfrîngere a Portugaliei in 
războiul colonial pe care îl duce îm
potriva Africii", astfel califică un 
comunicat al Partidului african al 
independenței din Guineea Portu
gheză și insulele Capului Verde în
cercările nereușite ale trupelor colo
niale de a ocupa insula Komo (par
tea de sud a Guineei Portugheze). 
Asedierea acestei insule a durat 70 
de zile. în ultimele zile, suferind 
mari pierderi în oameni și materia
le, trupele aeropurtate portugheze 
au fost nevoite să părăsească pozi
țiile.

în comunicat se arată că în ulti
mele trei săptămîni forțele patrioti
ce au lansat o serie de atacuri asu
pra coloanelor și garnizoanelor ina
micului. într-una din regiunile de 
luptă, detașamentele de partizani au 
atacat o coloană militară portugheză

capturînd trei tancuri, două mașini 
blindate și scoțînd din luptă 27 
soldați portughezi.

de

AZI ALEGERI
ÎN MALI Șl GABON

o în Republica Mali au loc astăzi 
alegeri legislative. Aproximativ 
2 300 000 de alegători vor alege pe 
cei 80 de membri ai parlamentului.

o După cum relatează agenția 
France Presse, în Gabon au loc azi 
alegeri pentru noua adunare legisla
tivă. Campania electorală a fost des
chisă în urmă cu două săptămîni și 
s-a desfășurat într-o „atmosferă 
calmă“. Agenția amintește de lovi
tura de stat eșuată care a avut loc 
cu două luni în urmă împotriva pre
ședintelui Léon M’ba. Observatorii 
politici nu riscă să facă pronosticuri 
cu privire la rezultatele alegerilor, 
întrucît atitudinea maselor populare 
„poate fi cu greu prevăzută“.

Agențiile de presă informează că 
primul minisfru tailandez a anunfaf 
constituirea unei comisii speciale de 
anchetă ; potrivit acesteia, recent 
decedatul fost premier, Sărit Thana- 
rat, a depus în secret la o bancă lo
cală 54 de milioane bahfe (moneda 
tării), 
determinate", 
anunjat că 
își va continua lucrările pentru 
„a face lumină". în așteptarea acestei 
„luminări" trebuie spus de pe acum 
că ancheta însăși este urmarea scan
dalului de mari proporții izbucnit în 
capitala 
moartea 
membrii „legali
(ului, asupra moștenirii sale s-au nă
pustit, de asemenea, numeroase con
cubine. „Societatea înaltă" din Bang
kok se arată acum foarte „conster
nată" de ceea ce a devenit de do
meniul public. Despre deturnările de 
fonduri pe care defunctul le-a operat 
după lovitura de stat, din tezaurul 
public, în cei cinci ani cît a fost prim 
ministru, comandant suprem al forțelor 
armate, consilier al regelui, ministrul 
economiei și președinte al consiliului

pentru scopuri
Primul 

comisia

„încă ne- 
minisfru a 

de anchetă

tailandeză îndată după 
lui Thanarat. în afară de 

ai familiei deceda-

administrativ al loteriei nationale — 
se șopteau însă destule pe timpul cînd 
încă Thanarat mai trăia.

Cît despre felul cum „opera" fostul — 
premier, un corespondent din Hong- £ 
kong al săpfămînalului „Tribune des 
Nations" a aflat următoarele : „Aju
torul străin finanța construcția de dru
muri, școli, spitale, dar în contracte 
intervenea întotdeauna un intermediar 
asociat mareșalului sau familiei sale. 
Azi, ceea ce rămîne din aceste comi
sioane particulare se găsește în parte 
închis în casele de bani ale băncilor 
elvețiene. Ceea ce înseamnă că gu
vernul de la Bangkok trebuie să pă
răsească speranța de a regăsi aceste 
sume. De altminteri, dorește el chiar 
într-atîta să întreprindă procesul 
postum al celui ce va rămîne mult 
timp în ochii clasei conducătoare tai- 
landeze drept „un părinte al patriei“ ? 
Dacă se va ordona o anchetă va fi 
mai curînd pentru a se înlesni ,o re
glementare a conturilor între moșteni
torii politici ai mareșalului. Ceea ce 
se pare că se ‘.ntîmplă în prezent în 
jurul sumelor sfeterisite din averea 
statului.

Emil MiRONESCrâ’

Tlrg internațional la Osaka
Vizite la standul R. P. Romîne

TOKIO 11 (Agerpres). — La Osa
ka a avut loc deschiderea tradițio
nalului tîrg internațional. La actua
la ediție participă un număr de 33 
de țări, între care și R. P. Romînă. 
La inaugurarea oficială au luat 
parte Taizo Osawara, președintele 
tîrgului, Gisen Sato, guvernatorul

prefecturii Osaka, Kaoru Chuma, 
primarul orașului Osaka, precum și 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Tokio, oameni de afaceri, 
ziariști. Standul romînesc a fost vi
zitat în primele zile de la deschi
dere de numeroase persoane oficiale, 
oameni de afaceri etc.

O nouă întîlnire a celor 6
Ain pregătirea tratativelor GATT

BRUXELLES 11 (Agerpres). — A- 
genția United Press International 
anunță că Consiliul ministerial al 
Pieței comune se va întruni luni la 
Bruxelles pentru a discuta o serie 
de probleme privind pregătirea 
rundei Kennedy, precum și planul 
de măsuri elaborat de Comisia Pie
ței comune în legătură cu combate
rea inflației care se manifestă în ță
rile membre ale C.E.E. Referindu-se 
la planul de măsuri antiinflaționiste, 
agenția menționează că acesta in-

elude restricții asupra cheltuielilor 
guvernamentale, asupra creșterii sa
lariilor, asupra creditelor. El pre
vede, de asemenea, creșterea impo
zitelor, precum și noi impozite în 
cazul în care măsurile bugetare se 
dovedesc ineficiente pentru a stăvili 
inflația în decurs de 15 luni.

Miniștrii vor lua din nou în dezba
tere problema fixării prețului unic 
la cereale în 
pe exercițiul

cadrul Pieței comune 
financiar 1964-1965.

Publicația franceză „Le Monde 
Diplomatique" a publicat un articol 
semnat de Jean Rey, membru al 
Comisiei C.E.E., în legătură cu difi
cultățile Pieței comune. Constatînd 
încă din titlu că „în fața comuni
tății europene se află trei obstacole 
principale: disparitățile tarifare, 
tratarea excepțiilor, schimburile 
produse agricole", autorul scrie :

de

la 
în

„S-a scurs aproape un an de 
conferința ministerială întrunită 
mai 1963 la Geneva și care a ho
tărît deschiderea marii negocieri 
cunoscută sub numele de „runda 
Kennedy". Cîteva săptămîni ne se
pară de deschiderea la 4 mai a ne
gocierilor propriu-zise. De anul tre
cut pînă acum au avut loc multe 
confruntări cu scopul de a preciza 
regulile negocierii, au fost emise 
multe păreri aproape în întreaga 
lume referitor la importanța și șan
sele de succes ale viitoarei confe
rințe.

...Periodic cutare sau cutare par
tener al celor șase este bănuit de a 
fi mai puțin dornic decît ceilalți să 
vadă conferința ajungînd la un re
zultat De ce să nu spunem deschis ?

...Prima dificultate serioasă întîlnită 
a fost cea a disparităților tarifare. 
Dificultatea acestei probleme a pro
venit dintr-o serie de circumstanțe 
concomitente : tariful american și, în 
anumite privințe, tariful englez sînt 
mult mai inegale decît fariful vamal 
al C.E.E. ; Statele Unite au fixat la 
același nivel de 50 la sută atît re
ducerea medie pe care o propun 
partenerilor lor cît și nivelul maxim 
de reducere autorizată de legea a- 
mericană asupra expansiunii co
merțului. Rezultă de aici că trata
mentul disparităților în loc să fie 
făcut din vîrf, trebuie făcut de la 
bază, adică prin cea mai mică re
ducere a tarifului celui mai puțin 
ridicat. împrejurarea aceasta pune 
interesele comunității în conflict cu 
cele ale yecinilor săi europeni. Nu 
există o soluție perfectă a acestei 
probleme...

Cea de-a doua dificultate, proba
bil mult mai serioasă, se va ivi în 
jurul lunii iulie. Este cea a trata
mentului excepțiilor. Regula genera
lă adoptată constînd într-o reducere 
considerabilă a drepturilor vamale, 
cererile de tratament excepțional vor

fi foarte numeroase. Primele consul
tări pe care le întreprinde adminis
trația americană în momentul acesta 
arată amploarea cererilor adresate 
de sectorul particular american. Lu
crurile se vor petrece la fel în 
sînul comunității. Problema va fi mai 
puțin de a echilibra excepțiile între 
marii parteneri decît de a Ie reduce 
la o proporție rezonabilă în. interio
rul fiecărui grup. Comisia C.E.E. va 
fi, în această sarcină delicată și 
grea, în conflict nu numai cu pro
ducătorii Comunității, dar și cu au
toritățile naționale ale celor șase 
state membre. Se poate prevede că 
următoarele luni vor fi foarte absor
bite de munca ingrată de reducere 
a excepțiilor.

în sfîrșit,’ cea de-a treia dificultate' 
majoră (fără a vorbi de multe altele' 
de importanță mai mică) va fi-de a' 
găsi metode adecvate pentru partea ’ 
agricolă a „rundei 'Kennedy". Nu.' 
trebuie să ne așteptăm în '■' această 
problemă la progrese substanțiale-și '• 
rapide. A fost nevoie'de aproape opt • 
luni de discuții aprinse: pentru a în- ' 
drepta problema ' disparităților spre 1 
o soluționare. Desigur că nu va ' fi ' 
nevoie de mai puțina pentru -a discu
ta toate aspectele problemelor agri
cole și pentru- a fi'întrevăzute liniile 
generale . ale unei, soluții .de .an
samblu.'

Printre celelalte probleme care ne- ’ 
cesită multă .muncă internă. și con
fruntări înainte de a fi schițată în 
legătură cu ele o abordare comună 
la Geneva, figurează . în primul rînd 
obstacolele netarifare ipentru schim- ’ 
buri și, printre acestea,' atîta timp' 
cît nu.este vorba, de probleme cu 
adevărat tarifare, acelea rezultînd 
din deosebirile de concepție referi
toare la valoarea lor vamală. Dacă 
lucrările acestea încep cu oarecare 
întîrziere în raport, cu celelalte, a- 
ceasta nu înseamnă că sînt mai pu
țin grele...

Sîntem adesea întrebați cît timp 
va dura negocierea. Nimeni nu știe' 
exact, dar este rațional să dorim să 
se termine spre mijlocul, anului 
viitor".

LONDRA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse 
citind surse bine informate din 
cercurile politice britanice, Anglia și 
mai multe puteri maritime europene 
vor face demersuri la Washington 
împotriva recentei hotărîri a comi
siei maritime federale americane, 
care cere armatorilor vest-europeni 
să' majoreze cu 15 la sută taxele de

navlu la transporturile efectuate în 
S.U.A. în legătură cu aceasta, au 
loc în prezent la Londra consultări 
între reprezentanții britanici și re
prezentanții celorlalte țări vest-eu- 
ropene afectate de hotărîrea S.U.A. 
La Londra, menționează France 
Presse, s-a redactat o notă comună 
și urmează să fie înaintată Washing
tonului zilele acestea.

Lodge in campania prezidențială
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

Irving Salomon, fost membru al de
legației americane la O.N.U. și unul 
din adepții candidaturii la președin
ția S.U.A. a lui Henry Cabot Lodge, 
ambasadorul S.U.A. în Vietnamul 
de sud, a declarat că acesta își va 
părăsi postul în iunie și se va î.na-

poia în S.U.A. pentru a participa la 
campania prezidențială și la con
gresul partidului republican. Irving 1 
Salomon a remis ambasadorului un . 
mesaj din partea fostului 
te Eisenhower sfătuindu-1 
sioneze din post și să ia 
campania prezidențială.

președin- 
să demi- 
parte la

S CU RTE ȘTIRISa

MOSCOVA. Sîmbătă a sosit la 
Moscova, venind din R. P. Ungară, 
delegația de partid și guvernamen
tală sovietică condusă de N. S. Hruș- 
ciov.

Africa, unele fiind reprezentate de 
miniștrii de externe. în ședința de 
deschidere a rostit o cuvîntare pre
ședintele Indoneziei, Sukarno.

LONDRA. Delegația Sfatului 
popular al orașului Galați a fost pri
mită de lordul primar al orașului 
Coventry, Aiderman E. A. Allen, 
consilieri municipali și alte persona
lități- La 10 aprilie, lordul primar a 
oferit un dejun în cinstea delegației, 
la care au participat, printre alte 
oficialități, membri ai comitetului 
de prietenie cu orașele din alte țări, 
membri ai delegației orașului Co
ventry care a vizitat anul trecut ora- 

. șui Galați.
PARIS. Prof. T. Morariu, membru 

corespondent al Academiei R .P. Ro
mîne, împreună cu un grup de cer
cetători francezi și din alte țări, a 

' participat la o cercetare complexă de 
teren în regiunea masivului central 
Montpellier Valànce. El a prezentat 
la Sorbona pentru Asociația geogra
filor francezi conferința „Metodele 
de cercetare geomorfologică în Car- 
pații din R. P. Romînă“. Conferința 
a fost urmărită cu multă atenție de 
un numeros auditoriu.

DJAKARTA. S-a deschis reuniu
nea de pregătire a unei noi confe- 

. rințe afro-asiatice, la care participă 
delegați ai 21 de state din Asia și

SANTIAGO DE CHILE. La o 
conferință de presă, senatorul Sal
vador Allende, candidat al Frontu
lui de acțiune populară (F.R.A.P.) 
la alegerile prezidențiale din sep
tembrie, a declarat că, în caz . de 
victorie, intenționează să naționali
zeze industria cuprului, fierului, 
salpetrului și a altor bogății natu
rale. în același timp, programul 
F.R.A.P. prevede înfăptuirea refor
mei agrare și naționalizarea institu
țiilor financiare.

ALGER. Președintele Ben Bella 
și ministrul economiei naționale, 
Boumaza, au anunțat schimbarea 
monedei algeriene. Parlamentul a 
hotărît ca francul să fie înlocuit cu 
dinarul algerian ; acesta înfățișează 
pe o parte o imagine a portului Al
ger, iar pe cealaltă — efigia unuia 
din inițiatorii luptei de eliberare 
națională.

WASHINGTON. Ministerul A- 
p arării a anunțat că ultimele unități 
ale trupelor americane trimise su
plimentar în R.F.G. în 1961 se vor 
înapoia în S.U.A., începînd din 
luna viitoare. Efectivul ce urmează 
să fie retras se ridică la. aproxima-

tiv 5100 militari. In comunicat se 
arată că retragerea acestor unități 
din Europa occidentală „nu va a- 
fecta angajamentele S.U.A. față de 
N.A.T.O. de a menține în această 
regiune echivalentul de 6 divizii“.

VIENTIANE. Primul ministru al 
guvernului de coaliție din Laos, 
prințul Suvanna Fuma, s-a îna
poiat sîmbătă în patrie după vizita 
oficială de zece zile pe care a fă
cut-o în R. D. Vietnam și R. P. Chi
neză. El a declarat că tratativele 
duse cu conducătorii celor două țări 
au fost rodnice.

LONDRA. „British Medical Jour
nal", revista cercurilor medicale din 
Anglia, a anunțat joi că profesorul 
dr. Gavino Negroni, de la Institutul 
englez pentru cercetarea cancerului, 
a descoperit un virus care pare a fi 
al leucemiei, denumit „I.C.R.F.-H.L.- 
1“ ; virusul a fost găsit în măduva 
osoasă a zece ' bolnavi de leucemie 
aflați în tratamentul profesorului.

BELGRAD. După cum transmite 
agenția Taniug, Comisia guverna
mentală iugoslavă însărcinată cu e- 
valuarea pagubelor pricinuite de 
cutremurul de la 26 iulie anul tre
cut în orașul Skoplje, a anunțat că 
pagubele materiale se ridică la 
347 miliarde dinari. In raport se arată 
că în urma cutremurului un număr 
de 1 070 persoane și-au pierdut

viața și 3 300 au fost rănite, dintre 
care 33 au încetat din viață la 
spital.

La manifestațiile antirasiste din 
statul Florida au fost arestate 
140 de persoane, printre care 
d-na Malcolm Peabody, mama 
guvernatorului statului Massachu

setts
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