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Instructaj cu mecanizatorii. Ia S.M.T. Pogoanele, regiunea Ploiești 
vind modul de funcționare a semănătorilor de porumb
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PRIMĂVARA

PRIMELE ZILE
LA SEMANAT

CONSTANȚA (coresp. „Sein-' 
teii"). — Primăvara se face cu 
fiecare zi simțită în Dobrogea.. 
Pămîntul s-a zvîntat și în multe ’ 
unități agricole s-a început semă
natul culturilor din epoca I. La

A.S. Tîrgușor, toți inginerii și 
fhnicienii au fost repartizați pe 
Vigăzi pentru a controla perma- 
upnt calitatea lucrărilor. 12 trac
toare lucrează de dimineață pînă 
seara la semănat și întreținerea 
ogoarelor de toamnă. în întrece
rea ce se desfășoară aici, pe pri
mul loc s-au situat tractoriștii 
Nicolae Toader, Gheorghe Dinea, 
Ion Lăzărescu și Nicolae Stoica. 
Pînă luni seara, a fost însămîn- 
țată întreaga suprafață de 170 ha 
repartizată culturilor de borceag 
pentru fin și masă verde.

Și la gospodăria de stat Torto- 
manu însămînțatul culturilor fu
rajere a fost terminat. Fiecare 
tractorist a însămînțat în medie 
cite 13 ha pe zi. în prezent, aici se 
lucrează intens la întreținerea 
ogoarelor de toamnă. Pînă acum 
mai bine de jumătate din cele 
916 ha pe care se va însămînța 
porumbul a fost grăpată. Supra
fețe însemnate cu plante furajere 
au însămînțat, încă din prima zi, 
și tractoriștii care lucrează în coo
perativele agricole de producție 
Palazu Mare, Tuzla și Costinești.

PREGĂTIRILE
AU FOST TERMINATE

BACAU (coresp. „Scînteii"). — 
Membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Fărăoani, 
raionul Bacău, au de semănat în 
primăvara aceasta peste 800 ha 
cu porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și ovăz. S-au fă
cut toate pregătirile. Brigăzile și 
echipele cunosc suprafețele pe 
care le vor lucra, mijloacele de 
care dispun. Atelajele au fost re
partizate pe echipe, iar conducă
torii lor știu ce puncte de ali
mentare cu semințe a mașinilor 
vor deservi. Acum sînt instruiți 
cei care vor lucra pe semănători. 
De cîteva zile au sosit de la 
S.M.T. Răcăciuni toate mașinile 
agricole necesare pentru lucră
rile de primăvară ; s-a făcut și 
recepția lor. împreună cu con
ducerea cooperativei, mecaniza
torii stabilesc în prezent măsu
rile pentru pregătirea terenului 
și semănat. întreaga cantitate de 
semințe de porumb a fost schim
bată și condiționată. După fe
lul cum sînt pregătiți, țăranii 
muncitori din această unitate vor 
termina semănatul culturilor de 
primăvară în maximum 16 zile.

ÎN GRĂDINA
DE LEGUME

TIMISOARA (coresp. „Scîn
teii"). — La cooperativa agri
colă de producție din Ghiroda, 
localitate situată la numai cițiva 
kilometri de orașul Timișoara, se 
lucrează intens în sere și răsad
nițe. Pînă acum s-au amenajat 
/'jOOO metri pătrați de răsadnițe, 
suprafață dubla față de anul tre
cut. Pe 4 000 metri pătrați s-au 
semănat și plantat castraveți, 
ardei iute, ridichi de lună etc. 
Salata, care se cultivă pe o su
prafață de 2 000 metri pătrați, a 
și început să fie trimisă pe piață, 
în aceste zile, cooperatorii au 
început semănatul culturilor tim
purii în cimp : mazăre, pătrun
jel, sfeclă roșie și altele. Totoda
tă, legumicultorii din Ghiroda fac 
îngrășarea terenului cu gunoi de 
grajd și mraniță. Intensa preo
cupare a cooperatorilor de aici 
este explicabilă nu numai pen
tru că din acest sector s-a ob
ținut 
peste 
rința 
piața
timpurii, proaspete și de bună 
calitate.

anul trecut un venit de
1 130 000 lei, ci și prin do- 

acestora de a trimite pe 
orașului Timișoara legume
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■ Scrisori către

La C. I. L. Pitești

Uscătorie etalon
La Combinatul de industializare a 

lemnului din Pitești a intrat în func
țiune una din cele două uscătorii 
etalon. Proiectele acestei unități au 
fost elaborate de specialiști ai Mi
nisterului Economiei Forestiere. în
tregul proces de uscare este auto
matizat, iar manipularea' vagoneților 
este mecanizată, utilizîndu-se în a- 
cest scop poduri transportoare elec
trice. înaltul grad de tehnicitate al 
acestei unități permite reducerea du
ratei de uscare a cherestelei, față de 
uscătoriile clasice, cu aproape 25 la 
sută.

Centrala elec
trică de termo- 
licare din Arad, 
intrată în func
țiune anul tre
cui, livrează e- 
nergie electri
că, precum și 
apă 
pentru 
zirea 
blocuri de lo
cuințe, 
făților 
triale și a se
relor din loca
litate. In foto
grafie: o parte 
din construcția 

centralei

fierbinte 
incâl- 

noilor

a unl-
indus-

In .apropierea Capului Blanc
Radiograme de pe traulerele „Galați" și „Constanța

vitate neîntreruptă, ziua 
și noaptea, mînuind cu 
îndernînare și pricepere 
uneltele moderne pe 
care le lansează pînă

însemnările
Radiogramele sosite 

în ultimul timp de pe 
vasele de pescuit ocea
nic „Galați" și „Con
stanța" aduc noi vești 
despre munca entuzias- la mari adîncimi, aduc 
tă a echipajelor celor 
două nave „surori*. In 
îndepărtatele ape 
Oceanului Atlantic, în 
largul coastelor de vest 
ale Africii, în apropie
rea Capului Blanc — 
unde se află în prezent 
traulerele romînești — 
pescarii, printr-o acți-

ale

la fiecare ridicare pe 
punte cantități însem
nate de pește.

Tot atît de rodnică 
este și munca celorlalți 
membri ai echipajului 
care asigură prelucra
rea și congelarea peș- 
telul. Pînă acum, două 
treimi din capacitatea

magaziilor celor două 
nave sînt încărcate cu 
pește congelat din spe
ciile scrumbie albastră 
stavrid. Muncind cu 
rîvnă, membrii celor 
două echipaje vor ter
mina programul de 
pescuit prevăzut, por
nind apoi pe drumul 
lung de ape, prin 
Strîmtoarea Gibraltar, 
Marea Mediterană, Bos
for, spre patrie.

(Agerpres)

unui călător
500 de kilometri cu autobuzele I.R.T.A.

Timp de trei zile am străbătut 500 
de km cu autobuzele I.R.T.A. 
trecut prin orașe și cătune 
te, am călătorit pe șosele 
și drumuri pietruite, am 
pasageri, șoferi și taxatori,
zentăm cîteva din însemnările 
cute de-a lungul călătoriei.

„Asul"

IMPERATIVUL CALIFICĂRII
Uzinele textile „Moldova" din 

Botoșani au fost dezvoltate și în
zestrate în ultimii ani cU nume
roase mașini și utilaje moderne. 
Capacitatea de producție a fila
turii s-a dublat față de 1961, ca 
urmare a instalării de noi linii 
de bataj, carde, flyere și mașini 
cu inele. In noile hale de la țe
sătorie au fost montate pînă a- 
cum peste 1 300 de războaie auto
mate. Cum sint folosite mașinile 
și utilajele cu care sint înzestra
te secțiile uzinei ? Ce posibilități 
există pentru creșterea randa
mentului lor ? Acesta a fost obiec
tul discuției organizate aici de 
ziarul nostru, discuție la care au 
participat cadre tehnice și de con
ducere din întreprindere.

Ing. GHEORGHE VOICU. directo
rul uzinelor: „Lărgirea și reutilarea 
întreprinderii, folosirea cu indici 
superiori a noilor capacități de pro
ducție au pus în fața conducerii teh- 
nico-administrative sarcina impor
tantă de a asigura cadre calificate 
de muncitori, maiștri și tehnicieni. 
Ce am întreprins în acest sens ? în 
uzină au fost organizate cursuri de 
calificare eu o durată de 3—6 luni, 
care au fost absolvite pină acum de 
276 de filatoare și 200 de țesătoare. 
Numeroși 
maiștri au 
rite fabrici 
va intra în

maiștri și ajutori de 
fost specializați în dife- 
textile din țară. în vară 
producție prima promo-

Am 
de mun- 
asfaltate 
cunoscut 
Vă pre- 

fă-

ție de absolvenți ai școlii profesio- irizarea de noi cursuri de ridicare 
nale de pe lingă uzină. a calificării. Numai la țesătorie

Ueea ce am făcut în- ullfmii "att?- eursttriîe -sint -urmate■■de 360-de țe- 
în domeniul calificării cadrelor nu 
ne poate însă mulțumi. O vreme, 
această acțiune s-a desfășurat spo
radic. într-o anumită măsură am 
pierdut din vedere perspectiva,

sătoare tinere. Asemenea cursuri va 
trebui să organizăm și pentru aju
torii de maiștri și controlorii de ca
litate, fiind știut că de munca lor 
depind în mare măsură buna func-

Si

ce mai avem 
a căror pre- 
este încă la 
a întreprin-

n-am corelat judicios activitatea de 
ridicare a calificării cu cerințele 
puse de înzestrarea continuă a uzi
nei cu mașini și utilaje perfecțio
nate. Așa se explică de 
astăzi mulți muncitori 
gătire profesională nu 
nivelul dotării tehnice
derii. Aceasta influențează negativ 
asupra productivității muncii, asu
pra calității produselor. Noi am tras 
concluziile cuvenite din această si
tuație. Dacă ne-am fi ocupat cu toată 
stăruința de problema calificării, 
încă de cînd a început să se dez
volte. uzina, desigur nu am fi ajuns 
aici. La recomandarea comitetului 
de partid, am trecut recent la orga-

Moldova"

ționare a utilajelor și calitatea pro
ducției".

NICOLAE ROMAN, maistru în 
secția țesătorie : „La noi în uzină se 
spune, adesesț, că prea puțini ajutori 
de maiștri cunosc temeinic construc
ția și funcționarea noilor utilaje. E 
adevărat. După părerea mea, acest 
lucru se datorește și faptului că la 
școala de calificare de șase luni, pe 
care ei au urmat-o, a fost negli
jată într-o oarecare măsură practi
ca în producție. Deoarece în pre
zent se pregătește o nouă serie de 
ajutori de maiștri, ar trebui ca, in 
orele de practică, să se repartizeze 
un instructor care să nu aibă altă 
sarcină decît aceea de a-i îndruma 
și urmări cum lucrează. în momen-

tul de față, de practica lor în pro
ducție răspund maiștrii din fiecare 
secție. Or, aceștia, fiind mult ocu
pați cu problemele curente ale pro
ducției, se interesează prea puțin de 
pregătirea elevilor.

S-a vorbit aici și despre noile 
cursuri de ridicare a calificării mun
citorilor. Foarte bine că s-au inițiat 
asemenea cursuri. Dar ce cred eu ? 
Ele nu sint prea bine organizate. Se 
țin o dată la trei săptămîni și, din 
cite am constatat pînă acum, lecto
rii care conduc cercurile se cam gră
besc cu predarea lecțiilor. Am mai 
observat că nu totdeauna 
sînt interesante, că uneori 
fost bine legate de practică, 
rințele producției. Ar fi bine 
țiile să se țină dacă nu săptămînal, 
cel puțin la două săptămîni. Și ni
merit ar fi ca ele să fie urmate de 
fiecare dată de demonstrații prac
tice la mașini. Aceasta ar spori mult 
eficacitatea cursurilor".

Ing. MARIA RAȚIU, secretara co
mitetului de partid : „în mod nor
mal, calificarea cadrelor care vor fo
losi noile capacități de producție tre
buie să aibă loc paralel cu lucrările 
de construcție și montaj. Acest lucru 
nu s-a avut însă în vedere în între
prinderea noastră. Cum s-ar spune, 
n-am privit înainte. Și am greșit. 
Pregătirea muncitorilor și ajutorilor 
de maiștri a început abia după ce 
s-au montat și pus în funcțiune 
multe dintre noile utilaje. De aici, 
greutățile existente în prezent în

Nicolae PANTILIE 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. IV-a)

din
ora-

lecțiile 
nu au 
de ce
ea lec-

în revărsat de zori, la autogara 
Bacău. Deși situată în plin centrul 
șului, aspectul ei distonează cu frumoa
sele construcții din jur. O încăpere mică, 
urîfă, neprimitoare. Peronul la care frag 
autobuzele este insă bine amenajat, iar 
lingă fiecare mașină se află o tăbliță in- 
dicînd traseul și ora de plecare. Auto
buzul cu care călătorim e curat, bine 
încălzit, contorfabil. Perne moi, perdele 
la geamuri, locuri numerotate vizibil. Ne 
instalăm comod și așteptăm să se facă 
ora 6. De lingă noi pornește cursa spre 
Comănești — cu -uta prin Scorfeni. Are 
înfîrziere, din vina șoferului, 
de oră.

— O scoafe el, zice unul.
O fi el as, dar ca să 

minutele pierdute trebuie să depășești 
viteza legală, să stai mai puțin în stafii, 
să încâlci legile circulației, să expui ma
șina la accidente.

Autobuzul Bacău-Moinești (nr. 51 941) 
pornește la 6 fix. Echipajul dă dovadă de 
o punctualitate exemplară.

urcă un grup de femei. Vor să meargă 
la Preluș. Costul biletului e de 3,50 lei. 
Taxatorul ia banii și le taie bilete de 
Goioasa (valoarea biletului numai 3 lei). 
O femeie îi atrage atenfia. Se face că 
n-aude. Dar le arată el : la Goioasa le 
dă jos, deși știa că merg la Preluș.

— Păi |i-am dat 3,50 lei, cît costă 
biletul — spune una din călătoare.

Taxatorul nu vrea să știe de nimic, 
femeile sînt nevoite să coboare și iată-l 
acum zimbind biruitor. Pasagerii n-au 
rămas indiferenți, îi cer socoteală. Din 
păcate, pentru călătoarele în cauză e 
prea tîrziu. Nu este însă tîrziu pentru 
sancționarea comportării incorecte a taxa
torului.

o jumătate

E „as", 
recuperezi

3 lei și 50 de bani
Din Momești pornim mai departe cu 

mașina nr. 50 173 a autobazei Miercu- 
rea-Ciuc. Tăiem munjii prin pasul Ghi- 
meș-Palanca. Autobuzul, deși nou, nu e 
bine pus la punct. Nu funcționează siste
mul de încălzire, un geam e spart și-ți 
suflă în urechi aerul rece ; ferestrele și 
ușile nu sînt suficient de etanșe și „cîn- 

zăngănesc. Taxatorul, un flăcăufă",
sigur de sine, nu pierde nici o ocazie să-și 
arate „autoritatea". E și incorect. La Asău

Dimineață. în fața aufogărn, cîteva 
blocuri în construcție. Alături, trase la în- 
tîmplare, autobuzele, intr-o neorînduielă 
perfectă. Care o fi cel pentru Odorhei 1 
Alergăm de la un autobuz la altul. II gă
sim, are nr. 51 219. Pornim imediat. Ca
loriferul funcționează, mașina e bună. Tre
cem peste munții Harghitei și Baraoltului. 
Peisaj fermecător, serpentine pe sub ce
tini. Șoferul și taxatorul dau lămuriri 
cetățenilor, opresc în toate stațiile, cir
culă după grafic. La Homorod-Băi, toată 
lumea se dă jos să bea apă la o fîntînă. 
Ultimul bea taxatorul. Dovadă de poli
tețe.

La toate porțile
Mașina cu nr. 

din Sighișoara, nu 
punct Hîrîie, tușește, dar pînS la urmă 
tot se urnește. Nici drumul nu e prea 
bun ; ocolim prin sate, ne abatem de la 
șoseaua națională. La poalele unei splen
dide păduri de fag — pană de motor. 
Era de așteptat. Șoferul se dovedește însă

Vasile TINCU

50 259, a autobazei 
prea pare pusă la

(Continuare în pag. II-a)

TELEGRAMA

A MINISTRULUI ENERGIEI Șl INDUSTRIEI
ALGERIEIAL

Mi-

industriei

numele pre- 
de Stat și a 

tovarășului

tr-o atmosferă amicală, 
parte Gogu Rădulescu, 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Florescu, ministrul 
petrolului și chimiei, și Mihail Petri,
ministrul comerțului exterior.

Ministrul energiei și industriei al 
Algeriei a transmis cu acest prilej

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER

DE MINIȘTRI A AMBASADORULUI MARII BRITANII

(Agerpres)

potențiar al Marii Britanii la Bucu
rești, James Dalton Murray, în le
gătură cu plecarea sa definitivă de 
la post. Fragment arhitectonic (un nou bloc de locuințe construit In cartierul 

Ploiești-nord)

Președintele Consiliului de 
niștri al R. P. Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni la amiază pe 
Bachir Boumaza, ministrul energiei 
și industriei al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, care se 
află în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
au luat 

vicepre-

un mesaj din partea președintelui 
Ben Bella adresat președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate pentru po
porul romîn.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a mulțumit în 
ședintelui Consiliului 
transmis din partea
Gheorghe Gheorghiu-Dej urări de 
sănătate și fericire personală pentru 
președintele Ben Bella, de prosperi
tate pentru poporul algerian.

(Agerpres)

Tovarășului LUIGI
Secretar General al Partidului

LONGO
Comunist Italian

zilei dv. de naștere,

Roma

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a 
tul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă transmite dv., 
de seamă al clasei muncitoare italiene și al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, cele mai calde felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Longo, multă sănătate și succese în acti
vitatea dv. rodnică, în fruntea Partidului Comunist Italian, pentru cauza 
socialismului, democrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comite- 
militant

oîoli în £24r cîo* oîro-■» JkW-FJfcF .a Al faZTX

FRÂNTA

Rezultatele primului 
tur de scrutin

Manifestații ale 
populației de culoare 
în S. U. A.

a avut loc în Franța prî- 
scrutin al alegerilor mu-

Luni 15 martie a. c., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine. Ton Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență de rămas bun pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

Duminică 
mul tur de 
nicipale. Rezultatele acestuia indică o 
consolidare a pozițiilor Partidului Co
munist Francez, o afirmare a listelor 
centrului și un regres al partidului de 
guvernămînt, Uniunea pentru noua 
republică. In 62 de orașe din cele 
159 cu peste 30 000 de locuitori nici 
o listă nu a întrunit majoritatea abso
lută de voturi, urmînd ca alegătorii să 
se prezinte duminica viitoare din nou 
la vot în cadrul celui de-al doilea tur 
de scrutin. (Corespondență telefonică 
în pag. a Vl-a).

în cursul zilelor de duminică 
și luni pe întreg teritoriul Sta
telor Unite zeci de mii de ce
tățeni americani s-au alăturat 
luptătorilor integraționiști. în 
fața Casei Albe, 15 mii de ma- 
nifestanți au cerut președintelui 
Johnson să întreprindă măsuri 
urgente pentru a pune capăt ac
țiunilor rasiștilor.

Regina Juliana a Olandei a 
desemnat ieri pe deputatul catolic 
Jacobus L. T. Cais să formeze 
noul guvern.
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Se sudează construcțiile metalice Foto : V. Polizache

IN PRAGUL ÎNCHIDERII
iNVATĂMlNTULUI DE PARTID LA SATE

Convorbiri recapitulative 
pe teme importante, actuale

In prezent, în toate cercurile și 
cursurile învățămîntului de par
tid din raionul Slatina se fac pre
gătiri pentru convorbirile recapi
tulative. Comitetul raional de 
partid, consultînd numeroși lec
tori și propagandiști, a stabilit te
mele ce vor fi dezbătute cu acest 
prilej.

In toate cercurile, indiferent de 
forma de învățămînț, una din 
convorbiri va fi consacrată unor 
probleme din Declarația P.M.R. 
din aprilie 1964. Aceasta va 
permite cursanților să cunoas
că mai temeinic poziția par
tidului nostru față de pro
blemele dezvoltării mondiale 
contemporane, ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Cursanții cere în timpul anu
lui au studiat statutul P.M.R. 
vor purta discuții despre rolul 
conducător al partidului, întări
rea continuă a rîndurilor sale, 
sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid în realizarea obiectivelor 
de producție, în educarea maselor 
țărănimii.

Cele mai multe teme se referă 
la problemele dezvoltării inten
sive și multilaterale a agricul
turii, întăririi economico-organi- 
zatorice a cooperativelor agri
cole de producție, punerii în va
loare a rezervelor de creștere a 
producției. Ele sînt astfel elabo
rate îneît să corespundă specifi
cului de producție al fiecărei 
cooperative.

Temele convorbirilor recapitu
lative din cercurile de economie 
agrară din G.A.S. se referă, între 
altele, la creșterea producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al produselor ca 
un factor esențial al sporirii be
neficiilor în G.A.S., iar cele din 
cercurile de economie concretă 

din S.M.T. — la creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost la hantru etc.

In vederea închiderii anului de 
învățămînț la timp, în întreg raio
nul au fost luate măsuri ca acele 
cercuri și cursuri de partid care, 
din diferite motive, au rămas în 
urmă cu programa, să ajungă cu 
seminariile la zi.

Comitetul raional de partid a- 
cordă o atenție deosebită pregă
tirii lectorilor și conducătorilor 
de seminarii în vederea convor
birilor recapitulative. Aceștia au 
primit din timp bibliografia pen
tru convorbiri, în care au fost in
cluse : expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la a 
XX-a aniversare a eliberării pa
triei, cuvîntarea ținută la postu
rile de radio și televiziune cu o- 
cazia alegerilor de la 7 martie, 
Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
la sesiunea Marii Adunări Națio
nale din decembrie 1964. Timp de 
două zile ei au dezbătut la cabi
net, pe forme de învățămînț, 
principalele teme și au primit in
dicații metodice cu privire la 
conducerea discuțiilor. Membrii 
biroului raional de partid și to
varășii din grupul nostru de lec
tori le-au dat consultații co
lective cu privire la problemele 
întăririi alianței muncitorești-ță
rănești în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste, creșterea ro
lului partidului în conducerea e- 
conomiei etc. Un secretar al co
mitetului raional a făcut o infor
mare despre sarcinile organiza
țiilor de bază din raion în cam
pania agricolă de primăvară.

Ion DUHAI
directorul Cabinetului raional 
de partid Slatina

La noile
cursuri

în cooperativa agricolă de producție 
din comuna Castranova, raionul Ca
racal, funejionau pînă nu de mult 
două cercuri de studiere a bazelor 
politicii partidului, anul II. Pentru în
lăturarea paralelismului ce se crease, 
Comitetul raional de partid Caracal 
a holărît să unifice cele două cercuri 
înfr-un singur curs, cu 54 de cursanfi. 
Responsabil al cursului este inginerul 
agronom Gheorghe Vlas. Avînd o bună 
pregătire politică și de specialitate 
și cunoscînd bine activitatea coope
rativei, el a izbutit să țină lecții in
teresante, strîns legate de vrajă, care 
s-au bucurat de aprecierea cursanți- 
lor. La unele lecfii s-au ținui semina
rii pe grupe de cursanfi, sub condu
cerea președintelui sfatului popular 
din comună, tov. Ion Pisică, și a altor 
cadre cu pregătire corespunzătoare.

Responsabilul cursului și conducă
torii grupelor de seminar au primit 
un sprijin prefios din partea instruc- 
torv'ji comitetului raional, tov. Ște
fan Ciocoiu, precum și din partea di
rectorului cabinetului raional de 
partid, care a venit în comună și a 
participat la unele lecfii, seminarii.

Acum cursanfii, ca și colectivul de 
conducere al cursului, se pregătesc 
intens pentru convorbirile recapitula
tive care vor începe în curînd. Te
mele convorbirilor au fost aduse la 
cunoștinfa cursanfilor încă din luna 
februarie. în aceste zile, punctul de 
consultații este foarte solicitat. Aici 
cursanfii găsesc materialul bibliogra
fic de care au nevoie, primesc lămu
riri asupra problemelor care nu le sînt 
suficient de clare.

De pe acum, bilanful primului an 
de activitate a cursului se anunfă a 
fi rodnic.

Șt. CINICA

Sprijinul colectivelor 
de lectori

Toate comitetele raionale de partid 
din regiunea Dobrogea au stabilit 
datele cînd se vor desfășura convor
birile recapitulative la sate, temele 
acestora, au instruit propagandiștii. 
Pentru a întări sprijinul dat în a- 
ceastă perioadă conducătorilor de 
seminarii și cursanților, comitetele 
raionale au trimis la sate numeroși 
lectori cu o bună pregătire. In raio
nul Medgidia, de pildă, au plecat la 
sate în aceste zile 95 de tovarăși — 
lectori ai comitetului regional și ai 
comitetului raional de partid. înainte 
de plecare, aceștia au fost puși la 
curent cu temele convorbirilor, au 
studiat materialul bibliografic. Ast
fel pregătiți, ei vor putea să acorde 
consultații colective și individuale 
în mod competent, vor putea să-i

Studiul va continua 
și in perioada de vară

Ținînd seama de faptul că mun
cile agricole încep mai tîrziu în 
această parte a țării, Comitetul 
raional de partid Dorohoi a stabi
lit ca închiderea învățămîntului 
de partid la sate să aibă loc în a 
doua jumătate a lunii martie. Me
rită evidențiată inițiativa comite
tului raional de partid de a ajuta 
fiecare cerc în parte în vederea 
încheierii cu succes a anului de 
învățămînț. Astfel, încă în luna 
februarie s-au format colective 
din activiști și lectori ai comite
tului raional de partid, care s-au 
deplasat în raion, pentru a spriji
ni activitatea din toate cercurile 
și cursurile de partid. O dată cu 
controlul asupra felului cum se 
desfășoară învățămîntul de par
tid, aceste colective au dat pre
țioase îndrumări lectorilor pri
vind elaborarea lecțiilor, modul 
de conducere a seminariilor.

în perioada pregătirii și desfă

Noi achiziții 
la Arhivele Statului

în tezaurul de documente de la 
Arhivele Statului care privesc istoria 
patriei noastre au intrat recent noi 
piese valoroase. Printre ele, docu
mente vechi, scrise pe pergament, 
purtind pecefi domnești; unul de pe 
vremea lui Ștefan cel Mare, prin 
care domnitorul întărește stăpî- 
nirea fraților Iafiul Dolha și Vlaicul 
asupra satului Peletinceștii de Jos. 
Alte zeci de documente achiziționate 
de curînd datează din secolul al 
XVII-lea. Sînt acte de tianzacfii, vîn- 
zări către boieri, emise de Radu Mih- 
nea, Alexandru Voievod, Matei Ba- 
sarab ele. Din 1655 a rămas 
un act prin care săteni din 
Balomirești (fostul jude) Teleorman) 
se vind „rumîni" (iobagi) vistierului 
Bunea. Domnitorul Matei Ghica 
„dăruiește" unor mănăstiri locuri de 
prăvălii la Iași și moșii la hotarul 
tirgului Piatra, iar Nicolae Mavrocor- 
dat fixează țăranilor „12 zile de clacă 
pe moșiile mănăstirești". Mai multe 
documente con(in diferite mărturii 
din secolul al XIX-lea. Au mai 
fost achiziționate: un act despre o 
învoială între cî/iva negustori intere
sați să deschidă pufuri de păcură Ia 
Șomoiegi (Poduri-Prahova), documen
tul cuprinzînd,, Dorințele romînilor" 
exprimate la 5 martie 1857 de Comi
tetul Unirii din Tara Romînească și 
alte documente valoroase.

ajute pe propagandiști în conduce
rea discuțiilor. în unele comune 
ale raioanelor Hîrșova, Macin, Istria, 
unde există cazuri de folosire ne
rațională a zilelor-muncă, lectorii au 
făcut expuneri despre necesitatea 
folosirii chibzuite a zilelor-muncă.

In unele locuri s-ar putea face 
însă și mai mult pentru încheierea 
cu succes a anului de învățămînț. 
Astfel, la G.A.S. Murfatlar, unde 
funcționează 6 cercuri diferite, ca și 
în alte unități agricole socialiste, 
există toate condițiile pentru organi
zarea unor puncte de consultații : 
sală, material documentar bogat, 
lectori bine pregătiți etc. Lipsește 
numai inițiativa înființării acestora.

V. MIHAI
coresp. „Sctnteii"

șurării convorbirilor recapitulati
ve, conducătorii de seminarii, ca 
și cursanții, vor primi un ajutor 
și mai susținut din partea a 50 de 
lectori ai comitetului raional, re
partizați să se ocupe fiecare de un 
număr de cercuri.

închiderea anului de învăță- 
mînt de partid nu va însemna 
întreruperea activității de infor
mare asupra unor probleme eco
nomice și politice actuale. Comi
tetul raional a luat măsuri ca în 
cadrul adunărilor de partid sau la 
căminele culturale să se continue 
și în timpul verii expunerea de 
conferințe pe teme economice, de 
politică internațională, de con
strucție de partid, educative. Un 
număr de conferințe vor fi consa
crate aprofundării unor probleme 
cuprinse în Declarația P.M.R. din 
aprilie 1964.

T. NISTOR

ȘTIRI CULTURALE

O expoziție „George Enescu11 
trimisă în Anglia

Recent a fost trimi
să în Anglia o am
plă expoziție consa
crata lui George Enes
cu, organizată de Uni
unea Compozitorilor și 
Institutul de istoria 
artei al Academiei 
R. P. Romîne. Expozi
ția, care urmează să 
fie deschisă la Londra, 
reunește un număr 
mare de documente 
privind viața și opera 
marelui artist. Imagini 
fotografice, cărți și 
studii monografice a- 
părute în țara noastră 
în mari tiraje vor pre
zenta publicului londo

nez locuri unde a trăit 
și a creat Enescu, mo
mente însemnate din 
activitatea ia. Vor fi 
expuse, de asemenea, 
bogata corespondență 
pe care a întreținut-o 
George Enescu cu 
muzicieni de frunte ai 
timpului său, fotocopii 
ale celor mai de sea
mă lucrări ale compo
zitorului. înalta pre
țuire de care se bucu
ră astăzi în țara noas
tră George Enescu este 
atestată de nuifieroase 
documente aflate în 
expoziție, care se re
feră la alegerea sa ca

Artiști - oaspeți de peste hotare
Așa cum ne comunică O.S.T.A., în 

luna martie ne vizitează țara nu
meroși artiști de peste hotare. Dirijo
rul nord-american Fritz Mahler, nepo
tul cunoscutului compozitor Gustav 
Mahler, va conduce mai multe concer
te ale unor orchestre simfonice din 
București, Cluj și Arad. Soprana de 
coloratură Evghenia Miroșnicenko, 
artistă a poporului din Republica So
cialistă Sovietică Ucraina, cîntă 
între 15 și 27 martie pe scenele ope
relor din Timișoara, Cluj și Bucu
rești, interpretînd rolurile principale 
din „Rigoletto", „Lucia di Lammer- 
moor" și „Traviata". De la 14 la 27 
martie, Tommaso Benitende Neglia 
(Italia) dirijează cîteva spectacole ex
traordinare la operele din București 
ți Iași. Dirijorul Klaus Pringsheim 
— de or'gine germană, stabilit în 
Japonia •— va da două concerte la 
Sibiu și două la Brașov. Melomanii 
o vor putea asculta in această lună și 
pe pianista franceză Magda Taglia- 
ferro ; ea va concerta în 18 martie cu

ARGE? Lucrări de întreținere 
a monumentelor istorice și de cultură

ln scopul conservării celor peste 600 
de monumente istorice și de cultură din 
regiunea Argeș, se întreprind o serie de 
aefiuni. A fost terminată repararea casei 
memoriale „Anton Pann” din orașul Rm. 
Vîlcea și s-a consolidat Monumentul Ete- 
riei din Drăgășani. S-au făcut lucrări de 
întreținere la mănăstirea Glavacioc, datînd 
din secolul al XlV-lea, și la culele din 

Pe scena Teatrului de Stat din Sibiu, la recenta premierâ a spectaco
lului cu piesa „Stația de autobuz" de William Inge

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

membru fondator al 
Academiei R. P. Ro
mîne, atribuirea nu
melui său celei mai 
importante for nații 
simfonice roml.^ești, 
Filarmonica de Stat 
din București, înfiin
țarea muzeelor memo
riale de la București și 
Dorohoi, instituirea 
concursurilor și ifesti- 
valurilor internaționa
le „George Enescu". 
Expoziția „George E- 
nescu" va fi deschisă 
anul acesta și în alte 
mari orașe din Europa.

(Agerpres)

Orchestra simfonică a Radiodifuziunii 
și apoi în zilele următoare la Timi
șoara, Cluj și Sibiu. Pianista Annie 
Fischer din R. P. Ungară va susține 
un recital în Sala Palatului R. P. Ro
mîne în ziua de 25 martie, apoi după 
trei zile va concerta la Filarmonica 
„George Enescu". Annie Fischer V 
cînta și la Cluj și Timișoara.

Iubitorii de muzică ușoară din ța, 
noastră o vor putea auzi cîntînd f / 
Nadia, solistă -din Grecia, premiată la 
festivalurile muzicale de la Torino, 
Sopot și Salonic. Nadia și formația 
vocal-instrumentală care o însoțește 
va susține concerte la Ploiești, Cîm- 
pina, Tulcea, Constanța, Brăila, Galați 
și la București, în sala Palatului, la 29 
și 30 martie.

Cîntărețul de culoare Louis Arm
strong va sosi în țară împreună cu 
formația sa de muzică de jaz. El va 
concerta în București, în sala Palatu
lui, în zilele de 27—28 martie. Va 
prezenta spectacole și Baletul modem 
din Pecs (R. P. Ungară).

comunele Retevoieștl, raionul Curtea de 
Argeș, și Borlești, raionul Pitești. în ur
mătoarele luni sînt prevăzute lucrări de 
reparații și întreținere la vestita . Biserică 
Domnească din Curtea de Argeș, la cula 
din Bu/oreni, raionul Rm. Vîlcea, și la 
complexul Brîncoveni, raionul Slatina, lo
cul de naștere al domnitorului Constan
tin Brîhcoveanu.

însemnările unui călător
(Urmare din pag. I-a)

priceput. Dibuie repede „buba“ și o re
pară. Pornim din nou.

Echipajul este însă foarte filotim. A 
pus graficul de circulație la dosar. O- 
preșfe autobuzul ori de cîte ori îi face 
careva semn cu mina. Oprește pe la 
toate porțile (de ce să mai meargă oa
menii pe jos pînă în stație ?).

Uneori, se întîmplă să fii nevoit să 
oprești într-un loc care n-a fost prevăzut 
în graficul de circulație, dar cînd devine 
procedeu, nu mai e bine.

Un controlor 
imperturbabil

Sosim la autogara Sighișoara la 5,30. 
Un bărbat intră furtună pe ușă :

— Hai, c-a venit Mediașul.
— Nu e Mediașul, e Laslea, răspunde 

calm cineva.
— Dar în față scrie : „Sighișoara-

Mediaș-Agnita și retur".
— O fi scriind, dar merge la Laslea
Taxatorul se uită zîmbifor la tăblifa 

care indică alt traseu și dă din umeri.
Mașinile își schimbă pe loc direcțiile. 

Se creează zăpăceală. Și plecăm cu 45 
de minute înfîrziere. Autobuzul nr. 
50 997 e neîngrijit.

— Nu aveți mașini ?
— Ba da, dar le ținem pe butuci. 
Înainte de a intra în Daneș — control. 

Urcă un bărbat înalt, spătos, cu mănuși 
mifoase înfipte la piept, între revere. 
Pînă în stafie n-a terminat, așa că fine 
mașina pînă verifică toate biletele.

— De ce ne fii, tovarășe ? Și așa am 
pierdut vreme destulă. întîrziem de la 
jerviciu.

— Și eu îmi fac serviciul, răspunde 
imperturbabil controlorul. Apoi, ia foaia 
taxatorului și scrie pe ea încet, cît poate 
mai încet. Cînd, în sfîrșit, se îndură să 
termine, strigă la taxator :

— De ce-i mașina murdară ?
— N-am avut timp...
— Lasă-ne, tovarășe, să plecăm...
Pornim. Taxatorul, nu prea impre

sionat :
— M-o pălit pe foaie, dar bine că 

n-o găsit călători fără bilet. Cu „asta" 
mă descurc I

Un gest care definețte
Pornim din Mediaș cu autobuzul nr. 

51 389, la ora fixată. Mașina e confor
tabilă, drumul asfaltat. Graficul de cir
culație se respectă întocmai. In unele 
stafii se zăresc tăblițe pe care sînt tre
cute orele de sosire a autobuzelor în 
localitatea respectivă. Sînt singurele sate 
de pe traseul parcurs cu autobuzele 
I.R.T.A. unde am văzut așa ceva. O că
lătorie plăcută. Nimic de semnalat ? Ba 
da. Șoferul ajută un bătrîn să urce, iar 
taxatorul coboară cu copilul unei mama 
în brațe.

In ritm de jaz 
pe Valea Oltului

La Sibiu urcăm într-un autobuz mai 
mic, deosebit de confortabil, al auto
bazei din Pitești (nr. 51 723). Cu perne 
moi, perdele la ferestre, radio. E sîmbătă 
după-amiază și se transmite muzică 
bună. E plăcut să te avînți în ritm de 
jaz pe Valea Oltului. Nu mai zici că 
jgergi cu.., I.R.T.A,, ei cu O.N.T.-ul. Și 

gonim... Mașina e sprintenă și șoferului 
îi place să apese pe accelerator. Sosim 
la Călimănești cu 45 de minute mai de
vreme. Aici trebuie să facem o escală 
mai lungă. Ca să intrăm în... grafic. 
Ieșim însă din nou din grafic imediat 
ce părăsim localitatea.

La Rm. Vîlcea trebuie să stăm alte 
50 de minute. Și aflăm următoarele : 
autobaza Rm. Vîlcea e foarte bine dotată 
și cu mașini puse la punct ; are trasee 
spre toate satele ; pe unele circulă mai 
multe mașini pe zi, iar pe altele — cum 
ar fi drumul spre Bleici — din oră în 
oră ; călătorii sînt rhulfumifi.

Da, spune unul. Spre Bleici e bine. 
Dacă vrei însă să mergi mai departe, 
la Curtea de Argeș, te împotmolești. 
Peste Comarnic nu circulă nici un auto
buz. Așa că oamenii merg pe jos ori cu 
„ocazii". Și fac reclamații la autobaza 
I.R.T.A.-Curtea de Argeș. Se pare însă 
că degeaba. Peste Comarnic tot nu cir
culă încă vreo mașină.

Intrăm în autogara Rm. Vîlcea. Este cea 
mai modernă din cele întîlnite pe par
curs. Două încăperi mari, curate, mobi
lier confortabil. La biroul de informații 
funcționează și ghișeul pentru „bagaje 
de mînă”. O aufogară la înălțime.

★
Cinci sute de kilometri : o distanță 

Călătoria a fost, în general, agreabilă. 
Dacă am stăruit totuși asupra unor 
aspecte mai puțin plăcute a fost pentru 
a atrage atenția forurilor competente 
asupra obligațiilor ce le revin de a con
trola mai îndeaproape activitatea auto
bazelor, la ale căror servicii apelează un 
număr tot mai mare de oameni. Există 
încă, după cum s-a văzut, destule ne
glijențe în gospodărirea și întreținerea 
parcului de mașini, în respectarea gra
ficelor de circulație și deservirea cetă
țenilor. Călătorului îi stă bine cu dru
mul... făcut cu I.R.T.A. — dar cu o con
diție : să urce în mașini bune, conduse 
de lucrători vrednici.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Lucia dl Lammermoor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia): 
Inșir-te mărgărite — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Intilnire cu îngerul — (orele
19.30) . Țeatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cu
minte, Cristofor ! — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Peer 
Gynt — (orele 19,30), (sala Studio) : Omul 
care s-a transformat in cline — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Croitorul 
fermecat — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (sala din str. Academiei nr. 18) : 
Eu și materia moartă — (orele 20,30). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista dragostei — (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele 
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) • Așa se Joacă pe 
la noi — (orele 20). Circul de stat : „VI- 
toșa" — (spectacol prezentat de circul 
din R. p. Bulgaria — orele 20).

CINEMATOGRAFE: Regina cîntecelor: 
Patria (10; 12,30: 16,30: 19; 21,30), Bucu
rești (9,30; 11,45: 14, 16,30: 18,45; 21), Ex
celsior (10,30; 13,15; 16; 18.45; 21,30), Fero
viar (9,15; 12; J4,45; 17.30: 20,30), Tomls 
(9,30; 11,45- 14: 16,15; 18,30: 20,45), Melodia 
(9.15; 11,30; 14; 16 30; 19; 21,15). Soții în 
oraș : Republica (9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Capitol (9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Grivlta (9,15; 11,30: 13,45; 16; 
18.30: 21), Miorița (10; 12; 14: 16; 18,15:
20.30) . Strigătul Corlei : Luceafărul (9:
11,30; 13,45; 16,15, 18.45; 21), Festival (9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21,30), Aurora (9; 11,30: 
13,45: 16,15: 18.45; 21). Flamura (10; 12,15; 
15.30: 18: 20,30). Fiica braconierului : Car- 
pați (9,30; 11,45; 14; 16,15). O stea cade
din cer — cinemascop : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18.15: 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Mofturi 1900 : Central (9,30; 11,45; 
14.15; 16,30; 18.45; 21). Moral >63 : Union 
(14,15; 16,30: 18,45; 21). Pățaniile lui Tolea 
Kliukvin . Doina (orele 10 dimineața) 
Dincolo de cercul polar — Ciclonul : 
Timpuri Noi (10—15,15 în continuare : 17: 
18.45; 20,45). Nevasta nr. 13 : Buzești (10: 
12.15; 15,30, 18; 20,30). Ciulești (10: 12,30; 
15; 17,30: 20). Bucegi (9; 11,30; 14; 16,30: 
19: 21,30). Diavolul deșertului : înfrățirea 
între popoare (10; 15,45; 18; 20,15). Yok- 
mok : Cultural (16; 18,15; 20,30). Cronică 
cubanâ : Dacia (15.15; 17.45; 20,30). Cei
șapte magnifici — cinemascop : Dacia 
(9,45. 12,30). Un enoriaș ciudat : Doina 
(11 45; 14; 16.15: 18,30; 20,45), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). O poveste neinventntă : 
Crtngași (18, 18.15; 20.30). Cu mîinile pe 
oraș : Unirea (16; 18,15: 20,30). Legea și 
forța : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), Flacăra (14,30; 16,30: 18,30: 20.30). Mo
dern (9.45; 12; 14,15: 16.30; 18.45; 21).
Șeful : viran (16; 18,15; 20,30). Vremea pa
ginilor ; Munca (16; 18; 20). Cîntînd în 

Ploaie . Popular (10,30; 16; 18,15; .20,30). 
Patru fete într-o curte : Arta (16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15.30; 18; 20,30). Moscova- 
Genova : Cosmos (15,30; 18; 20,15). Sălba
ticii de pe rîul morții — cinemascop : 
Viitorul (16: 18'15: 20,30). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii) : 
Colentina (15,30; 19). Ghepardul — cine
mascop (ambele serii): Rahova (16; 19,30). 
isroi curajoși ca tigrii : Progresul (15,30; 
18; 20,15). Cîntăreața sclavă : Lira (15.30; 
18; 20,30). Sărutul : Drumul Sării (16; 18; 
20). Paula captivă : Ferentari (14; 16; 18; 
20). Titanic-vals : Cotroceni (16; 18.15:
20.30) . Cine i criminalul ? — cinemascop: 
Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Benzen- 
Etilbenzen-Stiren, de Toma Messinger, 
de la Institutul Petrochim-Ploiești. 19.00
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
pionieri și școlari : Micii filatellștl. 19.35
— Filmul pentru copii : Pasărea cu
rajoasă. 19,45 — Transmisiune de la Tea
trul „C. I. Nottara" : „Peer Gynt" de 
Henrik Ibsen. In pauze : Șah ; Emisiune 
de știință : Electrorachete. de lt. col. 
ing Dumitru Andreescu, membru în co
misia de astronautică a Academiei R. P. 
Romîne. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

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

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin in Ardeal, Oltenia și Muntenia 
In cursul dimineții s-a produs ceată 
in Moldova și izolat în sudul țării. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit 
din est șl sud est. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 15 grade în Banat și Băilești și 
Plus un grad la Piatra Neamț. In 
uucureșt, . Vremea s-a menținut fru
moasă, cu cerul mal mult senin. Vîn- 
tul a suflat. în general slab. Tempera
tura maximă a atins 13 grade. în 
cursul dimineții s-a produs ceață. 
Timpul probabil pentru zilele de 17. 
18 și 19 martie ln țară : Vreme căl
duroasă. cu cer variabil, mai mult 
noros în jumătatea de vest a tării, 
unde vor cădea ploi locale. în rest 
ploi izolate Vînt slab pînă la potrivit 
din sud-vest. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
3 șl plus 7 grade, iar maximele între 
9 și 19 grade Ceață locală. In Bucu
rești : vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cer variabil, temporar noros la 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit din sud-vest. Temperatura 
în creștere.
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STIINTA SI TEHNICĂ
ASTRONOMIA
INVIZIBILULUI

Pînă nu de mult, 
astronomii cunoș
teau astrele, con
stelațiile, galaxiile 
așa după cum relatau radiațiile vizibile, 
luminoase, care străbăfeau pînă la Pă- 
mînt. Pentru razele ultraviolete, razele X 
și razele gama, cu lungimi de undă mai 
scurfe decît razele luminii obișnuite, 
atmosfera terestră este opacă. Nu de 
mult însă, astronomii au instalat aparate 
pe rachete și sateliți care, trecîno din
colo de atmosferă, au permis studierea 
și a acesfor raze. A apărut astfel 
astronomia erei cosmice : astronomia ul
travioletă, de raze X și raze gama.

In domeniul lungimilor de undă mai 
mari decît ale razelor de lumină, atmo
sfera terestră mai lasă să treacă o parte 
din radiația infraroșie care poate fi în
registrată cu anumite plăci fotografice și 
receptori speciali (celule fotoelectrice 
etc). Radiația de lungime de undă și 
r, ai mare este studiată de radioastrono- 
mie, care, datorită avîntului electro
nicii, a cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă în ultimii douăzeci de ani.

Cosmosul a dezvăluit însă și alte as
pecte. Astfel au început să fie studia
te, dincolo de limitele atmosferei, di
feritele particule electrizate și neutre, 
începînd cu așa-zisul „vînt solar”, adică 
fluxuri de particule electrizate, în spe
cial de protoni, emiși continuu de 
Soare și avînd energii de numai cîfeva 
mii de electronvolți, pînă la razele 
cosmice care pot avea energii conside
rabile, de miliarde de miliarde de elec
tronvolți. Astfel a luat naștere încă o as
tronomie : cea a radiației corpusculare. 
Cum toate aceste radiații nu pot fi 
percepute direct de ochiul omenesc, 
avem de-a face cu astronomia invizibi
lului.

Noua astronomie a mutat la distanțe 
considerabile hotarele Universului cu
noscut, mult mai departe decît se pu
tea vedea pe fotografiile luate cu cel 
mai mare telescop optic din lume, te
lescopul cu diametrul de .5 m de pe 
muntele Palomar (S.U.A.). S-au desco
perit astfel radiosurse cerești de mili
oane de ori mai intense decît propria 
noastră Galaxie care, de altfel, emite 
și ea unde radioelectrice.

După unii astronomi, între care 
V. Ambarțumian, multe din aceste ra
diosurse ar fi imense focare de explo
zii cerești în care materia trece dintr-o 
stare extrem 
noscută nouă, 
nori de stele 
pulverulentă, 
există în constelația Lebăda, anume Le
băda A, a doua ca intensitate de pe 
tot cerul, deși se află față de noi 
la o distanță de aproape un miliard de 
ani-lumină. (Prima, în privința intensi
tății, esfe o nebulozitate din propria 
noastră Galaxie, în constelația Casio- 
peea, deci cu mult mai apropiată). Ra- 
diofelescoapele gigantice construite în 
ultimul timp, ca cel din Porto Rico, cu 
antena parabolică de 300 m, sînt atît 
de sensibile încît ar permite recepțio- 
narea unor surse la fel de intense ca 
Lebăda A, dar situate la o distanță de 
35 de ori mai mare.

Se cunosc astăzi cîteva mii de radio
surse extrăgalacfice. Unele dintre ele, 
cum este aceea din constelația Boarului, 
descoperită întîi ca radiosursă și apoi 
identificată ca o mică galaxie, se află 
la o distanță de circa 5 miliarde ani 
lumină. De curînd s-a descoperit o nouă 
radiosursă — 3C-147 — cel mai înde
părtat corp ceresc identificat, situat la 
7 miliarde ani-lumină de noi.

Radiația „fosilă” care ne vine de la 
aceșfi aștri, după multe miliarde de ani,

------------- ne poate aduce in-
Prof. univ. Călin POPOVICI formații dintre cele 

___ mai interesante.
După cum fosilele 

vegetale și animale ne relatează cum se 
prezenta viața pe Pămînt cu milioane 
și zeci de milioane de ani în urmă, 
așa ne informează și radiația provenită 
de la radiogalaxii îndepărtate, cum era 
pe vremuri Universul. Astfel, numără
toarea galaxiilor efectuată de M. Ryle 
cu radiointerferometrul de la Cambridge 
(Anglia) și care a suscitat păreri 
contradictorii indică un număr destul de 
mare de radiosurse foarte slabe, infir- 
mînd ipoteza unei distribuții uniforme 
a radiogaiaxiilor în spațiu, distribuție 
care nu ar varia cu timpul. Intr-adevăr, 
în cazul unei distribuții uniforme, nu
mărul galaxiilor ar trebui să fie propor
țional cu volumul spațiului. In ce pri
vește distanțele mari, semnalele ce ne 
parvin astăzi reflectă situația dintr-un 
trecut îndepărtat de sute de -milioane, 
de miliarde de am, iar atunci cînd re
zultă că galaxiile slabe sînt mai dese, 
înseamnă că pe vremuri erau mai în
ghesuite în spațiu și că, deci, teoriile 
cosmologice evolutive, în particular cele 
expansioniste, care afirmă că metaga- 
laxia s-ar extinde, ar avea dreptate. 

Anul 1963 a adus un lucru nou : 
descoperirea „cvasisfelelor”, adică a 
unor superradiosurse exfragalactice. A- 
ceste radiosurse, contrar celor din Le
băda, nu apar ca nebulozități și nu au 
un diametru perceptibil, asemănîn- 
du-se, ca aspect, cu stelele. Două din 
ele — 3C-147 și 3C-295 —- sînt chiar 
cele ma- intense emițătoare radio de 
pe tot cerul. Superradiosursele extra- 
galacfice chiar mai puțin intense, cum 
este 3C-273 din constelația Fecioara, 
sînt de o mie de miliarde de ori mai 
luminoase decît Soarele.

Considerînd că vîrsta aproximativă a 
unei astfel de radiosurse esfe de la o 
sută de mii la un milion de ani, se 
poate calcula că ea a emis circa zece 
mii de miliarde de miliarde de miliar
de de miliarde kilowați. Există însă și 
galaxii, ca cele două citate mai sus, 
care trebuie să fi emis o cantitate de 
energie de 100 de ori mai mare, echi
valentă cu energia degajată în explo
zia a zece miliarde de miliarde de mi
liarde de superbombe cu hidrogen !

Această 
energie —
completă în energie a unei mase de 
un miliard de ori mai mare decît a

considerabilă degajare de 
identică cu transformarea

de densă, încă necu- 
în cea obișnuită, formînd 
și de materie gazoasă- 
O asemenea radiosursă

zeci de mii de ori 
acestuia.
asemenea supersfele

Soarelui — depășește cu mult fot ce 
ar putea da reacfiile termonucleare, 
prin care se explică astăzi degajarea de 
energie de către Soare și steie. Ne 
aflăm deci în fafa unor fenomene fizice 
de o considerabilă importanță. La ora 
actuală, mulfi astronomi, după sugestia 
lui F. Hoyle (Anglia) și W. A. Fowler 
(S.U.A.), consideră că la aceste corpuri 
cerești care emit radiounde ar fi vorba 
de fenomenul numit prăbușire gravi
tațională (colaps gravitațional). Neexis- 
tînd rotație și prin continuă contracție, 
cîmpul gravitațional al acestor corpuri 
devine aiît de intens, încît în atomi 
pînă și „electronii pătrund în nucleu". 
S-ar forma astfel, prin concentrarea în
tregii materii, o superstea, o „stea neu- 
tronică", de circa o sută de milioane 
de ori mai masivă decit Soarele și cu 
o rază de cîfeva 
mai mare ca raza

Existența unor 
ciudate, pusă în evidență de radioastro- 
nomie, fără ca natura lor să fi fost încă 
pe deplin înțeleasă, este întărită de 
observațiile astronomiei de raze X, 
efectuate de pe bordul rachetelor și 
care au dus la descoperirea unor asfre 
asemănătoare, dar mai mici. Cu 
detectoare speciale aflate pe rachete 
zburînd la înălțimi între 80 și 200 km 
au fost descoperite cîfeva surse cos
mice de raze X, de pildă, în regiunea 
Scorpionului, de astă dată fără să se 
fi identificat în regiunea respectivă 
vreun obiect optic sau vreo radiosursă. 
Se consideră că ar fi vorba, de aseme
nea, de o stea neulronică, vestigiul pră
bușirii gravitaționale a unei supernove 
avînd o masă ca a Soarelui, la un dia
metru de numai 20 km și cu o densi
tate de milioane de miliarde de ori 
mai mare decît aceea a apei I Cata
clismul cosmic care se produce cînd 
explodează o supernovă, ducînd la for
marea unei stele neutronice, reprezintă 
fotuși o „nimica toată” pe lîngă cel ce 
duce la formarea unei superradiosurse 
cvasistelare, cînd se degajă energii de 
zeci de miliarde de ori mai mari. Ra- 
diosursele cvasistelare și sursele cos
mice de raze X reprezintă descoperi
rile cele mai impresionante ale astro
fizicii de azi.

Particula misterioasă neutrino, emisa 
în reacțiile termonucleare din Soare, 
este și ea pe cale să fie detectată spre 
a ne da indicații asupra fenomenelor 
din regiunile adînci ale astrului zilei, 
considerate inaccesibile cercetării ob- 
servaționale. S-a și început construcția 
unui observator de detectat neutrino 
solari, pentru ca prin defectarea lor să 
se urmărească reacțiile termonucleare 
din Soare și să se determine precis 
temperatura din partea lui centrală.

Razele X, razele gama, radioundele, 
neutrino ne dezvăluie deci aspecte ale 
Cosmosului ascunse și absolut necunos
cute cu nu prea mult timp în urmă.

In Porto Rico, o imensa vale a fost adaptată pentru a adăposti antena 
emisferică a celui mai mare radiotelescop din lume

Frigul 
prelucrează 
metalele
Competiția 

dintre praful de pușcă 

și azotul lichid

De cînd am intrat în epoca fierului, 
asistăm la o continuă perfecționare a 
metodelor de prelucrare a metalelor. 
La început, ce-i drept, mai lentă, în 
zilele noastre însă deosebit de rapidă. 
Desigur, nimeni nu va putea tăgădui 
că ji cerințele sînt altele decît cu mii 
de ani în urmă. De aici fi tendința 
de a găsi aplicare, fără întîrziere, ce
lor mai noi orientări ale tehnicii, chiar 
dacă nu au ieșit încă bine din vîrsta 
copilăriei. Tehnica impulsurilor, de 
pildă, deși tînără, și-a găsit afirmare 
în domeniul de mare perspectivă al 
laserilor, al dispozitivelor în stare să 
„pompeze" și să înmagazineze lumină, 
pentru a o elibera apoi toată intr-o 
străfulgerare, cît a mia sau milioana 
parte dintr-o secundă. Poate această 
tehnică a impulsurilor să-și găsească 
utilizare și în domeniul construcției 
de mașini? Desigur că da! Construc
torii au recurs la materiale explozibile 
— praful de pușcă, gazul fulminant — 
pentru a dezlănțui presiuni de sute 
de mii de atmosfere și a sili table me
talice să adopte, doar într-o clipă, 
forma dorită. In prezent, în industria 
de mașini, aproape fiecare a treia 
piesă se naște prin ștanțare. Se înțe
lege că, în aceste condiții, metoda 
ștanțării cu explozibil — care nici nu 
este prea ieftină — implică mult prea 
multe riscuri. Nu de mult a apărut 
insă un concurent neașteptat al ma
terialelor explozibile : azotul lichid.

Se știe că atunci cînd dorim ca un 
metal să devină mai maleabil trebuie 
să-l încălzim. Cercetările au demon
strat însă că unele oțeluri, aliaje de 
aluminiu și alama devin maleabile și 
la o foarte puternică răcire. Tabla de 
oțel, răcită cu azot lichid, se pretează 
la ștanțarea și fasonarea chiar și a 
unor piese cu relief complicat.

Azotul lichid, care fierbe la minus 
195°C, se evaporă instantaneu la tem
peraturile obișnuite, mărindu-și volu
mul de sute de ori. Un singur deci
metru cub de azot lichid se poate 
transforma astfel dintr-o dată în 690 de 
decimetri cubi de azot gazos. Se pe
trece deci un fenomen asemănător cu 
al unei explozii, acțiunea prafului de 
pușcă puțind fi îndeplinită de azotul 
lichid sau, eventual, de aerul lichid.

Cum se procedează ca aceste gaze 
să poată juca rolul unor prese ultra- 
putemice ? Se confecționează, ca de 
obicei, o matriță cu relieful corespun
zător viitoarei piese. In cazurile obiș
nuite, însă, matrița trebuie realizată 
dintr-un oțel foarte rezistent. In cazul 
nostru, ajunge, să fie dintr-un metal 
mai moale sau poate chiar din masă 
plastică, deoarece acțiunea forțelor de 
ștanțare este atît de rapidă, încît ma
trița nici nu ajunge s-o „simtă". Pe 
matriță se plasează tabla care urmează

AZOTUL LA LUCRU

1. Apa; 2. Gazul lichid; 3 Dozator; 
4. Membrană; 5 Tabla; 6 Matrița, 
în schema de sus tabla este încă 
dreaptă; în cea de jos vedem 
însă cum, după pătrunderea ga
zului lichid în apă, tabla ia instan

taneu ioima matriței

să fie fasonată, iat deasupra un aco
periș protector. Sub acest acoperiș se 
introduce doza corespunzătoare de 
azot lichid. Acesta evaporîndu-se, vo
lumul gazului crește impetuos, dînd 
naștere unei presiuni enorme, care 
silește tabla să ia forma matriței. Si
multan azotul lichid răcește tabla, ceea 
ce mărește maleabilitatea materialului, 
înlesnind întregul proces. Tabla va fi 
deci fasonată și ștanțată fără contri
buția unoi prese sau a prafului de 
pușcă.

Cercetătorii nu s-au oprit însă aici. 
Cum trebuie procedat la prelucrarea 
unor piese voluminoase, de pildă la 
transformarea unor prefabricate meta
lice de formă cilindrică în rezervoare 
sferice ? în loc de gaz lichid, se umple 
tot tubul cu apă, iar în apă se intro
duce o doză anumită de azot lichid, 
în apă, acest gaz se evaporă și mai 
repede decît în aer, iar miriadele de 
bășici gazoase ce se formează exercită 
o presiune extrem de puternică și uni
tară asupra pereților tubului, deter- 
minîndu-l să accepte forma matriței. 
Cu ajutorul apei se poate reduce deci 
cantitatea necesară de azot lichid, 
fără a dăuna efectului.

Noua metodă, invenția inginerilor 
A. Barsukov și V. Radzivoncic de la 
Institutul de aviație din Harkov, a tre
cut cu succes încercările preliminare. 
Viitorul va arăta în ce măsură își 
croiește drum spre aplicare practică, 
generală, în industrie.

DIN INSTITUTE
ȘI LABORATOARE
Studii de biochimie 
comparata

La Institutul de biochimie al Acade
miei R. P. Romîne au fost inițiate cerce
tări în domeniul biochimie! comparate. 
Această ramură nouă și de perspectivă 
a biochimiei generale este chemată să 
explice și să precizeze legile de trans
formare care guvernează evoluția pro
ceselor biochimice și fiziologice din or
ganisme.

In cadrul acesfor preocupări s-au în
treprins studii cu caracter fundamental 
de biochimie comparată a proteinelor 
cerebrale, care au permis stabilirea unor 
relații între aceste proteine și gradul de 
evoluție a creierului în dezvoltarea spe
ciei, adueîndu-se totodată contribuții noi 
în legătură cu natura și proprietățile fi- 
zico-chimice ale acestor substanțe în sca
ra vertebratelor. Investigațiile, efectuate 
prin variate procedee experimentale 
(eleefroforeză, fracționări pe bază de șo- 
lubilitate salină, polarografie, cromatogra- 
fie etc.) au dus la concluzia că, în evo
luție, proteinele solubile din creier pre
zintă atît o diferențiere calitativă (deve
nind mai complexe prin numărul și ti
purile de proteine conținute), cît și o 
unitate, reflectată într-o serie de pro
prietăți fizico-chimice Comune. Sînt date 
care contribuie la cunoașterea și înțele
gerea rolului proteinelor cerebrale in ac
tivitatea funcțională tot mai complexă a 
creierului.

Cercetări comparative au fost între
prinse și asupra proteinelor sarcoplasma- 
tice din musculatura striată și netedă, 
alcătuite în mare parte din fermenți. Cu 
ajutorul unor metode moderne de studiu 
s-a stabilit că, deși mușchii striați diferă 
de cei netezi, proteinele sarcoplasmatice 
din aceste dpuă t'puri de mușchi pre
zintă un mare grad de asemănare din 
punct de vedere al naturii și al proprie
tăților lor fizico-chimice. Aceste cerce
tări urmăresc precizarea relațiilor dintre 
proteinele sarcoplasmatice și cele struc
turale (cu funcție confractilă) în procesul 

Un aparat electronic — integratorul de lumină — indică, în funcție de 
energia luminoasă absorbită, momentul optim de udare a florilor 

(Din „A.T.E. Journal")

de contracție musculară, precum și în di
ferite stări de excitabilitate ale țesutului 
muscular.

A

In cercetare: suspensia 
automobilelor

La Institutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia” al Academiei R. P. Ro
mîne se studiază felurite probleme de 
vibrații, cu aplicații la mișcarea auto
vehiculelor. Cercetările întreprinse în 
ultimii doi ani au permis determinarea 
cu precizie a comportării dinamice a 
unor tipuri de suspensie, care prezintă 
performanțe superioare de rezistență și 
confort. Rezultatele obținute au fost fo
losite la proiectarea unor amortizoare 
hidraulice cu caracteristici superioare, 
destinate echipării autocamioanelor pro
duse în țară. Experimentările efectuate 
asupra prototipurilor evidențiază o mic
șorare simțitoare a accelerațiilor pro
duse de trecerea peste obstacole, cit și 
o îmbunătățire a rezistenței autocamioa
nelor în ansamblu și în special a sus
pense ilor.

Saboții de frină
în urma studiilor și cercetărilor 

întreprinse la Baza din Timișoara 
a Academiei R. P. Romîne, pe dife
rite trasee din țară s-au îmbinat 
prin , sudură sute de km de șină de 
cale ferată. De curînd, colectivul 
secției de sudură a soluționat pro
blema măririi rezistenței rosturilor 
sudate ale căii ferate continue. Sec
ția de rezistență și încercări de me
tale a terminat studiul îmbunătăți
rii calității în exploatare a. saboți- 
lor turnați din fontă. Cercetările au 
arătat că prin folosirea fontelor 
modificate cu silicocalciu sau fero- 
siliciu, a celor cu un conținut mai 
ridicat de fosfor, precum și a celor 
barbotate cu azot, saboților de 
fr'ine li se asigură caracteristici su
perioare în exploatare. Utilizarea de 
astfel de saboți la tramvaiele din 
Timișoara permite realizarea. unei 
economii anuale de circa 300 000 lei.

ATOMUL Șl RECOLTELE
Solul, purtător de rod și dătător 

de viață, era divinizat în legendele 
antice. Oamenii îl asemuiau cu 
o zeiță generoasă, ii înălțau tem
ple, rugăciuni. Inaintînd insă pe 
căile cunoașterii, ei au,învățat să 
smulgă pămintului rod mai bogat, 
au reușit să dezlege din tainele lui. 
De-a lungul mileniilor au rămas 
totuși neînțelese multe din feno
menele ce se petrec în organismul 
plantei, în solul din care își ia hra
na. au rămas ascunse relațiile din
tre sol și plantă. în ultimii ani 
abia, știința a început să aducă lu
mină și aici. O importantă contri-- 
buție a adus fizica nucleară, pu- 
nind la îndemîna cercetătorilor 
izotopii radioactivi și radiațiile nu
cleare.

Relațiile 

dintre plantă și sol 
încorporînd solului substanțe 

radioactive, care datorită radioac
tivității își semnalează mereu pre
zența, s-au elucidat multe as
pecte nelămurite. Cu ajutorul lor 
s-a putut cerceta dacă solul conți
ne în cantitate suficientă elemen
tele nutritive necesare plantelor, 
cu ce viteză trec acestea în solu
țiile din sol, la ce nivele se află 
ele în timpul dezvoltării plantelor, 
cum sînt asimilate diferitele sub
stanțe de către plante. Un aspect 
practic important prezintă, de pil
dă, determinarea disponibilității 
de fosfați din sol. în acest scop, 
cercetătorul introduce în sol o so
luție fosfatică marcată cu izotopul 
radioactiv Fosfor-32. Pe baza 

schimbului de fosfor între soluție 
și sol se poate determina cantita
tea de fosfor existentă în acșsta, 
cît din el rămîne neutilizat și cît 
la dispoziția plantelor. Tot cu aju
torul fosforului radioactiv se poate 
stabili cît anume din fosforul din 
sol a fost absorbit și asimilat de 
plantă. Pe această bază se poate 
determina apoi necesarul de în
grășăminte fosfatice la diferite ti
puri de sol și specii de plante.

în țara noastră s-au studiat 
unele aspecte interesante legate de 
comportarea fosforului în sol și 
plante. S-a lămurit, de pildă, e- 
ficacitatea foarte redusă a îngră
șămintelor fosfatice în solurile 
brun podzolite și brun roșcate de 
pădure, constatîndu-se că aceste 
tipuri de sol exercită o foarte pu
ternică retenție asupra fosforului, 
într-o serie de experiențe pe cul
turi în vase de vegetație s-a stu
diat absorbția Fosforului-32 de că
tre grîu și porumb, sub influența 
a diferite îngrășăminte cu azot și 
cu fosfor, în condiții variate de 
umiditate a solului. S-a observat 
că asimilarea fosforului din în
grășăminte este strîns legată de 
absorbția azotului, pînă și în con
dițiile unei umidități reduse. Cu a- 
jutorul altui procedeu, detectarea 
izo' ului stabil al azotului (Azot 
15), s-au putut determina cu multă 
precizie cantitățile de azot luate 
de plante din sol și din îngrășă- 
mînt, iar pe această bază s-au sta
bilit apoi epocile potrivite și me
todele eficiente de aplicare a în
grășămintelor cu azot.

Cunoașterea gradului de umidi
tate a solului, a relației dintre apa 
și aerul din sol, urmărirea și mă
surarea infiltrațiilor de apă în di

ferite tipuri de sol au devenit po
sibile prin introducerea în sol a 
unei sonde cuprinzînd o sursă de 
neutroni, rezultați din reacția in
tre radiu-beriliu sau poloniu-beri- 
liu. Fluxul de neutroni este detec
tat cu ajutorul unui contor, difuzia 
neutronilor încetiniți și numărul 
celor rămași permițând să se tragă 
concluziile corespunzătoare. Deoa
rece numărul neutronilor detectați 
de contor este proporțional cu can
titatea de hidrogen din sol, el este 
proporțional și cu apa conținută 
în el, iar astfel se poate preciza 
gradul de umiditate a solului. Se 
înțelege că în aceste determinări 
trebuie să se țină seama și de alți 
factori, ca natura solului, densita

Măsurarea fixării în plante de orez a îngrășămintelor marcate cu radto- 
izotopl. (Din Buletinul Agenției internaționale pentru energia atomică)

tea lui etc., care influențează com
portarea neutronilor.

Tehnicile nucleare nu se rezumă 
însă numai la studiul solului. în 
organismele vegetale, radiațiile io
nizante pot provoca modificări ale 
metabolismului, mutații genetice și 
somatice (adică fără alterarea ca
racterelor ereditare); radiațiile mai 
pot fi utilizate la păstrarea și pas- 
teurizarea unor produse agricole, 
la întîrzierea maturației etc.

Cimpuri de iradiere
Amelioratorii plantelor de cultu

ră recurg astăzi frecvent la acțiu
nea radiațiilor, deoarece pe această 
cale se mărește enorm numărul 
mutațiilor posibile. Dar nu toate 
mutațiile obținute sînt pozitive ; 
după iradiere sînt necesare noi se
lecționări și încrucișări cu varie
tăți mai productive sau retroîn- 
crucișări cu materialul inițial, 
pentru a se obține pînă la urmă 

o îmbinare utilă a caracterelor 
ereditare existente, cu altele noi, 
superioare.

Iradierea materialului vegetal 
poate avea loc sub diferite forme : 
iradierea semințelor, cultivarea 
plantelor în soluri radioactive, creș
terea plantelor în cîmpuri de ira
diere in care sînt expuse radiațiilor 
gama, iradierea materialului vege
tal recoltat etc. Rezultate intere
sante s-au obținut în special prin 
iradierea semințelor și prin crește
rea plantelor în cîmpuri de iradie
re. S-a constatat astfel că iradierile 
cu neutroni termici (încetiniți) dau 
efecte net superioare celor cu raze 
X, neutronii termici producînd 
efecte genetice de 2-4 ori mai mari 
decit orice alt tip de radiații. Ast
fel, au fost create cu ajutorul unor 
surse de Cobalt-60 puternice cîm
puri de radiații gama. Plantele 
cultivate în jurul sursei au fost ți
nute sub observație continuă, stabi- 
lindu-se în ce fază a vegetației se 
produc mutațiile. S-a examinat ac
țiunea asupra plantelor a unor doze 
concentrate, prelungite sau aplicate 
cu intermitență. S-a observat, între 
altele, că iradierile pot determina 
în celulele plantelor o rupere a 
cromozomilor, un fenomen foarte 
interesant prin efectele sale. For
mele sălbatice ale unor specii de 
plante prezintă o mare rezistență 
față de boli, rezistență care nu mai 
există la formele cultivate. Cu cît 
sînt mai mari diferențele între a- 
ceste forme, este și mai greu ca ele 
să fie încrucișate ; ele nu se opun 
însă la încrucișare după ruperea 
cromozomilor prin iradiere. Astfel 
au putut fi încrucișate două forme 
de graminee sălbatice, Egilops și 
Agropyron, cu două forme de griu, 
rezultînd forme noi, mult mai re
zistente față de boli. O altă posibi
litate de obținere a mutațiilor este 
încorporarea în plante și semințe a 
unui izotop radioactiv, Fosfor-32 de 
pildă, în vederea iradierii interne.

Prin iradierea semințelor de grîu, 

orz, ovăz, cu neutroni termici, s-au 
obținut linii rezistente la rugină, 
iar alunele de pămînt au devenit 
mai productive și rezistente la boli. 
Tot pe această cale au fost obținute 
un soi de muștar alb cu producție 
mai mare de semințe și ulei, noi 
varietăți de rapiță, mazăre, orz, 
cartofi, viță de vie, pomi fructiferi 
cu însușiri superioare.

Rezultate 
și perspective

în țara noastră se efectuează cer
cetări de radiogenetică la Institutul 
central de cercetări agricole. în 
cîmpuri experimentale sînt urmări
te ani în șir diferite generații de 
plante rezultate din semințe ira
diate de grîu, orz, porumb, fasole, 
mazăre și alte plante de cultură, 
realizîndu-se pe parcurs un proces 
de selecție. Pînă în prezent au re
zultat unele linii mai productive, 
mai precoce, rezistente la cădere și 
calitativ superioare la grîu și orz, 
linii mai productive și mai precoce 
la fasole. Aceste experiențe s-au 
extins la plante hortiviticole, ar
buștii și pomii fructiferi, vița de 
vie.

Pe lîngă studiul acțiunii mutage- 
ne a dozelor relativ mari de radia
ții ionizante, se efectuează și cerce
tări privind: acțiunea stimulatoare 
asupra creșterii și dezvoltării plan
telor a unor doze mici de radiații 
nucleare. în experiențe cu semințe 
de viță de vie s-a constatat in
fluența pozitivă a radiațiilor beta 
emise de Fosfor-32. Efecte de ra- 
diostimulare au fost observate și la 
porumbul dublu hibrid, manifestîn- 
du-se în sporuri de recoltă, mărirea 
știuleților și a greutății absolute 
a boabelor. Rezultate valoroase au 
fost obținute la unele soiuri de soia, 
ale căror semințe au fost expuse la 
doze mici de radiații gama emise 
de o sursă cu Cobalt-60. Dozele 

mici s-au dovedit stimulatorii, obți- 
nindu-se un spor de recoltă de 11,7 
la sută. Alte doze, de asemenea re
lativ mici, au determinat creșterea 
conținutului de ulei al semințelor.

Energia nucleară s-a dovedit uti
lă și în protecția plantelor și a pro
duselor agricole, expuse atacului a 
numeroși dăunători, fie în cîmp, fie 
în depozit. Anual se folosesc, pe 
scară mondială, milioane de tone de 
substanțe chimice pentru combate
rea lor. Insectele și ciupercile ma
nifestă însă o rezistență crescîndă 
față de substanțele toxice, așa încît 
trebuie create mereu insecticide și 
fungicide tot mai puternice. Unele 
dintre acestea însă, cu remanentă 
mai mare, sînt periculoase pentru 
sănătatea omului. Cercetătorii au 
făcut apel Ta radioizotopi, întrueît 
radioactivitatea lor îngăduie să fie 
urmărită și studiată absorbția, 
translocarea și modul de acțiune a 
acestor substanțe în plante, persis
tența reziduurilor pe frunze, tulpini 
sau în alte organe ale plantelor.

Izotopii radioactivi s-au dovedit 
foarte utili și în marcarea insecte
lor. Astfel a putut fi studiată evo
luția, deplasarea și comportarea 
unor insecte dăunătoare, inclusiv a 
celor subterane, a putut fi preci
zat rolul unor insecte în transmi
terea virusurilor la plante, stu
diată acțiunea unor paraziți la a- 
nimale etc.

Cercetările au demonstrat deci 
largile posibilități deschise de apli
carea energiei nucleare în diferite 
domenii ale științei și practicii a- 
gricole. Desigur, anii ce vin vor 
aduce o extindere a cercetărilor, cu 
participarea unui număr tot mai 
mare de specialiști din diferite ra
muri — știința solului, agrochimia, 
fiziologia, protecția plantelor, gene
tica și ameliorarea plantelor— con- 
ducînd spre sporirea producției a- 
gricole și dovedind că omul devine 
tot mai mult stăpîn al naturii.

Ing. Stelian STAN 
candidat în științe agricole
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Școala viitorilor chimiști LA GHIȘEELE SPAȚIULUI LOCATIV
Grupul școlar petrol-chimie din 

Craiova a fost construit în 1962. Clă
direa principală are 16 săli de cla
să, 4 laboratoare ți două săli pen
tru desen. Alături se înscriu sime
tric alte 4 construcții: două inter
nate cu 760 de locuri, cantina cu 
centrala termică ți spălătoria, clă
direa celor patru ateliere ți ane
xele lor. Aici, aproape 1 000 de e- 
levi se pregătesc în meserii legate 
de dezvoltarea industriei petrochi
mice : operatori chimiști, operatori 
pentru extracția, transportul și tra
tarea țițeiului și gazelor, lăcătuși 
mecanici de întreținere, sondori fo
raj și extracție, laboranți etc. Tot 
aici funcționează o școală tehnică 
pentru pregătirea de muncitori ca
lificați ți personal tehnic și o școa
lă de maiștri.

Cadrele didactice depun eforturi 
pentru a-i ajuta pe elevi să-și în
sușească temeinic cunoștințele pro
fesionale. Lecțiile teoretice sînt în

Noutăți la Frasin
La întreprinderea fo

restieră Frasin, din raio
nul Gura Humorului, se 
introduc noi mașini și 
utilaje cu ajutorul căro
ra se extinde mecaniza
rea lucrărilor de exploa
tare și prelucrare a lem
nului. S-a început mon
tarea unui nou funicular, 
lung de aproape 2 km, 
la gura de exploatare 
Ursoaia din sectorul Stul- 
picani. Cu ajutorul lui se 
va mecaniza operafia de 
apropiat a materialului 
lemnos, operafie care 
aici se făcea cu atela

jele. De asemenea, s-au 
montat două noi eleva
toare cu ajutorul cărora 
peste 80 la sută din 
cheresteaua de rășinoa- 
se poate fi încărcată me
canic. Totodată, în mai 
multe puncte de exploa
tare s-au executat lucrări 
care permit încărcatul 
mecanic al cherestelei 
în vagoane C.F.R. Meca
nizarea încărcării sporeș
te simfitor productivita
tea muncii și contribuie 
la obfinerea de însem
nate economii.

Din viteza 
mașinii

Eram de serviciu la sediul mili
ției regionale. Seara, tîrziu, am 
fost înștiințat telefonic că pe șo
seaua Tg. Mureș—Reghin o ma
șină lovise un cetățean și trecuse 
mai departe fără să oprească. Cum 
s-au petrecut lucrurile ? încâlcind 
dispozițiile privind folosirea auto
vehiculelor serviciilor de salvare, 
șoferul Emil Avram a plecat cu 
autosanitara punctului de salvare 
Bilbor să facă o plimbare la Tg. 
Mureș. Din cauza băuturii consu
mate, la întoarcerea către Bilbor 
șoferul aproape că nu mai era în 
stare să stăpînească volanul, iar 
pasagerul său, un medic, îl în
demna să-i „dea bice11. Urmarea? 
Trecînd în viteză și pe două că
rări prin comuna Sîngiorgiu de 
Mureș, autosalvarea a lovit pe ce
tățeanul Petru Petruțan, proiec- 
tîndu-1 pe caldarîm. Și, fără să se 
uite în urmă, a mînat mai de
parte. Victima a rămas în mijlocul 
șoselei. Abia după o jumătate de 
oră, cînd întîmplarea a făcut să 
treacă pe acolo un autoturism, ac
cidentatul a fost transportat la 
clinica de urgență din Tg. Mureș, 
unde i s-au dat îngrijirile nece
sare. Miliția raionului Toplița a 
găsit autovehiculul care provoca
se accidentul — se afla răsturnat 
la kilometrul 1 pe șoseaua Toplița- 
Bilbor. Șoferul și medicul îl lăsa
seră acolo și se duseseră acasă, de 
parcă nu se întîmplase nimic. 
Fapta lor a fost nu numai o do
vadă de lașitate, ci și o gravă aba
tere de la îndatoririle profesionale. 
Oameni care au datoria să facă 
totul pentru salvarea celor bolnavi 
sau accidentați provoacă un acci
dent și fug ca să li se piardă urma. 
Firesc ar fi fost să încerce să-și 
răscumpere grava greșeală, oprind 
și dînd primul ajutor accidentatu
lui. Ar fi însemnat că, pierzînd 
controlul volanului, le-a rămas 
totuși simțul elementar al cinstei 
și omeniei. Dar n-a fost așa. Cei 
care au aflat această faptă și-au 
exprimat dezaprobarea.

loan JELERIU
Lt. major,
Direcția miliției regionale Mureș- 
Aufonomâ Maghiară

CĂRȚI SOLICITATE
De mai multă vreme in

tenționez să mă apuc de 
albinărit. înainte de a pro
cura stupii, aș fi dorit să 
aflu cîte ceva din tainele 
acestei îndeletniciri. Am 
căutat la librăriile din 
Abrud, apoi la cele de la 
Cîmpeni dacă nu cumva 
există vreo carte despre 
creșterea albinelor. Peste tot

★

Scrisoarea de mai sus a 
fost trimisă librăriei „Car
tea prin poștă" din Bucu
rești. Iată și răspunsul: 
„Lucrarea cerută de citi
torul Petru Florian s-a 
epuizat de mult. De altfel, 
în depozitele librăriei noas- 

soțite de aplicații practice în la
boratoare și ateliere, vizite în în
treprinderi de specialitate. Mi s-a 
părut instructiv faptul că elevii e- 
xecută în ateliere machete de in
stalații, iar în laboratoare repro
duc procesele pe care le vor 
dirija la instalațiile combina
tului chimic. Pe măsură ce con
struiesc macheta pompei de acid 
azotic, elevii din anul I operatori 
chimiști îți dau seama mai bine de 
operațiile ce totalizează procesul 
tehnologic, înțeleg mai bine mo
dul de funcționare a mecanisme
lor și aparatelor. Cei din clasa I-a 
C lucrează în prezent la macheta 
unei instalații de sinteză a amo
niacului. Pentru a cunoaște cit mai 
bine diferite mașini și instalații 
elevii au vizitat întreprinderea „11 
Iunie" din localitate.

Gheorghe SOCOTEANU 
tehnician

Pînă acum grunduirea 
și transportul binalelor 
de la secfia de montaj 
la magazie se făceau ma
nual. Un colectiv de 
muncitori și tehnicieni au 
realizat o instalafie cu 
ajutorul căreia grundui
rea și transportul binale
lor se execută mecanizat. 
Calitatea operației e mai 
bună, iar consumul de 
grund se micșorează cu 
25 la sută.

Ion BODNAR 
contabil 
la I.F. Frasin

Cale aeriană pentru transportul materialului lemnos

„Cum să nimerești adresa?"
Un prieten al meu s-a mutat re

cent în cartierul Balta Albă. Deu
năzi, mi-am zis: să-i văd și eu casa. 
Am pornit într-acolo. Că e departe 
de centru, nu-i nimic. Nu-i nimic, 
firește, cînd există mijloace de lo
comoție bune. într-acolo te duce 
autobuzul 31 sau 34, pînă se în- 
tîlnește cu tramvaiul 23 sau 24. Au
tobuzul nu-1 aștepți prea mult. Dar 
tramvaiul 24 vine cam din jumătate 
în jumătate de oră. Mergi ce mergi 
și ajungi în cartierul cu blocuri 
nou-nouțe, unele cu fațada neter
minată încă. Cum să nimeresc eu 
la blocul M2—A+B (formulă alge
brică în toată regula), în. care s-a 
mutat prietenul meu ? întreb din om 
în om : unul mă îndreaptă spre 
aleea din stînga, altul spre 
aleea din dreapta și eu umblu și 
umblu. Cum să nimerești, cînd pe 
nici un bloc nu scrie nici „M", nici 
„N", nici „R" ? Nici p literă. De ce 
n-o fi existînd o schemă — mă în
treb eu — care să te îndrepte, de 
Ia bun început, cînd intri în cartier? 
Noroc că e ziuă, că e lumină afară. 
Aud că seara nu arde nici un bec, 
că oamenii bîjbîie prin întuneric. 
Cum or fi ajungînd acasă la ei lo

mi s-a spus că nu sînt. 
De aceea am găsit cu cale 
să vă adresez dv. rugămin
tea de a mă îndruma cum 
să fac rost de o carte a stu- 
p arului.

Petru FLORIAN
muncitor 
Abrud

★

tre au ajuns puține exem
plare. Socotim că ar fi util 
cg Editura agro-silvică să 
editeze cărți despre crește
rea albinelor și iepurilor de 
casă, întrucît sînt foarte 
mulți cetățeni care le soli
cită".

Zilele trecute m-am dus din 
nou — nu mai știu a cita oară — 
la Spațiul locativ al raionului Le- 
nin. Voiam să aflu dacă a fost re
zolvată cererea pe care am de- 
pus-o de două luni și jumătate. A 
fost încă un drum făcut degeaba. 
De ce oare se rezolvă atit de greu 
cererea mea ? E ceva atît de com
plicat, care cere mult timp ? Nu. 
Am solicitat, în baza dreptului le
gal, dovedit cu acte, viza de intra
re în locuința unde m-am mutat. 
Oricine, chiar și tovarășii de la 
spațiul locativ, trebuie să fie de 
acord că funcționari operativi, 
competenți și cu simțul răspunde
rii pot rezolva astfel de cereri în 
cel mult două săptămîni. De ce 
aici nici în 10 săptămîni nu se re
zolvă ?

In urma propriilor constatări și 
a discuțiilor cu alți cetățeni, am 
ajuns la concluzia că activitatea 
acestui serviciu al sfatului popu
lar este defectuos organizată, că 
unii funcționari tărăgănează re
zolvarea cererilor, chiar atunci 
cînd le-ar putea rezolva în cîteva 
zile. Pe ce mă bizui cină spun a- 
ceste lucruri ? Nu știu ce se pe
trece dincolo de obloanele de scîn- 
dură ale celor 4 ghișee din holul 
clădirii din str. Izvor nr. 23. E și 
greu de aflat, pentru că atunci 
cînd ajungi în fața ghișeului, îm
pins de cei din spate, nu-ți mai 
arde să încerci a ghici din ochi 
cum se lucrează în birouri. Dar 
știu bine, ca și toți ceilalți care vin 
cu treburi aici, cum se desfășoară 
luarea de contact (și prima și a 
zecea la fel) a cetățeanului cu 
funcționarul din spatele oblonului. 
Cetățenii încep să se adune în hol 
de pe la orele 6,30—7. Cel care 
„are experiență", cîștigată în urma 
deselor peregrinări pe aici, vine 
primul și începe să întocmească o 
listă (asta la trei ghișee). La ghi
șeul registraturii, de pildă, pînă 
la ora 8,30, cînd funcționara saltă 
oblonul, listă cuprinde 30—40 de 
nume. încep discuții și tălăzuiri,

catarii, vreun cunoscut sau un me
dic chemat de urgență ?

Și mai e ceva : porțiunea asfal
tată pe care se merge este stră
bătută tot timpul de camioane. Ca 
să te ferești din calea lor, trebuie 
s-o iei la dreapta sau la stînga, 
unde nu este — deocamdată — de- 
cît teren desfundat. Și ce frică te 
cuprinde cînd vezi camionul ve
nind în goană, și tu trebuie să fugi 
și să te afunzi în noroi.

După aproape o oră am ajuns la 
blocul pe care-1 căutam. Frumos 
apartamentul în care locuiește prie
tenul meu, nimic de spus. Și deși aș 
fi vrut să stăm mai mult de vorbă, 
am plecat de frică să nu mă prindă 
întunericul pe acolo și să nu mai 
găsesc drumul la înțors. Bine ar fi 
dacă s-ar prelungi mai repede linia 
autobuzului. Altfel, greu trebuie să 
le fie oamenilor — și aud că sînt 
120 000 în cartier — să ajungă de 
acolo în centru. Și cînd o să se 
pună o tăbliță, vizibilă de la dis
tanță, pe fiecare bloc, cu litera res
pectivă ? Și o schemă, neapărat, la 
intrarea în cartier — și lumină 
seara ?

Constanța VASILIU 
pensionară 

S C î N T E I A

timpul trece și, dacă ești al 30-lea 
pe listă, ai pierdut toată diminea
ța numai pentru a depune la re
gistratură o cerere ca să ți se eli
bereze o adeverință doveditoare că 
locuiești la adresa cutare. Adeve
rința o vei primi peste o săptămâ
nă (în cel mai bun caz) cînd din 
nou va trebui să te înscrii pe listă 
(la ghișeul trei de data asta) și să 
pierzi iar o zi. Ceea ce am spus 
pînă aici se referă la cel mai sim
plu act. Pentru alte probleme care 
se rezolvă de către spațiul locativ, 
formalitățile, timpul pierdut, sta
rea nervoasă a solicitantului și a 
funcționarului cresc în proporție 
geometrică.

S-ar putea lucra altfel ? Sînt si
gur că da ! De ce, de exemplu, nu 
se deschide ghișeul registraturii cu 
o oră mai devreme ? Această modi
ficare ar înlătura o cauză a aglo
merației. Ar trebui modificat și 
programul celorlalte ghișee, care-s 
deschise doar 2—3 ore pe zi. Apoi, 
de ce durează atit de mult rezol
varea unor cereri ? De ce nu se 
stabilesc termene scurte de rezol
vare pentru lucrările încredințată 
lucrătorilor acestui serviciu ? Că 
doar nu trebuie să facă studii și 
experimentări ca în institutele 
științifice pentru a stabili dacă o 
cerere poate fi rezolvată sau nu. 
Cred că fixarea unor termene 
scurte, pe fiecare salariat, și un 
control exigent ar pune capăt tă
răgănărilor.

Firește, s-ar putea face și alte 
propuneri. Cred însă că soluțiile 
cele mai bune pot fi găsite de în
șiși conducătorii acestor servicii și 
de comitetul executiv al sfatului 
popular raional, dacă, bineînțeles, 
vor înțelege că ei sînt în slujba 
cetățenilor și, prin urmare, au 
obligația de a rezolva operativ și 
cu simț de răspundere cererile lor, 
de a face totul pentru a-i scuti de 
drumuri inutile și așteptări în fața 
ghișeelor.

Constantin TRENTEA 
funcționar

Zgomotele 
în uzină

La noi, în uzina de tractoare, 
s-au făcut modernizări și mecani
zări de foarte mare importanță. 
Dar nu se poate face ceva pentru 
atenuarea zgomotelor produse de 
cărucioarele cu care se transportă 
șpanul. Toată ziua aceste cărucioa
re trec pe drumurile intersecționale 
ale uzinei și hodorogesc pe cubu
rile de piatră atît de tare, încît 
uneori ești nevoit să întrerupi lu
crul și să-ți astupi urechile. Cei care 
ar trebui să ia măsuri pentru re
ducerea zgomotului — tovarășii 
Gheorghe Ciolcă, șeful serviciului 
transporturi uzinale, și ing. Nico- 
lae Costache, mecanic-șef al uzi
nei — nu se prea grăbesc.

Să fie oare aceasta o problemă 
atît de grea ? Nu. Prin acoperirea 
cu benzi de cauciuc a roților de la 
cărucioare, zgomotul poate fi com
plet înlăturat. Micșorarea zgomote
lor este acum o problemă acută și 
credem că va fi în scurt timp 
rezolvată.^

Octavian LUPȘE 
reglor, Uzinele de Tractoare- 
Brașov

CĂLĂTORIE ÎN TIMP
înființat în 1950, pe baza unor ma

teriale adunate de diferiți colecționari, 
muzeul raional din Gherla se îmbogă
țește în fiecare an cu obiecte și docu
mente de valoare. Ele oglindesc dez
voltarea societății omenești în cuprin
sul raionului nostru de-a lungul celor 
cinci orînduini sociale. Despre viafa 
omului primitiv vorbesc numeroase 
fragmente din silex, unelte de piatră 
cioplită, topoare, dălți, răzuitoare, 
unelte din piatră șlefuită, obiecte din 
bronz și fier Cele mai multe din aces
te obiecte au fost scoase la iveală de 
către colectivul nostru de cercetători, 
care au făcut sondaje la podul ce trece 
peste Valea Fizeșului, la Ceaba, Taga 
etc. Este bogat și materialul din pe
rioada sclavagistă. Unele obiecte — 
cărămizi, pietre de pavat, bucăți de 
conducte de apă — poartă inscripția 
unei unități militare romane, care își 
avea sediul în aceste locuri. Ele au 
fost găsite printre ruinele fostului cas- 
tru roman. Cel mai valoros document 
este o diplomă militară, datînd din 2 
iulie 133 e.n., care vorbește de faptul 
că împărțirea Daciei, în cele trei pro
vincii, a avut loc înainte de această 
dată.

Tablouri, machete, obiecte de uz 
casnic, unelte, arme de tot soiul reu
șesc să dea imaginea vieții din timpul 
feudalismului. Cîteva tablouri înfățișea
ză aspecte din lupta țărănimii împotri
va feudalilor : victoria răsculaților de 
la Bobîlna, martiriul lui Gh. Doja și 
altele. Avem în muzeu și documente 
care vorbesc despre atitudinea și par
ticiparea unor locuitori din Gherla la 
revoluția de la 1848.

Alte săli ale muzeului prezintă ma
teriale despre starea economică și so- 
cial-culturală a populației acestor locuri 
în timpul capitalismului, oglindesc rea
lizările obținute în raionul nostru în 
anii construcției socialiste. Contribuind 
la răspîndirea și aprofundarea cunoș
tințelor de cultură generală, muzeul 
din Gherla este vizitat de numeroși 
oameni ai muncii.

Elvira MUNTEANU 
muzeograf
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în prima decada a lunii martie, colectivul Uzinei de produse sodice 
din Govora a produs peste plan 1114 tone soda calcinată, 212 tone 
sodă caustică și 60 tone silicat de sodiu. în fotografie : Instalația de 
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Șl PĂDURILE BIHORENE
Crișana, cu relieful ei variat și in

teresant, atrage în fiecare an mulți 
vizitatori și turiști. Cea mai mare a- 
tracție o oferă partea muntoasă a 
regiunii, bogată în peșteri, defiieuri 
și fenomene carstice, considerate 
monumente ale naturii.

Platoul Podiș 
viitor parc național

în partea de sud-est a Crișanei, 
ocupată de munții Bihorului, Zăran- 
dului și Pădurii Craiului, un loc de 
o sălbatică frumusețe îl constituie 
platoul carstic Padiș, care are o su
prafață de 36 kmp. Cetățile Pono
rului, complex carstic format din trei 
doline (adîncituri în formă de pîlnii) 
închise în pereți stîncoși, aflate în- 
tr-o adîncă depresiune și în ambian
ța unei liniștite păduri seculare, 
constituie cel mai remarcabil feno
men carstic din țara noastră. Sem
nificativ este că portalul „cetății" 
are o înălțime de 76,5 m. Apa 
subterană a săpat aici galerii foar
te largi, împodobite cu splendide 
formații stalagmitice și stalactitice.

Cercetînd aceste locuri, marele 
nostru naturalist Emil Racoviță, în
temeietorul primului institut speolo
gic din lume, făcea aprecierea că, 
„prin părțile lor cele mai adinei, do
linele sînt legate laolaltă de o imen
să cavernă — albia unui rîu subte
ran — fiind adevărate minuni care 
pot fi comparate cu celebrele doline 
de la Sânt Canzian (Italia). Aceste 
fenomene subterane se află în mij
locul unui decor deosebit de pito
resc și adesea măreț. Imense masi
ve întunecate de conifere și de fagi 
alternează cu vaste pășuni de culori 
deschise..."

O dată cu explorarea, începută în 
anul 1949, a rîului subteran al cetă
ții Ponorului, în aceste locuri au fost 
descoperite mai multe cursuri de 
apă subterană, cum sînt cele de la 
peștera Neagră, peștera Gemănata 
și peștera Ponorului de la Căput. La 
cetățile Ponorului se întîlnesc, în- 
tr-un singur punct, două cursuri 
subterane și un torent de suprafață 
care, strîngînd laolaltă apele platou
lui, au reușit să creeze un măreț 
monument al naturii. Aici Academia 
R. P. Romîne a instituit o rezervație 
naturală și acum se studiază pro
iectul unui viitor parc național.

Cutreierînd partea muntoasă a re
giunii Crișana, întîlnești numeroase 
fenomene carstice și în bazinele Cri- 
șurilor Negru și Repede. în bazinul 
Crișului Negru, situat pe versantul 
apusean al Bihariei, se află pește
rile cu dezvoltare orizontală de pe 
valea Sighiștelului. Pe o distanță re
dusă întîlnești vreo 30 de peșteri, 
între care peștera de la Măgura și 
peștera de la Corbasca, cu impună
torul ei lac subteran.

în partea de nord-est a acestor 
locuri minunate se află defileul Cri
șului Repede, care adăpostește Peș
tera cu Apă de la Vadul Crișului. 
Aici, înaint'e de a părăsi pentru tot
deauna zona montană, Crișul Repe
de spintecă un platou carstic între 
Suncuiuș și Vadul Crișului, formînd 
niște chei cu pereți abrupți, de un 
minunat pitoresc. Platoul carstic de 
la Pădurea Craiului cuprinde, în a- 
fară de Peștera cu Apă de la Vadul 
Crișului, și alte peșteri care, fi
ind situate în apropierea șoselei 
naționale și a căii ferate Oradea- 
Cluj, sînt vizitate de un mare număr 
de turiști din țară și de peste hotare.

H. GROSU
coresp. „Scînteii"

Fauna — o mare 
bogăție a regiunii

Munții Apuseni, pădurile din bazi
nul Văii Finiș, Marghitei, precum și 
cele de la Ținea și Chișineu Criș 
„ascund" o faună de o varietate 
rară. De la cerbi carpatini și cerbi 
lopătari, urși, mistreți, dropii, rîși, 
pînă la iepuri și fazani, renumita 
faună bihoreană crește și se în
mulțește în rezervațiile acestor fal
nice păduri.

în regiune există o veche tradiție 
privind fauna cinegetică. Cine n-a 
auzit de vînătorile de mistreți orga
nizate în pădurile de fag și stejar 
de la Marghita, de vînătorile de 
cerbi din pădurile de la Ținea sau 
de fazanii și iepurii de la Chișineu 
Criș ? Fondurile de vînătoare ale re
giunii sînt gospodărite rațional. Pă

durile de la Socodor, Somoș și 
Adea sînt destinate vînatului mic : 
fazanul și iepurele. în pădurile Fa
gul Bale, Hășmaș și Goruniște se vî- 
nează mistreți și cerbi carpatini, 
pentru ale căror trofee se deplasea
ză special vînători din diferite țări, 
în rezervația de la Goruniște, un vî- 
nător străin a „recoltat" un cerb 
carpatin cu un trofeu în greutate de 
peste 13 kg — un adevărat record. 
La expoziția internațională de la Flo
rența, care a avut loc anul trecut, re
giunea Crișana a expus patru tro
fee — trei de mistreți și unul de că
prior — care au fost distinse cu trei 
medalii de aur și una de argint.

Pâstrâvâriile din munți
Crișana posedă și o vastă rețea de 

fonduri piscicole în apele de munte, 
întreprinderile forestiere din regiu
ne se preocupă intens de dezvolta
rea pisciculturii în apele montane. 
La Vașcău și Finiș-Huta au fost 
amenajate două păstrăvării, cu o 
capacitate de producție de 6 000 kg 
păstrăvi anual. La Stîna de Vale și 
Sebiș Moneasa au fost amenajate 
păstrăvării avlnd o capacitate de 
500 000 puieți anual ; cu ei sînt 
populate fondurile piscicole din re
giune, inclusiv cele date în folo
sință filialelor de vînătoare.

Pe meleagurile din „Țara Crișu- 
rilor" întîlnești în zilele de odihnă, 
pe malurile rîurilor sau pe cărările 
din păduri, oameni ai muncii care-și 
petrec timpul liber în mijlocul na
turii, practicînd pescuitul sportiv 
sau vînătoarea. Aceste distracții le 
oferă mari satisfacții.

IMPERATIVUL
CALIFICĂRII
(Urmare din pag. I-a)

asigurarea funcționării normale și 
cu înalt randament a unor ringuri, 
războaie de țesut și a altor mașini 
instalate în secțiile fabricii noastre. 
Pentru ca această situație să nu se 
repete și la noua secție de finisaj 
— aflată în prezent în curs de con
strucție — comitetul de partid a 
propus conducerii tehnico-adminis- 
trative să se ocupe din timp de pre
gătirea muncitorilor finisori. Aceș
tia vor fi specializați în diferite în
treprinderi eu profil asemănător din 
țară.

Trăgînd învățăminte din neajun
surile semnalate, comitetul de partid 
va controla permanent cum func
ționează cursurile de calificare și de 
ridicare a calificării muncitorilor. 
Vom sprijini conducerea uzinei și 
vom îndruma comitetul sindicatului 
să inițieze și alte acțiuni care să 
contribuie la însușirea temeinică a 
meseriei — îndeosebi schimburi de 
experiență și conferințe tehnice or
ganizate la locurile de muncă11.

Ing. TRAIAN BONDAR, șeful sec
ției filatură : „Despre îmbunătățirea 
activității de ridicare a calificării în 
uzina noastră s-ar mai putea spune 
multe. Cred că ceea ce e esențial 
a fost subliniat aici. Aș vrea să mă 
refer la alte probleme care fac o- 
biectul discuției noastre. E adevă
rat, în primele două luni ale acestui 
an, indicii de utilizare a mașinilor 
de filat au crescut simțitor. Măsu
rile aplicate au dat rezultate. Dar 
nu putem afirma că au fost epui
zate rezervele de care dispunem în 
acest domeniu. Putem ridica și mai 
mult randamentul mașinilor. Din 
datele pe care le avem reiese că, 
în ultimele luni, s-au înregistrat, zil
nic 60 000—70 000 de fUse/oră stațio
nare. Dacă facem un calcul, vedem 
că se pierde astfel o capacitate de 
producție de 1 200—1 400 kg de fire 
pe zi. Cea mai mare parte a stațio
nărilor se datoresc defecțiunilor me
canice intervenite în funcționarea 
utilajelor. Ungerea ringurilor, car- 
delor și celorlalte utilaje nu se face 
la timp, iar reviziile și reparațiile 
planificate se prelungesc cu 10—15 
ore față de grafice. O asemenea si
tuație nu poate să mai dăinuie și 
tocmai de aceea socotim că servi
ciul mecanic-șef ar trebui să orga
nizeze mai bine lucrările de repa
rații11.

Ing. OVIDIU LUNGU, șeful ser
viciului mecanic-șef : „E adevărat că, 
în dese cazuri, timpul de staționare 
a utilajelor de la filatură și de la 
țesătorie pentru reparații este mai 
mare decît cel prevăzut în grafice. 
Noi am analizat în ultima vr/ ne 
această problemă și, cu sprijinul 
conducerii uzinei, am luat măsuri 
pentru întărirea echipelor de lăcă
tuși cu muncitori calificați. Rămîne 
încă nerezolvată problema procură
rii diferitelor piese de schimb de 
mare uzură. Unele uzine construc
toare de utilaje pentru industria 
textilă („Unirea“-Cluj, „Metalurgi- 
ca“-Sibiu ș.a.) nu-și respectă obli
gațiile pe care le au de a produce 
piese de schimb pentru utilajele li
vrate. Sîntem nevoiți să confecțio
năm anumite piese în atelierul nos
tru, bineînțeles în condiții tehnice 
inferioare. Aceasta constituie una 
din cauzele pentru care pierdem 
mult timp pînă la repunerea în 
funcțiune a mașinilor care au dife
rite piese uzate11.

Ing. EMANOIL RUJEA, șeful sec
torului țesătorie : „Aș vrea să adaug 
ceva care mi se pare important. E 
bine știut că în întreprinderile tex
tile o influență hotărîtoare asu”ra 
bunei funcționări a utilajelor rfre 
menținerea în halele de fabricație 
a unei umidități și temperaturi con
stante. Or, în secția noastră nici 
pînă acum nu sînt gata noile insta
lații de condiționare a aerului. Lu- 
crîndu-se în asemenea condiții, nu-i 
de mirare că numărul opririlor la 
mașini, din cauza ruperii firelor, 
este ridicat. Asta înseamnă timpi 
neproductivi, pierderi de producție. 
Iată de ce problema grăbirii pune
rii în funcțiune a instalațiilor de 
condiționare a aerului ar trebui să 
stea mai mult in atenția conducerii 
uzinei noastre și a întreprinderii 
„Metalul Roșu11 din Cluj, care li
vrează și montează aparatura nece
sară11.

Din discuții a reieșit că în fiecare 
secție există mari posibilități și re
zerve interne care, puse în valoare, 
ar contribui la folosirea mai bună 
a „zestrei11 tehnice a uzinei. Stă în 
puterea colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de aici să ob
țină la noile mașini și utilaje o pro
ducție sporită de fire și țesături de 
bună calitate.



Nr. 6560 Pag. 5

Plecarea delegației Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare
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Cu ocazia vizitei în R. P. Romînă 
a ministrului energiei și industriei 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Bachir Boumaza, s-au 
purtat convorbiri privind dezvolta
re^ relațiilor economice între cele 
do A țări.

.5 urma acestor convorbiri, care 
au decurs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-a 
convenit semnarea unui Acord co
mercial și a unui Acord de plăți în
tre Republica Populară Romînă și

Republica Algeriană Democratică și 
Populară.

La 15 martie, acordurile mențio
nate au fost semnate din partea ro
mînă de către Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea algeriană de către Bachir 
Boumaza, ministrul energiei și in
dustriei.

După semnare, ministrul comerțu
lui exterior a oferit 
cinstea oaspetelui și 
care îl însoțesc.

a
o masă în 
persoanelor 

(Agerpres)

INFORMAȚII
FLECAREA AMBASADORULUI 

MARII BRITANII

Luni seara a părăsit definitiv țara 
noastră J. D. Murray, C.M.G., amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în Republica 
Populară Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, J. D. 
Murray, C.M.G., a fost salutat de 
Dionisie Ionescu, ambasador, direc
torul Protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de față șefii unor misiuni 
< iplomatice acreditați la București,

membrii Ambasadei Marii Britanii 
și alți membri ai Corpului Diplo
matic.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 15 martie a. c. ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe Jozsef 
Vince, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

(Agerpres)

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, condusă de to
varășul Tullio Vechetti, secretar ge
neral al P.S.I.U.P., care, la invitația 
C.C. al P.M.R., a făcut o vizită in 
țara noastră. Din delegație au făcut 
parte Alessandro Menchinelli, mem
bru al Direcțiunii, șeful secției or
ganizatorice, Adelio Albarello, se
nator, membru al Consiliului Națio-

nai, și Giuseppe Tagliazucchi, mem
bru al Consiliului Național, șeful 
secției relațiilor externe.

La aeroportul Băneasa delegația a 
fost condusă de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass, Ion Iliescu, șefi 
C.C. al P.M.R., și de 
partid.

de secție la 
activiști de

(Agerpres)

Prof. ing. DIMITRIE LEONIDA

Leonida, 
frunte ai

23 mai

u

Sub titlul de mai sus, ziarul „NEW 
YORK TIMES" publică un ciclu de arti
cole ale cunoscutului comentator James 
Reston, consacrat relațiilor interocciden- 
tale. In primul din aceste articole auto
rul arată :

„Alianța occidentală se găsește acum 
într-o criză profundă. Ea este divizată 
cu privire la China, Vietnam, Germa
nia, Africa și politica nucleară, politica 
economică, politica monetară — cu alte 
cuvinte cu privire la aproape toate pro-

Y : ■

Irlanda intre Anglia
și Piața comună

DJE^WELT

Fază dintr-un recent meci de tenis disputat în sala de sport a uzinelor 
„Industria Sîrmei" din Cimpia Turzii

n v iL. . . L i ’ ; ’

La 14 martie a.c. a încetat din 
viață prof. ing. Dimitrie 
unul din reprezentanții de 
tehnicii romînești.

Născut la Fălticeni, la
1883, Dimitrie Leonida urmează li
ceul la București și apoi cursurile 
universitare, ca bursier, la Școala 
politehnică din Berlin. încă de la 
absolvire, în 1908, atrage atenția 
cercurilor inginerești printr-o stră
lucită lucrare de diplomă.

Reîntors în țară, 
ocupă diferite 
funcții de răspun
dere, printre care 
și pe aceea de di
rector tehnic al 
Societății genera
le de gaz și elec
tricitate. în anul 
1924 devine profe
sor la Școala poli
tehnică din Timi
șoara și ulterior 
la Politehnica din 
București. După 
1944, lucrează în 
calitate de consili
er la C.F.R., Insti
tutul de studii și 
proiectări energe
tice și ca membru 
în Comitetul de 
Stat al Apelor.

Inginer talentat, 
înzestrat cu o bo
gată cultură teh
nică, cu un remarcabil spirit ino
vator, D. Leonida a desfășurat 
o prodigioasă activitate, călăuzită 
în permanență de ideea progre
sului tehnic al industriei țării noas
tre. Și-a dăruit întreaga sa putere 
de muncă sporirii capacității 
energetice a țării, aducînd o contri
buție deosebită la proiectarea și 
dezvoltarea unor centrale electrice.

Preocupat de necesitatea valorifi
cării resurselor hidroenergetice ale 
țării, D. Leonida a muncit fără în
trerupere la perfecționarea lucrării 
sale de diplomă despre centrala de 
la Bicaz, desfășurînd totodată o vie 
activitate prin presă și conferințe 
pentru determinarea unui curent de 
opinie în favoarea realizării acestei

importante lucrări. Abia în anii re
gimului democrat-popular, prin con
strucția hidrocentralei „V. I. Lenin" 
de la Bicaz, prof. ing. D. Leonida 
și-a putut vedea încununată de 
succes lupta de peste 40 de ani. în 
ultima perioadă a vieții sale a adus 
o contribuție însemnată la amena
jarea și folosirea rațională a ape
lor țării.

Prof. ing. D. Leonida a desfășu
rat o activitate prodigioasă și pe 
tărîmul pregătirii de cadre tehnice. 

De-a lungul unei 
bogate cariere di
dactice, el a in
struit numeroase 
promoții de ingi
neri, maiștri și lu
crători. In urmă 
cu o jumătate de 
veac, fără sprijin 
oficial, a înființat 
și a condus Școa
la de electricieni și 
mecanici pe care 
au absolvit-o mii 
de elevi muncitori. 

Prof. ing. D. Leo
nida a desfășurat 
o largă activitate 
de răspîndire a cu
noștințelor știin
țifice, înființînd, 
împreună cu elevii 
săi, Muzeul tehnic, 
oglindă a dezvol
tării tehnicii 
mînești.

a profesorului și

/

ro-

Tntreaga viață
Inginerului Dimitrie Leonida, mun
ca sa pasionată pe tărîmul dezvol
tării tehnicii, al formării de spe
cialiști în domeniul energeticii, al 
răspîndirii cunoștințelor științifice a 
fost pătrunsă de un cald patriotism, 
de dorința vie de a sluji patria și 
poporul.

Pentru contribuția adusă la elec
trificarea țării, pentru bogata și în
delungata sa activitate inginerească 
și pedagogică, prof. ing. D. Leonida 
a fost decorat cu înalte ordine și 
medalii ale R. P. Romîne.

Prin moartea prof. ing. D. Leo
nida țara noastră pierde pe unul din 
cei mai valoroși ingineri.

fotbal Ecouri la etapa a XlV-a Ministerul Minelor 
și Energiei Electrice Ministerul învățămîntului

O dată cu primele jocuri de cam
pionat din anul 1965 a renăscut și 
pasiunea sportivă. Rareori la început 
de an competifional s-a înregistrat o 
aglomerare a tribunelor stadioanelor 
deopotrivă in Capitală și în pro
vincie. Duminică, zecile de mii de 
spectatori au fost ca niște părinți iu
bitori care, la sfîrțitul vacanței, pen
tru promisiuni de îndreptare, uită 
notele rele ale copiilor și, gătiți 
sărbătoare, îi conduc la școală...

„BARIERA" PE CALE 
DE DISPARIȚIE

Prima constatare pozitivă de 
urma disputării etapei a XlV-a 
aceea că multe echipe

de 
de

pe 
este 
s-au 

comportat în plenitudinea forțelor fi
zice, avînd capacitate de rezistență 
pentru întregul parcurs al jocului. 
Probabil că nu va mai fi nevoie să 
așteptăm 4—5 etape spre a con
stata că echipele au ajuns la un sta
diu satisfăcător de pregătire. Mai 
înainte de a intra în competiție, fie
care echipă din categoria A a sus
ținut o serie de meciuri amicale și 
este cazul ca, în următoarele etape, 
buna pregătire fizică să se observe 
și mai pregnant. O asemenea reali
zare este foarte importantă fiindcă se 
știe că un jucător, oricît de talentat 
ar fi, dacă nu are capacitatea fizică 
de a alerga 90 de minute, este în
trecut de un jucător mai slab în teh
nică, dar apt de joc pe toată durata 
tnttlnirii.

O GREȘEALA PERSISTA
Și încă una de prim ordin : lipsa 

de eficacitate, de precizie și de 
promptitudine în finalizare. 10 goluri 
este o cifră foarte mică pentru șapte 
jocuri. Dacă Dinamo Pitești ar fi fă
cut tot un scor alb, ca la lași și Ora
dea, atunci, în întreaga etapă s-ar 
fi înscris doar șase goluri. Este neîn
doios faptul că șutul este procedeul 
tehnic cel mai 
ios <

ma etapă a returului campionatului 
s-au poticnit la acest capitol unii din
tre jucătorii cei mai tehnici din echi
pele noastre fruntașe. In partida cu 
Știința Craiova, Constantin a ratai 
înscrierea golului de la numai doi 
metri ; la Oradea, Ene II n-a nimerit 
poarta de la 4—5 m ; la lași, Ion 
Ionescu a greșit într-o poziție foarte 
favorabilă, ca să nu mai vorbim de 
Năsturescu. Acesta, bine deschis de 
Dumitriu II, a intrat singur în careu, 
l-a driblat și pe portarul Constanti- 
nescu, pentru ca apoi, necontrolînd 
bine mingea, s-o scape în aut de 
poartă. De ce ? Preocupați de stăpî- 
nirea balonului, jucătorii nu mai au 
în față clar ecranul porții și atunci 
siguranța în expedierea mingii scade 
enorm. Consecința este ratarea, din 
pozițiile cele mai favorabile, 
muncă.

SCENE NEDORITE

Comitetul de Stat al Apelor al
Consiliul Național 

Inginerilor și Tehnicienilor

blemele majore ale politicii mondiale de 
astăzi.

Alianța este depășită și dezechili
brată. Ea este prea mult orientată spre 
partea militară pentru a putea trata 
noile probleme pe tărîm politic, eco
nomic și social care sînt la ordinea 
zilei; atenția ei este prea mult îndrep
tată spre Atlantic pentru a se putea 
ocupa de crizele ce se dezvoltă la est 
de Canalul de Suez.

Deși aliații au înaintat abia atît cît 
să ajungă în apele adinei, pe bord se 
și aud murmure de revol’ă. în prezent, 
în Europa occidentală se vorbește des
pre independență și în Statele Unite 
despre neoizolaționism, mai mult decît 
oricînd de la formarea alianței. Chiar 
și o publicație atît de proamericană 

• cum este revista „Economist" din Lon
dra pune principala răspundere pe 
seama confuziei care domnește la Wa
shington.

Răspunsul Washingtonului la aceasta 
este că ori de cîte ori încearcă să ia 
conducerea în privința formării unei 
forțe nucleare internaționale atlantice, 
Europa se revoltă ; cînd el își adap
tează planurile la o asemenea forță, cel 
puțin o {rarte din Europa se plînge de 
inerția americană ; cînd Washingtonul 
se referă la Vietnam, principalii săi 
aliați îi oferă critici în loc de ajutor. 
Aceste învinuiri reciproce irită pe toți 
cei interesați, dar ele pun accentul pe 
punctul principal. Și acesta este că ni
meni nu este satisfăcut de alianțele 
existente, nimeni nu crede că ele sînt 
adecvate problemelor în schimbare ra
pidă ale «lumii libere» (occidentale — 
n.r.).

...Franța nu se arată interesată în 
securitatea colectivă occidentală, decît 
în cazul cînd ea însăși ar fi întrucîtva 
periclitată. Germania occidentală și An
glia sînt parțial paralizate de luptele 
politice interne. Dar chiar și în această 
situație, Washingtonul ar putea face un 
pas modest pentru a distrage atenția 
alianței de la Vietnam spre orizonturi 
mai largi".

în încheiere, autorul arată că „pen
tru început ar fi necesară o nouă ini
țiativă menită a opri alunecarea" (spre 
destrămare a alianței), chemînd la for
marea unui comitet neoficial de experți 
care să studieze această problemă.

Ziarul vest-german „DIE WELT“ 
a publicat un articol în care se 
arată:

„Numai acela care cunoaște din 
proprie experiență insula verde și 
oamenii ei amabili, a putut aprecia 
întreaga însemnătate a unei scurte 
relatări din Bruxelles în care era 
vorba despre recentele tratative 
duse acolo de ministrul irlandez al 
agriculturii ou privire la o eventuală 
asociere a Irlandei la Comunitatea 
Economică Europeană. Oamenii Re
publicii Irlanda privesc, pentru pri
ma oară, dincolo de vecinul lor ră
săritean — care hotărăște înllorirea 
sau declinul lor economic (autorul 
are în vedere Anglia — N.R.) — spre 
continent.

Această orientare se datorește con
cluziei că bunăstarea și declinul țării 
nu trebuie să depindă pe de-a-ntre- 
gul de fratele britanic care nutrește 
pentru irlandez un fel de dragoste 
amestecată cu ură. Această conști
ință a fost generată de politica pri
mului ministru Sean Lemass, care 
din 1959 a reușit să smulgă țara 
din cercul vicios al mizeriei. Gu
vernul și-a dat seama că, datorită 
îngustimii pieței interne, desfacerea 
produselor irlandeze în străinătate 
constituie mai mult decît o necesi
tate vitală ; el a favorizat dezvolta
rea economiei și a atras întreprin
deri din străinătate să înființeze fi
liale în Irlanda. înfăptuirea intenției 
sale de a reduce în fiecare an taxe
le vamale irlandeze cu 10 la sută și 
de a antrena întreprinderile indus
triale vechi și noi la lupta de con
curență a fost amînată temporar nu
mai datorită introducerii, în octom
brie 1964, a taxei vamale speciale 
britanice *).

Ca urmare a poziției geografice și 
a unor realități istorice, pe insula 
verde nivelul de trai depinde aproa-

alte eve- 
1964, cind 
a avea în

★ ★

ic cel mai greu, cel mai anevo- 
de învățat. In meciurile din pri-

Fără să fie o caracteristică a eta
pei inaugurale a returului campiona
tului, prezența nervilor și actele de 
nesportivitate s-au făcut totuși sim
țite. In campionat punctele au o im
portanță deosebită, dar modul cum 
se obțin aceste puncte nu ne poate 
lăsa indiferenți. De obicei, echipele 
gazdă dau tonul jocului „tare". Așa 
s-au petrecut lucrurile la lași, unde 
echipa locală, C.S.M.S., a folosit du
ritățile ca mijloc de intimidare a ad
versarilor, dar și Rapid a răspuns, în 
partea a doua a meciului. Un gest 
neobișnuit a făcut Ion Ionescu, care 
— fără să se afle în luptă directă 
pentru minge — l-a lovit pe funda
șul Deleanu. Antrenorul său, Valentin 
Stănescu, i-a făcut observație în fața 
celor 20 000 de spectatori, și chiar 
colegii lui s-au desolidarizat de a- 
cest act necugetat.

Desigur că o mai temeinică muncă 
de educație în cadrul secțiilor de 
fotbal ar scuti spectatorii de aseme
nea scene nedorite.

Dan OLTEANU

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
• După desfășurarea a 6 runde, în 

turneul internațional de șah de la Bel
grad conduce Ljiljak cu 4,5 (1) puncte, 
urmată de Elisabeta Polihroniade cu 4 
puncte, Hemskerk 3 puncte și două 
partide întrerupte. In runda a 5-a Poli
hroniade a cîștigat la Bilek, iar în runda 
a 6-a a remizat cu Pihalici. Cealaltă 
jucătoare ronrînă. Margareta Teodo- 
rescu. a făcut remiză cu Katia Iovano- 
vici și totalizează 2,5 puncte, avînd o 
partidă întreruptă în avantaj la 
novici.

Vuja-

• Luni, în cadrul competiției 
naționale de schi de la Tatranska 
nice (R. S. Cehoslovacă), dotată cu 
„Marele premiu al Slovaciei", s-a dispu
tat proba de slalom special (500 m ; 
diferență de nivel 210 m; 65—69 porți).

inter- 
Lom-

Victoria a revenit polonezului Andrei 
Bacleda, care a obținut în cele două 
manșe timpul de 124”34/100. C. Tăbă
raș (R.P.R.) s-a clasat pe locul 9 cu 
130”88/100. Mîine are loc proba de 
slalom uriaș.

• în urma unei anchete sportive, ini
țiată după încheierea campionatului 
mondial de hochei pe gheață în rîndul 
ziariștilor, operatorilor de televiziune și 
crainicilor de radio prezenți la Tam
pere, au fost desemnați cei mai buni 6 
jucători ai competiției : Ragulin, C. 
Loktev, Al. Almetov (din echipa 
U.R.S.S.), V. Dzurilla, Fr. Tikal și J. 
Jirik (din echipa R. S. Cehoslovace). O 
cupă a fost atribuită echipei Finlandei, 
pentru cea mai disciplinată formație. 
Suedezul Wiking a primit distincția de 
„cel mai bun arbitru al campionatului".

*) Este vorba de taxa de 15 Ia sută 
introdusă de guvernul laburist îndată 
după Instalarea sa, în scopul de a a- 
meliora situația financiară a țării, mă
sură care a trezit vii nemulțumiri în 
rîndul țărilor din E.F.T.A,

pe exclusiv de comerțul cu Anglia. 
72 la sută din totalitatea exporturi
lor irlandeze se îndreaptă spre An
glia sau spre cele șase comitate din 
nordul insulei, care aparțin Angliei, 
iar 51 la sută din totalitatea impor
turilor irlandeze provin din Anglia. 
Ponderea celorlalți membri ai Zonei 
liberului schimb (E.F.T.A.) este re
lativ mică în comerțul Irlandei".

După ce se arată că, în ultimii 
ani, s-au produs schimbări în comer
țul exterior al Irlandei, în articol se 
spune : în 1963, printre țările furni
zoare, R.F.G. s-a situat pe locul doi, 
ocupat pînă acum de S.U.A. în cali
tate de client al Irlandei, R.F.G. se si
tuează pe locul trei — după Marea 
Britanie și Statele Unite.

Au mai intervenit și 
nimente, în octombrie 
guvernul britanic, fără
prealabil o discuție cu Dublinul, a 
introdus taxele vamale speciale de 
15 la sută, Lemass a plecat în grabă 
la Londra. Călătoria a constituit un 
protest împotriva încălcării articolu
lui 18 al acordului comercial anglo- 
irlandez care obligă cele două părți 
să se consulte reciproc.

Irlanda a fost nevoită să accepte 
realitatea crudă că aproximativ 25 
la sută din exporturile sale spre 
Anglia sînt lovite de tarifele vamale 
excepționale. Daunele cauzate prin 
aceasta economiei irlandeze nu pot 
fi exprimate încă în cifre.

Un alt eveniment a fost hotărîrea 
guvernului englez din anul 1963 de 
a îngheța nivelul importurilor agra
re. Acest pas a fost întîmpinat, la 
timpul său, cu mare îngrijorare la 
Dublin, cu atît mai mult cu cît s-a 
întrevăzut intenția de a strămuta tot 
mai mult importurile britanice de 
carne de porc, ouă și produse lac
tate spre parteneri din Zona liberu
lui schimb ca, de pildă, Danemarca. 
Dublinul a dus atunci tratative cu 
Londra și a obținut o cotă mai mare 
pentru slănină și unt, decit aceea 
pe care Anglia intenționa să l-o a- 
corde inițial. A rămas totuși incon
testabil faptul că pe piața britanică 
nu se poate obține, în viitor, sporirea 
absolut necesară a exportului de 
produse agrare.

Aceste două evenimente au con
vins Dublinul că structura tradițio
nală a comerțului exterior irlandez 
trebuie schimbată. Agricultura și in
dustria sînt constrînse să caute noi 
piețe de desfacere în alte părți ale 
lumii".

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului a fost depus la 
Muzeul tehnic din Parcul Libertății. 
Accesul publicului va fi permis în 
zilele de 16 martie, între orele

și 17 martie între orele11—17
10—12,30.

Mitingul de doliu va avea loc 
miercuri, 17 martie, orele 13, la Mu
zeul tehnic, după care va avea loc 
înhumarea la Cimitirul Bellu.
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Cursuri de instruire a stomatologilor

La Centrul metodologic al Ca
pitalei au început de curînd noi 
cursuri de instruire a cadrelor 
medicale . unul pentru medici 
stomatologi din policlinici, în ca
drul căruia aceștia sînt puși la 
curent cu noile metode de trata
ment, și altul în care se fac in- 
slructaje releritoare la 
stomatologică complexă 
de creștere (3—15 ani).

In cadrul activității
metodologic, de ridicare a nive
lul profesional al medicilor spe
cialiști din unitățile bucureștene, 
în mai puțin de trei ani au urmat 
instructaje 265 stomatologi. Para-

asistența 
la vîrsta

centrului

lel au urmat cursuri de instruire 
și 185 tehnicieni dentari, dentiști 
și asistenți medicali. în același 
timp in cadrul centrului au fost 
elaborate o serie de îndrumări 
metodologice privind organiza
rea cabinetului stomatologic, a 
unui serviciu stomatologic com
plex, asigurarea asistenței de ur
gență etc.

în fotografie : Intr-un cabinet 
al centrului metodologic de sto
matologie. Medicilor care parti
cipă la cursurile de instruire li 
se prezintă un caz mai deosebit.

Foto : M. Cioo

DIN DRUMUL
PENTRU OBȚINEREA
DREPTURILOR CIVILE

nu ne vom Întoarce

Presa americană despre luptele 
împotriva segregației 
din statul Alabama (S. U. A.)

Ziarele americane și agențiile 
mondiale de presă se ocupă pe larg 
de incidentele rasiste din statul Ala
bama (S.U.A.). Localitatea Selma 
din acest stat este de cîtva timp 
teatrul unor evenimente dramatice; 
împotriva populației de culoare, 
care dă o nouă bătălie pentru recu
noașterea drepturilor sale civile, s-a 
dezlănțuit o aprigă campanie de re
presiuni ale rasiștilor.

Presa a anunțaf că, deși Congresul 
aprobase — pe planul statului — legea 
drepturilor civile, autoritățile din locali
tatea menționată nu au permis negrilor 
să se înscrie în listele electorale și le-au 
interzis orice demonstrație. In ciuda mă
surilor represive luate de segregațio- 
niștii din Selma, populația de culoare și 
militanți albi pentru integrare rasială au 
organizat manifestații și demonstrații paș
nice, cerînd respectarea drepturilor.

Agenția Associated Press a relatat că 
marșul de la 7 martie spre capitala sta
tului, Montgomery, a fost „cel mai pu
ternic asalt în sprijinul înscrierii negrilor 
pe listele de votare", și arată că el 
a fost reprimat cu cruzime de către au
toritățile locale, lată cum a relatat fap
tele ziarul „New York World Telegram 
and Sun” : „Este greu să uiți chipurile 
curajoase ' "
prinși pe ecranele televizoarelor, 
fiștii, care apăreau treptat, treptat în o- 
biectivul aparatului de filmat, purtau
măști împotriva gazelor. Spațiul liber
dintre demonstranți și polițiști se mic
șora mereu... și, în fine, oamenii cu 
măști de gaze au trecut la atac. Brusc, 
pe ecran a apărut un fel de amestecă
tură de trupuri. Oamenii se împleticeau 
și cădeau. Toate acestea erau însoțite 
de strigăte înspăimîntătoare, se auzeau 
pocnetele bicelor, ropotul cailor, acest 
vacarm era dominat de urletele sfîșie— 
toare ale oamenilor".

Comentând faptele, cunoscutul pu
blicist Walter Lippmann scrie, în „New 
York Herald Tribune" : „O societate în 
care autoritățile folosesc violența pentru

ale participanților la marș,
Poli-

înStudenți și profesori ai Universității „Tuskegee Institute" manifestează 
fața Capitoliului (parlamentul statului) din Montgomery în semn de ( 

solidaritate cu lupta populației de culoare din Selma

a frustra cetățenii de drepturile lor legale 
de a se aduna și de a demonstra nu 
are sorți de izbîndă. Căci, o condiție 
indispensabilă a legii și ordinii este să 
domnească legea și ordinea, iar în Ala
bama ea trebuie să fie instaurată în ca
drul guvernului legal”. Același punct de 
vedere îl susține și ziarul „New York 
Times" în editorialul său intitulat „S.U.A. 
în Alabama", afirmînd că „guvernatorul 
G. Wallace și subordonații săi trebuie să 
înțeleagă acum că Alabama nu se află 
în afara legilor a căror aplicare este va
labilă pe întreg teritoriul S.U.A."

Agențiile americane relatează că, în 
timp ce la Selma continuă teroarea dez
lănțuită de rasiști împotriva populației de 
culoare, la Washington și în alte locali
tăți din S.U.A. se amplifică demonstra
țiile de protest ale integraționiștilor. 
Aceștia cer administrației federale să in
tervină cu trupe în Alabama pentru a 
pune capăt dezlănțuirilor rasiștilor, 
asigurînd negrilor exercitarea drep
turilor lor civile. „In cazul cînd po
liția statului Alabama și cea din Selma 
nu-și vor modera atitudinea, este nece
sar să se recurgă — așa cum s-a pro
cedat în trecut la Little Rock și în Mis
sissippi — la autoritatea armatei fede
rale", scrie cotidianul „New York Times”.

încetarea din viață, la Selma, a luptă
torului pentru drepturi civile, pastorul alb 
James 
lui, a 
fii de 
siale.
studenții de la numeroase universități 
cerut guvernului să intervină pentru 
glementarea situației din Selma. La Chi
cago numeroși manifestanți au organizat 
un marș de protest împotriva violențelor. 
Alte manifestări au avut loc și la Boston 
și Philadelphia.

Referindu-se la aceste evenimente, a-

Reeb, după atentatul împotriva 
stîrnit în întreaga țară demonstra- 
protest împotriva violențelor 

Agențiile americane relatează
ra- 
că 
au 
re-

scrie că „pre- 
arată rezervat față

genția France Presse 
ședințele Johnson se 
de ideea trimiterii de trupe în statele 
din sud și își concentrează eforturile, în
deosebi, asupra proiectului de lege 
privind drepturile civile pe care îl va 
prezenta în viitorul apropiat Congresu
lui". (Acest proiect aduce unele com
pletări legii drepturilor civile adoptate 
de congres anul trecut).

In aceeași problemă, agenția engleză 
Reuter menționează că „președintele 
a ordonat marți ca 700 de militari ai tru
pelor federale să fie în stare de alarmă 
pentru o posibilă intervenție pe scena 
incidentelor rasiale din Selma". Cu pri
lejul unei întîlniri la Casa Albă cu re
prezentanții tuturor organizațiilor pentru 
drepturile civile, președintele a promis 
vineri că în curînd va lua o hofărire 
definitivă in legătură cu trimiterea da 
trupe federale în Alabama Guvernatorul 
rasist al statului Alabama, George Wal
lace, a sosit sîmbătă la Washington și a 
fost primit de președintele Johnson. 
Ziarul francez „Le Monde" arată că 
„președintele va trebui să înfrunte di
lema : a permite ca teroarea să continue 
în Alabama sau să trimită acolo trupe 
federale ? Această dilemă — scrie ziarul 
— devine din ce în ce mai presantă, 
deoarece tot mat mulți americani își pun 
următoarea întrebare : de ce oare gu
vernul, care nu a ezitat să trimită soldați 
americani în Vietnamul de sud — în nu
mele „libertății" — nu trimite trupe pen
tru a face să domnească libertatea în 
Alabama ?“

Pastorul Martin Luther King, laureat al 
premiului Nobel pentru pace, unul din 
conducătorii luptei antisegregafioniste, a 
declarat : „Am mers prea departe, ca să 
ne întoarcem din drum. Trebuie să ară
tăm cu fermitate că nimic nu ne poate 
opri’.
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Alegerile din Argentina

Progrese 
ale opoziției

Consultările electorale provinciale, or
ganizate în Argentina, in ultimele săptă- 
mîni, au culminat duminica cu alegerile 
parlamentare pentru reînnoirea a jumă
tate dintre cele 192 de locuri din Ca
mera deputatiio', precum și a parlamen
telor și consiliilor municipale din 19 pro
vincii.

Deși în această campanie, pe scena 
electorală și-au tăcut apariția un număr 
neobișnuit de mare de partide (57, după 
ziarul „New York Herald Tribune"), prin
cipala. confruntare s-a dat între partidul 
de guvernămînt, Uniunea civică radicală 
a poporului, și forțele peroniste, concen
trate în jurul partidului „Uniunea popu
lară"1. Dispunînd doar de 66 de locuri 
în Camera deputajilor, ceea ce l-a fă
cut să practice deseori tranzacții cu grupă
rile minoritare, partidul președintelui Arturo 
-lllia s-a prezentat în alegeri cu spe
ranța că-și va mări, chiar cîf de puțin, ac
tualul număr de deputati.

Ce arată rezultatele alegerilor? In pri
mul rînd, o victorie a peroniștilor care, 
fiind sprijinifi de partidul, comunist, con
duc în 8 dintre cele 19 provincii, fată 
de partidul guvernamental care conduce 
doar în 7 provincii. In celelalte patru 
provincii rezultatele sînt încă nedecise. 
După rezultatele încă incomplete, parti
dul guvernamental va avea în Camera de- 
putafilor 70 de locuri (față de 66), iar pe- 
soniștii 42 (fată de 25).

Comentînd rezultatele alegerilor, obser
vatorii de presă arată că, deși și-au 
sporit simțitor numărul de locuri în 
parlamentul federal, cît și în cele provin
ciale, datorită unor prerogative speciale 
definufe de președintele tării, peroniștii 
nu vor putea beneficia de acest lucru.

Totuși, rezultatele alegerilor sînt sem- 
nifibafive pentru că ele indică, conform 
presei latino-americane, anumite tendin
țe politice caracteristice, reliefate și de 
creșterea considerabilă a influenței pe- 
ronișfilor în rîndurile populației. Potri
vit comentatorilor, adevărata corelație din
tre forjele politice va reieși abia peste 
doi ani, cînd vor avea loc alegerile ge
nerale ale guvernatorilor și, o dată cu 
aceasfa, reînnoirea celei de-a doua ju
mătăți a Camerei deputajilor.

R. B.

0 nouă acțiune agresivă 
împotriva R. D. Vietnam 
BOMBARDAREA UNOR LOCALITĂȚI DC CĂTRE AVIOANE AMERICANE

HANOI 15 (Agerpres). — Agenția 
de presă vietnameză anunță că în 
după-amiaza zilei de 15 martie, în
tre orele 14.20—16.00, avioane cu re
acție aparținînd Statelor Unite și 
autorităților sud-vietnameze, au 
violat spațiul aerian al provinciilor 
Nghe An și Thanh Hoa, din R. D.

Vietnam, bombardînd o serie de lo
calități din districtele Dien Chau, 
Quynh Luu, și orașul Nghia Dan, 
din provincia Nghe An. După cum 
anunță primele rapoarte, unitățile 
armatei populare vietnameze au 
doborît trei avioane, avariind multe 
altele.

POVARĂ PENTRU BUGETUL ANGLIEI
„Business Week Magazine" despre întreținerea 
trupelor engleze de pe Rin

NEW YORK 15 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la relațiile anglo-vest- 
germane, publicația americană 
„Business Week Magazine", subli
niază, printre altele, că problema 
suportării de către R.F.G. a unei 
părți mai mari din cheltuielile le
gate de întreținerea armatei engleze 
de pe Rin „a devenit o serioasă 
amenințare pentru relațiile dintre 
cele două țări".

Referindu-se la povara pe care o 
constituie pentru bugetul țării chel
tuielile militare ale Angliei, revista 
scrie în continuare: „De multă 
vreme Anglia a pierdut cea mai 
mare parte a întinsului ei imperiu 
și cu aceasta beneficiile economice 
care se scurgeau de aici în trezore
ria britanică. Dar ea are încă de 
făcut față, în continuare, unor chel
tuieli militare pentru apărarea ră
mășițelor imperiului său, care se 
întindea din Suez pînă în Orientul 
îndepărtat".

Tn prezent, subliniază revista, 
„Anglia cheltuiește 7 la sută din 
produsul național brut pentru apă
rare — mai mult decît orice țară 
membră a alianței occidentale — cu 
excepția Statelor Unite...".

Astfel este explicabil de ce An
glia a căutat să obțină din partea

R.F.G. o mai mare participare a a- 
cesteia din urmă la cheltuielile sale 
militare legate de întreținerea arma
tei de pe Rin.

pentru sovietele locale
MOSCOVA 15.— Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite : La 
14 martie au avut loc alegerile pen
tru sovietele locale din Federația 
rusă, Ucraina, Bielorusia, Uzbekis
tan, Kazahstan, Azerbaidjan, R.S.S. 
Moldovenească, Letonia, Tadjikistan 
și Turkmenia. în celelalte cinci re
publici, alegerile pentru sovietele lo
cale vor avea loc la 21 martie.

Alegerile s-au desfășurat într-o 
atmosferă însuflețită. Pînă la orele 
amiezii, în majoritatea locurilor vo
taseră 80—85 la sută din totalul ale
gătorilor.

La Moscova s-au prezentat în fața 
urnelor circa 5 milioane de alegători, 
adică 99,55 la sută din totalul ale
gătorilor. Ei au ales 1104 deputați în 
sovietul orășenesc și aproape 6 000 
de deputați în sovietele raionale. La 
Leningrad au fost aleși 605 deputați 
în sovietul orășenesc și 4 296 în so
vietele raionale.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR DE EXTERNE ARABI
CAIRO 15. — Corespondentul

Agerpres transmite : Conferința ex
traordinară a miniștrilor de externe 
arabi, care a avut loc duminică, a a- 
probat cele patru recomandări fă
cute de reprezentanții personali ai 
șefilor statelor arabe, în legătură cu 
măsurile ce urmează să fie luate în 
cazul cînd R. F. Germană va stabili 
relații diplomatice cu Izraelul. Mi
niștrii de externe au hotărît rupe
rea relațiilor diplomatice cu R.F.G., 
dacă aceasta va stabili astfel de re
lații cu Izraelul. Conferința a hotă
rît, de asemenea, retragerea imedia
tă a tuturor ambasadorilor arabi de 
la Bonn.

Intr-o altă rezoluție se arată că

țările arabe sînt solidare cu poziția 
R.A.U. față de Germania occiden
tală, precizîndu-se că ele vor rupe 
relațiile economice cu R.F.G., în ca
zul cînd aceasta va lua o poziție 
ostilă față de oricare stat arab.

Comitetul politic al Ligii Arabe 
se va întruni în . caz de nevoie cu 
participarea miniștrilor economiei 
pentru a hotărî ruperea relațiilor 
economice și aplicarea acestei mă
suri.

După cum subliniază presa arabă, 
rezoluțiile Conferinței miniștrilor de 
externe au fost adoptate în unani
mitate. Tunisia, Libia și Marocul au 
formulat o serie de rezerve în unele 
probleme.

întrunirea La Bruxelles

Nigeria

Incidente între partizanii 
diferitelor partide politice

LAGOS 15 (Agerpres). — Dumi
nică, în regiunile din estul Nigeriei 
s-au produs o serie de incidente în
tre partizanii diferitelor partide po
litice din această țară. După cum 
subliniază observatorii, aceste inci
dente fac să crească tensiunea poli
tică din Nigeria, la numai cîteva zile 
înainte de alegerile organizate în 
vederea completării locurilor rămase 
vacante în parlament după ultima 
consultare generală din februarie.

Agenția U.P.I. anunță că în loca
litatea Enugu, candidatul indepen

dent C. O. Chiedozie a fost atacat 
de un grup înarmat, poliția trebuind 
să intervină pentru a-1 salva. Chie
dozie a trimis imediat telegrame 
primului ministru, Abubakar Tafewa 
Balewa, cerîndu-i acestuia să tri
mită trupe federale în regiunea de 
vest a Nigeriei pentru a asigura 
desfășurarea normală a alegerilor. în 
același timp, partidul Congresul 
populațiilor din Est a arătat că le
gea și ordinea trebuie restabilite în 
regiune, pentru buna desfășurare a 
alegerilor.

SCURTE ȘTIRI
CAIRO. Intre 16 și 23 martie^-*» 

Cairo are loc cel de-al cincilea Qiț \ 
greș arab al petrolului. La congres 
participă aproape o mie de delegați 
din țările arabe și emiratele Qatar și 
Bahrein, precum și din alte 21 de 
țări, printre care llomînia, U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Venezuela, Japonia și 
altele. t

PARIS. Au fost decernate premiile 
pentru filmele dentare și stomatologi
ce prezentate în cadrul Zilelor inter
naționale ale filmului dentar, ce s-au 
desfășurat timp de patru zile la Paris. 
Printre filmele premiate se numără și 
filmul „Alveolo-plastia reconstructivă 
Îirin autotransplant de cartilagii costa- 
e“, realizat de prof. dr. Valerian Po

pescu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, președintele 
Societății de stomatologie din R. P. 
Romînă, și dr. Mihail Sturza.

O delegație Internațională de 
tuptâtori din rezistență a mani
festat în lata Camerei Comune
lor din Londra impotrlva prescrip
ției crimelor naziste (fotografia de 
sus). Mathilda Gabriel-Peri, sofia 
eroului francez al luptei de re
zistentă, stind de vorbă cu scriito
rul Alan Sillitoe, care a tăcut par
te din delegație (fotografia de jos)

de la Conakry
ALGER 15. — Corespondentul

Agerpres, C. Benga, transmite: In 
cursul zilei de luni, președinții Al
geriei, Guineei și Republicii Mali 
s-au întrunit la Conakry unde au 
discutat probleme privind rezultatele 
Consiliului Ministerial al O.U.A., 
efectele creării O.C.A.M. (Organiza
ția Comună Africană și Malgașă), 
situația din Congo, precum și alte 
probleme internaționale. întrunirea 
de ’a Conakry a fost precedată — 
duminică — de o întîlnire la Ba
mako a acelorași șefi de state, la 
care a participat și președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah.

în cursul întîlnirii preliminare de 
la Bamako au fost discutate urmă
rile conferinței de la Nouakchott, 
punindu-se accentul pe faptul că 
prin crearea de organizații regionale 
se pune în pericol unitatea africană. 
S-a subliniat că unele țări făcînd 
parte din O.C.A.M. au adoptat o po
ziție favorabilă regimului lui Chom- 
be, iar altele duc în prezent o cam
panie împotriva unor lideri africani.

Reuniuni ale 
„celor șase"

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii din țările Pie
ței comune vor elabora zilele a- 
cestea la Bruxelles calendarul 
hotărîrilor care trebuie luate în 
domeniul agriculturii pînă la 1 
iulie a.c Printre acestea se in
clud viitoarele aranjamente pentru 
fructe, legume, zahăr, grăsimi și 
uleiuri, precum și problemele unei 
politici comune în domeniul prețu
rilor la carnea de porc și brînze- 
turi. Sesiunea, care se va desfășura 
sub președinția ministrului agricul
turii al Franței, Edgard Pisani, va 
dura două zile.

Marți, miniștrii însărcinați cu pro
blemele științifice din țările membre 
ale C.E.E. se vor întruni și ei sub 
președinția ministrului francez, în
sărcinat cu problemele cercetărilor 
științifice, Yves Bourges, pentru a 
discuta modificarea programului de 
cinci ani al Euratomului.

Corespondențe din străinătate

DUPĂ PRIMUL TUR DE SCRUTIN
Duminică în Franța s-a desfășu

rat primul tur de scrutin al alege
rilor municipale. Populația a fost 
chemată să aleagă circa 38 de mii 
de primari și consilieri municipali. 
Toate ziarele constată că numărul 
celor care s-au prezentat la urne 
a înregistrat o relativă creștere 
fată de alegerile legislative din 
noiembrie 1962 (de la 56,5 la sută 
la 63,7 la sută). „Politizarea" cam
paniei electorale, se arată într-un 
comentariu al agenției „France 
Presse", a dat acestei consultări 
de interes local un caracter mai 
general, care a jucat un anumit 
rol în reducerea abținerilor de la 
vot. .

Două treimi din localitățile cu 
peste 30 000 de locuitori, respectiv 
100 din cele 158 de orașe (minus 
Parisul), și-au ales consilierii mu
nicipali și primarii de la primul 
tur de scrutin. Pe un timp noros, 
dublat de o ploaie fină, parizienii 
au început să se prezinte la urne 
de la orele 8, cei mai mulți votînd 
abia în primele ore ale după- 
amiezii.

Am vizitat duminică mai multe 
secții de votare din diferite aron- 
dismente ale Parisului. Votul s-a 
desfășurat în general calm, atît în 
capitală cît și în întreaga Franță, 
cu excepția unor mici incidente 
scoase în evidență de unele ziare

Una din primele constatări rele
vate de presă este aceea că re
zultatele demonstrează stabilitatea 
corpului electoral, învingătorii fiind 
în general primari și consilieri 
care au funcționat pînă acum, in
diferent de culoarea lor politică.

Ziarele remarcă, de asemenea, o

consolidare a pozițiilor Partidului 
Comunist Francez, precum și o a- 
firmare a listelor „centrului". Par
tidul de guvernămînt U.N.R., care, 
în general, a înregistrat un regres 
față de ultimele alegeri munici
pale, a obținut victorii mai ales în 
orașele cu tradiție U.N.R.-istă. La 
Paris, în cele 14 sectoare electo
rale, nu a fost ales nici un primar 
la primul tur de scrutin, balotajul 
fiind aici total.

La Marsilia, orașul „nevralgic", 
cum scrie France Presse, Gaston 
Defferre (S.F.I.O.), candidat la pos
tul de primar și Ia postul de pre
ședinte al Republicii la alegerile 
din toamnă, este deocamdată în 
fruntea a patru sectoare din șapte, 
toate aflate în balotaj. In celelalte 
sectoare el este urmat de comu
niști și socialiștii dizidenți. Bătălia 
de duminică se anunță a fi aci 
foarte strînsă. Defferre are șanse 
de a fi ales cu majoritate, dacă va 
învinge în cele șapte sectoare e- 
lectorale. în cel de-al 8-lea sector 
al Marsiliei, lista comunisto-socia- 
listă, în frunte cu deputatul P.C.F., 
Francois Billoux, a fost aleasă la 
primul tur.

Ziarele menționează că toate per
sonalitățile guvernamentale au fost 
alese în provincie, cu excepția unui 
singur membru al guvernului, care 
a fost înfrînt. De asemenea, au fost 
alese și personalități din opoziție 
ca Guy Mollet (S.F.I.O.) — ales 
pentru prima dată după 20 de ani 
la primul tur de scrutin la Arras.

In departamentul Sena și în pro
vincie, municipalitățile comuniste, 
după cum scrie „L’Humanitd", au 
fost realese cu o majoritate sporită.

In orașele cu peste 30 000 de locu
itori, unde au fost încheiate acor
duri de unitate între comuniști, so
cialiști și alți republicani, multe 
liste din Uniunea democratică au 
fost alese de la primul tur, iar alte 
liste, aflate în balotaj, sînt într-o 
poziție favorabilă pentru duminica 
viitoare. Comuniștii au înregistrat 
progrese în special la Paris și în 
suburbiile sale. Alianțele între 
P.C.F. și S.F.I.O. s-au dovedit a fi 
eficace. Ziarul „Le Populaire", or
ganul S.F.I.O., scria luni că și par
tidul socialist este pretutindeni în 
progres în ceea ce privește numă
rul de voturi și de aleși.

Pînă marți seara, data limită ad-

misă de lege, liderii partidelor vor 
stabili tactica pentru 21 martie : re
tragerea sau cedarea în favoarea 
altor liste în unele circumscripții 
electorale. După cum a declarat 
Waldeck Rochet, P.C.F. preconizea
ză pentru al doilea tur de scrutin 
practica renunțării reciproce în 
favoarea listelor democratice cele 
mai avantajate.

Concluzii definitive asupra im
portanței politice și de perspecti
vă ale alegerilor municipale se 
vor putea trage abia după cel de 
al doilea tur de scrutin.

Alexandru GHEORGHIU
Paris

CONFERINȚA „MESEI ROTUNDE"
DIN SUDAN

Conferința „mesei rotunde", care 
începe azi la Khartum este un 
eveniment important în viața poli
tică a Sudanului. Scopul ei este de 
a găsi o soluție pentru reglemen
tarea complicatei probleme a ra
porturilor dintre provinciile din sud 
și cele din nord.

Potrivit ultimelor știri, Ia confe
rință vor lua parte liderii partide
lor politice din Sudan, inclusiv cei 
ai partidului sudist SANU, a căror 
participare era nesigură pînă în ul
timul moment. Participarea ambelor 
aripi ale acestui partid n-a fost 
ușor de obținut. William Deng, lide
rul aripii de stînga, sosise la 
Khartum încă de săptămîna trecută, 
șl stabilise o înțelegere cu primul 
ministru, Khalifa, în vederea parti
cipării. Pentru a se obține însă și 
asentimentul aripii de dreapta a 
partidului, a fost nevoie ca un

membru al guvernului de la Khar
tum să plece în capitala Ugandei, 
Kampala, pentru a duce tratative. 
In urma acordului încheiat, guver
nul sudanez a pus la dispoziție un 
avion special, pentru a-i readuce 
în țară, în vederea conferinței, și 
pe acei lideri ai partidului SANU 
aflați în prezent în exil în Uganda.

La conferință au fost invitați, în 
calitate de observatori, reprezen
tanți ai unor state africane, printre 
care R.A.U., Uganda, Kenya, Tan
zania, Nigeria, Ghana, Algeria.

In ce constă problema pusă în 
fața conferinței ?

Partea de nord a țării, unde se 
află și capitala, orașul Khartum, 
este locuită de arabi, iar sudul — 
de negri, în număr de peste 3 mi
lioane de oameni, ceea ce repre
zintă circa 30 la sută din întreaga 
populație. în decursul stăpînîril co-

Dupâ cum am 
mai anunțat, la 1 
martie, în pro
tectoratul brita
nic Bechuana- 
land au avut loc 
alegeri pentru 
parlament. în ur
ma acestor ale
geri, Seretse
Khama (în foto
grafie) liderul
Partidului Demo
cratic Bechuana, 
a format primul 
guvern african 

al țârii.

BAHREIN. De cîteva zile în Ba
hrein domnește o stare de încordare. 
Situația a devenit și mai gravă în 
cursul zilei de sîmbătă. Muncitorii de 
la compania petrolieră au declarat 
grevă și au instituit pichete și baricade 
pe străzile spre rafinării. Cu prilejul 
demonstrațiilor la care au luat parte 
mai multe mii de persoane, în mai ’ 
multe centre au avut loc ciocniri în-Ț 
tre greviști și poliție.

/
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Mrine în Consiliul de Securitate 
problema cipriotă
• Ministrul de externe Kyprianu și-a încheiat 
vizita la Londra e După incidentele de ia Lefka

LONDRA 15 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu, a părăsit dumi
nică Londra, plecînd spre New 
York, pentru a participa la lucrările 
Consiliului de Securitate, care vor 
începe la 17 martie, în problema 
prelungirii mandatului forțelor 
O.N.U. cin insulă.

într-o declarație făcută pe aero
portul din Londra, Kyprianu a su
bliniat că întrevederile pe care le-a 
avut aici cu primul ministru brita
nic, Harold Wilson, și cu ministrul 
însărcinat cu relațiile cu Common-

COSMOS
61, 62 și 63

MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 15 martie 
în Uniunea Sovietică au fost lansați 
sateliții artificiali ai Pămîntului 
„Cosmos-61“, „Cosmos-62" și „Cos- 
mos-63“. Cei trei sateliți artificiali 
au fost plasați pe1orbită cu ajutorul 
unei singure rachete purtătoare.

Pe bordul sateliților este montată 
aparatura științifică pentru conti
nuarea explorării spațiului cosmic, 
conform programului anunțat de a- 
genția TASS la 16 martie 1962.

wealthul, Arthur Bottomley, „au 
avut un caracter politic și nu mili
tar". în această ordine de idei, el a 
precizat că guvernul cipriot își rea
firmă poziția în problema soluționă
rii crizei cipriote și nu acceptă o 
împărțire a insulei.

★
NICOSIA 15 (Agerpres). — în lo

calitatea Lefka din nord-vestul Ci
prului s-au produs la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute o serie de incidente 
între cele două comunități cipriote. 
Numeroase focuri de armă au fost 
schimbate ca urmare a unei dispute 
privind controlul șoselei care leagă 
localitatea Lefka de Ambelikou.

Comandantul forțelor O.N.U. din 
Cipru, generalul Thimaya, și repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în insulă, Carlos 
Bernardes, au vizitat pe rînd pe am
basadorul grec în Cipru, Menelaos 
Alexandrakis, pe însărcinatul cu 
afaceri al Turciei, Faruk Shahinbas, 
și pe vicepreședintele Kuciuk că
rora, potrivit unui purtător de cu- 
vînt al forțelor O.N.U., li s-a cerut 
să-și aducă contribuția la retrage
rea combatanților din spatele forti
ficațiilor și la încetarea provocărilor.

Agenția Reuter anunță că în cursul 
nopții de duminică situația s-a men
ținut liniștită la Lefka, dar membrii 
celor două comunități se mai află 
în spatele baricadelor, pregătite 
pentru orice eventualitate.

ANKARA. Potrivit aprecierilor zia
rului „Cumhuriyet", de la denunța
rea de către guvernul turc a conven
ției dintre Turcia și Grecia privind 
dubla cetățenie, 3 986 de cetățeni 
greci au părăsit Turcia. Ziarul subli
niază totodată că între 1 ianuarie 
1964 și 3 februarie 1965 au plecat din 
Istanbul, îndreptîndu-se spre alte țări 
ale Europei occidentale, 10 698 de ce
tățeni turci de origine greacă.

ADDIS ABEBA. Secretarul general 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), Diallo Telli, a anunțat la 
15 martie crearea unui buget special 
destinat Comitetului de eliberare al 
O.U.A.

CAIRO. In Republica Arabă Unită 
a avut loc luni referendumul pentru 
alegerea președintelui republicii. După 
cum s-a mai anunțat, la 20 ianuarie 
Adunarea Națională a R.A.U. a de
semnat în unanimitate pe președintele 
Gamal Abdel Nasser drept candidat. 
La actualele alegeri au partioipat a- 
proximativ 7 milioane de alegători.

HAGA. Ieri au început în fața 
Curții Internaționale de la Haga dez
baterile orale în cazul Africii de sud- 
vest. Curtea va asculta acuzațiile for
mulate de Etiopia și Liberia împo
triva Republicii Sud-Africane, care 
administrează acest teritoriu de la 
sfîrșitul primului război mondial, în 
baza unui mandat acordat de Liga 
Națiunilor de la Geneva. Cele două 
țări acuză guvernul sud-african că 
nu a promovat în acest teritoriu pro
gresul social, material și moral, în 
conformitate cu mandatul primit, pre
cum și pentru faptul că aplică poli
tica sa de apartheid.

TEHERAN. In oapitala Iranului au 
început luni lucrările celei de-a 13-a 
reuniuni anuale a Comitetului eco
nomic al C.E.N.T.O. (Organizația 
Tratatului Central, fostul Pact de la 
Bagdad), din care fac parte Turcia, 
Iranul, Pakistanul și Marea Britanie. 
S.U.A. participă la lucrări în calitate 
de observator.

loniale a țării, sudul a rămas sim
țitor în urma nordului din punct de 
vedere economic și cultural. în pro
vinciile sudului a luat naștere o 
puternică mișcare revendicativă, 
tinzînd la obținerea de condiții care 
să asigure lichidarea rămînerii în 
urmă.

în primii ani după proclamarea 
independenței (1 ianuarie 1956), 
problema nu a putut fi rezolvată 
radical, iar regimul militar, instau
rat în noiembrie 1958, a luat mă
suri care au ascuțit din nou discri
minarea față de negrii din sud, în- 
cercînd chiar să le înăbușe reven
dicările prin forța armată.

Odată cu înlăturarea, în urma 
evenimentelor din octombrie-noiem- 
brie 1964, a regimului militar, s-a 
crezut că și problema sudului se 
îndreaptă spre soluționare. în fapt, 
însă, pînă în prezent, nu s-a întîm- 
plat așa. S-a ajuns, în repe
tate rînduri, la incidente, uneori 
destul de grave, și pe străzile capi
talei, între „sudiști" și „nordiști". 
In sud, situația era și mai încor
dată, din pricina activității teroriste 
pe care o desfășura și, la care nu 
a renunțat încă, organizația Any- 
anya (săgeata otrăvită), precum 
și a ciocnirilor dintre triburi. In a- 
ceastă atmosferă a eșuat prece
denta încercare de a reuni — la 
15 februarie în orașul Juba, din 
sud — o conferință a liderilor po
litici din întreaga țară.

Dificultățile ivite în calea regle
mentării problemei sudului sînt le
gate deci și de evoluția situației 
politice la Khartum. Guvernul for
mat după evenimentele din noiem
brie 1964 și-a luat angajamentul 
să organizeze alegeri pînă în luna 
aprilie a acestui an. Dar cum pot 
avea loc oare alegeri atîta vreme 
cît nu se soluționează problema 
relațiilor cu sudul ? Partidele de 
dreapta, din componența guvernu
lui — Umma și Frații musulmani 
— au ignorat timp de cîteva luni

această problemă, cerînd ca ale
gerile să se desfășoare, chiar dacă 
la ele nu va participa populația 
din sud.

După eșecul de a se reuni con
ferința de la Juba, situația politică 
la Khartum s-a complicat. Partidele 
de dreapta au obținut excluderea 
din guvern a reprezentanților or
ganizațiilor populare și ai uniuni
lor muncitorilor și țăranilor. Aceas
ta a atras refuzul partidelor comu
nist și democratic al poporului de 
a mai face parte din guvern. In 
prezent, dintre cele 15 portofolii mi
nisteriale, 10 revin partidelor de 
dreapta, care s-au arătat mai inte
resate în ținerea alegerilor decît 
în reglementarea problemei sudu
lui.

Un fapt pozitiv s-a înregistrat, cu 
toate acestea, în ultimele zile. Toa
te partidele politice și frontul orga
nizațiilor populare din nord au a- 
juns la un acord asupra unei plat
forme comune la conferința ce ur
mează a-și deschide lucrările la 
Khartum. In acord se proclamă că 
Sudanul constituie „un tot unitar", 
dar în același timp se recunoaște 
poziția specială a provinciilor din 
sud și existența unor deosebiri de 
ordin politic, economic, cultural și 
rasial între nord și sud. De aceea, 
se preconizează constituirea unui 
parlament al sudului, urmînd ca 
parlamentul central de la Khartum 
să aibă deplină autoritate în pro
blemele de apărare, finanțe și re
lații externe.

Majoritatea comentatorilor de 
presă din țările arabe consideră că 
acordul încheiat vine în întîmpina- 
rea cerințelor formulate, în repetate 
rînduri, de reprezentanții sudului. 
Se crede că, în urma evoluției în
registrate, conferința „mesei rotun
de" de la Khartum ar putea găsi 
o largă reglementare a problemei 
sudului.

Nicolae PLOPEANU
Cairo

PEKIN. O delegație guvernamen
tală a Republicii Arabe Siria, condu- ț 
să de Hassan Mariyud, ministru al 
afacerilor externe, a sosit la 15 mar
tie la Pekin, la invitația lui Cen I, 
vicepremier și ministru al afacerilor 
externe al R. P. Chineze.

WELLINGTON. Agenția Reuter 
relatează că pe bordul vasului „Ko-A, 
kiri", de 2 500 tone, care transport? J 
cărbuni, s-a produs o violentă explo
zie, în timp ce se afla ancorat în por
tul Wellington (Noua Zeelandă). O 
parte a instalațiilor de pe vas au fost 
distruse. Un membru al echipajului 
a fost ucis și mai mulți răniți. Suflul 
exploziei a fost resimțit în tot orașul.

AMMAN. După șase ore de dezba
teri, Parlamentul Iordaniei a acordat 
votul de încredere guvernului condus 
de Wasfi el Tall. Din cei 57 de parla
mentari prezenți la vot, 47 au votat 
pentru, cinci împotrivă, iar cinci s-au 
abținut.

ADEN. Frontul de eliberare națio
nală din teritoriile Arabiei de sud și-a 
intensificat acțiunile în ultimele zile 
împotriva diverselor obiective ale tru
pelor britanice de ocupație. După 
cum anunță agențiile de presă, la 
Aden partizanii au incendiat un de
pozit de benzină. In urma unei alte 
acțiuni a membrilor Frontului de ejț-' 
berare națională, un soldat britanic a ’ 
fost omorît, iar alții grav răniți.

PARIS. Golda Meir, ministru] afa
cerilor externe al Izraelului, a sosit la 
15 martie în capitala Franței, unde se 
va întîlni cu ministrul afacerilor ex
terne Couve de Murville.

ROMA. Comisia juridică a Came
rei Deputaților a aprobat în unani
mitate două proiecte de lege propuse 
de guvern pentru prevenirea și repri
marea genocidului. Unul dintre pro 
iecte prevede munca silnică pe viată 
(cea mai mare pedeapsă existentă în 
Italia) pentru cei care provoacă moar
tea unei persoane sau favorizează prin 
orice act distrugerea unui grup natio
nal, etnic, rasial sau religios. Al doi
lea proiect prevede ca pentru crimele 
de genocid să nu se aplice circum
stanțe atenuante.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


