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Toate lucrările agricole

LA UN ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC

și al pomilor fructiferi
Ca urmare a măsurilor luate de 

partid și guvern pentru sporirea 
producției de fructe și struguri, se 
extind an de an plantațiile de pomi 
și vii. Și în acest an se fac plantări 
pe mari suprafețe. Noile livezi și vii 
au fost amplasate în bazinele pomi
cole și viticole unde există o veche 
tradiție și experiență îndelungată, 
pe terenuri improprii culturii cerea
lelor. în vederea plantatului s-au 
produs cantități mari de material 
săditor viticol și pomicol din soiu
rile cele mai valoroase.

Oamenii muncii din agricultură, 
consiliile agricole, odată cu intensi
ficarea semănatului culturilor de 
primăvară, trebuie să acorde atenție 
și plantării viței de vie și pomilor 
li’uctiferi. Este necesar ca lucrarea 
să fie terminată cît mai repede pen
tru a se asigura o prindere bună, 
în multe gospodării colective și 
de/m în care desfundatul și săpa
tul- „ropilor s-au făcut din timp, încă 
după topirea- zăpezii, s-a trecut la 
plantatul pomilor. După datele cen
tralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că au fost plan
tați pomi pe mai mult de 12 000 ha, 
ceea ce reprezintă 55 la sută din 
prevederi, precum și viță de vie pe 
2 700 ha. adică 15 la sută din su
prafețele planificate. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute în regiu
nile Banat, Iași, Hunedoara, unde 
plantatul pomilor s-a terminat, iar 
la vița de vie lucrarea este mai 
înaintată în regiunile Argeș, Do- 
brogea, Galați Și Oltenia. Trebuie 
arătat însă că nu peste tot s-a acor
dat atenția cuvenită acestei acțiuni. 
Plantatul pomilor a întîrziat îndeo
sebi în regiunile Crișana, Ploiești, 
Galați, Suceava, Brașov și altele.

Pentru a se recupera rămînerea 
în urmă, în unele regiuni și raioane, 
organele de partid au luat măsuri 
de grăbve a lucrărilor. In regiunile 
Ploiești și Bacău activiști de partid 
și specialiști de la consiliile agricole, 
paralel cu munca politică și organi
zatorică desfășurată în campania de 
însămînțări, urmăresc și felul cum 
decurge plantatul pomilor fructi
feri și al viței de vie, luînd măsuri 
operative pentru remedierea orică
ror lipsuri. Asemenea acțiuni vor 
trebui întreprinse și în celelalte 
regiuni și raioane unde ritmul a- 
cestor lucrări este încă nesatisfă
cător.

Livezile și viile sînt plantații care 
durează zeci de ani și orice greșeală 
făcută acum se poate resimți timp 
îndelungat. Iată de ce este necesar 
ca la plantare să se urmărească pro
iectele întocmite, să se facă lucrări 
de calitate superioară care să asi
gure o prindere bună a viei și po
milor.

în zilele care urmează, paralel cu 
însămînțările de primăvară, va tre
bui să se intensifice ritmul plantării 
pomilor și a viței de vie, lucrări care 
vor contribui la sporirea producției 
de fructe și struguri.

POLISTIRENUL
un produs cu 1001 întrebuințări
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Polistirenul este o masă termoplastică, 
una din cele mai răspîndite din familia 
numeroasă a maselor plastice. Aproape 
că nu există domeniu de activitate în 
care să nu-și găsească utilizare. Datorită 
proprietăților lui fizico-chimice și meca
nice superioare, ușurinței de prelucra
re, aspectului frumos, faptului că se 
poate obfine într-o gamă de culori prac
tic nelimitată, polistirenul își găsește o 
mie și una de întrebuințări, într-o serie 
de domenii industriale și de larg consum.

Recent, la Onești, în cadrul Combina
tului de cauciuc sintetic, a intrat în func
țiune prima fabrică de polistiren din țara 
noastră. Materia primă — stirenul — 
este introdusă în reactoarele căptușite cu 
sticlă specială, unde are loc procesul de 
polimerizare sub acțiunea unor agenfi 
chimici și fizici. Desfășurarea reacfiei se 
urmărește de la tabloul de comandă. 
Procesul de polimerizare este complet 
automatizat. Trecînd prin diferite faze de 
fabricație polistirenul capătă strălucirea 
de cristal. Sub această formă el este ex
pediat la fabricile consumatoare. Este 
așa-zisul polistiren de uz general, folosii 
pentru fabricarea unei largi game de 
produse, în industria ușoară — articole 
de menaj, de galanterie, jucării, în indus
tria medicamentelor și alimentară, ca am- 
balaje, în industria electrotehnică șl ra-

în ultimele zile, în gospodăriile 
agricole de stat din sudul țării s-a 
intensificat ritmul însămînțărilor de 
primăvară. Folosind fiecare zi și oră 
bună de lucru în cîmp, mecanizato
rii din G.A.S. au reușit să însămîn- 
țeze pînă la 13 aprilie o suprafață 
dé peste 250 000 de hectare. Pe mă-

de hectare însămîntateMii
cu porumb

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
La sfîrșitul săptămînii trecute în a- 
proape toată regiunea Ploiești au 
căzut ploi care au creat condiții 
bune pentru executarea semănatu
lui la un nivel agrotehnic înalt. 
Colectiviștii și mecanizatorii din ra
ionul Rîmnicul Sărat au însămînțat 
pînă acum 10 000 de ha cu porumb.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Pentru a veni în sprijinul meca
nizatorilor și colectiviștilor care lu
crează în aceste zile în campania de 
însămînțări, ziarul „Dobrogea Nouă" 
a scos o ediție specială intitulată : 
„La însămînțatul porumbului“. Lu
crătorii de pe ogoare sînt infor
mați operativ asupra mersului lu
crărilor, despre experiența unor

La gospodăria colectivă din Grebănu, regiunea Ploiești, se lucrează din 
plin la semănatul porumbului pe cele 1 000 de ha.

Foto : M. Andreescu

diofehnică efc. Din aceeași grupă de 
mase plastice face parte polistirenul tip 
,,M" cu rezistentă mecanică superioară, 
întrebuinfat la fabricarea de articole su
puse vibrațiilor puternice, cum sînt, pie
se pentru autoturisme, unele ambalaje 
speciale etc.

O altă parte a polistirenului, în perle, 
este îndreptată spre cea de-a doua linie 
de fabricație, unde într-un agregat are 
loc amestecarea polistirenului cu cauciu
cul sintetic, rezultînd așa-numitul polisti- 

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

Fabrica de polistiren de la Onești

sura creșterii temperaturii din sol 
s-a intensificat semănatul porumbu
lui. Pînă ieri seară au fost semăna
te cu această cultură 90 000 de hec
tare. Cele mai avansate sînt G.A.S.- 
urile din trusturile Constanța, Slo
bozia, Alexandria, Tulcea, Urziceni, 
Brăila și Fetești.

Fruntașe pe raion sînt gospodăriile 
colective din Cochirleanca, Bălăcea- 
nu, Ciorăști, Vîlcelele și altele. Pînă 
luni, în regiunea Ploiești au fost în- 
sămînțate cu porumb 15 000 de ha. 
Timpul favorabil din aceste zile e 
folosit din plin pentru grăbirea a- 
cestei lucrări.

S.M.T.-uri fruntașe, printre care 
Chirnogeni, în folosirea la semă
natul porumbului a cuplului de 
două semănători. De asemenea sînt 
criticate aspectele negative în 
ce privește calitatea însămînțărilor, 
organizarea lucrului etc. Ediția a 
fost difuzată în mod operativ la 
toate unitățile agricole din regiune.

ren antișoc, un produs cu rezistență ridi
cată la lovire. Din el se fabrică o bună 
parte din piesele pentru frigidere, carca
sele pentru aparate de radio, televizoare 
și magnetofoane, piese pentru mașini 
textile etc.

A treia linie de fabricate este linia 
pentru producerea polistirenului expan
dat. Aici, masa plastică apare sub formă 
de blocuri și plăci de diferit* dimensi
uni. Polistirenul expandat este un produs 
poros, foarte ușor. Un metru cub cîntă- 
rește doar 20 kg, fiind de 50 de ori mai 
ușor decît apa. Datorită înaltelor lui ca
lități ca izolant termic și fonic, acest sor
timent are largi întrebuințări în industrie, 
în construcții el va fi întrebuințat pe scară

RAID-ANCHETA Se la timp
magazine in noile cartiere ?

Mutarea locatarilor în noile blocuri dă viață 
ferestre apar perdele, în jurul imobilelor spații 
din prima zi petrecută în noua locuință, oamenii se întreabă : cîte și 
ce fel de magazine există în cartierul nostru ? De fapt, acest lucru tre
buie să-i preocupe de la bun început chiar pe cei care întocmesc proiec
tele, ca și pe beneficiari, pe constructori, deoarece nu se poate concepe 
un mare grup de locuințe fără magazine de diferite profiluri în preajma 
lui. Se știe că în toate orașele țării rețeaua comercială se dezvoltă și se 
modernizează permanent. In unele localități, însă, atenția gospodarilor 
nu se îndreaptă deopotrivă asupra tuturor cartierelor, magazinele nu 
se construiesc simultan cu locuințele. în rîndurile de față, corespondenți 
regionali ai „Scînteii“ și corespondenți voluntari ne comunică o serie de 
constatări în această privință.

ÎN PAS S! ÎN... IMPAS

stau lucrurile la Iași, în

în multe cartiere noi din diferite 
orașe ale țării, spațiile comerciale 
s-au construit și s-au dat în folo
sință o dată cu locuințele. Așa 

car
tierul Păcurari (terminat în 1954). 
în cartierul Socola-Nicolina (par
tea dintre Bahlui, str. Socola și 
str. Primăverii) s-au construit, o- 
dată cu cele peste 1 500 de aparta
mente, mai multe localuri destinate 
comerțului: un complex cu 6 unități 
în fața fabricii „Țesătura“, cîteva 
unități de deservire la „Podul Roșu“ 
La Tîrgoviște, simultan cu blocurile 
de pe Aleea Trandafirilor s-a înălțat 
și un complex comercial modern, cu 
unități de desfacere a produselor a- 
limentare, un bufet etc. La fel se 
procedează și îw'âlte orașe;

Nu peste tot se ține însă pasul cu 
ritmul construcțiilor de locuințe. Pe 
șantierul Ploiești-nord au fost date 
pînă acum în folosință 480 de apar
tamente. Alte aproape 1 000 vor fi 
terminate pînă la sfîrșitul anului. 
Proaspeții locatari sînt însă nevoiți 
să parcurgă cîțiva kilometri pînă 
în centrul orașului pentru a cum
păra alimente și diferite mărunți
șuri. La întocmirea proiectului de 
ansamblu al acestui cartier, Direc
ția de sistematizare, arhitectură și 
proiectare a construcțiilor Ploiești a 
avut în vedere și asigurarea spații
lor destinate unor magazine și com
plexe de deservire ale cooperației 
meșteșugărești, corespunzător ce
rințelor. Cînd s-a pornit la realiza
rea acestui proiect, sfatul popular 
regional a preferat ca în prima eta
pă să se desfășoare doar construcția 
blocurilor de locuințe. Localurile 
destinate rețelei comerciale au fost 
neglijate. Abia anul acesta s-a tre
cut la proiectarea unui complex 
care cuprinde circa 25 de unități co
merciale. Documentația tehnică va 
fi curînd gata, dar... nu va mai pu
tea fi folosită anul acesta.

Este lipsit de localuri pentru ma
gazine și cartierul ieșean Copou ; 
locatarii celor circa 700 de aparta
mente noi și ai celor 7 cămine stu
dențești de aici sînt nevoiți și ei să

largă la asigurarea izolației termice și 
fonice. Nelipsit este și în industria cons
trucțiilor navale, în industria frigului etc. 
El este folosit la agregatele frigorifice, 
la cisternele izoterme, la ambalaje, în in
dustria cărnii, peștelui etc.

...Construcția fabricii de polistiren a 
durat numai 15 luni, din care 6 luni 
montajul. Ceea ce caracterizează noua 
unitate industrială este nivelul înalt de 
tehnicitate al instalațiilor și utilajelor. Pro
cesul de producfie este în cea mai mare 
parte automatizat și mecanizat.

Un rol important în cunoașterea insta
lațiilor și utilajelor l-a avut participarea 
viitorilor muncitori și tehnicieni la lucră
rile de montaj, alături de monfori și in
stalatori. Rezultatele s-au văzut curînd : 
muncitorii au reușit în scurt timp să asi
gure o funcționare bună a instalațiilor, 
la un nivel apropiat parametrilor prevă- 
zuți în proiecte, realizîndu-și planurile lu
nare de producție și obținînd produse 
de bună calitate.

Comerțului Interior și transmiterea 
lor către secțiunea tehnică de in
vestiții. Nu s-a urmărit cu consec
vență realizarea la termene și după 
grafice a unităților comerciale pre
văzute. In planul de construcții al 
secțiunii tehnice de investiții, maga
zinele sînt lăsate pe al doilea plan ; 
anul trecut, ca și în 1962, fondurile 
de investiții pentru dezvoltarea re
țelei comerciale nu au fost folosite 
integral. Nu e de mirare că Minis
terul Comerțului Interior a retras 
sume importante din fondurile pre
văzute pentru construirea de noi 
magazine în Capitală și le-a repar
tizat altor orașe.

Se fac eforturi pentru a se lărgi 
baza tehnico-materială a comerțu
lui, în vederea desfacerii volumului 
crescînd de mărfuri, satisfacerii tot 
mai complete a cerințelor cumpără
torilor. în această privință, însă, Di
recția comercială a Capitalei se miș
că bătrînește. Proiectul care preve
dea construirea unui complex co
mercial' cu 8 magazine în cartierul 
Jiului-Scînteia a fost trimis acestei 
direcții la timpul potrivit. Trebuiau 
făcute observații. Observațiile au 
durat 50 de zile. La asemenea 
proiecte, multe direcții și servicii ale 
S.P.C. au de adus completări, de 
făcut propuneri. Dacă la fiecare ar 
dura cîte 50 de zile... Stîrnește ne- 

lipșa unor unități dumerire și încetineala cu care se 
. jn_- fihanțează noile construcții comer

ciale. în unele cazuri, cînd se pro
iectează un nou cartier, rețeaua co
mercială e pur și simplu omisă. Se 
elaborează alte proiecte (uneori după 
ce apartamentele din noul cartier au 
fost date în folosință) se pierde timpul 
cu avizările. Așa s-a întîmplat în 
Drumul Taberei și Balta Albă, din 
Capitală. Pentru aceste cartiere s-a 
avizat de mult construirea a cîte 11 
grupuri comerciale. Pe șantiere, însă, 
se lucrează foarte lent cînd e vorba 
de aceste obiective.

Ne-am interesat cum stau lucrurile 
și pe alte șantiere mari. în cartie-

întregului cartier. La 
verzi, flori. Dar încă

bată drumurile pentru cele mai ne
însemnate cumpărături. Proiectul 
cartierului, executat în 1955—1960, 
prevedea spații comerciale. Definiti
varea și includerea lor în plan a 
fost însă tărăgănată. în 1963 s-au 
proiectat alte două complexe comer
ciale. Proiectul fiind incomplet, nu 
a fost avizat de CSCAS, așa că a 
fost refăcut pentru 1964. Execuția 
nu a fost inclusă nici în planul 
anului în curs. Este necesar ca 
sfatul popular să urgenteze întoc
mirea proiectului de ansamblu.

în pofida extinderii continue a re
țelei comerciale rămîn și în unele 
cartiere din Cluj goluri de umplut, 
mai cu seamă în cîteva 
mărginașe, ca Someșeni, 
există decît un centru de 
un magazin alimentar, 
unde se, simte ,r_ ..
de desfacere ' a - produselor 
dustriale etc. Sfatul popular regio
nal trebuie să întocmească cît mai 
curînd documentațiile tehnice pen
tru a rezolva problemele ridicate de 
aprovizionarea acestor cartiere.

din cele 
unde nu 
pîine și 
Mînăștur,

PE UNELE ȘANTIERE
Direcția comercială a Capitalei are 

un serviciu special care se ocupă de 
realizarea planurilor de investi
ții, de contracte și de urmărirea ter
menelor de execuție a localurilor 
destinate magazinelor. Or, activita
tea aceasta s-a rezumat, în multe 
cazuri, doar la stabilirea destinației 
fondurilor primite de la Ministerul (Continuare în pag. IlI-a)

In alegerile municipale desfășu
rate în 53 comitate ale Angliei la
buriștii au obținut cu 168 de locuri 
mai mult decît la alegerile trecute, 
conservatorii au pierdut 61 de locuri, 
independenții 84, liberalii 2, iar na
ționaliștii din Welsh — 2 locuri. 
(în pag. a IV-a, cuvîntarea lui John 
Gollan, secretar general al P.C. din 
Marea Britanie, la un miting elec
toral).

3 600 de medici belgieni au fost 
chemați sub arme. S-au prezentat 
pînă acum peste 1 000, mulți dintre 
el, în mod ostentativ, fără truse me
dicale. Ieri s-a întrunit cabinetul 
belgian, sub conducerea primului 
ministru, într-o nouă încercare de a 
aplana conflictul cu medicii gre
viști

Sesiunea miniștrilor afacerilor ex
terne al țărilor membre ale Pieței 
comune s-a deschis 1er! la Bruxelles.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

CE FACEM CU
Pomul crește puternic și dă roade 

dacă-și înfige bine rădăcinile în pă
mântul unde a fost sădit. Deși s-ar 
putea să nu pară nimerită compara
ția: omul se dezvoltă, își găsește îm- tre membrii de frunte ai colectivu- 
plinirea năzuințelor și devine folo- “
.sitor societății cînd prinde rădăcini . familie de care 
într-un anumit loc de muncă, dacă legați. Veniți aici cu ani în urmă, cînd 
își iubește meseria și se străduiește . se laminau primele țevi, ei au crescut 
să-și îmbogățească mereu cunoștin- . o dată cu uzina.-Dacă li s-ar propu- 
țele profesionale.

Purtătorii insignei de fruntaș în 
producție și alți membri ai colec
tivului Uzinei de țevi din Roman 
sînt oameni cu o temeinică pregătire 
profesională. După părerea mea, i-a 
ridicat în rîndul celor mai buni dra
gostea de muncă, sentimentul că fac 
parte dintr-un colectiv de al cărui 
bun renume se simt răspunzători. 
Deși mulți dintre ei au venit din 
diferite părți ale țării, 
uzina, s-au stabilit aici 
deauna. Unii dintre 
maistrul loan Ivănuș,

au îndrăgit 
pentru tot- 
„veterani", 
strungarul 

Pe ordinea de zi figurează proble
me privind pregătirea viitoarei runde 
Kennedy, planul de măsuri în ve
derea combaterii Inflației în țările 
membre etc. (Amănunte în pag. a 
IV-a).
A fost zădărnicită înceraarea 

partidului neofascist italian din ora
șul Padova de a organiza o aduna
re. Din inițiativa studenților și a pro
fesorilor universității din localitate 
— distinsă cu Medalia de aur a re
zistenței — au fost formate echipe 
care au patrulat pe străzi barînd 
trecerea grupului de neofasciști spre 
piața orașului, unde urma să aibă 
loc adunarea. Deși nu s-a făcut uz 
de forță și de gaze lacrimogene fas
ciștii au fost nevoiți să se retragă. 
Mii de locuitori ai orașului au orga
nizat apoi un miting în cadrul căruia 
au cerut scoaterea în afara legii a 
partidului neofascist.

„COCORII"?
Vasile Teleliu, mecanicul de com- 
presoare Constantin Bărbuceanu, 
maistrul loan Tătaru, inginerul Puia 

■ Săndescu și alții se numără azi prin- 

lui. Pentru ei uzina este o a doua 
se simt strîns

greu

apar

. ne să lucreze altundeva, cu 
s-ar despărți de colectiv.

Din păcate, din cînd în cînd 
printre noi și „cocori". Nu este vor
ba despre vestitorii primăverii, ci 
despre oameni pe care nici nu apu
căm să-i cunoaștem că au și plecat 
în altă parte. Uzina le-a asigurat in
ginerilor Gheorghe Gheban și loan 
Bichir, muncitorului Constantin Cu- 
liță și altora ca ei condiții de lucru 
corespunzătoare pregătirii lor, locu
ințe confortabile. Aveau perspective 
de dezvoltare și de afirmare. Cu 
toate acestea, ei și-au făcut baga-

Galați

Dezvoltarea stației 

de sortare 
minereului

Stafia de sortare a minereului de la 
Galați, unitate relativ tînără pe harta 
industrială a orașului (înființată în 
1953), și-a dezvoltat în ultimii ani de 
aproape trei ori capacitatea de pro
ducție. Această creștere s-a obținut' 
pe baza intrării în funcțiune a noi ca
pacități de producfie, precum și a 
perfecționării celor existente. Anul a- 
cesta aici a început să funcționeze o 
stafie de dezghețare a minereului 
care folosește un sistem de radiații cu 
raze infraroșii. Operația de ciuruire se 
face în prezent cu o bandă elastică 
cu un număr de cupe de elevafie a- 
proape dublu și cu capacităfi de trei 
ori mai mari față de cele initiale. S-a 
introdus manevrarea mecanică a va
goanelor de minereu și s-a trecut la 
organizarea lucrului în flux continuu. 
Au fost aplicate mai multe inovații, 
care au dus la creșterea mecanizării și 
modernizării procesului de producfie. 
Toate acestea au permis ca în primul 
trimestru din acest an să se realizeze 
o producfie de minereu sortat cu 27,8 
la sută mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. (Agerpres)

Lucrări
de artă plastică 
pe litoral

Stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre se împodobesc cu noi lu
crări de artă plastică. La Mamaia 
și Eforie Nord, au fost montate 
sculpturi din piatră sau bronz, 
basoreliefuri. în zilele următoa
re vor mai fi montate alte lu
crări de artă monumentală care 
vor împodobi parcurile, faleza și 
sala sporturilor din Constanța, 
stațiunile Eforie Nord, Eforie 
Sud etc. Numărul lucrărilor de 
artă plastică de pe litoral va tre
ce astfel de 80, contribuind la în
frumusețarea modernelor con
strucții ale litoralului.

Expoziție de utilaje 

șl mobilier comercial
Timp de 10 zile a fost deschisă 

în Capitală o expoziție de utilaje și 
mobilier cu care urmează să fie do
tate magazinele comerciale și unită
țile de alimentație publică. Această 
expoziție, făcînd parte din acțiunile 
Ministerului Comerțului Interior 
pentru îmbunătățirea prezentării 
mărfurilor și deservirii consumatori
lor, a avut ca scop consultarea ca
drelor din comerț, a specialiștilor și 
altor organe de stat asupra. însuși
rilor și calității produselor expuse 
înainte de a fi puse în fabricația de 
serie. Au fost prezentate peste 400 
de prototipuri de utilaje : camere 
frigorifice, mașini pentru bucătării, 
linii de autoservire, baruri, pre
cum și mobilier pentru desfa
cerea diferitelor mărfuri. Condu
cătorii ministerelor producătoare de 
bunuri de larg consum și ai altor 
ministere, ai unor organizații eco
nomice centrale, vicepreședinții sfa
turilor populare regionale, cadrele 
de conducere, specialiștii și lucrăto
rii din comerț care au vizitat expo
ziția au apreciat utilajele și mobi
lierul prezentat și au făcut propu
neri pentru realizarea și folosirea lor 
cît mai eficientă. în fotografie: Cî
teva din utilajele aflate la expo
ziție.

»
' Ï :
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jele și au plecat. După cîte am auzit, 
inginerul Gh. Gheban își găsise un 
loc mai potrivit, după socoteala sa, 
la Craiova. Nici acolo n-a prins însă 
rădăcini. Acum lucrează în altă loca
litate.. După cum îl cunosc oamenii 
din uzina noastră, nu se poate ști 
dacă în sfîrșit și-a găsit locul unde 
va rămîne sau se și gîndește la al
tul. Asemănător este și drumul altor 
„cocori". S-ar putea obiecta că omul 
este liber să lucreze unde-i place, 
unde, potrivit pregătirii și preocupă
rilor sale, poate da cele mai bune 
rezultate. Dar aici e vorba de alt
ceva. „Cocorul" nu este nici pe de
parte omul care vrea să-și schimbe 
locul de muncă din cauză că ar dori 
să realizeze ceva deosebit în meseria 
lui. Acești oameni, renunțînd la ast
fel de peregrinări, și-ar găsi ade
văratul rost, ar putea deveni mun
citori sau specialiști de nădejde, sti
mați. Sînt de părere că organizații
le de partid și de U.T.M., comitete
le sindicatelor pot ajuta mult, 
printr-o muncă educativă perseve
rentă, la statornicirea cadrelor la 
locul de muncă.

loan IFTIMESCU 
electrician
Uzina de țevi Roman
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HUNEDOARA: Oțeluri
de calitate superioară

I n Vitrinele 
librăriilor

® METAL PENTRU 1700 DE ÎNTREPRINDERI 9 MĂSURI EFICIENTE PENTRU
ELABORAREA DE NOI MĂRCI DE OȚELURI © CUVÎNTUL UZINELOR BENEFICIARE

Combinatul siderurgic Hunedoara 
a cunoscut în ultimii ani un ritm 
rapid de dezvoltare. Astăzi, puterni
cul centru siderurgic de pe Cerna 
deține ponderea cea mai mare în 
producția de oțel, fontă și laminate 
a țării. Oțelul realizat aici este tri
mis în peste 1 700 întreprinderi ale 
industriei noastre prelucrătoare și 
constructoare de mașini. Tractoarele 
și autocamioanele, mașinile-unelte și 
utilajul petrolier, locomotivele Diesel 
electrice, materialul rulant — o 
largă gamă de mașini și utilaje ro- 
mînești — își datoresc în bună mă
sură calitățile oțelului produs la 
Hunedoara.

Acest lucru nu este de loc întîm- 
plător. Siderurgiștii hunedoreni au 
făcut din îmbunătățirea calității o- 
țelului și laminatelor o preocupare 
centrală, de fiecare zi. Ei se conduc 
după indicațiile izvorîte din Directi
vele Congresului al Ill-lea al P.M.R., 
care prevăd extinderea fabricării 
oțelurilor speciale — de rulmenți, 
pentru industria electrotehnică, ino
xidabile și refractare — dezvoltarea 
producției de oțeluri slab aliate și 
carbon de calitate, realizarea de noi 
mărci de oțeluri de înlocuire și re
ducerea rebuturilor și declasatelor, 
îndeplinirii acestor sarcini de mare 
răspundere, siderurgiștii hunedoreni 
i-au consacrat un mare volum de 
muncă de concepție, de căutări și 
perfecționări. Iar rezultatele de pînă 
acum confirmă rodnicia eforturilor 
lor pe linia îmbunătățirii calității 
metalului.

Oțelurile 
au cîștigat 
pondere în 
ducției. La
fost asimilate 
mărci noi de 
tru rulmenți, 
tare, oțeluri
pentru industria electrotehnică și 
pentru locomotivele Diesel electrice ; 
s-a trecut la elaborarea și turnarea 
în lingouri mari a oțelurilor pentru 
axe de turbine și vapoare, arbori di
feriți pentru utilajele grele etc. La 
această secție oțelul calmat obișnuit 
și-a redus ponderea de 4 ori, cres- 
cînd, în schimb, oțelurile de calitate

superioară. Important de subliniat 
este și modul în care siderurgiștii au 
rezolvat problemele fabricării oțelu
rilor speciale în cuptoarele Martin. 
La oțelăria Martin nr. 1 s-au asimi
lat și se produc pe scară largă oțe
luri aliate pentru utilaj petrolier, 
osii de vagoane, oțeluri speciale pen
tru construcții etc. în anii 1960—1963, 
cantitatea de oțeluri aliate a crescut 
de la 0,5 ia aproape 10 la sută. La 
oțelăria Martin nr. 2, echipele de 
oțelari produc în cuptoarele de mare 
capacitate oțeluri calmate de cali
tate, îndeosebi pentru țevi.

Creșterea continuă a valorii cali
tative a oțelurilor — în condițiile 
lărgirii sortimentelor și îmbunătăți
rii aspectului exterior, al omogeni
tății și calităților lor fizico-mecani- 
ce — constituie un puternic sprijin 
dat constructorilor de mașini. O sea
mă de uzine ca : „1 Mâi“ Ploiești,
„Progresul“ Brăila, „Republica“ și 
„23 August“ București, uzinele de la 
Reșița, Bîrlad, Brașov etc., trimit 
adesea pe adresa combinatului nos
tru scrisori de mulțumire 
calitatea metalului livrat.

Succesele siderurgiștilor 
în realizarea oțelurilor 
superioară își au rădăcinile în- 
seamă de factori care, ca și în 
uzine, stau la baza îmbunătă- 
calității produselor. Este vorba

pentru

hunedo- 
de cali-

izotopilor radioactivi. RldL 
un nivel superior a gradu- 

1 specializare a

de calitate superioară 
în acești ani o mare 
volumul total al pro- 
oțelăria electrică au 

și se produc peste 50 
oțeluri speciale pen- 
inoxidabile și refrac- 
pentru sape cu role,

reni 
täte 
tr-o 
alte 
firii 
în primul rînd de extinderea meca
nizării, automatizării și perfecționării 
agregatelor. Construirea noilor cup
toare Martin, modernizarea celor e- 
xistente ne-au permis să trecem 
la o muncă riguros științifică de fa
bricare a metalului.

Un rol important l-a avut activi
tatea desfășurată de specialiștii noș
tri din serviciile de concepție. Pe 
baza studierii literaturii de specia
litate, ei au adus numeroase perfec
ționări tehnologiei și utilajelor. Ast
fel. s-au făcut o serie de modificări 
constructive la cuptoarele Martin și 
electrice, utilajului de turnare, ma
terialelor refractare etc. Un ajutor 
prețios am primit din partea Insti
tutului de cercetări metalurgice — 
în experimentarea și asimilarea noi
lor mărci de oțeluri, și din partea 
Institutului de fizică atomică — în

folosirea 
carea la 
lui de calificare și 
muncitorilor și maiștrilor și-a sptis 
de asemenea cuvîntul. La cuptoarele 
noastre, în halele de turnare și la 
laminoare — acolo unde se hotă
răște de fapt calitatea oțelului — 
avem oameni pricepuți nu numai 
din punct de Vedere practic, dar și 
teoretic. Ei stăpînesc bine tehnolo
gia de elaborare, turnare și lâmina- 
re, vin ei înșiși cu idei prețioase de 
perfecționare.

Tot ce s-a realizat la Hunedoara 
pe linia îmbunătățirii calității meta
lului este socotit de noi ca o bază 
solidă de plecare spre noi succese. 
Cerințele și exigențele 
constructoare de mașini 
să avem mereu în vedere 
de noi mărci de oțeluri 
calitate. De aceea, chiar 
ceputuț acestui ân, conducerea com
binatului, specialiștii și oțelarii noș
tri și-au propus să realizeze o sea
mă de obiective principale pe aceas
tă linie de preocupări.

La oțelăriile electrică și Martin 
nr. 1 se experimentează noi mărci 
de oțeluri pentru utilajul de foraj 
la mari adîncimi, oțeluri pentru 
arcuri ș.a. Totodată, s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea calității 
oțelurilor pentru osii de vagoane și 
locomotive Diesel electrice, pentru 
arbori grei și altele, unde mai avem 
încă serioase rezerve. Sîntem pre
ocupați în continuare de omogeniza
rea oțelurilor din punct de vedere 
chimic și al structurii, de îmbunătă
țirea aspectului laminatelor. Socotim 
că, prin aplicarea în practică a mă
surilor privind perfecționarea încăl
zirii și răcirii laminatelor, introdu
cerea 
tin și 
reuși 
toare 
oțeluri de calitate superioară. Agre
gatele moderne, oțelarii cu înaltă 
calificare, experiența acumulată ne 
permit să fim mereu în pas cu ce
rințele tehnicii moderne.

Ing- Gheorghe NIȚĂ 
șeful serviciului C.T.C.
Combinatul siderurgic Hunedoara

industriei 
ne impun 
elaborarea 
de înaltă 
de la în-

BUCUREȘTI

Intre 1-6 apri- 
' i toate 

comitetele ra
ionale de par-

PREGĂTIREA
INSTRUCTORILOR lie> .Jf 
NESALARIAȚI
tid din Capitală a avut loc pregăti
rea instructorilor nesalariați, fără 
scoaterea din producție. Primii se
cretari și secretari ai comitete
lor raionale, 
au ținut în 
expuneri pe teme privind con
strucția economică, îndrumarea or
ganizațiilor de bază din întreprin
deri, instituții, cartiere, organizarea 
controlului îndeplinirii hotărîrilor, 
îndrumarea propagandei de partid, 
despre unele probleme ale situației 
internaționale și altele. Expunerile 
au fost urmate de seminarii. Pentru 
ca instructajele să contribuie la ge
neralizarea experienței înaintate, 
mai mulți instructori nesalariați au 
prezentat în cadrul discuțiilor scurte

diferiți specialiști 
fața instructorilor

organizațiilor de partid

apreciat că marea majoritate a or
ganizațiilor de partid din întreprin
derile raionului se ocupă cu compe
tență de îndrumarea activității eco
nomice. în adunări generale, în 
ședințe de birou și plenare de comi
tet se analizează cum se îndeplinesc 
sarcinile de plan. împreună cu con
ducerile întreprinderilor, organiza
țiile de partid iau măsuri și urmă
resc îndeaproape înfăptuirea lor. O 
bună experiență are Comitetul de 
partid de la Uzinele „Grivița“. El 
analizează decadal cum se îndepli
nesc sarcinile de plan și ajută ope
rativ conducerea uzinelor la înlătu
rarea lipsurilor și greutăților. Me-

număr mai mare de specialiști — 
ingineri, maiștri, tehnicieni — ține
rea de conferințe tehnice, organiza
rea de schimburi de experiență pen
tru răspîndirea procedeelor tehnolo
gice înaintate.

Pentru a extin
de metodele 
bune folosite 
de către orga-

îmbunătățlril continue a

La magazinul Victoria : o nouă ediție a gazetei de perete, tribună a 
schimbului de experiență între lucrătorii magazinului în problemele 

deservirii cumpărătorilor

aprovizio-

concluziile 
al comite-

IIL’1®*

GENERALIZAREA 
EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE
nizațiile de bază din unitățile co
merciale, biroul Comitetului raional 
de partid T. Vladimirescu a organi
zat de curînd un schimb de experi
ență. Au fost prezentate referatele : 
„Metodele folosite de organizația de 
bază de la magazinul „București“ 
pentru educarea lucrătorilor“, „Cum 
îndrumă organizația de bază condu
cerea magazinului „Victoria“ pentru 
o bună și permanentă 
nare“ ș.a.

Discuțiile purtate și 
trase de primul secretar
tului raional de partid au evidențiat 
metodele bune folosite de organiza
ția de bază de la magazinul „Victo
ria“ în ce privește exercitarea drep
tului de control. In adunări gene
rale, în ședințe de birou, conducerea 
magazinului prezintă informări des
pre problemele aprovizionării, recep- 
ționării mărfurilor, deservirii cum
părătorilor etc. Merită -menționat că 
organizația de baza sprijină îh per
manență conducerea magazinului 
pentru înlăturarea lipsurilor, a greu
tăților care se ivesc în activitatea de 
zi cu zi. S-a apreciat că metode 
bune în munca politică pentru edu
carea lucrătorilor folosește și orga
nizația de bază de la magazinul 
„București“. Biroul comitetului ra
ional a luat măsuri ca experiența 
înaintată pe care au acumulat-o a- 
ceste organizații de 
tlnsă și la celelalte 
claie din raion.

bază să fie ex- 
unități comer-

informări despre metodele lor de 
muncă. Au vorbit despre experiența 
lor tovarășii Ilie Olaru și Mircea 
Cruțescu, instructori nesalariați ai 
Comitetului raional de partid 16 
Februarie, Emilia Zarescu și Grigo- 
re Cîrjan, instructori nesalariați ai 
Comitetului raional N. Bălcescu, 
Sima Grigoroiți și Emil Stăniloiu, in
structori ai Comitetului raional Gri- 
vița Roșie, și alții.

&

IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

Grivița Roșie 
tatea desfășurată
țiile de partid din 
pentru îndeplinirea 
plan pe primul 
anului. Referatul șl

într-o recen
tă plenară, Co
mitetul raional 

analizat activi- 
de organiza- 

întreprlnderi 
sarcinilor de 
trimestru al 

discuțiile au

tode asemănătoare folosesc și birou
rile organizațiilor de bază de la 
„Electrofar“, „Laromet", „Marmora" 
și altele.

Din dezbaterile plenarei a reieșit 
că în unele întreprinderi ca Textila 
„Grivița“. I.R.A.-17, „Precizia“ etc. 
organizațiile de partid folosesc in
suficient dreptul de control asu
pra conducerilor tehnico-administra- 
tive, nu pun în dezbaterea adună
rilor generale problemele importan
te ale producției ; munca politică nu 
ține întotdeauna seama de sarcinile 
concrete din întreprinderile respec
tive. Plenara comitetului raional a 
adoptat un plan de măsuri care pre
vede, printre altele, îmbunătățirea 
controlului organizațiilor de partid 
asupra conducerilor întreprinderilor, 
atragerea la munca politică a unui

EXPUNERI 
PENTRU 
PROPAGANDIȘTI

Februarie a organizat pentru pro
pagandiștii de la cercurile de e- 
conomie concretă și economie po
litică cîteva expuneri pe tema : 
„Sarcinile organizațiilor de par
tid șl ale conducerilor de între
prinderi pentru asimilarea de 
produse noi“. Au vorbit inginerii 
Nicolae Socoleanu din Ministerul 
Industriei Metalurgice, loan Petre 
din Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei și Pompiliu Popescu din 
Ministerul Industriei Ușoare. Expu
nerile șl răspunsurile la întrebările 
puse au constituit un prețios ajutor 
în vederea pregătirii propagandiști
lor pentru discuțiile recapitulative.

Cu cîteva zile 
în urmă, cabi
netul de partid 
al raionului 16

CÆR.TI
ROMANE ȘTIINȚIFICO-FANTASTICE

Cărțile de literatură științifico-fantastică angajîn- 
du-se în zonele frumosului prin porțile științei — 
fizică, matematică, biologie, cibernetică — proce
dează la explorarea extraordinarului pe un teritoriu 
familiar omului modern. Ipotezele lansate sînt de 
anvergură l rachetele zboară Cu viteza gîndului ; 
ființele raționale din galaxii își dau mîna peste ge
nunile cosmice ; laboratoarele restructurează opere

fundamentale ale naturii, schimbînd antlmateria în 
materie. Anticipînd asupra explorării Universului, 
„Chemarea nesfârșitului“ de I. Mînzatu, „A zecea 

.lume" de Vladimir Colin, „Atacul cesiumiștilor“ 
de Sergiu Fărcășan atrag cititorii pe tărîmui capti
vant al cunoașterii, reliefînd dimensiunile umane, 
lumea de gînduri și sentimente a oamenilor vii
torului.

1, Mînzatu

„Chemarea
*✓/

Poezia se creează în cartea lui 1. 
Mînzatu prin amploarea probleme
lor științifice ce-și caută rezolvarea 
In aventura cosmică imaginată totul 
este subordonat (așa cum sugerează 
șl titlul) fascinației pe care univer
sul infinit o exercită asupra lumilor 
evoluate.

Ideea spațiului infinit se sensibili
zează, se materializează în carte fie 
prin descrierea unor panoramice 
vaste — pe fundalul de cărbune al 
abisului pulsează liniștit Calea Lac
tee a celor peste 1 miliard de sori

alăftiri de zbuciumata constelație Le
băda A ale cărei brațe din materie și 
antimaterié se biciuiesc prin explo
zii de lumini ; fie prin amploarea 
mișcărilor — rachetele se aruncă în 
infinit cu viteze de un milion de ori 
superioare luminii. Predilecția scrii
torului pentru hiperbolă, pentru 
grandios, se remarcă mai ales prin 
ideile pe care le lansează, prin cu
tezanța anticipațiilor.

Experiența trecerii din materie în 
ăntimaterie se consumă într-o atmos
feră de încordare maximă ; se înfăți
șează drama unui savant, care ori 
va putea să treacă pragul critic 
spre lumea antimateriei din care 
face parte iubita sa ori se va spul
bera într-o clipă în eter. In acel 
moment, pornindu-se de la ipoteza 
că atît la baza structurii materiei cît 
și a antimateriei stau atomi obișnuiți, 
se încearcă refacerea cîmpului fun
damental, făcînd posibilă transfor
marea materiei în antimaterie șl in- 

■ vers. Succesul acestui savant care

a reușit să învingă natura, refăcînd 
o operă capitală a ei, pledează pen- 
frti ideea posibilităților nelimitate ale 
rațiunii omenești.

Pline de imaginație, evoluînd pe 
terenul solid al logicii, aventurile o- 
feră cititorilor satisfacție intelectua
lă, le transmite fiorul descoperirilor 
științifice.

Preocupat, în mod pozitiv, să-și Lucrarea 
pregătească cititorii neavizați, pen
tru înțelegerea unor teze abstracte, 
complexe, care stau la baza cărții, 
autorul imprimă unui număr prea 
mare de pagini un caracter demon
strativ, uneori școlăresc, bazat pe 
întrebări șl răspunsuri, recapitulări 
și generalizări. Dacă adăugăm la 
aceasta profilul idilic, impersonal, al 
unor eroi care ar fi trebuit să repre
zinte tocmai puncte de rezistență ale 
invenției artistice, înțelegem că va
loarea cărții stă mai puțin în ca
ractere vii și mai mult în frumuse
țea tezelor lansate, ele lmprimînd a- 
venturilor ritm și grandoare.

frumoasă casetă sînt cu
prinse cele trei volume ale antolo
giei „Balade populare romînești“ ti
părită în condiții grafice deosebite 
de către Editura pentru literatură, 

este alcătuită din două 
părți : „Indicele tematic și biblio
grafic" care înfățișează rezumatul 
fiecărui tip de baladă, urmat de tri
miteri la colecțiile în care se află 
publicate variantele tipului respectiv, 
și „Antologia" propriu zisă, o boga
tă selecție de texte reprezentative 
pentru creația epică versificată a po
porului nostru. Ediția este îngrijită 
de Al. Amzulescu care semnează și 
„Introducerea" antologiei.

Tot Editura pentru literatură a ti
părit culegerea „Doine și strigături 
din Ardeal" cuprinzînd versurile a- 
dunate și publicate în 1885 de loan 
Urban Jarnik și Andrei Bîrseanu.

Vladimir Colin

oxigenului în cuptoarele Mâr
âite îmbunătățiri tehnice, vom 
să trimitem uzinelor construc
ție mașini cantități sporite de Vladimir Colin recurge la mij

loace de expresie originale pentru 
a sublinia ineditul, puritatea celei 
de „A zecea lumi". Familiară îi este 
paleta coloristică. Cerul întunecat, 
arborii de sticlă verde cu coroane 
portocalii, pămîntul așternut cu iarbă 
neagră, zveltele coloane azurii ale 
ființelor raționale au o frumusețe 
stranie.

Consideiînd omul învestit de na
tură cu toate posibilitățile — rela
țiilor sociale revenindu-le rolul de a 
le dezvolta sau anihila, de a le ac
tiviza în sens pozitiv sau negativ — 
scriitorul insistă în dezvăluirea tră
săturilor thuleenilor, expresive pen
tru puritatea acelei lumi. Sînt recep
tivi, generoși. Viața lor cotidiană, 
dansul, „mersul" lor chiar, au carac
terul grav al celebrării unui ritual. 
Această senzație de ritual, de dans 
de vrajă, se realizează și prin in
termediul unor reveniri ritmice 
asupra descrierii peisajului sau 
asupra descifrării frumuseții ciu-

date a oamenilor. Calmul șl lirismul 
ce inundă asemenea pagini înceti
nește însă pe parcurs ritmul desfă
șurării acțiunii, care și așa nu be
neficia de un conflict puternic, car
tea înmănunchind doar o suită de 
peripeții oarecum independente.

Reluînd ipoteza fascinantă a stră
vechii civilizații marțiene, Colin înca
drează viitoarele explorări cosmice 
într-un ciclu ale cărui origini stau 
dincolo de începuturile civilizației pe 
pămînt. Imaginînd o mașină a tim
pului cu o rută inversă decît cea 
născocită de Wells avînd capacita
tea de a transporta timpurile spre 
noi, reînviind imaginile și undele 
sonore ale trecutului, reconstituind 
pe ecrane biografia zbuciumată a o- 
menirii, el pledează pentru ideea 
unei continuități în opera întreprinsă 
de lumile civilizate de a grăbi evo
luția lumilor raționale neevoluate.

Bunele intenții ale marțienilor 
(care descoperind ființele gînditoăre 
de pe pămînt din neolitic încercase
ră să le scurteze perioadele de evo
luție) eșuaseră îh consecințe triste. 
Fiind luați drept zel, cunoștințele a- 
duse de ei au slujit unor scopuri 
magico-religioase, îiitîrziind evolu
ția, împiedicîrtd progresul. In a ze
cea lume se reface acest drum. Pe 
satelitul thuleenilor, dominat de

idolul înveșmîntat in costum de 
cosmonaut al străvechiului explora
tor marțian, zboară trimișii lumilor 
galactice care fac totul, înfruntînd 
pericole imense, pentru a nu fi luați 
drept zel, pentru a aprinde la local
nici lumina înțelegerii și a încrederii 
în locul fricii oarbe,-veștejind prin 
dimensiunile lor etice, pe coloniza
torii cruzi de pe pămînt.

Sacrificiul suprem făcut de Al-aut, 
conducătorul exploratorilor galactici, 
alături de cel săvîrșit cu milenii în 
urmă de predecesorul marțian pen
tru ridicarea lumii lui Thule, stimu
lează imaginația cu ideea încărcată 
de poezie a solidarității umane din
colo de timp și spațiu. Finalul cărții 
lui Colin deschide o perspectivă tul
burătoare. Monumentul ridicat cos
monautului marțian ascunde o posi
bilitate încă nedescifrată de a da 
mîna celor zece lumi cu Zigha 3, o 
planetă misterioasă în care și-ar fi 
aflat salvarea marțienil, precursorii 
civilizațiilor.

Descrierile numeroase, parantezele 
largi, comentariile autorului, împru
mută cărții caracterul unor note de 
călătorie fantastică ce ne transportă 
cu Imaginația nu numai în ciudată 
lume a zecea, dar mal ales în uni
versul preocupărilor omenirii evo
luate.

In colecția „Biblioteca pen
tru toți" au apărut două volume 
cuprinzînd „Teatru" de Camfl Pe
trescu. In primul volum sînt ti
părite piesele : „Suflete tari", 
„Jocul Ielelor", „Mitică Popescu", 
iar în cel de-al doilea „Act Vene
tian", „Danton" și „Bălcescu*. 
Prefața și cronologia sînt" >mna- 
te de Horia Bratu.

Sergiu Fărcășan
taie al cărții șl Imprimă succe
siunii peripețiilor un ritm alert, 
nervos. Totul este pregătit cu 
intuiție dramătidă. Conflictul, expre
sia contradicției dintre cele două 
concepții despre lume, izbucnește 
violent, șocant. Tocmai în lumea 
perfecționiștilor, a oamenilor frumoși, 
dezvoltați multilateral, cu coeficien
tul vital cel mai ridicat (savanți ce 
cunoscînd și stăpînind legile eredi
tății voiau să oblige natura să repete 
în urmași doar datele pozitive, 
scurtînd drumul spre perfecțiune al 
speței umane), încep să se nască

Aventuiîndu-se în zonele fantasti
cului cu degajarea ce-i este caracte
ristică, SergiU Fărcășan prin roma
nul „Atacul cesiumiștilor" aduce un copii monstruoși, cu capete pe ab- 
elogiu frumuseții omenești și dă im
plicit replici unor probleme de acut 
interes contemporan, dezvăluie din 
perspectiva viitorului, cu ascuțimea 
dimensiunilor fantastice, monstruozi
tăți și tare caracteristice orînduiri- 
lor sociale bazate pe exploatare.

Nefiind partizanul formulelor idili
ce, el imaginează un conflict în
cleștat, un război filozofic, de con
cepții, ce zguduie lumea planetară 
într-un moment în care specia uma
nă ce-și luase prin marxism co
manda propriei ei evoluții sociale, 
se vedea pusă în fața unor dispute 
dacă e bine sau nu să-și conducă 
într-o mai mare măsură evoluția 
biologică, influențînd ereditatea, 
grăbind procesul spre perfecțiune.

Complexele teorii filozofice se în
fruntă prin intermediul unor întîm- 
plări senzaționale, 
formulă 
suită de 
sporește

modernă 
procese 

caracterul

relatate într-o 
originală (o 

verbale) care 
veridicl-

Florile primăverii
Foto

domen și subsuoară.
Misterul care învăluie cauzele lo

viturii și pe atacant sporește ten
siunea dramatică. Momentul în care 
sub ochii uimiți ai savanților își 
face apariția reprezentantul lumii 
cesiumiste, un șobolan care așezîn- 
du-se pe scaunul rezervat delegați- 
lor începe să „rostească" discursul 
(transmis prin tranzistori), pledea
ză nu numai pentru capacitatea de 
fantazare a autorului ci pentru 
sensurile cu care el știe să încarce 
simbolurile, puterea de revelație pe 
care le-o atribuie. Șobolanul oferă 
prima imagine a lumii cesiumiste, 
a agresorilor care atacă prin ra
diații cu cesium 137, cele mai reu
șite exemplare umane, reglîndu-le 
mecanismul ereditar pentru produ
cerea de monștri.

In roman, imaginea acestei lumi 
este încărcată de semnificații. Dila
tarea artistică se face nu haotic, ci 
pe linia dominantelor, a esențelor.

Grotescul, absurdul relațiilor din so
cietatea cesiumistă, acuză caracte
rul nedrept și antiuman al relațiilor 
bazate pe exploatare. întruchipările 
„frumuseții", stăpînitorii, sînt monștri 
cu două și trei capete în timp ce 
oamenii normali sînt disprețuițl, n-au 
nume, li se spune „carne" și sînt 
destinați să furnizeze capete, mîini 
și picioare de rezervă, care să le 
fie grefate monștrilor spre a le pre
lungi viața.

Scriitorul imaginează acel infern 
asociind cele mai disparate elemen
te, aparent neconjugate într-o viziu
ne organică încercînd să redea 
atmosfera de coșmar, de grotesc, 
să materializeze și să sintetizeze 
monstruozitatea societăților bazate 
pe exploatare.

Tentat însă să dezvăluie cu cît 
mai multe argumente artistice hido
șenia relațiilor ce au apăsat ome
nirea, scriitorul insistă într-un mod 
obsedant, după părerea noastră, a- 
supra unor aspecte lugubre, intere
sante la un moment dat doar prin 
performanțele salturilor fanteziei, 
fapt ce determină ca anumite episoa
de să se depărteze de ideea cen
trală a cărții.

Deznodământul aventurii extraordi
nare ce se consumă în cartea lui 
Sergiu Fărcășan este generos, coin
cide cu spulberarea infernului ce- 
siumist, anticipînd clipa cînd va lua 
sfîrșit coșmarul societăților strîmbe 
ce au chinuit atîtea milenii omeni
rea, clipa în care frumusețea va fi 
zdrobit definitiv monstruozitatea.

Luda OLTEANU

Editura Meridiane a țipărit 
în colecția „Arta pentru toți" al
bumul „Francise Șirato". Textul 
prezentării este semnat de Horia 
Horșia. Albumul cuprinde o scurtă 
cronologie și reproduceri în cu
lori din lucrările pictorului.

o La Editura pentru literatură 
a apărut într-un volum trilogia 
dramatică „Oamenii în luptă" de 
Alexandru Voitin, alcătuită din 
piesele „Oameni care tac", „Oa
menii înving", „Oamenii sînt oa
meni" (Anchetă).

• Studiul Georgetei Horodincă 
despre „Jean-Paul Sartre" a fost 
tipărit de aceeași editură.

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne: Aida — (orele 19). Tea
trul de stat de operetă: Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (Sala Comedia); Vizita 
bătrînel doamne — (orele 19,30); (Sala 
Studto): Mașina de scris — (orele 19,30) 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru); Act venețlan — (oțele 19,30); 
(Sala Studio) : Zizl șl... formula ei de 
viață — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza BUIandra" (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr, 1): Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30); (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie: Șeful 
sectorului suflete — (orele 19,30). Tea. 
triil Muncitoresc C.F.R.-Glulești; N-avem 
centru înaintaș — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil șl tineret (Sala din str. C. 
Miile); Troienele — (orele 16 șl orele 20 
— în Interpretarea colectivului Teatrului 
Național din CraloVa); (Sala din sir. 
Eremia Grlgoreseu nr. 24): Nu prea 
Albă ca zăpada șl Motanul descălțat — 
(orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul 
satiriB-muzlcal ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20); (Sala 
din calea Victoriei nr. 174): Concert de 
muzică ușoară — (orele 20), Ansamblul 
de cîntece șl dansüri al C.C.S. : CIntă 
țara mea — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala Academiei): Punguța cti doi 
bani — (orele 16); (la Clubul Finanțe. 
Bănci); Elefănțelul curios — (orele 15),. 
circul de stat ; Păcală șl Tîndală — (o- 
rele 10,30).

CINEMATOGRAFE : Frații corslcanl — 
cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro
mîne (rulează la orele 17 cu seria de bi
lete nr. 1 029 și la orele 20,15 cu seria de

bilete nr. 1031), Republica (8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19,15; 21,30), Grivița (9; 11,30; 
14; 16,30; 19) 21,30), Flamura (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). Șeherazada — film pen
tru ecran panoramic; Patria (8,30; 11; 
13,30; 16,15; 19; 21,30). Germanie, Steluțele 
tale: Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Tomls (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Totul 
despre Eva: București (9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30), Miorița (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . CUm stăm, tinere ? : Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Glulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca (16; 18,15;
20.30) , Modern (fO; 12; 15; 17; 19; 21).
Douăsprezece scaune : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20). Dom
nișoara... Barbă Albastră; Central (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Buzeștl (15; 17; 
19; 21). Un suris în plină vară: Lumina 
(de la orele 10 la orele 14 rulează în 
continuare ; 16; 18,15; 20,30), Popular (15; 
17; 19; 21), Luceafărul (10; 18,15; 20,30).
Foto Haber: Union (16; 18,15; 20,30), Vii
torul (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copil : Doina (orele 10). Cele trei 
lumi ale lui Gulliver: Doina (11,301 13,45; 
16; 18,15; 20,39), Cosmos (Iß; 18; 20). Pașii 
marilor gimnaști; Cit mal multă mișca
re; Un mare ginditor; Copiii și pescăru
șii; Mitică : Timpuri Noi (de la orele 10 
fa orele 21 rulează în continuare). Tra
gedia optimistă: înfrățirea între popoare 
(15,45; 18; 20,15). Rude de singe: Excel
sior (io; 12; 10; 18,15; 20,30), Melodia (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 18;
20.30) . Totul rămîiie oamenilor: Cultural 
(Iß; 18,15» 20,30). Pași spre Lună: Dacia 
(10; 11,45; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 21) Valea 
vulturilor: Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Lo. 
vltură de pedeapsă : Bucegl (10; 12; 16;

18,15; 20,30), Pacea (16;
din' San Marengo: " ' 
20,30). Renul alb: Vitan 
Dezrădăcinați! : Munoa 
Vi-1 prezint pe Baluev 
Artă (10; 18; 20). Omul 
maScop; Moșilor (15,39;
Ierul Pardaillan — ______ „ _____ _
tina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Tudor — 
cinemascop (ambele serii): Volga (10,30; 
16,30; 19,30). îndrăgostitul; Progfesi:' (15; 
17; 19; 21), — • • • ■ —
20,30). O zi ca leii: Cotroceni (15,30; 18; 
20,30). Iolanthaî Drumill Sării (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune : Metoda 
cofrajelor glisante (I), de ing. Fl. Ștefă- 
nescu. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10
— Pentru copil! „capra cu trei iezi" de 
Ion Creangă — în Interpretarea Teatru
lui de păpuși din Bacău. 19,45 — Emisiu
ne de teatru; „Grădina cu trandafiri", 
de Andl Andrleș — transmisie din stu
dio, în Interpretarea unul colectiv al 
Teatrului Regional București. în pauze
— Emisiune de știință : Orchestra ultra
sunetelor ; filrrtul „Moda indiană“. In 
încheiere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic.

18; 20). Hoțul
Unirea (11; 16; 18,15; 

(15; 17; 19; 20,45). 
(16; 18,15; 20,30). 
—‘ cinemascop: 

cu rlcșa — cihe- 
18; 20,30). Cava- 

- cinemascop : Colen.

Ferentari (14,30; iß,30; 18,30

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de îs, 

Iß și 17 aprilie. In țară: Vreme ușor in. 
stabilă în nordul țării și relativ frumoasă 
în rest. Cerul va fi variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade, iar maximele între 12 șl 
22 grade. In București: Vreme în gene, 
ral frumoasă cu cer variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va. 
rlabilă.
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In laboratorul de meialografie al Uzinelor „Steagul roșu" Brașov.

Ochi pătrunzători
La Uzinele ,,Steagul roșu" din 

Brașov se folosesc numeroase me
tode avansate pentru descoperirea 
defectelor ascunse, de adâncime, ale 
pieselor din metale feroase și nefe
roase turnate. Se aplică defectosco- 
pia cu raze gama. La un reper atît 
de important ca arborele-motor 
se identifică cu mare precizie toate 
defectele de turnare : relașuri, su
fluri, incluziuni nemetalice, fisuri în 
profunzimea metalului. Acest reper, 
ca și altele, stipuse defectoscopiei 
cu raze gama, pot fi trimise la pre
lucrare in fazele următoare, eli- 
minîndu-se pericolul de a de
veni rebut, uneori chiar la ul
tima operație. In felul acesta s-au 
realizat și se realizează importante 
economii de manoperă, și —lucrul

Ceramică
La 9 km depărtare de Rădăuți, pe 

drumul ce duce spre mînăstirea Su- 
cevița (vestită prin picturile sale mu
rale) se află comuna Marginea. Ea a 
ajuns cunoscută și peste hotare. Cărui 
fapt se datorește această faimă ?

Comuna este așezată la poalele 
munților și o parte din locuitorii ei 
lucrează în gospodăria colectivă, iar 
alții la pădure, în exploatările fores
tiere. Circa 30 de familii se ocupă 
aici; de generații, cu olăritul.
! Vasele lucrate de olarii din Margi
nea sînt ornamentate cu diferite mo
tive florale și geometrice, atit prin 
încrustare, cit și prin lustruire cu a- 
jutorul pietrelor de cremene. Specifi
cul vaselor de Marginea constă însă 
îh culoarea lor negricioasă, cu nuanțe 
îticepînd de la cenușiul sticlos, pînă 
la negrul închis. Culoarea neagră se 
realizează prin înăbușirea cuptorului 
la operația de ars.

Culoarea, forma și ornamentația pe 
care le-o dau iscusiții meșteșugari fac 
ca vasele din lut lucrate la Marginea 
să devină adevărate obiecte de artă. 
Istoricii și cercetătorii științifici le-au 
dat și denumirea de „Ceramică nea
gră de Marginea“.

In afară de comenzile ce se execu-

Se construiesc 
la timp magazine 
în noile cartiere?
(Urmare din pag. I-a) 

rul „Steagul roșu“ din Brașov s-au 
înălțat, în ultimii trei ani, vreo 3 000 
de apartamente. Deși încă din 1961 
se stabilise să se ridice aici un com
plex comercial, nici acum nu se știe 
pe șantier — nu are cunoștință nici 
chiar șeful șantierului — cînd va 
începe această construcție. Unii 
membri ai comitetului executiv 
al sfatului popular regional vorbesc 
evaziv despre această tărăgănare și, 
mai ales, despre cauzele ei : unele 
neînțelegeri în ce privește amplasa
rea etc. Finanțarea a fost deschisă, 
proiectele au primit avizarea încă 
anul trecut. în toamnă începuse 
amenajarea șantierului pentru con
struirea spațiilor comerciale și de 
deservire publică necesare. Dar totul 
a rămas ca atunci.

★
Ce concluzii se pot trage din cele 

de mai sus ? în primul rînd, că 
organele locale trebuie să aibă grijă 
încă din faza proiectării cartie
relor noi ca localurile desti
nate comerțului să se constru
iască în pas cu blocurile de locuințe, 
și uneori chiar înainte, pe măsura 
necesităților locale. După cum s-a 
mai anunțat, o recentă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri stabilește în 
această privință obligații precise. Este 
nevoie să fie revizuite neîntîrziat 
proiectele existente, întregite acolo 
unde spațiile comerciale au fost 
omise, verificate documentațiile. Cît 
despre proiectele care prevăd ase
menea clădiri, se cuvine ca ele 
să fie realizate în așa fel îneît eta
pele de lucru să nu despartă în 
timp construcția locuințelor de a-, 
ceea a magazinelor. Eventualele mo
dificări survenite pe parcurs în so
luțiile de sistematizare a unor zone 
de locuințe nu trebuie să afecteze 
raportul între construcția de blocuri 
și aceea de localuri comerciale. Sînt 
îndatoriri ce revin comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare, Mi
nisterului Comerțului Interior — 
chemate să îndrume îndeaproape 
desfășurarea lucrărilor și să exer
cite un control riguros în această 
privință, 

cel mai important — se asigură o 
calitate superioară pieselor turnate.

In cadrul laboratorului modem 
al uzinei s-au asigurat condiții op
time de lucru, instalații corespun
zătoare, precum și personalul de 
specialitate.

Deiectoscopia cu ajutorul ultra- 
sunetelor, alt procedeu modern, se 
folosește de asemenea la această 
uzină cit și la altele din Brașov — 
cum ar ii Uzinele de tractoare/ 
,,Rulmentul“ ș.a. — pe scară din ce 
în ce mai largă, la controlul piese
lor turnate, mai ales din oțel.

In scopul cunoașterii și extinde
rii experienței pozitive, la Uzinele 
„Steagul roșu’ s-au organizat dis
cuții cu specialiștii din alte uzine.

Constantin CĂPRARII

neagră

Ille Magopăț al lui Gheorghe, cel 
mai bătrîn meșteșugar olar din 

Marginea
tă pentru magazinele de artizanat din 
țară, mari cantități de ceramică nea
gră, lucrată de iscusiții meșteșugari 
ele aici, au fost expediate in Olanda, 
Elveția, Utiitmea Sovietică și în alte 
țări.

Nistor ȚUICU

Sesiune științifica studențeasca
La Institutul agronomic „Nicolae 

Bălcescu“ din București au început, 
luni după-amiază, lucrările sesiunii 
cercurilor științifice studențești. 
După cuvîntul de deschidere rostit 
de acad. Gherasim Constantinescu, 
prorector al Institutului, Dan Schio- 
pu, președintele Consiliului U.A.S, 
din institut, a prezentat darea de 
seamă asupra activității cercurilor

Campionatul feminin de baschetTriplu succes romînesc 
la „Crosul balcanic“

întrecerile celei de-a 9-a ediții a 
Crosului balcanic, desfășurate în 
împrejurimile localității iugoslave 
Vrnjacka Banja, au fost dominate 
de atleții romîni, care au repurtat 
o triplă victorie: primul loc în cla
samentul feminin pe țări, locul în- 
tîi în proba senioarelor (prin Flo- 
rica Grecescu) și în proba seniorilor 
(prin Andrei Barabaș).

Proba feminină, desfășurată pe o 
distanță de 2 000 m, a scos în evi
dență pregătirea bună a reprezen
tantelor R. P. Romîne, clasate pe 
primele 4 locuri. în finalul cursei, 
Florica Grecescu a sprintât irezisti
bil, întreeînd-o pe Elisabeta Teodo- 
rov. S-au clasat apoi Zegreanu- 
Micloș, Florentina Stancu, Z. Miro- 
vici (Iugoslavia) etc. In urma aces
tui succes, echipa feminină a țării 
noastre a ocupat locul întîi în cla
samentul pe țări. Au urmat Iugo
slavia, R. P. Bulgaria și Grecia. Cu 
un deosebit interes a fost așteptată 
întrecerea seniorilor pe distanța de 
10 000 m. Concurență au luat un 
start rapid. După 2 000 m au rămas 
la conducere doar trei alergători : 
Dalkîlic (Turcia), cîștigătorul de a- 
nul trecut, iugoslavul Cervan și re
prezentantul nostru Andrei Bara
baș. învingătorul a fost desemnat 
abia în apropierea liniei de sosire, 
unde Andrei Barabaș a forțat rit
mul, terminînd victorios cu timpul

INFOR
ÎNTOARCEREA DE LA GENEVA 

A TOVARĂȘULUI 
GOGU RÄDULESCU

Luni dimineață s-a întors în Ca
pitală, venind de la Geneva, vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, conducătorul dele
gației R. P. Romîne la Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, precum șl Victor loneS- 
cu, ministrul comerțului exterior, ■ 
Vasile Malinschi, președintele Băn
cii de Stat, Mircea Biți, director ge
neral al Direcției Centrale de Statis
tică, și Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, director adjunct al institu
tului de cercetări economice, 
membri ai delegației. La sosire, în 
Gara de Nord au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Gaston Mârin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihai Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
membri ai conducerii unor ministere

Cursuri Se perfecționare pentru cadrele medii sanitare
Ministerul Sănătății și Prevederi

lor Sociale a inițiat cursuri de per
fecționare pentru cadrele medii sa
nitare care se specializează în do
meniul statisticii medicale. Alte 
cursuri au fost organizate la Bucu
rești, pe lîngă școala tehnică sani
tară, pe probleme de anestezie, rea
nimare și transfuzie, dietetică in
fantilă. La acestea au participat, de 
asemenea, asistentele medicale și 
surorile șefe de la spitalele din Ca
pitală și administratorii școlilor sa
nitare și speciale ale ministerului.

NICOLAE GORNISKI
La 11 aprilie, după o grea sufe

rință, a încetat din viață tov. Nico
lae Gorniski, vechi militant al miș
cării muncitorești din țara noastră.

Născut la 21 septembrie 1900, încă 
din tinerețe, ca muncitor tipograf, a 
intrat în mișcarea muncitorească. 
Devenind în 1921 membru al Parti
dului Comunist din Romînia, și-a 
pus întreaga lui viață în slujba 
cauzei clasei muncitoare, a socialis
mului.

în ultimii ani a muncit cu perse
verență și devotament în colectivul 
redacțional al Editurii Politice.

Pentru activitatea sa a fost dis-

Funeraliile acad.
Luni au avut loc funeraliile aca

demicianului profesor Alexandru 
Ghika. La mitingul de doliu, care 
s-a ținut la sediul Institutului de is
torie, unde a fost depus corpul de
functului, au luat parte numeroși 
oameni de știință și cultură, profe
sori și studenți, foști elevi și colabo
ratori ai celui dispărut.

La catafalcul defunctului au luat 
cuvîntul acad. Șerban Țițeica, din 

științifice studențești. S-a trecut 
apoi la dezbaterea pe secții a celor 
peste 70 de lucrări pregătite în 
cercuri. Elaborate cu sprijinul ca
drelor didactice de specialitate, ele 
abordează probleme de agricultură, 
hortiviticultură, zootehnie și medi
cină veterinară. Lucrările sesiunii 
cercurilor științifice studențești se 
încheie la 15 aprilie.

(Agerpres)

Florica Andrei
Grecescu Barabaș

de 30'25"8/10. în urma lui au sosit 
Dalkîlic, Cervan (Iugoslavia), Vazici 
(Iugoslavia), Lupu (R.P.R.), Vamoș 
(R.P.R.) etc. Pe echipe a cîștigat for
mația Iugoslaviei.

Probele rezervate juniorilor au 
revenit lui Mehmet Ay (Turcia) la 
masculin, care a parcurs 4 000 m în 
12'21"2/10, și Verei Nicolici (Iugo
slavia) la feminin, în 3'02”2/10 pe 
distanța de 1 000 m. (Agerpres)

M A T I I
»

și Camerei de Comerț și ai altor in
stituții centrale economice. Delega
ția R. P. Romîne la lucrările confe
rinței de la Geneva este acum con
dusă de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, loc
țiitor al șefului delegației.

★
Vukașin MiCiunovici, directorul 

Agenției iugoslave de presă Taniug, 
a făcut zilele acestea o scurtă vizită 
în țara noastră, la invitația Agen
ției romîne de presă Agerpres. An
drei Vela, director general al Ager
pres, și Vukașin Miciunovici au 
semnat un acord de colaborare între 
cele două agenții.

Cu prilejul vizitei directorului a- 
genției Taniug, Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în R.P. 
Romînă, a oferit luni seara Un coc
teil,

★
Luni seara a plecat spre Sofia 

acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei, conducătorul delegației 
Academiei R. P. Romîne, care va 
participa la Consfătuirea reprezen
tanților academiilor de științe din 
țările Socialiste Ce se va desfășura 
in capitala R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Surorile și asistentele de ergotera
pie au luat parte la cursurile de 
specialitate care s-au desfășurat la 
spitalul din Gura Ocniței. Astfel de 
Cursuri de perfecționare cu o du
rată dé 2—3 luni urmează să se or
ganizeze în continuare în speciali
tățile de nutriție, dietoterapie, a- 
nëstezie și reanimare, la care vor 
participa asistentele medicale din 
toate regiunile țării. Tot în acest 
an vor mai fi inițiate la locul de 
munca, cursuri pe diferite teme 
pentru alte cadre medii sanitare din 
țară. (Agerpres) 

tins cu ordine și medalii ale Repu
blicii Populare Romîne.

Amintirea lui va rămîne neștearsă 
în memoria celor care l-au cunos
cut.

Un grup de tovarăși
★

Corpul defunctului se află depus 
în sala Clubului Salariaților Radio- 
televiziunii din str. Nufărului nr. .27 
(colț cu str. Spiru Haret). Accesul 
publicülüi este permis marți, 14 a- 
prilie a.c., între orele 9—12. Incine
rarea va avea loc la crematoriul 
„Cenușa“; la orele 13.

Alexandru Ghika
partea prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, acad. Miron Nicolescu, din 
partea Institutului de matematică, 
acad. Nicolae Teodorescu din partea 
Universității București, acad. Gr. 
Moisil, din partea Societății de știin
țe matematice, conf. Cabiria An- 
drean de la Facultatea de matemati
că, cercetătorul Aristide Deleanu de 
la Institutul de matematică și stu
dentul Miron Vasile Nicolescu de la 
Facultatea de matematică. Subliniind 
greaua pierdere pe care știința ma
tematică romînească și învățămîntul 
nostru superior o suferă prin înce
tarea din viață a eminentului om de 
știință și profesor Alexandru Ghika, 
vorbitorii au evoCat momente din 
viața și activitatea științifică a de
functului — a cărui operă este o- 
glindită în peste 130 de lucrări de 
specialitate, apreciate atît în țară cît 
și peste hotare, înaltele sale calități 
morale și devotamentul cu care a 
muncit pentru pregătirea a nume
roase promoții de matematicieni. 
Cortegiul funerar s-a îndreptat apoi 
spre biserica Ghika Tei, unde a avut 
loc înhumarea.

(Agerpres)

Primele partide 
ale turneului final

De ieri, sala Floreasca găzduiește par
tidele turneului final al campionatului 
republican feminin de baschet. In lupta, 
pentru ciștigarea campionatului participă 
patru formajii și anume : Rapid, Știința, 
Voința (toate din Capitală) și Mureșul 
Tg. Mureș. Primele partide s-au încheiat 
cu victoria principalelor pretendente la 
titlu. Știința a întrecut cu 64—50 
(33—21) pe Voința, iar rapidistele au 
învins cu 62—47 (31—20) pe Mureșul. 
Astăzi, de la ora 18, în aceeași sală se 
vor disputa, în ordine, meciurile Mure
șul—Știința și Rapid—Voința.

Actualitatea
BOX. — Echipele selecționate ale 

cluburilor bucureștene Steaua și Me
talul se întîlnesc joi seara în sala 
Floreasca (cu începere de la ora 19) 
într-o gală amicală. Iată cîteva par
tide din programul inițial stabilit : 
Anghel—Olteanu, Constantin—-Ma- 
covei, Stăncuț—Minea, Baciu—Du
mitrescu etc.

VOLEI. — învingînd cu 3—2 pe 
C.P.B., echipa feminină Rapid Bucu
rești este virtuală cîștigătoare a 
competiției dotate cu „Cupa R. P. 
Romîne". în celelalte partide ale ul
timei etape s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Știința Cluj — 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Știința Bucu
rești — Farul Constanța 2—3; Dl-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„ALEGERILE BRITANICE 
vor avea loc în toamnă"

Cu privire la hotărîrea guvernului en
glez de a fixa alegerile generale pentru 
luna octombrie, ziarul „LE MONDE" 
scrie, printre altele :

Primul ministru a întrebat In. mod in
dividual p.e miniștrii săi care, In proporție 
de șase là patru, s-au pronunțat pentru 
amînarea alegerilor pînă la toamnă. Sir 
Alec a cedat presiunii exercitate de ma
joritatea miniștrilor săi și mai ales de sta
tul major al partidului conservator care, 
bazat pe date statistice, l-a convins că 
fixarea alegerilor la o dată apropiată ar 
însemna o înfrîngere sigură, în timp ce 
pînă în octombrie guvernul ar putea spe
ra să recîștige terenul pierdut. Prima 
parte a acestei afirmații pare neîndoiel
nică. Un sondaj al opiniei publice apărut 
joia trecută în ziarul „Daily Mail” a scos 
în evidenfă faptul ca procentul avansului 
laburist a trecut în ultimele două săptă- 
mîni de la 7,6 la 9,9 la sută. Alte sondaje 
interesante au confirmat de asemenea

un coif de lume lăsat uitării

Revista americană „THE SATURDAY E- 
VENING POST" publică un amplu articol 
despre situația din arhipelagul de. insule 
cunoscute sub numele de Micronesia. Pu
blicăm pasajele mai caracteristice din 
acest articol :

Koror esfe o insulă minusculă. Majo
ritatea americanilor nici nu știu de exis
tența ei. Și totuși, Koror și alte 2 140 
insule tropicale reprezintă cea mai vastă 
regiune colonială existentă astăzi în lume, 
Puterea colonială care administrează a- 
ceasfă vastă regiune oceanică, egală cu 
aproximativ întinderea continentală a 
Statelor Unite, sînt S.U.A. ...Ca adminis
trator al tutelei O.N.U., S.U.A. nu au reu
șit să-și îndeplinească obligațiile asumate 
prin tratat. Noi am rămas nepăsători, 
privind cum această regiune decade, 
fransformîndu-se într-o pustietate da case 
ruinate, șosele stricate, spitale inadec
vate și școli neglijate.

Koror face parle din insulele Palau din 
grupul Micronesia, considerat ca un pa
radis al lagunelor adînci cu apă albastră, 
cu păduri pline de plante agățătoare, cu 
țărmuri strălucitoare, cu copii rîzăfori.

.Pe la mijlocul deceniului al patrulea ja
ponezii au colonizat în mod masiv a- 
ceastă regiune, construind fabrici de za
hăr și centre de culturi de perle, mine, 
cherhanale și un comerț activ de copra. 
Insulele principale, centre comerciale 
pline de freamăt, au devenit în mod trep
tat moderne în felul lor de viață. Apoi a 
venit războiul. Japonezii au fost respinși, 
dar scoaterea apărătorilor din fortărețele 
lor a necesitat distrugeri masive pe toate 
insulele. Bombardamente, firuri navale 
și de artilerie terestră au transformat ora
șele și satele în ruină. Micronesienii, 
care au fost supuși colonizărilor, suc
cesive de către spanioli și germani, 
s-au trezit a fi gazdele americani
lor. Micronesia nu s-a refăcut nicio
dată. Există adevărul neplăcut că Sfafele
Unite nu au făcut aproape nimic pentru 
a repara pagubele celui de-al doilea 
război mondial. Scheletele ruginite ale 
vaselor de debarcare blochează porturile 
și desfigurează țărmurile. Pe insula Yap, 
avioane de luptă zac în bucăți de-a lun
gul aerodromului. în multe locuri, ferme 
fertile nu pot fi predate proprietarilor lor 
deoarece muniție neexplodafă, grenade 
de mînă și proiectile de mortiere sînt 
aruncate pretutindeni. Pe insula Saipan, 
doi tehnicieni singurateci ai marinei

DUMINICA DIMINEAȚA 
PE STADIONUL REPUBLICII 

Gală internațională 

de box

Mîine este așteptată să sosească 
în Capitală echipa selecționată de 
box a R.P.D. Coreene. Pugiliștii oas
peți vor întîlni duminică dimineața, 
de la ora 10, pe stadionul Republi
cii, echipa olimpică a R.P. Romîne. 
Formația țârii noastre cuprinde pe 
C. Ciucă, N. Puiu, C. Buzuliuc, FI. Pă- 
trașcu, I. Mihalik, C. Niculescu, H. 
Loew, I. Monea, M. Nicolau și M. 
Ghiorghioni. După meciul de la 
București boxerii coreeni vor susține 
marți, 21 aprilie, la Clu), o gală cu 
selecționata secundă a țării noastre.

pe scurt
namo—Progresul 3—1. La masculin 
au cîștigat echipele gazdă : Știința 
Galați — Tractorul Brașov 3—1 ; 
Rapid București — Știința Timi
șoara 3—1 ; Dinamo București — 
Petrolul 3—1 ; Steaua — Știința 
Cluj 3—2 ; Progresul București — 
Farul 3—1..

FOTBAL. — După 17 etape în 
clasamentele campionatului de fotbal 
al echipelor de categoria B conduc 
Poiana Cîmpina (seria I) și Minerul 
Baia Mare (seria a Il-a). In catego
ria C, liderele clasamentelor după 
15 etape sînt : Laminorul Brăila 
(seria est), Vagonul Arad (seria 
vest), C.F.R. Roșiori (seria sud) și 
Recolta Carei (seria nord). 

menținerea avansului laburist, redus întru- 
cîtva în comparație cu situația din toam
na anului trecut, dar suficient pentru a 
asigura laburiștilor o majoritate netă în 
Camera Comunelor.

Foarte recent în ziarul „Times" au a- 
părut trei articole sub semnătura anonimă 
„Un conservator”, care acum sînt atri
buite unui grup de patru parlamentari 
influenți (Powell, Birch, Maude și Jones). 
Ele au făcut senzație prin virulența atacu
rilor lansate împotriva bazelor înseși ale 
politicii guvernamentale.

Oare situația va fi mai favorabilă con
servatorilor în toamnă decîf In primăva
ră ? Milifanfii partidului speră lucrul a- 
cesta.i. Strategii conservatori consideră că 
Alec Douglas-Home are nevoie de o pe
rioadă mai lungă pentru a se impune în 
țară. Ei scot în evidență faptul că în re
giunile recent vizitate de primul minis
tru, poziția electorală a conservatorilor 
s-a îmbunătățit cu 15 la sută. în sfîrșit, 
conferința Commonwealth-ului, prevăzută 
pentru luna iulie, ar putea determina pe 
unii alegători șovăielnici să sprijine gu
vernul.

Opoziția laburistă se pregătește să In
voce interesul național pentru a critica 

militare se străduiesc să demineze 
o regiune atît de vastă, îneîf le-ar trebui 
jumătate de secol pentru a-și termina 
treaba, la actualul ritm de lucru.

Statele Unite se află în Micronesia de 
aproape 20 de ani. Comandanți militari 
și navali au început să administreze re
giunea cucerită chiar înainte ca războiul 
din Pacific să se fi terminat, în 1945. 
Deoarece din punct de vedere geografic, 
Micronesia reprezintă o mare valoare 
strategică, Statele Unite manifestă rezervă 
să cedeze o regiune pe care au cîștigat-o. 
Statele Unite au aranjat să mențină Mi
cronesia sub controlul lor sub formă de 
tutelă din partea O.N.U. In conformitate 
cu clauzele Tratatului din 1947, S.U.A. 
și-au luat angajamentul să orienteze lo
cuitorii insulei spre autoguvernare și in
dependență economică. O misiune a 
O.N.U. a constatat „o considerabilă 
nemulțumire" în rîndurile celor 81 000 de 
micronesieni aflați sub protecția S.U.A... 
W. Goding, recent numitul înalt comisar 
al S.U.A., vizitînd insula Toi s-a înfundai 
într-un teren mlăștinos care reprezenta 
de fapt singura șosea spre ceea ce tre
cea drept o școală. „Era o clădire în 
ruină, fără ferestre, cu o pardosea mur
dară și cu un tavan de tablă crăpat" — 
și-a reamintit- el. Imi- venea să plîng";

Insulele Kwajalein, Eniwefok și Bikini 
au rămas terenuri de experiență, pentru 
proiectilele teleghidate și armele nu
cleare ale S.U.A. Saipan a devenif o im
portantă bază de Instruire pentru C.I.A. 
Cu excepția acestor instalații militare, 
cea mai mare parte a Micronesiei a fost 
lăsată în mod virtual în voia soartei.

Cînd o misiune de supraveghere a 
Casei Albe, formată din 9 membri, a vi
zitat Micronesia în vara trecută, ea a gă
sit pretutindeni rezultatele triste ale a- 
nilor îndelungați de nepăsare. Instalații
le de apă de la Koror, care tratează și 
pompează afîta apă cît există — în spe
cial spre locuințele americanilor și spre 
instalațiile publice — se afundă în tere
nul deluros în care japonezii le-au con
struit cu 30 de ani în urmă.

„Intr-o bună zi, aceste instalații se vor

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C. A. E, R.
PENTRU PROBLEMELE VALUTÂR-FINÂNÈI ARE

BERLIN 13 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc ședința Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru problemele 
valutar-financiare.

La ședință au participat delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Romî- 
niei, Ungariei și Uniunii Sovietice, 
în calitate de observatori, la ședin
ță au asistat reprezentanți ai R. P. 
Chineze, R.P.D. Coreene, Republicii

Nicolae Herlea
din nou la Scala din Milano

MILANO 13 (Agerpres). — în sea
ra zilei de 12 aprilie a.c., cu ocazia 
deschiderii Tîrgului Internațional 
de la Milano, la care participă 51 
de țări, printre care și R. P. Romînă, 
a avut loc la Opera Scala din Mi
lano un spectacol de gală cu opera 
„Don Carlos“, în care a cîntat ba
ritonul Nicolae Herlea.

„PENTRU CURAJ“
Băiețelul Jardemgali Beghisov din 

Kazahstan, în vîrstă de 14 ani, a 
fost decorat de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu medalia „Pen
tru curaj“. El a făcut parte dintre 
pasagerii avionului „A.N.-2“, care 
zbura la o mică înălțime. Avionul a 
fost surprins în timpul zborului de 
o furtună care nu i-a mai permis 
să ia legătura cu cel mai apropiat 
aerodrom. Comandantul a încercat 
o aterizare care însă nu a fost reu
șită. După ce avionul s-a lovit de 
pămînt, primul care și-a venit în 
simțire a fost Beghisov. El l-a scos 
pe comandant din. cabina distrusă și 
a dat ajutor călătorilor. Apoi a aler
gat pînă în satul cej mai apropiat, 
de unde au sosit ajutoare.

această hotărtre care pare a nu le fi favo
rabilă. Ea reprezintă pentru laburiști noi 
eforturi epuizanta atît din partea condu
cătorilor, cît șl a finanțelor partidului.

She îfetv îjfork
Intr-un articol consacrat aceleiași pro

bleme, ziarul „NEW YORK TIMES" seriei
Cu începere din 1911, cînd termenul de 

funcționare a parlamentului a fost redus 
de la 7 la 5 ani, nici un guvern englez 
n-a așteptat terminarea acestei perioade. 
Luînd această hotărîre, Alec Douglas 
Home n-a schimbat regulamentele, ci nu
mai metoda activității politice. Înaintea 
lui, șefii guvernelor au considerat întot
deauna că este prea riscant să continue 
activitatea guvernului pînă la sfîrșitul le
gislației. Ei raționau că în acest caz gu
vernul s-ar găsi la cheremul evenimente
lor și că opoziția și-ar putea concentra 
atacurile, cunoscînd dinainte data aproxi
mativă a alegerilor.

Sondajele făcute în opinia publică ara
tă că parfidul laburist este în frunte cu 
aproape 10 puncte. Majoritatea miniștri
lor conservatori, consultați de primul mi
nistru, înainte ca acesta să fi luat hotărî- 
rea, au fost da părere că avantajul labu
rist nu poate fi lichidat pînă în iunie, dar 
el ar putea prea bine să nu mai exista 
în octombrie.

prăbuși — a declarat Jim Murray, su
praveghetorul american — și acest lu
cru nu va mai dura multă vreme", a spus 
el arăfînd spre crăpăturile din rezervoa
rele de purificare a apei.

Administrația teritoriului aflat sub tu
telă este la Saipan, în insulele Mariane, 
pe coasta unui deal deasupra locului 
unde se afla Garapan. înainte de război, 
Garapan era un oraș activ cu 25 000 de 
locuitori,' cu magazine universale și case 
moderne care se aliniau de-a lungul u- 
nor străzi pavate, pline de automobile. 
Distrus aproape cu fotul de asaltul ame
rican, Garapan este format astăzi doar 
din cîteva barăci nevopsife. In mijlocul 
unei jungle dese care s-a întins pe locul 
vechiului oraș, se văd ruinele unei închi
sori. Nici o altă construcție nu mai este 
în picioare,

Micronesienii sînt plini de ardoare pen
tru învăfămînt, dîndu-și seama că aceasta 
reprezintă cheia viitorului lor. Profesorii 
locali au făcui timp de ani de zile tot ce 
le-a stat în putință, fără ajutorul oficiali
tăților S.U.A. Noi localuri de școală, spi
tale și canalizări, deși li se simte în mod 
acut lipsa, reprezintă doar paliative 
și nu remedii pentru marile pro
bleme ale teritoriului. Cei 81 000 de lo
cuitori vorbesc în 9 limbi și sînt răspîn- 
diți pe 96 de grupuri de insule cu o su
prafață totală de numai 700 mile pătrate.

Uluitorul amestec de vechi și modern 
variază cu mărimea, moștenirea și locul 
unde se află situată comunitatea respecti
vă. Pretutindeni se manifestă însă, o do
rință înfocată pentru o dezvoltare mai 
rapidă. Dar după părerea unei oficiali
tăți Micronesia este o „grădină zoologică 
antropologică" care trebuie păstrată cu 
grijă ca un exemplu al „fericirii" indi
gene...

Micronesienii nu erau nici atît de feri
ciți, nici atît de primitivi pe cît presupu
neau avocații teoriei în favoarea „grădi
nii zoologice". „Cînd eram copil la Ko
ror, a declarat David Ramarui, bare a reu
șit să urmezo colegiul în Hawai și apoi 
s-a înapoiat în insulă pentru a contribui 
la educarea poporului său, clasa noastră 
era invitată la stațiunea de radio pentru a 
cînta în cadrul programelor de emisiune. 
Am crescut în condiții moderne. Este un 
nonsens să se aștepte de la noi să ne îna
poiem în trecut, trăind în colibe acoperite 
cu paie și pierzîndu-ne timpul vegetînd 
sub cocotieri".

Cuba și R. D. Vietnam. Au asistat, 
de asemenea, reprezentanți ai Băn
cii internaționale de colaborare eco
nomică.

Ședința comisiei a fost consacrată 
discutării problemelor privind per
fecționarea continuă a sistemului 
decontărilor dintre țările participan
te la C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină unani
mitate și colaborare frățească.

Au fost prezenți la spectacol pre
ședintele Republicii Italiene, Anto
nio Segni, diferite personalități ita
liene, ambasadori, miniștri și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au asistat, de asemenea, ministrul 
R. P. Romîne la Roma, Mihai Ma
rin, și membri ai ambasadei. Spec
tacolul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

Cutremur depămint la Belgrad
La 13 aprilie, ora 9,30 (ora locală), 

la Belgrad a fost înregistrat un cu
tremur de pămînt. Mulți dintre lo
cuitorii orașului au părăsit locuin
țele, ieșind pe străzi. Cutremurul a 
fost simțit, de asemenea, în multe 
orașe ale Serbiei, Bosniei și Croației. 
Cîteva clădiri au fost deteriorate. 
Institutul seismic al Serbiei a comu
nicat că epicentrul cutremurului s-a 
aflat în regiunea cuprinsă între ora
șele Dervent, Slavonski-Brod și Vu- 
ceak, aproximativ la 200 Icni nord- 
vest de Belgrad. Forța cutremurului 
în epicentru a fost de aproximativ 
8 grade.



S C î N T E I APag. 4 Nr. 6227

Discuții generale în comisii

LA CONFERINȚA PENTRU COMERȚ
Si DEZVOLTARE

?

GENEVA 13 Trimisul special A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
Lucrările Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva au intrat luni în cea de-a 
4-a săptămînă. Cele cinci comisii 
de lucru ale conferinței au ținut 
pînă acum 58 de ședințe. In comisii
le I și II, în care se discută proble
me referitoare la comerțul cu pro
dusele de bază și respectiv cu pro
duse finite și semifinite, s-au tèrmi- 
nat discuțiile generale, iar în cele
lalte trei comisii, acestea se apropie 
de sfîrșit.

în ședința de luni dimineață a co
misiei I s-au purtat discuții asu
pra programului de măsuri și ac
țiuni în vederea eliminării obstaco
lelor create de tarifele vamale și de 
diferite practici discriminatorii în 
calea exporturilor de produse de 
bază ale țărilor în curs de dezvol
tare. Au luat cuvîntul delegații Fi- 
lipinelor, Libanului și Nepalului. 
Ei au declarat că tratamentul pre
ferențial de care se bucură în pre
zent unele țări în curs de dezvol
tare din partea unor state dezvol
tate din punct de vedere industrial 
trebuie să fie lărgit în așa fel ca 
să se refere la toate țările în curs 
de dezvoltare și să fie abordat de 
către toate țările dezvoltate. S-a

Un interviu 
al senatorului Fulbright

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat duminică 
lui Emanuel Celley, membru demo
crat al Camerei Reprezentanților, 
senatorul William Fulbright, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, a propus, po
trivit agenției U.P.I., ca Statele Uni
te să adopte politica recunoașterii 
„de facto“ a anumitor guverne. El a 
arătat că Statele Unite trebuie să-și 
întemeieze politica de recunoaștere 
nu pe principiul dacă ele sînt sau 
nu de acord cu un anumit guvern, 
ci pe faptul dacă acest guvern con
trolează în mod efectiv teritoriul 
țării respective. Senatorul și-a ex
primat părerea că admiterea în 
O.N.U. trebuie determinată pe o altă 
bază decît cea de la care se pornește 
în cazul recunoașterii.

Fulbright a făcut cunoscut încă o 
dată punctul său de vedere că Cuba 
nu constituie o primejdie pentru 
S.U.A. Recunoscînd că încercarea de 
boicot economic împotriva Cubei 
a dat greș pentru că S.U.A. nu au 
putut determina pe mulți dintre 
aliații lor să li se alăture și că nu 
merită riscată o înrăutățire gravă a 
relațiilor S.U.A. cu aliații prin con
tinuarea insistențelor în această pri
vință, senatorul a afirmat însă că 
boicotul comercial al S.U.A. împo
triva Cubei nu ar trebui încetat.

CU DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ I JAPONIA
Zilele trecute s-a înapoiat în pa

trie delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne care, la invita
ția Camerei Reprezentanților a Die
tei japoneze a făcut o vizită oficială 
în Japonia. Aceasta, ca și vizita 
făcută în septembrie anul trecut de 
o delegație a Dietei japoneze în 
țara noastră, și-a dovedit din plin 
utilitatea pentru promovarea și dez
voltarea bunelor relații dintre po
poarele romîn și japonez, dintre cele 
două țări, în spiritul politicii de 
coexistență pașnică.

Am sosit în Japonia în ziua de 25 
martie, după un zbor interesant, 
cu escală în Alaska, deasupra unor 
zone polare, timp în care, datorită 
rutei urmate și vitezei avionului, 
soarele nu ne-a părăsit de la deco
larea din Paris și pînă la destina
ție. Aici, începînd cu primirea cor
dială ce ni s-a făcut pe aeroportul 
Haneda din Tokio și pînă la termi
narea vizitei noastre de 9 zile, am 
simțit în permanență atenția preve
nitoare cu care ne-au înconjurat 
reprezentanții de frunte ai Dietei 
japoneze, ai autorităților centrale și 
locale, simpatia și ospitalitatea oa
menilor japonezi pe care am avut 
prilejul să-i cunoaștem.

Impresiile noastre au început să 
se contureze din primele ore în 
care am descins la Tokio — oraș cu 
peste 10 milioane locuitori, plin de 
viață, cu un tumult neîntrerupt al 
străzilor, cu centrul dominat de edi
ficii impunătoare, cu mari întreprin. 
deri comerciale și industriale, cu 
numeroasele și importantele sale 
instituții științifice și culturale. 
Acum, în legătură cu apropierea O- 
limpiadei, atmosfera plină de frea
măt a orașului e și mai pregnantă, 
datorită construcțiilor noi ce se ter
mină în ritm susținut — autostrăzi, 
linii suplimentare de metro, șosele 
suspendate, hoteluri ultramoderne, 
baze sportive etc.

Am văzut în cursul călătoriei 
noastre prin Japonia peisaje de 
o rară frumusețe, între care exce
lează mărețul Fujiyama, munte de 

subliniat, de asemenea, că țările 
dezvoltate trebuie să adopte măsuri 
sistematice în vederea stimulării 
consumului de produse de bază.

în comisia a Il-a s-a discutat luni 
subpunctul referitor la măsurile ce 
trebuie luate în vederea diversifi
cării și extinderii exporturilor de 
produse finite și semifinite ale ță
rilor în curs de dezvoltare, pentru a 
contribui la creșterea ponderii aces
tor țări în comerțul mondial. Au 
luat cuvîntul delegații F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură) Japo
niei, R.A.U., Guineei, Malayei, Nige
riei, Boliviei și Ghanei. Delegatul 
F.A.O. a declarat că în prezent exis
tă posibilități pentru sporirea ex
porturilor de produse agricole și fo
restiere prelucrate din țările în curs 
de dezvoltare, însă pentru aceasta 
este necesară eliminarea taxelor va
male discriminatorii. Reprezentantul 
Japoniei s-a pronunțat pentru o po
litică mai suplă din partea țărilor 
dezvoltate în vederea creării de noi 
debușee pentru țările în curs de 
dezvoltare. Delegatul R.A.U. a sus
ținut la rîndul său ideea compensă
rii livrărilor de echipament prin ex
portul de diferite produse ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Discuțiile generale de luni, în cea 
de-a IlI-a comisie, s-au referit la 
problema compensațiilor, la finan
țarea destinată lărgirii comerțu
lui industrial. Toți vorbitorii — Co
lumbia, Camerun, R. P. Polonă, Si
ria, Spania, U.R.S.S. — au subliniat 
înrăutățirea raportului de schimb în 
defavoarea statelor în curs de dez
voltare, relevînd totodată necesita
tea compensării.

Și în comisia a IV-a au continuat 
luni discuțiile generale. Ele au re
levat necesitatea creării unei orga
nizații internaționale de comerț sau 
a permanentizării conferinței, ca 
mecanism de lucru în sistemul 
O.N.U.

Comisiile își vor continua lucră
rile marți.

Colonialiștii portughezi încearcă să-și mențină cu orice preț pozițiile 
din Angola, amenințate de ofensiva forțelor patriotice de eliberare. 
Fotografia de mai sus, publicată de săptăminalul englez „Tribune", în

fățișează un sat din nordul Angolei pustiit de Jandarmii portughezi.

Acad. Ștefan S. NICOLAU 
vicepreședinte 

al Marii Adunări Naționale

origine vulcanică, ale cărui culmi 
înzăpezite se văd de departe, ca și 
frumuseți făurite de mîna omului ; 
am admirat renumite monumente 
istorice, opere de artă datînd din 
vremuri străvechi și altele realizate 
în zilele noastre ; am vizitat impor
tante întreprinderi industriale, am 
parcurs în goana mașinii sau a tre
nului autostrăzi largi, moderne, 
drumuri și tuneluri săpate în 
stînci, a căror amenajare a cerut 
mari eforturi și multă iscusință. 
Toate acestea ilustrează remarcabi
lele însușiri ale poporului japonez, 
talentul și hărnicia sa.

In cursul călătoriei prin Japonia 
am putut constata, de asemenea, că 
acest înzestrat popor nutrește năzu
ințe de pace, dorința de a avea re
lații prietenești cu celelalte popoare.

O impresie deosebită ne-a lăsat 
orașul Osaka, vast și puternic cen
tru industrial ale cărui numeroase 
coșuri de uzină se zăresc din de
părtare, cu mult înainte de a pă
trunde în oraș. Acolo, vizitînd șan
tierul de construcții navale „Saku- 
rajima“, al firmei „Hitachi Zosen“, 
am avut plăcerea să pășim la bor
dul navei-trauler „Galați", constru
ită de această întreprindere, și să ne 
întîlnim cu echipajul romînesc al 
navei. Cele văzute la Osaka, precum 
și în întreprinderile industriale din 
alte orașe, cum ar fi combinatul si
derurgic „Chiba“ cu o producție a- 
nuală de 4 milioane tone oțel și uzi
na de aparate fotografice „Canon" 
din Tokio, sau rafinăriile petroliere 
din Yokohama, ne-au confirmat pă
rerea despre înaltul nivel tehnic al 
industriei japoneze.

Dacă Osaka este denumită — și 
pe drept cuvînt — „inima industri
ală a țării“, orașul Kyoto, fostă ca
pitală a Japoniei timp de 1 000 de 
ani, impresionează mai ales prin 
monumentele sale arhitectonice —

Rezultatele alegerilor 
municipale din Anglia

LONDRA 13 (Agerpres). — Alege
rile municipale, care s-au desfășurat 
în tot cursul săptămînii trecute în 
53 de comitate ale Angliei, s-au în
cheiat sîmbătă seara. După cum 
transmite agenția France Presse, nu
mărătoarea voturilor în 52 de comi
tate a dat din nou cîștig de cauză 
laburiștilor, care au obținut cu 168 
de locuri mai mult decît la alegerile 
trecute. Această victorie a laburiști
lor urmează celei de la alegerile 
pentru Consiliul municipal al Marii 
Londre unde, după cum se știe, ei 
au obținut 64 de mandate în timp 
ce conservatorii numai 36. Agenția 
Reuter adaugă că în alegerile din 
comitatele Angliei conservatorii au 
pierdut 61 de locuri, independenții 
84, liberalii 2, iar naționaliștii din 
Welsh două locuri.

Referindu-se la rezultatele acestor 
alegeri, ziarul conservator „Sunday 
Times“ recunoaște că un observator 
neutru ar putea ajunge la concluzia 
că în prezent conservatorii au puține 
șanse de a cuceri victoria în alege
rile generale din octombrie. Există, 
scrie ziarul, un număr de indicații 
care dovedesc că publicul și-a fă
cut o anumită opinie și că există 
puține șanse să și-o schimbe.

DECLARAȚIILE 
LUI JOHN GOLLAN

LONDRA 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting electoral care 
a avut loc la 12 aprilie la Leeds, 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, a chemat pe partizanii păcii 
din Anglia să-și intensifice lupta 
pentru dezarmare, pentru coexisten
tă pașnică și pentru întărirea soli
darității cu popoarele coloniale. Vor
bitorul a subliniat că cele peste 
92 000 voturi acordate comuniștilor 
în timpul alegerilor care au avut loc 
în consiliul Marii Londre demon
strează că în țară se bucură de un 
sprijin tot mai mare cererile privind 
schimbarea politicii și nu numai 
schimbarea guvernului.

vechi temple, castele și case isto- ' 
rice — prin muzeele sale care cu
prind opere de o mare valoare — 
artă preistorică, picturi vechi, cele
bre, sculpturi impresionante etc. — 
prin grădinile sale deosebit de fru
moase, structurate adesea de mari 
artiști și în care tocmai începuseră 
să înflorească cireșii.

In timpul vizitei în Japonia, dele
gația noastră a avut prilejul să în- 
tîlnească înalte personalități ale 
vieții de stat din această țară, cu 
care a avut convorbiri cordiale. 
La două zile după sosirea la Tokio, ea 
a fost primită în audiență de împă
ratul Japoniei, Hirohito. Delegația 
a transmis împăratului Japoniei, 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de sănătate și 
de prosperitate pentru poporul ja
ponez, arătînd în același timp că, 
scopul vizitei noastre este strîngerea 
legăturilor între poporul romîn și 
poporul japonez. împăratul Japoniei 
a mulțumit pentru mesajul primit și 
a rugat pe conducătorul delegației să 
transmită președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne și poporu
lui romîn aceleași bune urări de să
nătate și prosperitate.

Delegația Marii Adunări Națio
nale a fost primită, de asemenea, 
de premierul japonez Hayato Ikeda, 
de ministrul afacerilor externe 
Masayoshi Ohira și de personalită
țile de frunte ale Dietei japoneze — 
dr. Naka Funada, președintele Ca
merei reprezentanților, și Yuzo Shi- 
gemune, președintele Camerei con
silierilor. în convorbirile prile
juite de aceste întîlniri a fost 
relevată dorința ambelor părți 
ca relațiile reciproc avantajoa
se dintre R. P. Romînă și Ja
ponia să se dezvolte continuu. 
Primul ministru al Japoniei a 
ținut să remarce că dezvoltarea 
economică a celor două țări permite 
lărgirea schimburilor comerciale 
dintre ele. La rîndul său, președin
tele Camerei reprezentanților a ex
primat dorința sinceră a părții japo-

La Amsterdam, în timpul unei recente demonstrații împotriva înarmării 
atomice.

SARCINILE FORJEI
Memorandumul prezentat

NEW YORK 13 (Agerpres). — La 
13 aprilie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a dat publicității 
memorandumul adresat guvernelor 
Angliei, Greciei, Turciei și Cipru
lui, precum și guvernelor care au 
consimțit să participe la crearea for
ței O.N.U. Acest document, care de
finește sarcinile forței O.N.U. în 
Cipru, confirmă că U Thant a ce
rut Greciei și Turciei să includă tru
pele lor aflate în Cipru în cadrul 
forței O.N.U. Memorandumul defi
nește totodată obligațiile membrilor 
forței O.N.U. în Cipru. Potrivit a- 
cestor obligații, întregul personal al 
forței O.N.U. trebuie să se abțină de 
la orice exprimare în mod public a 
părerilor privind problemele politi
ce ale Ciprului și să păstreze o ati
tudine complet imparțială atît față 
de membrii, comunității cipriote 
turce, cît și față de cea greacă. De 
asemenea, se precizează că membrii 
forței O.N.U. nu au dreptul să facă 
uz de arme decît în caz de legitimă 
apărare.

★
ATENA 13 (Agerpres). — La Ate

na continuă convorbirile dintre pre-

Divergențe la sesiunea Consiliului
ministerial al S.E.A.T.O.

MANILA 13 (Agerpres). — In ca
pitala filipineză s-a deschis luni 
sesiunea Consiliului ministerial al 
S.E.A.T.O. In ședința de inaugurare 
a sesiunii au luat cuvîntul pre
ședintele Filipinelor, Macapagal, 
secretarul general al S.E.A.T.O., 

neze de a întări prietenia cu Romî- 
nia, ca o contribuție la cauza păcii 
și la o mai bună înțelegere între po. 
poare.

Membrii delegației noastre au sta
bilit de asemenea contacte, pe cît de 
plăcute pe atît de utile, cu numeroși 
reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice, științifice, cultural-artistice 
din această țară. Ca om de știință, 
am resimțit o deosebită satisfacție 
vizitînd importante așezăminte 
științifice ca, de pildă, Institutul 
Kitazato din Tokio, unde am avut 
un interesant schimb de păreri cu 
directorul, dr. Hatta și cu colabora
torii săi în ce privește actualul nivel 
al științei experimentale în bactério
logie și inframicrobiologie. O sur
priză plăcută am avut la Insti
tutul de boli infecțioase al Universi
tății din capitala Japoniei, în al că
rui director am recunoscut un fost 
elev al meu de la Institutul Pas
teur din Paris, dr. Y. Nagano. 
După efuziunea primelor momen
te ale revederii, am avut în 
acest lăcaș o discuție științifi
că în cadrul căreia mai mulți 
șefi de secție au expus aspecte din 
activitatea lor; apoi, conducerea in
stitutului a oferit delegației noastre 
o serie de publicații științifice pro
prii, exprimîndu-și dorința stator
nicirii unui schimb de publicații și 
informații cu Institutul de micro
biologie din București.

Se spune — și pe bună dreptate
— că japonezii vădesc o politețe de- 
săvîrșită față de oaspeții lor. Dar 
delegația noastră a fost întîmpinată 
mai mult decît cu această politețe
— cu căldură prietenească expri
mată în tot soiul de, manifestări. De 
nenumărate ori am auzit repetată 
dorința unora sau altora dintre in
terlocutorii noștri dé a afla cît mai 
multe lucruri despre Romînia, des
pre realizările poporului nostru. în 
aceeași ordine de idei, am vrea să 
menționăm că membrii Dietei japo
neze care vizitaseră 'țara noastră și 
pe care i-am reîntîlriit la Tokio au 
contribuit la dezvoltarea în lumea 
parlamentară a unui climat foarte 
agreabil pentru delegația noastră. Ei 
au evocat adesea, cu multă căldură, 
zilele petrecute în Romînia, expri
mîndu-și dorința și speranța de a 
ne mai vizita țara. De asemenea, se

O.N.U. IN CIPRU
de U Thant

ședințele Ciprului, Makarios, și pre
mierul grec, Papandreu. Duminică, 
Makarios a avut o îndelungată în
trevedere cu generalul Grivas, fost 
comandant al detașamentelor arma
te care au luptat pentru indepen
dența Ciprului, precum și cu pri
mul ministru Papandreu. La discu
ții au participat miniștrii de exter
ne și ai apărării ai celor două țări.

Deși convorbirile sînt secrete, 
presa greacă consideră că în cursul 
discuțiilor dintre Papandreu și Ma
karios, cei doi oameni de stat au 
ajuns la o armonizare a părerilor lor 
în legătură cu problemele Ciprului.

Premierul Inönü despre încordarea 
relațiilor dintre Grecia și Turcia

ANKARA 13 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută coresponden
ților de presă, primul ministru al 
Turciei, Ismet Inönü, a subliniat 
că relațiile dintre Grecia și Turcia 
se îndreaptă spre o direcție descu
rajatoare, Premierul Inönü a relevat 
totodată că guvernul turc nu poate 
rămîne indiferent față de sprijinul 
direct dat de Grecia reprezentanți
lor comunității ciprioților greci în 
dauna minorității turcești.

Suphamongkhon, precum și șefii 
delegațiilor participante.

Comentînd discursurile rostite în 
ședința de deschidere, agenția 
France Presse relevă că „ele au a- 
rătat profundele divergențe de ve
deri care separă cele opt țări mem
bre în problema rolului S.E.A.T.O.“.

cuvine amintită activitatea fructu
oasă desfășurată de Asociația de 
prietenie Japonia-Romînia pe ai că
rei 'reprezentanți am avut bucuria 
să-i cunoaștem și plăcuta surpriză 
de a constata că nu puțini dintre ei 
învață și vorbesc romînește.

înainte de încheierea vizitei, dele
gația a fost solicitată să aibă o 
întîlnire cu reprezentanții presei. 
Conferința de presă a avut loc 
la „Ozaki Memorial Hall“ din 
Tokio, în prezența a numeroși zia
riști de la marile cotidiene japoneze 
și a unor corespondenți de presă 
străini. Le-am împărtășit cu plăce
re impresiile culese în cursul vizi
tei, după care am făcut o expunere 
despre țara noastră, despre realiză
rile obținute în dezvoltarea econo
miei și culturii, despre politica noa
stră externă de pace și coexistență 
pașnică.

Am părăsit țara-gazdă ducînd cu 
noi amintiri frumoase și convinge
rea că vizita delegației Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne a a- 
dus o nouă contribuție la dezvolta
rea bunelor relații între țara noa
stră și Japonia.

Ieri a început la Bruxelles

REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE EXTERNE

Al ȚĂRILOR PIEȚEI COMUNE

® Raportul secret și runda 
Kennedy • Ce prevede 
planul Marjolin

BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a deschis luni sesiunea 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune. Ei vor 
examina, printre altele, o serie de 
probleme privind pregătirea viitoa
rei runde Kennedy și planul de 
măsuri elaborat de Comisia execu
tivă a C.E.E. în vederea combaterii 
inflației din țările membre.

Comentînd consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor Pieței 
comune, agenția U.P.I. relevă că ei 
vor examina un raport secret în care 
se arată că tratativele în vederea 
deschiderii rundei Kennedy au înre
gistrat un progres mult mai mic de
cît se așteptase. „Dacă membrii Pie
ței comune vor constata că situația 
nu este încă propice, tratativele de 
la Geneva ar putea să înceapă nu
mai la nivelul experților, iar planu
rile cu privire la o reducere gene
rală cu 50 la sută a tarifelor va
male vor primi o lovitură serioasă“.

In ce privește adoptarea unei po
litici comune în vederea combate
rii inflației în țările membre ale 
Pieței comune, se relatează că mi
niștrii vor examina planul lui Ro
bert Marjolin, vicepreședintele Co
misiei executive a C.E.E., aprobat 
la ultima întîlnire a miniștrilor de 
finanțe ai celor „șase“ la Bruxelles 
Potrivit agenției Reuter, planul Mar
jolin prevede reducerea cheltuielilor 
guvernamentale ale țărilor membre 
ale C.E.E., restricții în domeniul

Sosirea la Moscova a 
și guvernamentale

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic, la 13 aprilie a 
sosit la Moscova într-o vizită ofi
cială delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Polone condusă 
de Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., și Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone. Din 
delegație fac parte S. Jendrychowski, 
Z. Kliszko, A. Rapacki, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

Oaspeții polonezi au fost întîmpi- 
nați de N. S. Hrușciov, L. I. Brejnev.

ROMA. La 13 aprilie în întreaga 
Italie a început o grevă de 48 de 
ore a țăranilor dijmași care reven
dică înfăptuirea unei reforme agra
re eficiente. In majoritatea provincii
lor din țară, argați- și muncitori a- 
gricoli s-au alăturat grevei.

BUENOS AIRES. La 10 aprilie, 
președintele Republicii Argentina, A. 
Illia, a primit la reședința sa delega
țiile străine participante la cel de-al 
Vl-lea Festival internațional al fil
mului de la Buenos-Aires. Conducă
torul delegației romîne, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, a transmis președin
telui Argentinei urări de sănătate și 
prosperitate din partea cineaștilor 
romîni.

COPENHAGA. La 13 aprilie s-a 
deschis la Copenhaga conferința mi
niștrilor de afaceri externe ai țărilor 
nordice.

DJAKARTA. Președintele Indo
neziei, Sukarno, a primit duminică 
dimineața pe Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat și ministru al 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
șeful delegației R. P. Chineze la în- 
tîlnirea preliminară a celei de-a 
doua conferințe afro-asiatice.

ALGER. Președintele Ben Bella a 
anunțat duminică după-amiază na
ționalizarea morilor și întreprinderi
lor industriei alimentare.

DJAKARTA. Intîlnirea prelimi
nară de la Djakarta a hotărît în 
unanimitate ca cea de-a doua con
ferință a țărilor afro-asiatice să aibă 
loc la începutul anului viitor. 

Tokio, In prim plan clădirea Dietei japoneze,

creditelor și o sporire a impozitelor 
sau instituirea de noi impozite, dacă 
măsurile preconizate se dovedesc a 
fi insuficiente.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează, de asemenea, adoptarea unei 
politici comerciale comune față de 
Japonia, prin stabilirea unei liste 
unice a produselor japoneze inter
zise la import în țările Pieței co
mune. Miniștrii vor discuta o cere
re a Nigeriei privind reducerea ta
rifelor Pieței comune la importul 
produselor sale, precum și o propu
nere a Comisiei executive privind 
începerea unor tratative cu Tanga- 
nica, Uganda și Kenya în aceeași 
problemă.

Guvernul vest-german 
se împotrivește modificării 
prețului griului

BONN 13 (Agerpres). — Guvernul 
vest-german, întrunit sub președin
ția cancelarului Erhard, a hotărîtca 
prețul griului să nu fie modificat. 
Purtătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german a declarat că agricul
tura vest-germană are nevoie, în 
condițiile actuale, de subvenții de 
60 milioane de mărci, ceea ce în
seamnă că eventuala acceptare a ce
rerii franceze de a se trece la apli
carea Pieței comune agricole ar 
însemna crearea de dificultăți su
plimentare agriculturii vest-gc 
mane. Această hotărîre a guvernü 
a fost adoptată în pofida demersu
rilor făcute la Bonn de ministrul 
francez al agriculturii.

delegației de partid 
a R. P. Polone

A. N. Kosîghin, A. I. Mikoian și de 
alți conducători sovietici.

N. S. Hrușciov și W. Gomulka au 
rostit pe aeroport scurte cuvîntări.

★
La 13 aprilie, delegația de partid și 

guvernamentală a Republicii Popu
lare Polone, condusă de Wladyslaw 
Gomulka și Jozef Cyrankiewicz, a 
făcut vizite la Kremlin lui N. S. 
Hrușciov și L. I. Brejnev. ■ f

In aceeași zi, Comitetul Cen-.^î al 
P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. au 
oferit, la Palatul Mare din Kremlin, 
un prînz în cinstea delegației polo
neze.

SALISBURY. Primul ministru al 
Rhodesiei de sud, Winston Field, a 
prezentat guvernatorului Marii Bri
tanii, Humphrey Gibbs, demisia. El 
a declarat că i s-a cerut să demisio
neze în urma disensiunilor ce s-aü 
făcut simțite în ultima vreme în 
partidul de guvernămînt și chiar în 
sînul guvernului.

PNOM PENH. La Pnom Penh a 
fost dat publicității un comunicat 
guvernamental, semnat de prințul 
Norodom Sianuk, în care „este in
terzisă intrarea în Cambodgia a ori
căror ziariști și reporteri anglo-sa- 
xoni". Motivul, se spune în comuni
cat, l-au constituit atacurile și ști
rile eronate publicate de unele ziare 
și reviste anglo-saxone.

WASHINGTON. La Houston au 
fost desemnați astronauții care ur
mează să piloteze prima capsulă 
spațială americană de două persoa
ne, conform proiectului „Gemini". 
Aceștia sînt maiorul Virgil I. Grissom 
și It. col. John W. Young.
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