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Confruntări între constructori și beneficiari în legătură
Dupâ cea de-a doua cursa

Traulerul „Constanțau

ESENȚIALUL ACUM: MASURI a sosit la Galați

COMUNE, PRECISE Șl EFICACE
Orașul Galați a cunoscut o puter

nică dezvoltare urbanistică. A fost 
refăcută zona centrală și au apărut 
cartiere noi; în ultimii ani, pe ma
gistralele orașului și în noul cartier 
Țigiina au fost construite aproape 
10 000 de apartamente, iar în 1965 
urmează să fie date în folosință 
alte peste 2 700. Trei microraioane 
noi, unul pe malul Dunării și două 
in cartierul Țigiina, vor îmbogăți 
peisajul urbanistic al orașului. Rea
lizarea lor a fost încredințată trustu
lui de construcții al sfatului popular 
regional și întreprinderii orășenești 
de construcții Galați, aparținînd Mi
nisterului Industriei Construcțiilor. 
Șantierele acestor întreprinderi sînt 
bine dotate cu mașini și utilaje, au 
asigurate cadre de constructori ca
lificați, cu experiență.

Sesizînd unele rămîneri în urmă 
în îndeplinirea planului pe acest an, 
eșalonarea defectuoasă a predării 
locuințelor în funcțiune, precum și 
tărăgănarea terminării unor blocuri 
din planul pe 1964, ziarul nostru a 
întreprins o anchetă în rîndul facto
rilor care au o contribuție directă în 
această chestiune. Din discuțiile avu
te cu tovarășii care conduc nemijlo
cit sau îndrumă activitatea între
prinderilor amintite, a reieșit că rit
mul de lucru este nesatisfăcător față 
de sarcinile stabilite și de posibilită
țile existente pe șantiere. Așa cum 
se poate desprinde și din relatările 
de mai jos, constructorul și benefi
ciarul'aruncă răspunderea unul asu
pra celuilalt, ca și cum nu ar avea 
o răspundere comună pentru nerea- 
lizarea în termen a construcțiilor de 
locuințe.

ng. MIRCEA CIOCLEI, directo
rul grupului I al trustului regional 
de construcții: „Față de grafice 
sîntem în intîrziere. Un motiv 
e faptul că la începutul anului nu 
am ayut asigurată întreaga docu
mentație pentru a se putea deschide 
finanțarea lucrărilor. Principala cau
ză constă însă în neprecizarea din 
timp a amplasamentelor. Am întocmit 
cu beneficiarul — sfatul popular oră
șenesc — grafice cu date precise, dar 
acesta nu le-a respectat. De pildă, 
amplasamentele construcțiilor din 
strada Republicii trebuiau să fie eli
berate la 15 februarie. Acest lucru

pu-

de

că Sfatului popular orășenesc 
îi revine întreaga răspun-

nu s-a făcut nici pînă acum. Noi am 
început lucrările la trei blocuri pe 
care le executăm cu cofraje glisante. 
Am turnat fundațiile și ne-am oprit. 
Nu am avut create condițiile pentru 
instalarea utilajelor încît să 
tem continua construcțiile",

Ing. EDUARD COCOȘ, șef
șantier, întreprinderea orășenească 
de construcții: „Construim anul a- 
cesta, în cartierul Țigiina, 27 de 
blocuri și două puncte comerciale. 
Pînă în prezent, au fost începute lu
crările la 15 blocuri. E puțin. Chiar 
de la începutul anului nu ne-am în
cadrat în grafic, deși existau posibi
lități ca lucrările să avanseze în ritm 
susținut. Timpul a fost favorabil. In 
lunile ianuarie și februarie s-a pu
tut lucra în condiții normale cel pu
țin 40 de zile, dar nu le-am folosit 
din plin.Ne-a împiedicat faptul că 
finanțarea n-a fost deschisă la timp 
și că n-am avut asigurate amplasa
mentele. Obținerea fondurilor n-a 
fost posibilă și din vina proiectan
tului — I.S.C.A.S.-București. Veri- 
ficînd unele proiecte, am constatat 
existența cîtorva omisiuni și greșeli 
de calcul. Am cerut proiectantului 
să pună la punct documentația, dar 
aceasta a durat aproape două luni".

CONSTANTIN DUMITRACHE, 
președintele Sfatului popular regio
nal Galați : „Conducerea grupului 
1 construcții are dreptate. Vina pen
tru eliberarea cu intîrziere a am
plasamentelor aparține, în cea mai 
mare parte, sfatului popular orășe
nesc care nu a privit cu întreaga 
răspundere această problemă. Ter
menele stabilite pentru microraio- 
nul Mazepa au fost amînate de trei 
ori — de la 15 ianuarie la 15 fe
bruarie. și, din nou, la 1 aprilie. 
Aceste cauze sînt acum înlăturate, 
întreprinderea orășenească de con
strucții însă nu poate justifica în 
întregime rămînerea în urmă. în 
ianuarie și februarie ea putea 
să-și concentreze forțele asupra ce
lor 12 blocuri din microraioanele 7 
și 8 Țigiina; avea amplasamentele, 
finanțarea era deschisă. S-a lucrat 
însă intr-un ritm nesatisfăcător, și 
numai la 9 blocuri. Chiar și la aces
tea planul n-a fost realizat cu aproa
pe 2 500 000 lei. în prezent, aproape 
80 la sută din investițiile pe acest an 
sînt finanțate, iar ultimele ampla
samente vor fi eliberate, așa cum 
prevăd graficele, pînă la 20 aprilie, 
întreprinderea nu s-a pregătit te
meinic pentru a începe construc
ția blocurilor chiar din primele luni 
ale anului".

Ing. DUMITRU MATRIC, activist 
al comisiei economice a comitetului 
regional de partid : „Părerea mea 
este că în fond rămînerea în urmă 
se datorește atît constructorilor, cit 
și beneficiarilor. Slaba colaborare 
dintre ei este principala cauză a ne- 
realizării lucrărilor prevăzute pen
tru primul trimestru al anului. 
Greutățile invocate de conducerea 
întreprinderii orășenești de. con
strucții în privința amplasamente
lor sînt exagerate. Comitetul regio
nal de partid a format un colectiv 
de specialiști, la care au luat parte 
— ca invitați —și reprezentanți ai 
C.S.C.A.S. S-a stabilit ca amplasa
mentele să fie puse la dispoziție pe 
etape, ținîndu-se seama de necesi
tățile organizării de șantier. în ce 
privește grupul 1 construcții, soco-

fim 
Galați 
dere. Amplasamentele stabilite prin 
grafic nu au fost predate construc
torilor la timp.

Aș vrea să fac încă o remarcă. 
Eșalonarea predării locuințelor este 
necorespunzătoare. Iată cum s-a 
prevăzut predarea apartamentelor 
pe acest an : pe trimestrul II — 570 
de apartamente, III — 1 087 de a- 
partamente și IV — 1 034 aparta
mente. Deci mai mult de 3/4 din su
prafața locuibilă se predă în trimes
trele III și IV. Această situație, pre
cum și rezultatele nesatisfăcătoare 
din primul trimestru impun necesi
tatea de a se trage concluzii cu pri
vire la organizarea colaborării în
tre constructori, beneficiari și ipro- 
iectanți pentru darea în folosință a 
locuințelor în mod 
convingerea că sînt 
pentru construirea 
mod eșalonat a apartamentelor pla
nificate pe 1965 și atragem atenția 
tuturor factorilor asupra necesității 
respectării disciplinei de plan".

Ing. PETRE ENE, director în Di
recția generală de construcții-mon- 
taj din Ministerul Industriei Con
strucțiilor: „întreprinderea orășe
nească de construcții Galați urma 
să dea în folosință în primul tri
mestru, conform planului stabilit de 
minister, 160 de apartamente. Aces
tea însă nu au fost terminate. 
Ați aflat, desigur, că blocurile au 
fost începute cu intîrziere din cauză 
că beneficiarul — Sfatul popular 
orășenesc Galați — n-a eliberat din 
timp amplasamentele. De asemenea, 
datorită depășirii prețurilor plafon 
de către proiectant, nu s-a putut 
deschide finanțarea pentru nici un

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri la orele 20 nava de pescuit o- 
ceanic „Constanța" a sosit la Ga
lați. „Azi, 12 aprilie, se împlinesc 
167 de zile de cînd am părăsit por
tul — ne-a declarat tov. Aurelian 
Șișu, directorul bazei de pescuit o- 
ceanic. Am navigat în Oceanul At
lantic. dincolo de cercul polar și 
pînă la sud de Ecuator, parcurgînd 
mai mult de 20 000 mile marine. E- 
chipajul nostru a înfruntat curajos 
nu odată stihiile dezlănțuite ale na
turii. în zonele dinainte stabilite, am 
pescuit 1 945

PSIHOLOGIA Șl CIRCULAȚIA
• Atenție ! obstacol I • Acarul in laborator
• Reflexele și alegerea profesiunii

De o parte și de alta a căii ferate 
se zăresc munții împăduriți. Alături 
șerpuiesc apele unui rîu, ceva mai 
departe se desfășoară panglica cenu
șie a șoselei asfaltate. Mecanicul pri
vește pe fereastra locomotivei. Peisaj 
familiar, călătorie normală. Deodată, 
la o curbă, apare un obstacol : o au
tobasculantă răsturnată pe calea fe
rată. O fracțiune de secundă ochii 
mecanicului fixează cadranul care in
dică viteza : 80 km pe oră. Apoi, cu 
mare repeziciune, conducătorul tre
nului manevrează manetele, frîna, re
gulatorul. Trenul scrîșneșfe, se cram
ponează parcă de linii și se oprește. 
Stăpînirea de sine, mișcările sigure 
ale mecanicului de locomotivă au 
evitat accidentul.

...Luminile se aprind. Totul dispare 
ca prin farmec. Intîmplarea relatată 
nu s-a petrecut în vreun colț de țară, 
ci în laboratorul de psihologie al Po
liclinicii Gării de Nord (a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor), în cabina de comandă a unei 
locomotive improvizate. A fost un 
examen pe care mecanicul de loco
motivă l-a trecut cu succes. Cîf pri
vește porțiunea de cale ferată, ea fu
sese proiectată ca la cinematograf, 
pe un ecran situat în fața candida
tului. Modul în care a acționat, aten
ția de care a dat dovadă, reflexele 
sale — toate au fost înregistrate. Pe 
baza examenelor medicale efectua’e 
în cabinetele de specialitate ale po
liclinicii o comisie de medici și psi
hologi avizează dacă cel examinat 
poate să-și exercite bine profesiu
nea.

Intrăm într-o altă încăpere. Aici se 
află o stafie de cale ferată pe ale 
cărei linii circulă neîntrerupt vago-

netele. Acarul mînuiește macazele, di- 
rijînd sensul circulației în concordan
tă cu culorile semaforului. O preci
zare : stafia, liniile, vagonetele, se
mafoarele sînt de dimensiuni lilipu
tane. Oameni în halate albe urmă
resc fiece mișcare a candidatului. Ori
ce greșeală poate provoca o ciocnire.

Intr-o cameră alăturată — un alt 
examen. Candidatul este pus să diri
jeze, de la un pupitru de comandă, 
circulația trenurilor dinlr-o stafie cu 
centralizare elecfrodinamică.

în alte laboratoare ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
„călătoresc" într-un mod asemănător, 
pe drumuri de asfalt, șoferii, iar pe 
căile fără pulbere, marinarii. Toți cei 
a căror activitate contribuie la buna 
desfășurare a circulației pe calea fe
rată, pe șosele sau pe apă — de la 
mecanic de locomotivă, fochist, frr- 
nar, acar, cantonier sau conducăto- 
auto și pînă la comandantul de navă 
maritimă sau fluvială, radiotelefonist 
sau radiotelegrafist — susțin exame
ne psihofiziologice. Se studiază for
marea reflexelor, a deprinderilor, me
moria, atenția și chiar voința, com
ponente inseparabile ale măiestriei 
profesionale.

Intr -un fel, aceste laboratoare con
stituie și o școală, l-au trecut pragul, 
o dată cu „veteranii" activi ai circu
lației, și cei din schimbul de mîine : 
elevi ai diferitelor școli de calificare 
aparținînd ministerului. Prin probe 
științifice complexe, li se verifică po
sibilitățile, aptitudinile, iar in urma 
rezultatelor obținute, sînt îndrumați 
spre meseria pentru care au încli
nații.

In secția de montaj prin sudură a 
Uzinei de vagoane din Arad
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E.D.A. cere eliberarea 
deținuților politici

O delegație a Comitetului Exe
cutiv al Partidului E.D.A. a iăcut 
vizite vicepreședintelui guvernului, 
Stefanopoulos, miniștrilor apărării, 
afacerilor interne, finanțelor și pre
ședinției, aducîndu-le la cunoștin
ță părerea Partidului E.D.A. despre 
unele acțiuni ce trebuie întreprin
se pe linia democratizării țării, în 
primul rînd eliberarea deținuților 
politici.

Avioane
amencane 
doborîte în Laos

Dumitru MINCULESCU

ritmic. Avem 
create condiții 

și predarea în

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

(Continuare in pag. II-a)

Un anunț la intrarea în sediul Co
mitetului orășenesc de partid Călă
rași : „Audiențele au loc în fiecare 
sîmbătă între orele 9—13“. Sîmbăta 
aceasta primește în audiență tova
rășul Paul Mihai, secretar al comi
tetului orășenesc.

Oamenii se perindă prin biroul de 
audiențe cu cele mai felurite pro
bleme. Unii aduc la cunoștință co
mitetului orășenesc propunerile lor 
în legătură cu îmbunătățirea pro
cesului de producție în întreprin
deri, alții împărtășesc sugestii pri
vind buna gospodărire și înfrumu
sețarea orașului, a cartierelor 
care locuiesc. Se fac auzite și 
servații critice Ia adresa muncii 
anumite unități economice, de 
servire, gospodărești, precum 
unele nevoi sau necazuri 
nale.

Toți sînt ascultați cu atenție, pro
blemele ridicate sînt notate în regis
trul de audiențe cu termene de re
zolvare. în acele cazuri care cer o 

acționează

în 
ob- 
din 
de

și 
perso-

intervenție imediată, se 
operativ, pe loc.

La partid
i"

am găsit

In aula Bibliotecii centrale uni
versitare din București a avut loc 
luni deschiderea Expoziției cărții 
tehnice, organizată cu prilejul a- 
niversârii a 15 ani de la înfiin
țarea Editurii tehnice. Expoziția 
prezintă 1000 din cele 3700 titluri 
publicate de editură de la înfiin

țare

sprijin
Pe mulți dintre cei care 

îi poți auzi spunînd cu satisfacție : 
„La partid am găsit sprijin !“.

Și, intr-adevăr, pe temeiul sesiză
rilor și semnalărilor aduse la cunoș
tință atît în orele de audiență, cit și 
pe alte căi, s-au putut ridica de că
tre comitetul orășenesc în fața a di
ferite. foruri competente unele pro
bleme care și-au găsit rezolvarea 
așteptată. Bunăoară, ca urmare a 
unor astfel de sesizări, sfatul popular 
orășenesc a întreprins, în ultimul

ies de aici
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Ancheta „Scînteii" 
în regiunile Argeș, 

București, Iași și Brașov

tone pește".

RECOLTA 1965

Dragi tovarăși,

Traulerul „Constanța :n larg

Postul de radio „Vocea Pțatet 
Lao" a anunțat că, în primele 10 
zile ale lunii aprilie, unitățile de 
artilerie ale forțelor patriotice din 
Laos au doborit patru avioane a- 
mericane care au violat 
aerian al Laosului.

spațiul

Mișcări greviste in Peru
Federația lucrătorilor din 

ocrotirii sănătății din Peru 
o grevă în sprijinul revendicărilor eco
nomice.

Totodată continuă greva celor 20 000 
de muncitori din industria textilă, de
clarată de Federația muncitorilor tex- 
tiliști din Peru pe o perioadă de timp 
nelimitată.

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

domeniul 
a declarat

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE

PEKIN

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romine vă exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu pierderea grea suferită prin încetarea din viață a tova
rășului Go Sin-și, membru al Birou lui Politic al C.C. al 'P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, vechi 
militant al Partidului Comunist Chinez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

timp, diferite măsuri care au între
git planul de acțiuni gospodărești 
edilitare. Pornind de la unele sem
nale critice din zilele de audiență, 
comitetul orășenesc a cerut organi
zației comerciale locale să studieze 
posibilitatea înființării de noi unități 
în cartierele Mircea Vodă și Cără
midari, iar întreprinderii de gospo
dărie orășenească să prelungească 
orarul autobuzelor spre a deservi 
mai bine pe muncitorii combinatului 
de celuloză și hîrtie. Oamenii care 
vin în audiență sînt preocupați și de 
problemele mai bunei organizări a

ției de U.T.M. ca și colegii ei de 
muncă, era convins că Elena Ispas 
poate recupera timpul pierdut. To
varășul Mihai s-a sfătuit prin tele
fon cu directoarea școlii care a fost 
de acord ca tinerei să i se dea po
sibilitatea să continue studiile.

In biroul secretarului intră o fe
meie ținînd în brațe un copil. Se des- 
tăinuie simplu, cu durere reținută. 
Cu cîtva timp în urmă soțul ei, Ni
colae Neagu, salariat la G.A.S. Ciul
nița, a părăsit familia și de atunci nu 
mai vrea să știe nimic de, cei doi co
pii ai lor. Iar ea, rămasă singură, nu

un cuvînt apropiat, un sfat, o îndru
mare tovărășească.

Constantin R. Ion, țăran cooperator 
din comuna Vlad Țepeș, a venit să 
„se sfătuiască cu tovarășul secre
tar". Ar vrea să se angajeze la com
binatul de celuloză și hîrtie. Omul 
e necăjit că nu i s-a dat un răspunse necăjit că nu i s-a dat un 
clar la cererea lui.

Discutînd mai amănunțit, 
tovarăși, cu secretarul, s-a 
că, în fond, supărarea lui n-are nici 
un temei. Tovarășul Mihai, cunoscînd 
bine situația din cooperativa agrico
lă de producție Vlad Țepeș, i-a ară-

ca între 
convins

la comitetul orășenesc de partid
activității cultural-educative în oraș.

Nu puțini primesc un sprijin di
rect, personal, într-o problemă de 
viață.

...O tînără muncitoare la fabrica 
de confecții din oraș, o cheamă 
Elena Ispas. învață la școala medie 
serală în clasa a Xl-a. Pe ultimul 
trimestru a avut un număr mare 
de absențe : a fost bolnavă și, în 
același timp, au împiedicat-o și 
unele greutăți din familie. Conduce
rea școlii a hotărît s-o exmatricu
leze.

Secretarul comitetului orășenesc 
de partid o cunoaște ca pe o munci
toare fruntașă, care dă dovadă de 
multă tragere de inimă și în activi
tatea obștească, în cadrul organiza-

poate face față nevoilor legate de 
creșterea copiilor.

Secretarul i-a chemat pe juriscon
sultul sfatului popular orășenesc și 
au stabilit împreună să se'intenteze 
acțiune judecătorească pentru obți
nerea pensiei alimentare. Totodată, 
și-a notat în carnet să ia legătura cu 
organizațiile obștești din gospodăria 
de stat Ciulnița pentru a discuta cu 
Nicolae Neagu și a-1 determina să-și 
îndeplinească obligațiile legale.

Nu de puține ori secretarul își dă 
seama că cel mai prețios sprijin de 
care are nevoie omul din fața sa e

tat, cu argumente convingătoare, cit 
de necesar este aportul lui la întări
rea cooperativei, la sporirea recolte
lor, la dezvoltarea zootehniei. Comu
niștii de acolo l-au primit în rîndu- 
rile lor și el are îndatorirea să nu Ie 
dezmintă încrederea. A fost o con
vorbire scurtă, de la om la om, dar 
din care Constantin Ion a putut des
prinde multe învățăminte.

...Trece pragul utemistul Aurel 
Bogatu, ajutor de șofer la baza 
I.R.T.A. E nemulțumit că în ulti
mele două luni, deși a fost notat pe 
foile de parcurs, n-a fost nicăieri 
pontat și, ca urmare, nu și-a pri
mit drepturile cuvenite.

Secretarul nu s-a oprit la aparen-

țe, ci a căutat să pătrundă în miezul 
lucrurilor. Ce a constatat ? Vrînd să‘ 
găsească un loc de muncă mai ușor, 
„oameni simpatici", care să-i treacă 
cu vederea lipsurile, tînărul s-a mu
tat, în acest răstimp, de cîteva ori de 
la o coloană de mașini la alta. Nici 
nu apucau să-l cunoască bine șoferii 
unei coloane, că el și dădea bir cu 
fugiții. Așa s-a întîmplat că n-a fost 
luat nicăieri în evidență.

După ce a vorbit la telefon cu con
ducerea întreprinderii, pentru ca Au
rel Bogatu să-și primească, totuși, 
drepturile ce i se cuveneau pentru 
zilele lucrate, secretarul i-a vorbit tî- 
nărului despre daunele pe care le 
aduce nu numai colectivului, dai’ și 
lui însuși prin încălcarea unor reguli 
elementare ale disciplinei de pro
ducție, prin tendința sa vădită de a 
se strecura ușor în viață.

Asistînd la aceste convorbiri, îți 
dai seama de cită grijă și discernă- 
mînt e nevoîe pentru a găsi fiecărui 4 
caz soluția cea mai potrivită, por
nind atît de la interesul personal al 
oamenilor, cit și de la cel general, al 
colectivității.

Firește, în foarte multe cazuri, cel 
care primește în audiență nu poate 
rezolva o problemă sau alta pe loc, 
de unul singur. Există chestiuni care 
cer o consultare cu alți membri ai 
biroului sau comitetului orășenesc, 
sau chiar discutarea lor în colectiv. 
Principalul e ca fiecărei situații, fie
cărei probleme să i se găsească o 
rezolvare chibzuită, în raport cu 
posibilitățile existente.

Victor BTRLADEANU 
Floreo CEAUȘESCU

(Continuare în pag. II-a)
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Jumătăți 
de măsură
Rețeaua cooperației meșteșugă

rești din orașul Constanța s-a lărgit 
prin crearea de noi secții și ateliere, 
în multe din unitățile existente 
s-au introdus forme rapide de de
servire. Promptitudinea în executa
rea lucrărilor și calitatea lor cores
punzătoare ctevin în tot mai mare 
măsură o caracteristică a acestor 
unități, despre care cetățenii au 
cuvinte de apreciere. Respectarea 
termenelor de execuție, calitatea ire
proșabilă a lucrului și atitudinea 
corectă, respectuoasă sînt argumen
tele cele mai convingătoare care 
atrag clienții, le confirmă încrede
rea în meseriașii cărora s-au adre
sat.

Bună este, după părerea multor 
cetățeni, noua formă de organizare 
a unităților de încălțăminte : 
crearea unor centre de primire 
a comenzilor și înființarea de ate
liere mari, unde reparațiile se exe
cută în mod centralizat de că
tre lucrători calificați și sub un con
trol exigent. Din păcate, după cum 
ni s-a spus, adaptarea la acest sis
tem, în loc să ducă la o și. mai mare 
operativitate in executarea comenzi
lor, provoacă, din cauza insuficientei 
organizări, o seamă de neajunsuri. 
Este vorba de faptul că atelierele 
sînt rupte de centrele de comandă, 
iar comenzile sînt uneori foarte mult 
amînate. Aceasta arată o dată mai 
mult că o formă de organizare nu 
poate da rezultatele dorite atîta vre
me cît nu se acordă atenția cuvenită 
și modului de aplicare. Desigur, cu 
ceva mai multe eforturi, s-ar putea 
găsi soluții pentru îmbunătățirea 
acestui sistem de reparații în secto
rul de încălțăminte, aplicat cu re
zultate pozitive în Capitală și în alte 
orașe. Conducerea Uniunii regionale 
a cooperației meșteșugărești Dobro- 
gea trebuie să studieze cu mai multă 
atenție sesizările și propunerile ce
tățenilor, unele din ele fiind deosebit 
de valoroase.

La cererea cetățenilor, s-au în
ființat nu de mult la Constanța și 
unele unități cu un profil mai deo
sebit, între care un atelier de niche
lai, unul de reparat instrumente 
muzicale etc. Lucrătorii de aici 
ne-au spus că serviciile lor sînt 
foarte solicitate. Cu toate acestea, 
conducerea cooperativei „Presta
rea" nu și-a pus problema dotării 
secțiilor cu utilajele și materialele 
necesare. De aici se desprinde o 
concluzie : uneori se urmărește doar 
înființarea de noi unități, dar nu 
asigurarea activității în bune condi
ții a acestora. De ce măsuri luate 
numai pe jumătate ?

Și un alt aspect: sistemul de a- 
provizionare cu materiale, folosit în 
cadrul cooperativelor, este greoi, 
contribuie la întîrzierea efectuării 
unor comenzi. De exemplu, listele 
materialelor necesare unității de re- 
parat televizoare trec printr-o filieră 
cu totul inutilă și astfel pînă a- 
jung la uniunea regională se pier
de mult timp. De multe ori se în- 
tîmplă — după cum ne spunea 
Gheorghe Anastasiu, responsabilul 
unității — să nu se primească piesele 
cerute ci, dimpotrivă, tocmai acelea 
care se găsesc în atelier. Așa se ex
plică faptul că în magazia cooperati
vei există un stoc supranormativ de 
piese de schimb în valoare de peste 
60 000 lei, în timp ce numeroase te
levizoare așteaptă de mult să fie re
parate din lipsa unor piese.

Cu prilejul vizitei noastre prin 
centrele cooperației meșteșugărești 
din Constanța am stat de vorbă cu 
numeroși cetățeni. Unii dintre ei au 
insistat asupra faptului că în oraș 
se face simțită, în continuare, ne

Gheorghe C1RSTEA 
coresp. „Scînteii"

La Clubul stațiunii balneare Govora Foto : Agerpres

cesitatea unei mai bune amplasări 
a unităților (90 la sută din ele sînt 
situate în centrul orașului, în timp 
ce în cartierele Medeia, Viile Noi, 
km 5 și altele nu există nici una). 
Totodată, au propus înființarea 
unor noi unități : de spălat și 
călcat pălării, de curățat haine, de 
reparat instalații electrice și sanita
re, de curățat și rașchetat parchete, 
de cromat etc. Conducerea Uniunii 
regionale a cooperativelor meșteșu
gărești trebuie să țină seamă de a- 
ceste cerințe și să ia măsuri cores
punzătoare. în același timp, o mai 
mare atenție trebuie acordată ridi
cării calificării lucrătorilor, intensi
ficării muncii de educație a acestora.

Este de așteptat ca în scurtă vre
me unitățile cooperației meșteșugă
rești să dea prin fapte un răspuns 
care să-i satisfacă pe cetățeni.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

Deservirea 
la odihnă
La Călimănești-Căciulata, Govora și 

Olănești — pitoreștile stațiuni de pe 
Valea Oltului — activitatea balneară 
nu cunoaște întrerupere. Din prime
le zile ale anului și pînă în prezent, 
peste 15 000 de oameni ai muncii 
și-au petrecut concediul aici. Pe mă
sură ce se apropie zilele calde, nu
mărul vizitatorilor va crește însă 
considerabil. De aceea gospodarii 
stațiunii se pregătesc intens.

Stațiunile sînt împînzite de mici 
șantiere. Sînt pe terminate lucrările 
de amenajare și reparare a pavilioa
nelor și vilelor; muncesc intens echi
pele de meseriași care renovează 
instalațiile de încălzire, de alimenta
re cu apă și iluminat, cît și echipele 
care montează noile agregate frigo
rifice la blocurile alimentare. în ca
mere se instalează numeroase garni
turi noi de mobilă, aparate de radio 
etc. Valoarea lucrărilor de moder
nizare atinge în acest sezon suma 
de 6 milioane lei.

Se acordă atenție și îmbunătățirii 
condițiilor de tratament: sînt în 
curs de montare diverse instalații la 
pavilioanele de băi, s-au introdus 
instalații termice, s-au înființat noi 
secții de hidroterapie, electrotera- 
pie, cabinete de radiologie și labora
toare de analize etc.

în stațiuni au fost date în folosin
ță și complexe moderne de deservi
re, unități de alimentație publică : 
parcurile, spațiile verzi și drumurile 
de acces spre izvoarele de ape mine
rale au fost reamenajate.

Oaspeții veniți la Călimănești 
ne-au făcut însă cunoscute și unele 
deficiențe. Repartizarea pe vile și pa
vilioane se face uneori la întîmpla- 
re. Din această pricină, unele cabi
nete medicale sînt suprasolicitate, se 
pierde timp la efectuarea tratamen
telor.

Regimul alimentar joacă un rol 
important în cura balneară. Am vi
zitat mai multe cantine și am stat de 
vorbă cu cei care luau masa. în ge
neral, vizitatorii sînt mulțumiți. 
Mîncărurile sînt preparate și servite 
cu grijă, sub îndrumarea dompeten- 
tă a dieteticienilor. Se face simțită 
însă o oarecare lipsă de varietate în 
alcătuirea meniurilor, legumele și 
produsele lactate proaspete fiind fo
losite în insuficientă măsură.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Argeș ar trebui să 
urmărească mai îndeaproape apro
vizionarea stațiunilor și, în general, 
să dea un ajutor mai substanțial 
gospodarilor acestora,

RĂSPUNDEM CITITORILOR
RECOMPENSA ANUALA DE VECHIME

Gh. Bălan — Galați
După cum ne informează Ministerul Transporturilor 

și Telecomunicațiilor, la unitățile direcțiilor navale 
comerciale se acordă recompensa anuală de vechi
me următoarelor categorii de salariafi : personal na
vigant ; docheri (muncitori de la manipularea măr
furilor) ; conducători de utilaje portuare ; operatori 
de dană.

ELEVII ȘCOLILOR PROFESIONALE 
POT URMA ÎN ACELAȘI TIMP 
ȘI CURSURILE ȘCOLII MEDII 1

Unui grup de elevi — Tg. Cărbunești
Direcția organizării școlilor din Ministerul lnvă- 

țămîntului ne-a comunicat că potrivit prevederilor în 
vigoare, în învăjămîntul fără frecventă, de cultură 
generală, nu sînt admise persoane cuprinse într-o 
altă formă de învătămînt (școli profesionale, școli 
tehnice, școli tehnice de maiștri etc).

Vă putefi completa studiile prin învătămîntul seral 
sau fără frecventă de cultură generală, după absolvi
rea școlii profesionale — în condițiile prevăzute de

regulamentul școlilor de cultură generală. Acest re
gulament îl puteți găsi, pentru consultare, la orice 
școală medie.

CONCEDIUL DE ODIHNĂ PENTRU 
LĂCĂTUȘII DE ÎNTREȚINERE

Emilian Mateescu — București
Ne-afi întrebat care sînt drepturile de concediu 

de odihnă cuvenite lăcătușilor de întreținere din 
industria ușoară.

Concediul de bază este de 12 zile lucrătoare pe 
an. Dacă lăcătușii de întreținere își desfășoară cel 
puțin jumătate din ziua de lucru în condiții vătămă
toare sănătății, ei pot beneficia și de concedii su
plimentare de odihnă pînă la 12 zile lucrătoare a- 
nual, la fel ca și muncitorii din secfia respectivă.

In afara concediului suplimentar pentru munca 
prestată în condiții vătămătoare, lăcătușii de între
ținere mai pot beneficia și de concediul su
plimentar de odihnă în raport cu vechimea în 
muncă astfel: 3 zile anual pentru o vechime neîn
treruptă de 5—10 ani, 4 zile pentru o vechime de 
10—15 ani și 5 zile pentru o vechime de peste 15 
ani.

SERVICIUL MILITAR SE CONSIDERA 
VECHIME ÎN CÎMPUL MUNCII î

Gheorghe Mendrea — Satu-Mare
Potrivit prevederilor în vigoare se consideră vechi

me în muncă timpul cît angajatul încetează activi
tatea datorită îndeplinirii serviciului militar, concen
trărilor sau mobilizării, dacă aceste situații s-au ivit 
în termen de cel mult 90 zile de la data încetării 
activității salariate.

TRANSFORMAREA PENSIEI
Angelo Delavedova — Brăila
Pensionarii de invaliditatea (gradele I și II) pro

vocată de o boală obișnuită pot cere cuantumul pen
siei de băirînefe dacă îndeplinesc condiția de vechi
me în muncă prevăzută de Decretul pentru acorda
rea pensiei integrale de bătrineje.

Dacă însă acești pensionari de invaliditate pres
tează în mod excepțional munci cu caracter recon
fortant la recomandarea comisiei medicale de ex
pertiză a capacităfii de muncă, se arată în răspun
sul trimis redacției de către Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, ei vor primi drepturile de sa
larii ce li se cuvin și pensia de invaliditate cores
punzătoare fără a putea beneficia în perioada anga
jării de cuantumul pensiei de bătrînete.

Zi de audiențăEsențialul acum: măsuri comune, 
precise și eficace
(Urmare din pag. I-a) 

PE SCENELE TEATRELOR

Naționalul clujean la
Teatrul Național din Cluj încheie 

azi, cu un spectacol televizat, tur
neul său de zece zile, răstimp în 
care a prezentat pe scenele bucu- 
reștene Constructorul Solness de 
H. Ibsen, Ondine de Jean Giraudoux, 
iar din dramaturgia originala con
temporană, cea mai recentă come
die a lui Aurel Baranga, Fii cumin
te, Cristofor.

Turneul Naționalului clujean a 
stîrnit interes atît în rîndurile 
publicului bucureștean, cît și prin
tre oamenii de teatru. Specta
colele s-au jucat, toate, cu săli 
pline. A fost un real și meritat suc
ces. Cui s-a datorat el ? în primul 
rînd, prestigiului de care se bucură 
teatrul. Apoi repertoriului și, în sfîr- 
șit, ținutei și calității spectacolelor.

A fost pentru noi o mare bucurie 
să putem aplauda în capitala țării 
ansamblul clujean în frunte cu ve
neratul artist al poporului, Ștefan 
Braborescu. Apariția sa în rolul 
bătrînului Brovik din Constructorul 
Solness, salutată seară de seară cu 
aplauze la scenă deschisă, a emo
ționat profund.

sfatul popular orășenesc nu a pus 
njci pînă acum la dispoziția grupu
lui I de construcții amplasamentele 
necesare. Pe șantierul din Țiglina 
al întreprinderii orășenești de con
strucții se lucrează într-un ritm 
nesatisfăcător. Aici, nu întîrzie
rea stabilirii amplasamentelor și 
a deschiderii finanțării au contri
buit la rămînerea în urmă, ci orga
nizarea defectuoasă a muncii pe 
șantier. Multe dintre măsurile sta
bilite la începutul anului de con
ducerea șantierului nu sînt puse în 
aplicare. în numai o lună din acest 
trimestru au stat imobilizate 10 fo
reze, 2 buldozere, mai multe maca
rale, peste ăjO de autocamioane.

în general, despre recuperarea ră- 
mînerii în urmă pe șantierele de lo
cuințe din Galați sînt exprimate pă
reri, se poartă într-una discuții, au 
loc ședințe în legătură cu aceasta, dar 
aproape nimic nu este concretizat in 
măsuri precise și eficace pentru ac
celerarea ritmului de execuție a lu
crărilor.

Timpul este înaintat. Rămînerea 
în urmă pe șantierele de locuințe 
din orașul Galați poate fi recupera
tă Organelor locale de partid și de 
stat le revine îndatorirea de a ana
liza cu exigența cuvenită rezultate
le din primul trimestru pentru a 
putea stabili măsuri politice și or
ganizatorice eficiente, prin aplicarea 
cărora să se asigure respectarea în
tocmai a termenelor de predare a 
locuințelor planificate pe acest an.

A făcut apoi o foarte bună impre
sie faptul că în ultimul timp colec
tivul teatrului s-a îmbogățit cu o 
serie de noi forțe artistice, sporin- 
du-și astfel capacitatea de a abor
da lucrări din cele mai dificile ale 
repertoriului universal. Din acest 
punct de vedere, Teatrul Național 
din Cluj are meritul de a se fi pre
zentat cu o personalitate a sa 
proprie, evitînd succesul ușor 
și valorificînd opere semnifica
tive din marea dramaturgie. Mă 
gîndesc mai ales la readucerea în 
actualitate a uneia din cele mai 
frumoase piese ibseniene Cons
tructorul Solness. Ecoul acestui 
spectacol a fost mare încă de la 
premiera de astă-iarnă. Despre el 
s-a scris mult și n-aș vrea acum 
decît să subliniez încă o dată ca
racterul contemporan pe care i l-a 
relevat direcția de scenă a lui Vlad 
Mugur. „Bătrînul" Ibssn a fost cîte
va seri printre noi mai tînăr ca ori- 
cînd, piesa descoperindu-și în fața 
publicului de azi rezonanțe de ade
vărat manifest pentru zborul liber 
spre ideal, spre ceea ce este nou.

(Urmare din pag. I-a)

Flux continuu-in ambele 
direcții

într-o zi de audiență trec pe aici 
zeci de oameni. Fiecare cu proble
mele care-1 frămîntă, cu propune
rea, cu sugestia lui. Nu numai cetă
țenii primesc, în orele de audiență, 
sprijin și îndrumare din partea co- 
mițetului orășenesc de partid. Acest 
mijloc important de legătură cu ma
sele permite comitetului să tragă 
unele concluzii referitoare la mersul 
lucrărilor într-un domeniu sau altul. 
Din multitudinea de cazuri și situa
ții concrete, paralel cu rezolvarea 
lor operativă, e necesar să fie des
prinse problemele cu caracter mai 
general, care cer un studiu apro
fundat, măsuri de perspectivă. E un 
flux continuu, în ambele direcții.

Din audiențe a reieșit că există la 
unii tendința de a căuta locuri de 
muncă mai călduțe, venituri obți
nute ușor, fără multă bătaie de cap. 
Ar fi bine, în această privință, ca 
organizațiile de partid, de U.T.M., 
sindicatele să examineze cu atenție 
cazurile de acest fel și să-i ajute pe 
tinerii respectivi să se lege mai 
strîns de întreprinderea sau gospo
dăria în care lucrează, să-și îmbu
nătățească atitudinea față de 
muncă.

...Nicu Ivan, șofer fruntaș la auto
baza I.R.T.A., e nemulțumit de cal
cularea kilometrajului făcut pe ma

București
entuziast, creator. Această idee a 
tinereții triumfătoare și-a găsit o 
excepțională întruchipare în jocul 
Silviei Popovici, care a creat o Hil- 
de Wangel modernă, vibrînd de un 
romantism lucid, firesc și de o ire
zistibilă forță de convingere. Silvia 
Popovici a desfășurat o largă 
gamă de mijloace actoricești, de la 
umorul plin de farmec al primei 
apariții, pînă la drama trăită de 
eroină, pe măsură ce idealul repre
zentat pentru ea de Solness se pră
bușește din cauza compromisurilor 
și lașității prin care constructorul 
și-a trădat propriul său ideal ino
vator. Hilde Wangel a Silviei Po
povici e o realizare actoricească 
matură a uneia din cele mai talen
tate actrițe din tînăra generație.

Despre creația lui Septimiu Sevei 
în Solness s-a scris de asemenea 
mult. Rolul rămîne neîndoios o so
lidă compoziție a acestui 1 foarte 
bun actor, prea puțin distribuit în 
roluri de anvergură. Aș remarca, 
în special, meticulozitatea cu care 
Septimiu Sever dezvăluie treptat 

șina pe care o conduce. în toamnă 
a lucrat la transportul porumbului 
de pe pămînturile din Lunca Du
nării. La o cercetare întreprinsă de 
organele Băncii de stat din locali
tate s-a imputat unor șoferi un nu
măr de kilometri tiu care s-a presu
pus că s-ar fi „umflat" foile de par
curs. Ce s-a. înțîmplat în realitate ? 
Omul arată că distanțele pe care 
Banca le-a cgicujat în linie dreap
tă n-au putut fi străbătute toamna 
decît pe drumuri ocolite.

De ce a. fo.șt nevoit Nicu Ivan să 
se adreseze,, cu această problemă, 
comitetului „orășenesc de partid ? 
Deoarece, Ui . întreprinderea unde 
lucrează, conducerea administrativă, 
organizația de partid, comitetul sin
dicatului nus-ău ocupat cu sufi
cientă grijă de stabilirea adevărului.

Nu e singurul caz cînd oamenii 
vin în audiență la comitetul orășe
nesc de partid cu probleme care 
s-ar fi putut rezolva, pe parcurs, de 
întreprinderi, servicii ale sfatului 
popular, sindicate sau alte foruri 
competente. Din păcate, în unele ca
zuri se remarcă tendința unor tova
răși de a lăsa rezolvarea probleme
lor pe seama altor organe. în ulti
mul timp, au venit la comitetul oră
șenesc mai mulți cetățeni în dife
rite probleme ale deservirii. Aceas
ta arată că secțiile respective ale 
sfatului popular nu rezolvă cu ope
rativitate sesizările.

E ora 14. în hol nu mai așteaptă 
nimeni. Frunzărind însemnările, re- 
capitulînd convorbirile, secretarul 
parcă revede din nou pe fiecare om 
cu care a stat de vorbă.

personajul, subliniind neputința sa 
de a-și regăsi marea șl reala liber
tate interioară, anchilozarea spiri
tuală la care a ajuns și spaima 
crescîndă în fața acestei tragice 
realități. Cu excepția unor momen
te de crispare exagerată (în special 
în actul II), rolul e condus cu stă- 
pînire și prestanță. Maia Țipan, Mi
luță Lapteș, Melania Ursu și Geor
ge Mottoi contribuie la atmosfera 
densă imprimată de Vlad Mugur 
spectacolului, care înseamnă o reu
șită nu numai pentru Naționalul 
clujean, ci pentru întreaga noastră 
mișcare teatrală.

Pe aceeași linie de preocupări a 
unui repertoriu inedit, de calitate, 
se înscrie și prezentarea Ondinei 
lui Jean Giraudoux, pusă în scenă 
de Marietta Sadova și servită de 
aproape întreaga echipă a teatru
lui. Textul lui Giraudoux (în frumoa
sa traducere a Otiliei Cazimir) — 
subtilă țesătură de lirism și visare 
pentru o fericire umană bazată pe 
iubire sinceră, dar și de mușcătoa
re ironie la adresa societății care 
face imposibilă o asemenea feri
cire—- a fost tratat spectaculos, su- 
prasolicitîndu-se latura feerică și 
de mit. Principalele roluri, bine sus
ținute de Lucia Mureșan, Vladimir 
Jurăscu și Dorina Stanca, s-au în
cadrat în această viziune, ca și nu
merosul ansamblu condus unitar de 
direcția de scenă. După părerea 
mea, spectacolul (care evoluează 
de altfel prea lent), ar cîștiga, dacă

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Hark

ness Ballet (din S.U.A. — orele 20). Tea
trul de Operă și Balet : Cavaleria rus
ticană și Paiațe — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Țara surîsului
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Intîlnire cu îngerul — (orele
19.30).  Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor * * —. (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Colombe — (orele 19,30), (sala Studio) î 
Omul care s-a transformat în cline — 
(orele 20). Teatrul pentru copii (Str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel — 
(orele 16). Teatrul ,.Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) : Katia și crocodi
lul — (orele 15), (sala din str. Academiei 
nr. 18) : Băiatul și vîntul — (orele 16). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista dragostei — (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : O carte despre frumusețe

bloc. Faptul că întreprinderea a în
ceput să execute anumite lucrări 
fără a avea deschisă finanțarea nu 
este normal, deoarece ea plătește 
dobinzi penalizatoare. Unele lucrări, 
cunoscute și aprobate încă de anul 
trecut, nu au devize pe obiecte. în 
plus, în activitatea întreprinderii 
mai dăinuie o serie de deficiențe : 
slaba organizare a muncii, folosirea 
cu indici scăzuți a utilajelor etc. Nu 
putem considera satisfăcător nici 
faptul că agregatele necesare șan
tierelor sînt aduse de la distanțe 
mari".

★
Am redat mai sus cîteva păreri și 

puncte de vedere, dintre care unele 
nu coincid. Din discuții au reieșit, 
cu toate neconcordanțele de păreri 
cu privire la cauzele rămînerilor în 
urmă, unele deficiențe ale factorilor 
interesați : întîrzieri ale sfatului 
popular, organizarea necorespunză
toare a activității șantierelor, în ul
timă analiză, o eșalonare neraționa
lă a dării în folosință. Unii vorbitori 
n-au găsit de cuviință să scoată clar 
în evidență lipsurile colectivelor de 
activitatea cărora răspund. Cum 
stau lucrurile pe șantiere ? O 
serie de lucrări încă nu au fost 
începute, deși trebuiau să se 
afle, conform planificării făcute, 
într-un stadiu avansat. Cu toate 
asigurările date în repetate rîhduri,

— (orele 20). 1

CINEMATOGRAFE
Neamul șolmăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeamus igltur : Republica (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), Grivlța (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (16; 18; 20). 
Scaramouche — cinemascop : Lucea
fărul (8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fero
viar (8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30) , Excelsior (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Modern (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). O via
ță : Carpați (10; 12; 14; 16). Parisul vesel: 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21),
Bucegi (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,15). 
Ucigașii de femei : Festival (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între po
poare (10,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Misterele Parisu
lui — cinemascop: Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Unde ești acum, Murim? 
— cinemascop ; Lumina (9,45; 11,45', 14; 
16,15; 18.30; 20,45), Aurora (10; 12; 14. 16; 
18,15; 20,30). Un enoriaș ciudat : Union 
(14,30; 16,30; 18,45; 21), Munca (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Program pentru copii : Doi
na (orele 10 dimineața). Strigătul Corlei: 
Doina (12; 15,30; 18; 20,30), Cotroceni <15,30; 
18; 20,30). Țărmul ospitalier — cinema
scop — Albinele și oamenii, Poveste a- 
fricană, Palmira : Timpuri Noi (10—16 în 
continuare ; 17,30; 19; 20,30). Pădurea
spînzuraților — cinemascop (ambele se
rii) : Giulești (10,30; 15,15; 19,15), Tomis 
(9,30; 13; 16.30: 20). Vremea păgînilor : 
Cultural (13; 17; 19; 21). Tovarășii : pacia 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Vitan (16;
18,15: 20,30). Regina cîhtecelor : Buzești 
(11; 14- 16,15; 18,30; 20,457. Mă Iubește, nu 
mi iubește : Cringași (16-; 18,15; 20,30). 
Legea și forța: Unirea (16; 18,15: 20.30), 
Volga (10; 12,30; 15,30 18; 20,30). Nevasta 
nr. 13 : Flacăra (10; 15.30; 18: 20,30). Popu
lar (10,30; 16; 18,30; 21). Spărgătorul — 
cinemascop : Arta (15; 17,45; 20,"0), Dru
mul Sării (16: 18,15; 20,30). Un piimn. de 
note : Moșilor (15; 17; 19; 21). Soții în 
oraș : Cosmos (15,45; 18; 20,15). O stea 
cade din cer —. cinemascop : Viitorul 
(15,30; 18; 20,30), Soție pentru un austra
lian — cinemascop : Colentlna (16; 18,15;
20.30) . Căpitanul Fracasse — cinemascop ; 
Rahova (15; 17; 19; 21). Cartouche — cine
mascop : Progresul (14; 16,30; 19;'21,15). 
Armata codobaturilor : Flamura (10; 
12,15; 18; 18,15; 20,30). Elena din Troia — 
cinemascop: Lira (10,30; 15,30; 18; 20,30). 
DJura — cinemascop : Ferentari (14; 
16,15; 18,30; 20). Cîntind în ploaie : Pacea 
(16; 10; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune: Produși halogenați ai hidro
carburilor, de lng. Dumitru Goldea, di
rectorul Institutului Chimigaz-Mediaș. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Pentru copil ; Năzdrăvăniile vulpii : 
Vulpoiul și fluierul fermecat. 19,45 — 
Șah. 20,00 — Emisiune de teatru : „Con
structorul Solness" de Ibsen, în inter
pretarea Teatrului Național din Cluj. în 
pauză : Filmul documentar „Callatls". 
In încheiere : buletin de știri, buletin 
meteorologic.

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

rece, cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații sub formă de ploaie 
în Banat și sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în Oltenia. în 
celelalte regiuni precipitațiile au avut 
caracter local și au fost mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul a suflat 
potrivit, predominînd din nord-est 
și est, cu intensificări temporare din 
sud-estul țării. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 12 grade la Baia Mare și zero 
grade la Suceava, Rădăuți, Piatra 
Neamț și Cîmpulung Muscel. In 
București : Vremea a fost rece, cu 
cerul mai mult acoperit. A nins slab. 
Vîntul a suflat potrivit din sectorul 
nord-estic. Temperatura maximă a 
atins grade. Timpul probabil pentru 
zilele de : 14, 15 și 16 aprilie. In țară : 
Vreme în curs de încălzire începîn? 
din sud-vestul țării. Cerul va fi vas 
riabil. Vor cădea ploi mai ales la în
ceputul intervalului. în estul țării, 
izolat, se vor semnala și ninsori 
slabe. Vînt potrivit din sud-est. Tem
peratura în creștere treptată. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 3 
și plus 7 grade, iar maximele între 8 
și 18 grade. In București : Vreme tn 
curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil. Vînt moderat din sud-est. Tem: 
peratura în creștere.

s-ar accentua mai mult nota po
lemică <: textului, strălucitoarea 
vervă ce atinge sarcasmul, a lui 
Giraudoux, obținîndu-se astfel o 
prezență a sa mai vie și mai anco
rată într-o dezbatere de idei actua
lă, element de bază în opera dra
maturgului francez.

Comedia lui Aurel Baranga, Fii 
cuminte, Cristofor. pusă în scenă 
cu acurateță de Victor Tudor Popa, 
ne-a prilejuit satisfacția de a reîn- 
tîlni pe doi din cei mai buni actori 
ai Teatrului Național din Cluj, Sil
via Ghelan și Aurel Giurumia. tn . 
dublul rol feminin, interpreta pe', 
care o aplaudasem anii trecuți în- - 
tr-o foarte izbutită creație de dra
mă (Lady din Orfeu în infern), a 
apărut acum într-un rol diametral 
opus, pe care l-a jucat cu o vervă 
și un umor de mare finețe. Aurel 
Giurumia, cu hazul său atît de per
sonal, s-a acordat în permanență 
cu partenera sa într-un bun Cu
plu comic.

Turneul Teatrului Național din 
Cluj a demonstrat că ansamblul se 
află într-un moment de bună orien
tare și serioasă dezvoltare a posi
bilităților sale creatoare. Succesul, 
entuziasmul cu care publicul, cole
gii și presa l-au întîmpinat, va 
constitui, iără îndoială, un stimulent 
pentru realizări viitoare. I le dorim 
din toată inima și le așteptăm . cu 
un îndreptățit interes.

Troian ȘELMARU
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în ultimele zile, deși timpul s-a menținut răcoros, lu

crările agricole au continuat cu intensitate în majoritatea 

regiunilor. Oamenii muncii din agricultură se străduiesc 

să tacă pregătirea terenului, semănatul și îngrijirea cul

turilor de toamnă, în cadrul perioadei optime și la un ni

vel agrotehnic înalt pentru a pune astfel o temelie puter

nică recoltei din acest an. Timpul în care se pot executa 

lucrările agricole de primăvară s-a scurtat mult. In cele 

două decade care au mai rămas din luna aprilie trebuie 

să se termine semănatul majorității plantelor agricole. 

Aceasta presupune o temeinică organizare a muncii și fo

losirea tractoarelor și mașinilor cu întreaga lor capacitate 

de lucru. Grăbirea lucrărilor agricole trebuie să meargă 

mînă în mină cu executarea acestora la un nivel calitativ

ANCHETA „SCÎNTEII“ ÎN REGIUNILE 
ARGEȘ, BUCUREȘTI, IAȘI ȘI BRAȘOV

ridicat. Redactorii și corespondenții noștri care au între

prins un raid-anchetă în regiunile București, Argeș, Bra

șov și Iași au urmărit cum se desfășoară muncile agricole 

de primăvară, cum e organizată munca, în ce măsură sînt 

iolosite tractoarele și mașinile, atenția ce se acordă cali

tății lucrărilor. Iată cele constatate. Pregătirea terenului pentru semăna
tul porumbului la cooperativa agri
colă Valul Traian, regiunea Dobrogea

La cooperativa agricolă de producție din comuna Ionești, raionul Costești, se insămînțează ultimele suprafețe cu plante din epoca I. în foto
grafie : președintele cooperativei agricole Anghel Spirea, inginerul agronom lacob Parasca și șeful brigăzii de tractoare Constantin Postelnicu, 

controlează calitatea lucrărilor

Factorul
determinant - 
spiritul 
de organizare
PITEȘTI, 10 aprilie.— La consiliul 

agricol regional, tov. Valeriu Zaha- 
ria, șeful secției coordonarea planu
lui. ne informează despre mersul lu
crărilor agricole. Semănatul ovăzu
lui e pe terminate, al mazării s-a 
realizat în proporție de 95 la sută, 
al sfeclei de 82,5 la sută, al florii- 
soarelui de 83 la sută.

Solicitindu-i părerea despre ritmul 
în care se desfășoară lucrările, tov. 
Zaharia afirmă că în cîteva zile se 
va termina semănatul culturilor din 
epoca intîi, ca întîrziate sînt doar 
lucrările de pregătire a terenului. 
„I a noi sînt terenuri podzolice, care 
s-au zvintat mai greu, ceea ce nu 
ne-a permis să folosim din plin, 
peste tot, torțele de care dispu
nem".

Ce arată faptele. în ziua de 9 a- 
prilie, din cele 3170 tractoare exis
tente, au lucrat în cîmp numai 2 675, 
iar alte 154 au stat din cauza unor 
defecțiuni. Pe de altă parte, de 
la un raion la altul sînt diferențe 
mari în ce privește mersul lucrări
lor agricole. Aceste două aspecte 
scot în evidență faptul că. în afară 
de condițiile naturale, care intr-ade
văr au influențat în oarecare mă
sură mersul campaniei, sînt și alte 
cauze, de ordin organizatoric, care 
au făcut ca în regiune lucrările a- 
gricole să fie întîrziate.

Raionul Costești are o pondere 
mare în agricultura regiunii Argeș. 
La consiliul agricol regional se știe 
că aici lucrările agricole sînt rămase 
mai în urmă. Semănăturile de toam
nă au fost grăpate doar pe 19 la 
sută din suprafață, pregătirea tere
nului s-a realizat în proporție de 29 
la sută și s-au executat însămînțări 
din epoca I pe 78 la sută din su
prafețele prevăzute. Constatările fă
cute pe teren arată că printr-o or
ganizare temeinică a muncii se pu
teau obține rezultate mai bune de- 
cit cele de pînă acum în desfășu
rarea lucrărilor agricole.

— Și prin părțile noastre — ara
tă tov. Anghel Spirea, președintele 
cooperativei din Ionești — terenul 
podzolic s-a zvintat anevoie dato
rită cantităților mari de precipitații 
acumulate în timpul toamnei și al 
iernii. Totuși, urmărind în perma
nență starea terenului și îndreptînd 
mașinile acolo unde se putea lucra, 
am reușit s-o scoatem la capăt.

Gospodari pricepuți, cooperatorii 
din Ionești, cum au observat că pe 
o tarla se poate ieși în cîmp, au în
ceput lucrul. Totodată, pînă ce trac
toarele au putut să intre pe ogoare, 
ei au folosit din plin atelajele. La 

această cooperativă, pe baza planu
lui de muncă întocmit de cu seară, 
oamenii știu precis ce au de făcut 
a doua zi. Munca începe în zori și se 
termină seara tîrziu. Datorită a- 
cestor măsuri, precum și controlului 
permanent exercitat de conducerea 
gospodăriei și de inginerul agronom 
lacob Parasca, lucrările sînt avan
sate, forțele bine folosite. în ziua 
de 10 aprilie, douâ tractoare termi
nau de semănat ultimele . suprafețe 
cu floarea-soarelui și, țț .dată cu a- 
cestea, toate culturile dip epoca I; 
alte 20 de tractoare lucrau la pre
gătirea terenului și grăpatul griului, 
iar cele 58 de atelaje ale cooperati
vei transportau amendamente cal- 
caroase. gunoi de grajd etc.

Nu peste tot însă munca este or
ganizată temeinic, tractoarele folo
site din plin.

în fiecare zi, fie datorită îngri
jirii necorespunzătoare, fie repara
țiilor de mîntuială făcute în timpul 
iernii, se defectează multe tractoare, 
în. afară de aceasta, îndeosebi la 
S.M.T. Costești, s-au semnalat o se
rie de deficiențe în asigurarea trac
toriștilor. în ziua de 6 aprilie, la 
cooperativa agricolă de producție 
din Deagu, patru tractoare nu pu
teau lucra deoarece nu aveau me
canizatori. Ele au fost puse în func
țiune abia pe data de 9, cu elevi de 
la școala profesională. Or, în ase
menea condiții este limpede că se 
pierde timp prețios, că ritmul de 
lucru nu este pe măsura posibilită
ților.

Tov. ing. Emil Doinaru, vicepre
ședinte al Consiliului agricol raio
nal Costești, spunea că pentru lichi
darea rămînerii în urmă, mai ales 
la pregătirea terenului, cu sprijinul 
comitetului 
luat măsuri 
pulsionarea 
din plin a 
două în două 
mersul lucrărilor și se iau 
operative pentru remedierea lipsu
rilor constatate. S-a stabilit ca trac
toarele să intre în brazdă cit mai 
devreme și să se lucreze în schim
buri prelungite

Pentru remedierea operativă a 
defecțiunilor ce se ivesc la trac
toare, mecanicii din atelierele 
S.M.T. stau permanent la brigăzi 
iar atelierele mobile se deplasează 
pe teren după un plan bine stabilit.

Măsurile sînt bune. Ele trebuie 
traduse în viață punct cu punct pen
tru ca rămînerea în urmă la lucră
rile agricole să fie recuperată. Ur
gentarea insămînțărilor și pregăti
rii terenului este o sarcină de cea 
mai mare răspundere nu numai 
pentru cei ce lucrează în raionul 
Costești, ci pentru toți oamenii mun
cii de pe ogoarele regiunii Argeș. 
Consiliile agricole, conducerile co
operativelor agricole de producție și 
specialiștii din aceste unități trebuie 
să vegheze însă în permanență ca 
grăbirea ritmului de executare a 
lucrărilor să nu dăuneze în nici un 
chip calității lor Situații ca cele 
semnalate la cooperativa agricolă de 
producție din Buzoiești, cînd din 
dorința de a se termina cit mai re
pede semănatul, terenul a fost foar
te prost pregătit, ceea ce a influen

raional de partid s-au 
care să ducă la im- 
lucrărilor, la folosirea 
forțelor existente. Din 

zile se analizează 
măsuri

țat negativ asupra calității însămîn- 
țării ovăzului, nu pot fi admise sub 
nici un motiv.

De calitatea
însâmințării
depinde producția

în cen-

Plosca,

Înainte de a porni în raid prin regiu
nea București redactorii noștri au rugat 
pe tovarășul ing. Alexandru Negrea, 
vicepreședinte al Consiliului agricol re
gional, să-și spună părerea asupra sta
diului lucrărilor agricole de primăvară. 
A reieșit că în cooperativele agricole de 
producție s-au însămînțat 162 000 de hec
tare cu mazăre boabe, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, legume, cartofi timpurii, 
plante furajere și alte culturi, realizîn- 
du-se suprafețele prevăzute. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute în raioa
nele Slobozia, Urziceni, Alexandria, Zim- 
nicea etc. Suprafața destinată culturii po
rumbului a fost pregătită în proporție 
de peste 80 la sută. In unele ra
ioane, temperatura în sol la adînci- 
mea de 5—10 cm s-a ridicat la 8—10° 
și este în curs de creștere. Aceasta a 
permis începerea însămînțării porumbu
lui.

In raionul Alexandria tov. ing. Marin 
Cimbru, președintele consiliului agricol 
raional, a informat că s-a terminat se
mănatul culturilor din prima epocă: 
5 400 ha floarea-soarelui, 1 400 ha sfec 
lă de zahăr, 567 ha mazăre, 1 866 ha 
culturi furajere.

Calitatea semănatului se află 
trul atenției.

La cooperativa agricolă din 
președintele Alexandru Dinu și inginera 
Elena Chichmete se aflau pe cîmp la 
tarlaua „Izlaz" unde se însămînța po
rumbul. Controlau dacă boabele sînt în
gropate la adîncime corespunzătoare, 
dacă terenul e bine lucrat. Șeful brigăzii 
de tractoare, Nicolae Eremia, povestea 
despre interesul mecanizatorilor pentru 
executarea unor lucrări de calitate bună, 
de măsurile operative luate în vederea 
remedierii unor defecțiuni ivite la ma
șini. „Noi — spunea președintele coope
rativei — știm bine că nu contează nu
mai timpul în care se seamănă, ci și fe
lul cum se face această lucrare. De ca
litatea însămînțărilor depind producțiile 
ce le obținem. Invățînd din experiența 
ultimilor ani, acordăm o mare atenție 
pregătirii terenului pentru a asigura se
mințelor un bun pat germinativ. Intr-ade
văr, pămîntul e bine lucrat, arată ca un 
strat de grădină. Pentru păstrarea ape1 
în sol, lucrările de întreținere a ogoare
lor au fost făcute de mai multe ori pînă 
la însămînțare.

Grija deosebită pentru calitate se ma
nifestă și la alte cooperative agricole. 
Dar, cu toate asigurările președintelui 
consiliului agricol raional, se neglijează 
unele lucruri așa-zise mărunte, care in
fluențează însă asupra calității. Coopera
tiva agricolă din Buzescu este cunoscu
tă ca o unitate dintre cele fruntașe. Stră- 
bătînd însă tarlalele împreună cu pre
ședintele Dumitru Tîrcolea și inginera 
Zamfira Fierăstrău, poți vedea că pe une
le porțiuni destul de mari terenul nu 

este bine pregătit pentru semănat. Deși 
s-a dat cu polidiscul, terenul e plin de 
buruieni, din cauză că lucrarea s-a făcut 
de mîntuială. Cum se poate asigura o 
răsărire uniformă a plantelor, o creștere 
normală îhtr-un asemenea teren? Tot
odată, inginera și brigadierii cooperati
vei erau nemulțumiți de sămînja dublu hi
bridă de porumb HD-206 primită de !a 
întreprinderea Agrosem și produsă de 
G.A.S. Roșeți Multe boabe erau sparte 
și mucegăite.

La cooperativa agricolă din Nanov, 
terenul destinat porumbului era bolovă
nos, din care cauză îngroparea semințe
lor se făcea neuniform. La punctul „Si
liștea" s-au executat arături de primă
vară. In loc ca îndată să se treacă cu 
discul pentru a se putea crea un pat ger
minativ corespunzător, arătura a fost lă
sată mai multe zițe și, ca urmare, braz
dele s-au întărit. JConsiliul agricol raio
nal nu a asigurat, în această perioadă, 
o îndrumare calificată a acestei coope
rative. Exemplele acestea, ca și altele 
care se mai pot da, arată că deși în 
general în raion se lucrează bine în 
campania de primăvară, președintele 
consiliului agricol raional n-are motive 
să fie liniștit. Sînt destule „mărunțișuri" 
care necesită să fie puse la punct.

împreună cu mecanizatorii de la S.M.T. Lehliu, membrii cooperativei 
agricole de producție „Victoria socialismului" din comuna Lupșanu, 
raionul Lehliu, lucrează cu toate forțele la pregătirea terenului pentru 
porumb. în fotografie : inginerul Grigore Scurtu se interesează de cali

tatea lucrărilor făcute de tractoriștii Ion Anghel și Ion Oancea

De ce au rămas 
în urmă ?

•în regiunea Iași, țăranii coopera
tori, lucrătorii din gospodăriile a- 
gricole de stat și mecanizatorii din 
S.M.T. se străduiesc să folosească 
din plin fiecare zi bună de lucru. 
Pînă la 11 aprilie, în regiune s-au 
făcut lucrări de întreținere pe mai 
bine de 170 000 ha ogoare de toam
nă și s-a însămînțat o suprafață de 
60 000 ha cu culturi din epoca I, 
ceea ce reprezintă 58 la sută din 
suprafața prevăzută. în raioanele 
de sud — Bîrlad, Huși și Vaslui — 
unde timpul a fost mai călduros, 
s-au însămînțat aproape în întregi
me culturile din epoca I. în ra
ioanele de nord însă, lucrările în 
cîmp au întîrziat mult. Vina nu tre
buie dată numai pe timpul ne
prielnic, întîrzierea lucrărilor la 
cîmp se datorește, în unele unități, 
și altor cauze. Ne vom opri mai 
mult asupra felului cum muncesc 
mecanizatorii de la S.M.T. Holboca.

S.M.T. Holboca, 
în

din

Mecanizatorii din 
regiunea Iași, au de executat, 
cele 16 cooperative agricole pe care 
Ie deservesc, un mare volum de lu
crări. In acest scop, stațiunea dispu
ne de 229 tractoare, 184 semănători, 
și peste 350 de grape diferite, tăvă
lugi etc. Deși, pînă acum, vremea 
a fost destul de nestatornică, me
canizatorii din cele mai multe bri
găzi s-au străduit să folosească din 
plin tractoarele și mașinile agricole 
la pregătirea terenului și însămînța- 
rea culturilor din epoca I.

Cu sprijinul mecanizatorilor 
brigada condusă de Nicolae Miche- 
re, membrii cooperativei agricole de 
producție din Bosia au terminat încă 
de la data de 3 aprilie semănatul 
celor 15 ha cu orz, 10 ha cu ovăz, 
25 ha cu mazăre, 25 ha cu sfeclă de 
zahăr și 200 ha cu floarea-soarelui. 
Tractoriștii din brigada a 15-a, con
dusă de Gh. Samoilă, au terminat de 
semănat culturile din epoca I la 
cooperativa din comuna Cornești. In 
aceste unități se efectuează acum 
de zor pregătirea terenului în ve
derea însămînțării porumbului și a 
celorlalte culturi mai tîrzii. Ca ur
mare a sprijinului acordat de me
canizatori, cooperativele agricole 
din comunele Ciurea, Țuțora și din 
alte părți au obținut rezultate bune 
la semănat și la celelalte lucrări a- 
gricole de primăvară

Ultima situație primită la S.M.T. 

Holboca arată însă că. rezultatele ob
ținute de unele brigăzi sînt nesatis
făcătoare. Pînă acum, în unitățile 
deservite de S.M.T. Holboca s-a 
făcut pregătirea terenului pe nu
mai circa 50 la sută din suprafe
țele prevăzute, s-au întreținut prin 
grăpare și tăvălugire 530 ha cul
turi păioase de toamnă din 880 ha 
și s-au însămînțat doar 860 ha cu 
culturi din epoca I, ceea ce repre
zintă abia 30 la sută din prevederi. 
Realizări cu mult sub posibilități au 
mecanizatorii care lucrează la coo
perativ e agricole de producție din 
Tomeșii și Bîrnova, Rediu Tatar 
și altele.

Rămînerea în urmă a lucrărilor 
în aceste unități se datorește, în 
primul rînd, nefolosirii tractoarelor 
cu întreaga lor capacitate. In ziua 
raidului, la sediul S.M.T. erau 9 trac
toare. La unele dintre acestea li se 
mai făceau o serie de remanieri, cu 
altele însă veniseră șefii de brigăzi 
și pontatorii pentru a lua parte la 
ședința de decadă. Pe teren, în lip
sa șefilor de brigăzi munca se des
fășura la întîmplare. Astfel, la coo
perativa agricolă de producție 
Grajduri, două tractoare stăteau la 
sediul brigăzii părăsite de tracto
riști, care s-au dus după alte treburi. 
La Tomești un tractor nu a lucrat 
timp de 4 zile. La această bri
gadă mal era un tractor defect, 
iar reparația întîrzia să se facă. 
La sediul brigăzii a 13-a de la 
cooperativa agricolă de producție 
Rediu Tatar, 4 tractoare stăteau ne
folosite. Tractoriștii lucraseră doar 
cîteva ore. După ce au terminat o 
tarla, au oprit tractoarele, neștiind 
încotro să se îndrepte. Pe la acești 
tractoriști n-a trecut nimeni din con
ducerea cooperativei și nici briga
dierii măcar, pentru a le fixa alte 
porțiuni bune de arat, ori lanuri de 
grîu pentru grăpat. Din același mo
tiv, după masă, au fcst retrase, la 
sediul brigăzii, și celelalte 7 trac
toare. Și la alte unități agricole se 
semnalează asemenea deficiențe în 
organizarea muncii. Ca urinare, 
în unele locuri, tractoarele și ma
șinile agricole nu sînt folosite cu 
întreaga lor capacitate.

Cum se folosesc 
mijloacele 

j mecanizate
După cîteva zile frumoase, în re

giunea Brașov temperatura a scă
zut din nou, îngreunînd în oarecare 
măsură mersul lucrărilor agricole 
de primăvară și în primul rînd se
mănatul culturilor timpurii. Din ul
tima situație aflată la consiliul a- 
gricol regional reiese că pînă în 
ziua de 11 aprilie, cooperativele a- 
gricole de producție și gospodăriile 
agricole de stat din regiune însă
mânțaseră 58,6 la sută din suprafața 
prevăzută cu secară și 40.3 la sută 
din cea cu sfeclă de zahăr. încet șt 
cu mult sub posibilități se lucrează 
la plantatul cartofilor.

în raioanele Agnita și Sighișoara, 
unde munca a fost organizată mai 
bine și s-a identificat fiecare parce
lă zvîntată, tractoarele au putut fi 

Cu prilejul raidului întreprins s-a putut vedea că 
aproape peste tot se muncește intens, existînd și o preocu- 

| pare de seamă pentru ca semănatul și celelalte lucrări 
agricole să se desfășoare la un nivel calitativ ridicat. în 
cele mai multe unități semănatul culturilor din prima epocă 
și pregătirea terenului se află intr-un stadiu înaintat. în 
alte locuri, deși există condiții, lucrările sînt în întîrziere. 
Nu peste tot se urmărește starea terenului și din această 
cauză tractoarele nu sînt îndreptate spre locurile mai zvîn
tate. Neglijîndu-se acest aspect deosebit de important, se 
pierde mult timp prețios. Cadrele de conducere și specia
liștii din unități sînt chemați să urmărească îndeaproape 
starea terenului și în funcție de aceasta să indice unde și 

i în ce fel să se lucreze, folosind fiecare zi, fiecare oră bună 
! de lucru în cîmp.

în multe locuri tractoarele nu sînt folosite din mai 
multe motive : defecțiuni organizatorice, lipsuri în apro
vizionarea cu piese de schimb, lipsa unor cadre de meca
nizatori. Rezultă că serviciile regionale S.M.T. și secția de 
mecanizare din Consiliul Superior al Agriculturii nu au ur
mărit efectuarea unor reparații de bună calitate și recep
tionarea mașinilor cu cea mai mare răspundere. Este, de 
aceea, necesar să se întreprindă măsuri urgente pentru ca 
peste tot tractoarele să lucreze neîncetat, cu întreaga lor 
capacitate.

Pe măsură ce timpul va deveni prielnic va începe din 
plin semănatul porumbului. Cunoscind evoluția tempera
turii solului, specialiștii să indice momentul cînd să se 
facă această lucrare, să asigure executarea ei la un înalt 
nivel agrotehnic.

folosite mai bine, însămînțîndu-se 
suprafețe mai mari. în aceste ra
ioane multe tractoare au lucrat, in 
zile bune, în două schimburi și 
în schimburi prelungite. Aceasta a 
făcut ca in raionul Sighișoara în-, 
sămînțatul sfeclei de zahăr să se a- 
propie de sfîrșit, iar în raionul Ag
nita să fie avansat. Bune rezultate 
s-au obținut și la semănatul or
zoaicei.

Cu totul alta este situația în ra
ioanele Tg. Secuiesc, Mediaș și Sf. 
Gheorghe. Deși în zilele însorite ale 
săptămînii trecute vitezele de lucru 
au fost mai mari, totuși ele nu au 
ajuns la cele posibile. Se constată 
deficiențe serioase in ce privește fo
losirea tractoarelor mai ales în ra
ionul Mediaș, unde unele dintre a- 
cestea, datorită reparațiilor de sla
bă calitate, se defectează des. în ra
ionul Tg Secuiesc, tractoarele nu 
pot fi folosite cu întreaga lor capa
citate deoarece nu se urmărește 
starea terenului și nu se identifică 
suprafețele zvîntate, așteptîndu-se 
condiții bune de lucru pe întreaga 
suprafață. Așa se face că în unele 
cooperative agricole intrarea trac
toarelor în brazdă are loc cu întir- 
ziere. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă din comuna Estelnic, trac
toarele au început lucrul abia în. 
ziua de 9 aprilie, motivîndu-se, ne
justificat, că terenul este moale. A- 
devărul este că în această comună, 
în timpul cînd se făceau asemenea 
afirmații, se putea ara pe unele su
prafețe în pantă. Tot in acest ra
ion, la Turia, din cauza unei slabe 
organizări a muncii în unele zile 
abia jumătate din numărul trac
toarelor lucrau. Lucrurile nu stau 
prea bine nici în raionul Sf. Gheor
ghe. Așa după cum arăta tov. Ste- 
lian Vătafu, vicepreședinte al Con
siliului agricol regional, față de cele 
330 tractoare ale S.M.T. aflate pe 
ogoarele cooperativelor agricole de 
producție, suprafețele pregătite și 
însămînțate sînt mici. De exem
plu, în două zile bune de lu
cru s-au făcut lucrări de pregătire 
a terenului doar pe 570 ha.

Realizările obținute în ansamblul 
regiunii la pregătirea terenului și 
semănat sint cu mult sub posibili
tăți. Aici nu este vorba numai de 
condițiile naturale. Așa cum a . re
ieșit la ultima teleconîerință, orga
nizată la Consiliul Superior al A- 
griculturii, în regiunile înveci
nate : Hunedoara. Mureș-Autonomă 
Maghiară și Cluj unde timpul nu 
a fost mai bun ca la Brașov, s-au 
semănat suprafețe mai mari.

Duminică. în raioanele regiunii 
Brașov, s-a lucrat mai intens. Se 
observă aproape peste tot o preocu
pare crescîndă pentru grăbirea pre
gătirii terenului și însămînțatului 
culturilor. Acolo unde a plouat, cum 
este cazul în raionul Făgăraș, trac
toarele au fost trimise în grabă la 
alte unități agricole cu terenuri în 
pantă mai zvîntate. Mecanizatorii și 
cadrele de specialiști din agricul
tură, președinții cooperativelor a-- 
gricole de producție se află per
manent pe teren, urmărind ca orice 
greutate sau neajunsuri ce se vor 
ivi să fie înlăturate cit mai rapid. 
Pentru grăbirea lucrărilor de pre
gătire a terenului — care reprezin
tă în acest an un volum dublu față 
de anul trecut — ca și a însămîn-' 
țării sfeclei de zahăr și cartofului, 
culturi cu pondere mare in regiune, 
este necesar să se folosească la 
maximum tractoarele. De asemenea, 
este necesar să se utilizeze mai gos
podărește și atelajele proprii.
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ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ
EINSTEIN Șl UNIVERSUL

Numele lui Albert Einstein este pentru 
orice om cult sinonim cu geniul uman care 
a răsturnat cele mai tradiționale nofiuni ale 
știinfelor fizice și, prin idei noi, revoluțio
nare a pus bazele fizicii moderne. 
Săvirșit senin la bătrînefe acum 10 ani, la 
18 aprilie I955, Albert Einstein rămine pen
tru omenire una din marile personalilăfi ale 
istorie' științei și culturii.

Dacă despre marele Newton ca un su
prem omagiu s-a afirmat că „a depășit pr'.n 
rafiune specia umană", aceasta este pe de
plin valabilă și pentru Einstein, căci numai în 
acest fel putem să caracterizăm în mod just 
efortul intelectual care a zămislit una din 
operele cele mai grandioase din istoria știin
țelor naturii : teoria relativității. In același 
timp trebuie să adăugăm că mărefia nobilei 
figuri a acestui savant celebru constă în uma
nitatea sa profundă, în faptul că nimic din 
ceea ce este uman nu i-a rămas străin.

încă de tînăr Einstein s-a caracteriza*  prin- 
tr-un puternic simf critic în aprofundarea 
operelor științifice clasice, căufînd esenția
lul, lăsînd la o parte speculațiile sterile 
și avînd aversiune fafă de afirmații
le dogmatice. Firea originală și dispre
țul fafă de conformism al tînărului Einstein 
— absolvent al Școlii politehnice din Ziirîch 
—- au fost obstacole care i-au închis calea 
spre știință în universitățile din Elveția, 
fiind nevoit multă vreme să lucreze într-un 
post modest de funcționar 
la oficiul federal de paten
te din Berna. Serviciul a- 
cesta însă, deși modest, 
s-a dovedit suficient de li
niștit ca să nu distragă a- 
tenfia tînărului Einstein, 
angajat în meditații profun
de asupra celor mai ac
tuale și mai controversate 
probleme ale fizicii, aflate 
la o răscruce la începutul 
secolului nostru: problema 
realității atomilor, proble
ma naturii luminii și pro
blema eterului elastic. Și 
tocmai aceste meditații 
profunde au făcut ca anul 
1905 să fie crucial în isto
ria fizicii prin faptul unic 
al celor trei lucrări științi
fice publicate de tînărul 
funcfionar de la biroul de 
patente (avea numai 26 de 
ani), cu fotul necunoscut 
lumii științifice, lucrări 
confinînd idei fundamenta
le, care vor schimba cu to
tul evolufia mai departe a 
știinfelor fizice: ideea cuan
tei de lumină sau a fotonului (în terminolo
gia de azi), a relativității spațiului și timpu
lui și a relafiei dintre masă și energie.

Din autobiografia lui și din amintirile prie
tenilor săi, îndeosebi ale studentului romîn 
în filozofie M. Solovin, rezultă că Einstein a 
fost preocupat de natura luminii încă de pe 
băncile liceului, cînd și-a pus întrebarea nai
vă „Ce s-ar înfîmpla dacă am încerca să 
alergăm după o rază de lumină și am voi 
să o ajungem ?” întrebarea viza o problemă 
paradoxală profundă, la care Einstein va găsi 
un răspuns neașteptat mult mai tîrziu. Medi- 
tînd asupra ipotezei celebre a fizicianului 
german M. Planck cu privire la natura cuan
tică (discontinuă) a emisiunii și absorbției 
luminii, Einstein ajunge la concluzia că radia
ția luminoasă însăși trebuie să posede o 
structură discontinuă a energiei sale. Atri
buind cuantelor de energie luminoasă o 
realitate nemijlocită, reeditînd teoria emisiu
nii lui Newton, Einstein găsește firul că
lăuzitor, care a scăpat multor fizicieni teore
ticieni celebri, în frunte cu Planck, din cauză 
că erau subjugaji de concepțiile fizicii cla
sice. In acest fel el pătrunde în profunzi
mea naturii fenomenelor luminoase, reușind 
să explice uimitor de simplu efectul foto- 
elecfric, apoi efectul fotochimic. In același 
timp însă Einstein deschide perspectiva 
spre problema tulburătoare a dualismului 
corpuscular-ondulator asupra naturii luminii, 
care va conduce în cele din urmă la fun
darea mecanicii cuantice — teorie de bază 
a fizicii contemporane.

Una dintre cele mai controversate 
probleme ale fizicii de la sfîrșitul secolului 
XIX era aceea a eterului. Aceasta era strîns 
legată de fenomenele luminoase, îndeosebi 
de natura electromagnetică a vibrațiilor lu
minoase. Ipoteza eterului, mediu elastic sub
til ce ar umple vidul cosmic, fusese intro
dusă de Fresnel pentru a putea explica pro
pagarea undelor luminoase în vid în men
talitatea mecanicistă a secolului XIX. Corpu
rile în mișcare, în mod firesc, urmau să pro
ducă în acest mediu presupus în repaos un 
„vînt" ce trebuia să modifice viteza de pro
pagare a luminii. Acest fenomen ar fi per
mis ca prin experiențe optice să se mă
soare viteza absolută fafă de eter a unui 
corp în mișcare uniformă. In consecință s-a

Carbonul radioactiv este 
utilizat cu succes în cer
cetările arheologice. Bunăoară, 

prin acest procedeu s-a stabilit 
că cele mai vechi urme de cul
tură agricolă din țara noastră 
datează de cel puțin 6 000 de 
ani. Pe atunci au apărut la noi, 
pe lingă grupările de vînători și 
de culegători, specifice epocii 
mezolitice, și primele grupări de 
oameni care se ocupau de cul
tivarea primitivă a unor plante 
și de creșterea unor animale do
mestice. S-a stabilit și cronolo
gia exactă a unor obiecte din 
neolitic, în cadrul căreia s-a gă
sit că vechimea culturii Cucu- 
teni III este mai mare decît cea 
admisă prin metodele stratigra- 
fice, adică 3 100 î.e.n. și nu 2 500 
î.e.n., ceea ce o situează nu în 
neoliticul tîrziu, oi în cel mij
lociu. Măsurările au fost efec
tuate asupra unor semințe de 
grîu ars descoperite la Hăbășești.

Ziarul elvețian „Tribune 
de Lausanne" a publicat 

o știre în oare se arată că o fir
mă a început să fabrice ceasuri 
electronice fără arătătoare. Ora 

ivit un contrast între mecanica newtoniană 
și optică, respectiv teoria cîmpului electro
magnetic, datorită faptului că prima condi
ționa valabilitatea principiului relativității 
conform căruia mișcarea uniformă de trans
lație a corpurilor nu se poate distinge (eu 
ajutorul fenomenelor mecanice) de starea 
lor de repaos. Toate experiențele efectuate 
în scopul punerii în evidență prin fenomene 
optice a mișcării corpurilor față de eter, în 
particular a planetei noastre, au dat greș. 
Eterul nu-și manifesta în nici un fel existența. 
In timp ce teoreticieni celebri căutau solu
ția pe calea unui compromis, cel care a gă
sit ieșirea din impas a fost tînărul Einstein. 
Ostil dogmelor el înlătură ipoteza eterului 
și pornește de la premisele fizice esențiale : 
valabilitatea principiului relativității pentru 
toate fenomenele fizice și constanța vite
zei de propagare a luminii în vid. 
Einstein pătrunde înțelesul profund al 
relativității mișcării corpurilor în sensul că 
mișcarea unui corp are sens numai dacă este 
raportată la un alt corp în mișcare și nu 
poate fi raportată la nici un mediu sau corp 
absolut imobil, în natură totul fiind în miș
care. Invarianța vitezei luminii este și ea o 
proprietate esențială a naturii, viteza lumi
nii în vid fiind o viteză limită finită ce nu 
poate fi nici ajunsă, nici depășită.

Analizînd critic și cu o profunzime ge
nială axiomele mecanicii clasice el demon

strează interdependența dintre spațiu, timp 
și mișcarea materiei. Noua teorie dezvăluie 
legături noi, nebănuite înainte, între 
mărimi fizice ca energie și impuls, 
masă și viteză, masă și energie etc, 
care s-au dovedit de o importanță 
covirșitoare pentru fizica contemporană în 
studiul nucleului atomic și in fizica energiilor 
înalte. Legea einsteiniană a conexiunii d n- 
tre masă și energie a format premisa *eore-  
fică fundamentală a energeticii nucleare.

Teoria relativității elaborată de Einstein a 
stîrnit un deosebit interes în rîndul fizicieni
lor teoreticieni, fiind studiată și completată 
de oameni de știință celebri, ca Planck, Lan
gevin și matematicianul Minkowski.

Teoria relativității a prilejuit serioase con
troverse filozofice. Cu deosebire adopții fi
lozofiei neopozitiviste a lui Mach au încer
cat să interpreteze noua teorie în sens su
biectivist spre nemulțumirea lui Einstein ca.-e, 
deși avea concepții filozofice contradictorii, 
a refuzat să accepte fără rezerve doctrina 
lui Mach, iar spre sfîrșitul vieții lui a luat 
o poziție critică împotriva ei. Invitarea lui 
Einstein în 1911 la primul congres Solvay, 
care a reunit la Bruxelles pe cei mai iluștri 
fizicieni ai timpului — Rutherford, Curie, 
Planck, Lorentz, Langevin — care formau un 
grup puternic al fizicienilor materiaIiști, a 
însemnat consacrarea teoriei relativității ca 
o contribuție importantă la dezvoltarea con
cepției materialiste moderne asupra naturii. 
Teoria relativității confirmă tezele materia
lismului dialectic privitoare la unitatea dia
lectică dintre absolut și relativ, la unitatea 
organică dintre spațiu, timp, materie și 
mișcare.

Ales în 1912 membru al Acade
miei de științe germane și invitat profesor 
la Universitatea din Berlin, Einstein începe 
în condiții noi de viață o a doua epocă de 
creație științifică. De fapt, încă din 1907 el 
începe să reflecteze asupra problemei gra
vitației. Prin descoperirea legii gravitației 
universale, Newton elaborase o formulare 
matematică a fenomenelor gravitaționale ce 
părea perfectă. Insă renunțînd la orice con
siderații asupra esenței acestor fenomene, 
ele rămăseseră un secret nedescifrat al 
naturii. Un fapt curios stabilit experimental 
cu mare precizie de fizicianul ungur Eotvbs 

In cîteva rinduri
este indicată pe un ecran (care 
ține loc de cadran), așa cum se 
face la televizor. Ceasurile nu 
vor avea nici arcuri — ele vor 
fi acționate de către energia so
lară. Pentru a „întoarce" un a- 
semenea ceas pe 24 de ore este 
suficient oa el să fie expus 22 
de secunde la acțiunea razelor 
solare.

Ț> entru a asigura uleiuri- 
lor folosite la motoarele 

cu ardere internă calitățile co
respunzătoare, li se adaugă di
feriți aditivi : detergenți, antioxi- 
danți, anticorosivi etc. Stabilirea 
componenței optime a uleiurilor 
pentru diversele motoare necesi
tă o serie de probe, care de obi
cei au dezavantajul că sînt de 
lungă durată : ciroa doi ani. Tn 
vederea scurtării acestei durate, 
la Institutul „PETROCIIIM" se 
folosesc izotopii radioactivi. A- 
ceștia permit aprecierea rapidă,

precisă și economică a uzurii și 
a mecanismului acțiunii uleiuri
lor și a aditivilor în procesul de 
ungere. Pentru aprecierea cali
tății uleiurilor și a aditivilor, în 
laborator se studiază corosivita- 
tea uleiurilor și a aditivilor, ca
litățile lor antioxidante, proprie
tățile lor detergente etc.

ȚA upă părerea specialiști- 
lor, ionomerii constituie 

cea mai importantă realizare din 
domeniul maselor plastice obți
nută în ultima vreme. Această 
nouă categorie de mase plastice 
se caracterizează printr-o mare 
tenacitate și o transparență cva- 
sioristalină. Denumirea „iono- 
meri" provine de la structura și 
forma de legătură dintre mole
cule și atomi. în momentul de 
față ionomerii sînt produși pe 
scară semiindustrială în S.U.A. 
cu ioni de sodiu, potasiu, mag
neziu sau zinc, în funcție de

proprietățile urmărite. Ca peli
cule de acoperire, ei prezintă o 
aderență deosebită pe orice fel 
de material și sînt practic lipsiți 
de pori, chiar și la grosimi de 
numai 0,005 mm. Datorită re
zistenței mecanice mari, în sta
re topită ionomerii se pretează 
foarte bine la turnare sub vid, 
pentru a obține obiecte sau am
balaje cu forme particulare. Fla- 
coanele de ionomeri pentru in
dustria cosmetică și a medica
mentelor sînt transparente și 
foarte rezistente. Colorarea iono- 
merilor se poate face cu ușurin
ță și în mod uniform. Ei pot fi 
prelucrați cu utilajele obișnuite 
folosite în industria de mase 
plastice.

Ț n unele grote din Italia 
s-au amenajat adevărate 

sanatorii în care se tratează boli 
ale căilor respiratorii oa astmul 
și bronșita cronică, iar altele au

era egalitatea dintre masa inertă și masa 
grea, iar concepția newtoniană a acțiunii 
instantanee la distanță a forțelor gravitațio
nale părea să contrazică ideile relativiste ale 
Iu' Einstein, bazate pe inexistența unor sem
nale ce ar putea să se propage cu o viteză 
mai mare decît viteza luminii în vid. Din 
nou meditind asupra unei experiențe min
tale : ce s-ar putea întîmpla în interiorul 
unui ascensor care ar cădea liber? Einstein 
reușește să facă pasul hotărîtor în studiul 
gravitației, stabilind echivalența dintre un 
sistem ce se mișcă uniform accelerat și un 
sistem în care acționează un cîmp gravi
tațional uniform. Pasul următor a constat 
în dezvoltarea teoriei cîmpului gravitațional, 
teoria gravitațională clasică fiind înglobată 
de către Einstein ca un caz simplu, particu
lar, într-o teorie largă, cuprinzătoare.

Pe baza acestei teorii, Einslein reușește 
să deducă formula mișcării periheliului pla
netei Mercur. Mai mult, teoria sa a pre
zis un fenomen cu iotul nou — curbarea 
razelor luminoase venite de la stele în 
cîmpul gravitațional al soarelui. Observa
țiile astronomice ulterioare au confirmat a- 
ceastă previziune în mod strălucit. Teoria 
einsteiniană a gravitației a deschis o eră 
nouă în istoria științei, schimbînd relația din
tre geometrie, considerată ca știință abstrac
tă, și fizică. Ele devin strîns legate, proprie
tățile spațiului și ale timpului fiind determi

nate de prezența corpuri
lor cerești, de materia în 
mișcare.

Caracteristic personali
tății lui Einstein este că chiar 
și în perioada celor mai 
abstracte meditații el nu 
trăiește rupt de societate. 
Astfel, în 1914, cînd impe
rialismul prusac ajunge la 
paroxism, el se alătură cu 
curaj uniunii progresiste 
germane „Noua patrie" și 
ridică glasul său alături de 
cel al lui R. Rolland pen
tru a protesta împotriva 
războiului imperialist.

După terminarea primului 
război mondial în 1919, 
semnează, alături de Gorki, 
Barbusse și Rabindranath 
Tagore, o proclamație pen
tru libertatea omului, con
tra prejudecăților rasiale; 
salută Marea Revoluție din 
Octombrie. El devine țin
ta acțiunilor huliganice ra
siste ce iau amploare în 
1920 în Germania, care va 
culmina în 1933, cînd ban

dele hitleriste se instaurează la cîrma sta
tului german, prin amenințarea vieții genia
lului savant.

Reputația lui Einstein devine încă din 
1920 mondială, el este invitat în S.U.A., 
Anglia, India, China și Japonia ; pretutindeni 
universitățile și societățile științifice ii con
feră înalte distincții. I se decernează premiul 
Nobel în 1921. Despre teoriile sale se scriu 
nenumărate studii și cărți. Ideile lui devin 
centrul controverselor publice în ziare, con
ferințe. In același timp este atacat, răstăl
măcit de șarlatan1 sau lăudat și deformat 
de unii filozofi. Insensibil la această popu
laritate, Einstein își continuă în liniș
tea modestei sale camere de lucru opera 
sa creatoare, aducînd contribuții esențiale la 
edificiul teoriei cuantice moderne și, în a- 
celași timp, continuînd dezvoltarea teoriei 
gravitaționale, pune bazele cosmogoniei 
moderne.

După ce în 1933 fusese silit să părăsească 
Germania își petrece ultima parte a vieții 
în S.U.A., continuînd, împreună cu elevii săi, 
cercetările teoretice asupra cîmpului 
gravitațional. Dar nici această perioadă a 
vieții sale nu va decurge liniștit. Izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial și desco
perirea fisiunii uraniului, veștile aduse de 
colegii lui N. Bohr, E. Fermi îj tulbură, pre- 
văzînd pericolul iminent al folosirii de că- 
ire hitleriști a acestor descoperiri pentru a 
fabrica o bombă atomică. El adresează 
președintelui Roosevelt o scrisoare rămasă 
celebră. După crima de la Hiroșima, 
vocea lui Einstein se ridică cu hotărire îm
potriva înarmării atomice, înfruntînd atacu
rile maccarthyste. Neobosit, cu puțin 
timp înainte de a se stinge, el semnează, 
împreună cu B. Russel celebra scrisoare care 
a pus bazele înfîlnirilor oamenilor de știință 
de la Pugwash, consacrate folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice, pentru progresul 
umanității.

Prof. univ. Valeriu NOVACU 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

In S.U.A. se experimentează în 
prezent o mașină electronică de cal
cul în stare să elaboreze în mod 
automat planurile viitoarelor modeie 
de automobile. Mașina, denumită 
DAC-1, este dotată cu un sistem de 
înregistrare, de „creație" și de re
producere grafică. Omul poate „co
responda" și „discuta” cu mașina 
grație unui creion electric, unei cla
viaturi și unor fișe perforate. La ce
rere, robotul desenează continuu 
pe o peliculă care poate fi develo

pată

Magneții ptoduși astăzi în serie 
sînt capabili să ridice greutăți de 
500 de ori mai mari decit a lor. In 
10 ani, forța lor scade cu numai 0,3 
la sută. Ei au cele mai felurite uti
lizări. în construcția pachebotului 
„France", de pildă, s-au folosit 
53 000 de magneți. Se prevede utili
zarea lor în chirurgia cardiacă. In 
fotografie se arată o demonstrație 
a specialiștilor francezi : magneții 
permit omului să umble... pe tavan.

bazine cu nămol natural și să
ruri radioactive care au efec
te bune în combaterea reumatis
mului, gutei, artritismului, hiper
tensiunii arteriale, a bolilor gi
necologice și afecțiunilor cu- 
tanee.

/"*  ercetătorii germani și 
francezi au pus la punct 

o nouă metodă de folosire a te
leviziunii : geoscopia. Pentru a- 
ceasta a fost construită o cameră 
de televiziune etanșă (cu un dia
metru de 76 mm), avînd și o in
stalație de iluminat, care este în 
întregime telecomandată de la o 
camionetă-laborator. Ea permite 
luarea de imagini axiale și ra- 
diale și este utilizabilă la exa
minarea internă a canalizărilor, 
forajelor, puțurilor, tuburilor etc. 
cu un diametru de peste 80 mm, 
atît în mediu uscat cît și în li
chide. Fiind prevăzută cu dispo
zitive izolatoare speciale, care a- 
sigură o protejare totală, exami
nările pot fi efectuate și în me
dii explozive. Camera asigură o 
observare deosebit de bună.

Viitorul aviației 
de transport

Transporturile aeriene s-au dezvol
tat în ultimii ani într-un ritm impre
sionant. Avioanele și elicopterele sînt 
astăzi cele mai moderne mijloace de 
transport : rapide, confortabile și sigu
re, indispensabile omenirii civilizate.

Elicoptere cu reacție 
si avioane cu decolare 
verticală

Transportul aerian este necesar as
tăzi și în regiunile greu accesibile, 
în astfel de zone, lipsite de șosele și căi 
ferate, elicopterele s-au dovedit a fi 
deosebit de utile. Ele sînt considerate, 
de altfel, primii reprezentanți ai „avia
ției fără aerodrom", aviația viitorului.

Expresul aerian „IL-62"

în prezent se exploatează cu succes 
elicoptere echipate cu puternice tur
bine cu gaze create de constructorii 
sovietici, francezi, englezi sau ameri
cani. Dintre ele se remarcă aparatul 
francez S.A. „Super Frelon", care a 
atins viteza de 350 km/oră și cunoscu
tul „Mi-6“ (sovietic), care poate trans
porta 70—80 pasageri în condiții de 
deplin confort și siguranță, cu viteza 
de 220—250 km/oră.

Ce este nou, ce ne va oferi viitorul 
apropiat în acest domeniu ?

Sporirea vitezei, a capacității de 
transport și a economicității elicopte
relor constituie preocuparea principală 
a specialiștilor care experimentează în 
prezent elicoptere proiectate pen
tru viteze de 350—500 km/oră, precum 
și gigantice elicoptere de 50 tone, cu 
rotorul antrenat prin reacție, care vor 
putea lua la bord peste 120 pasageri.

Specialiștii lucrează cu febrilitate la 
realizarea și experimentarea avioane
lor de transport capabile să decoleze și 
să aterizeze pe distanțe foarte scurte, 
sau chiar la verticală, întocmai ca și 
elicopterele. O remarcabilă reușită au 
înregistrat constructorii francezi cu 
„Breguet 941“, avion pentru 40—45 pa
sageri cu patru turbopropulsoare și 
aripă prevăzută cu dispozitive speciale 
de hipersustentație, c?re .decolează de 
pe orice teren pe numai «150 de metri.

Constructorii britanici" au realizat 
motorul turboreactor pentru sustenta- 
ție „Rolls-Royce RB 162“, care, deși nu 
cîntărește (gol) decît 120 kg, dezvoltă 
o forță de tracțiune de 2 000 kgf. Di
mensiunile foarte reduse permit am
plasarea motorului în poziție verticală, 
fie în fuselajul avionului, fie în gon
dolele prinse de aripă. Utilizarea unor 
„baterii" de turboreactoare pentru sus- 
tentație deschide largi perspective a- 
viației de transport „fără aerodrom", 
de mare viteză.

Aparate pentru 700 
de pasageri

în aviația modernă de transport 
s-au impus definitiv rapidele avi
oane turboreactoare „IL-62", „TU-104", 
Sud Aviation „Caravelle", De Havil- 
Iand, „Cornet" IV. British Aircraft „VC- 
10", Boeing 707, DC-9, Convair 880 etc. 
De-a dreptul impresionante sînt per
formanțele avionului sovietic „IL-62", 
realizat de colective conduse de renu
mitul constructor Serghei Iliușin. Ma
rele „expres aerian" IL-62 poate trans
porta 182 de pasageri, cu viteza de 
900 km/oră, străbătînd în 12 ore de 
zbor peste 10 000 kilometri.

La începutul anului trecut s-a anun
țat că au fost proiectate avioane ca
pabile să transporte 230—275 de pasa
geri, cu viteza de 850—880 km/oră, 
zburînd fără escală 5 500—6 000 km. Și 
aceste proiecte au devenit în scurt 
timp perimate. In decembrie 1964, a- 
gențiile de presă au comunicat că în 
S.U.A. s-a acordat, pentru anul fiscal 
1966, un prim credit necesar proiectării 
unui avion subsonic gigant, capabil să 
transporte 500—700 de pasageri cu vi
teza de 850—900 km/oră, pe o distanță 
de 10 000 km. Construcția va începe în 
1966, iar primele zboruri sînt prevă
zute pentru anul 1967. Viitorul „uriaș 
al aerului" va cîntări peste 350 de tone, 
iar fuselajul lui, cu două punți, va 
depăși în lungime 80 de metri. După 
părerea specialiștilor americani, costul 
de transport pentru o tonă-kilometru 
cu acest avion va fi cu 40 la sută mai 
redus decît cel realizat cu cel mai mare 
avion de transport american fabricat în 
serie. Specialiștii europeni sînt însă re
zervați în legătură cu utilitatea și ren
tabilitatea unul astfel de avion-gigant, 
avînd în vedere că exploatarea lui va 
fi avantajoasă numai pe marile „ma
gistrale aeriene" intercontinentale.

Așa va arăta aparatul pentru 700 
de pasageri

Avioane supersonice 
de transport
După studii ample, specialiștii din 

Uniunea Sovietică, Franța, Anglia și 
Statele Unite au ajuns la concluzia că 
pînă în 1971—1975 vor putea fi con
struite avioane de pasageri supersoni
ce, sigure, confortabile și economice, 
capabile să transporte 120—220 pasa
geri cu impresionante viteze de 2 330— 
3 200 km/oră, zburînd prin stratosferă 
la altitudinea de 18—24 kilometri. 
Securitatea zborului va impune utili
zarea unui echipament electronic foar
te complex, necesar navigației aeriene 
automate.

Pentru creatorii aviației de trans
port supersonice cea mai dificilă pro
blemă este limitarea suprapresiunii 
care apare pe sol datorită undelor de 
șoc care însoțesc aceste avioane. Ele1 sg 
transmit sub forma unor unde de pre- | 
siune percepute ca niște puternice și 
prelungi bubuituri, asemănătoare tu
netelor. Intensitatea acestor detunături 
crește cu tonajul, dimensiunile și vi
teza avionului, însă scade simțitor cînd 
se mărește altitudinea de zbor. Limita
rea intensității detunăturii sonice pe sol 
va impune ca trecerea la zborul cu vi
teze supersonice să se facă numai la 
altitudini mai mari de 10—12 kilometri.

Un pronostic
De curînd, Sir Giles Guthrie, direc

torul societății de transporturi aeriene 
britanice B.O.A.C.. a declarat că primul 
avion supersonic de pasageri va fi so
vietic (în 1970 sau 1971) iar următorul... 
mult controversatul avion franco-bri- 
tanic „Concorde".

Se pare că Sir Guthrie are dreptate, 
deoarece în Uniunea Sovietică se lu
crează intens la realizarea unui avion 
supersonic pentru 120—150 pasageri și 
o viteză de 2 450 km/oră, care va fi ase
mănător cu marele avion militar su
personic prezentat la Tușino în 1961.

în ce privește avionul „Concorde", 
acesta este conceput să zboare cu 118— 
122 pasageri la altitudinea de 18— 
21 km și să parcurgă 6 000 de km fără 
escală cu viteza de 2 330 km/oră. El 
utilizează o aripă cu o formă aerodina
mică nouă, denumită „delta gotic", care 
prezintă multiple avantaje. Această 
aripă creează o forță de portanță în
semnată fără dispozitive de hipersus
tentație, permițînd atît decolarea cît și 
aterizarea de pe pistele marilor aero
gări actuale. „Concorde" este un „a- 
vion rece", adică învelișul lui nu se 

Machetă de aparat cu aripă pivotantă
încălzește mai mult de 150° C, deoarece 
viteza lui de zbor nu depășește 2 500 
km/oră. Datorită acestui fapt, el va 
putea fi construit din aliaje speciale de 
aluminiu, mai ieftine și mult mai ușor 
de prelucrat decît aliajele de titan și 
oțelurile inoxidabile necesare pentru 
„avioanele calde", care zburînd cu 
3 000—3 200 km/oră se încălzesc pînă la 
320» C. Este interesant de remarcat că 
„botul" fuselajului avionului „Con
corde" are geometria variabilă, asigu
rând o rezistență redusă la înaintarea 
în zborul supersonic și o foarte bună 
vizibilitate la decolare și aterizare. La 
aterizare botul basculează în jos c» 
10°, iar în zbor acoperă parbrizul ca
binei piloților, dînd fuselajului forma 
aerodinamică optimă Instalația de 
propulsie este compusă din patru tur
boreactoare plasate cîte două, sub 
aripă, în carenaje speciale. La decolare, 
fiecare motor dezvoltă o forță de trac
țiune de 15—16 tone. în condițiile deo
sebit de grele ale zborului supersonic 
în stratosferă, cele patru turboreactoa
re dezvoltă o putere echivalentă de 
120 000 CP.

Avioane cu aripi de formă 
variabilă în zbor

Dintre proiectele de aparate super
sonice americane se remarcă „avionul 
rață" North-American „NAC-60", greu 
de 217 tone, pentru 170-190 de pasageri, 
avionul „aripă zburătoare" Lockheed 
„C.L.-2 000", greu de 200 tone, pentru 
220—230 pasageri, și interesantul avion 
cu „aripă pivotantă" propus de cunos
cuta firmă Boeing. La viteze reduse, 
subsonice, aripa avionului „Boeing- 
733“ va avea o săgeată de numai 20° și 
o mare alungire, deci calități aerodi
namice deosebite și posibilitatea ateri
zării (cu dispozitive de hipersustenta
ție) pe pistele existente ale marilor ae- 
rodroame internaționale. Pe măsură ce 
viteza de zbor va crește, devenind su
personică, extremitățile aripei se vor 
strînge, pivotînd spre înapoi, săgeata 
aripii ajungînd în final la 75°. „Boeing- 
733“ va fi un adevărat gigant-superso- 
nic de 223 tone, capabil să transporte 
230 pasageri cu viteza de 3 200 km/oră.

★
Scurta privire de ansamblu asupra 

perspectivelor aviației de transport ne 
îndreptățește să sperăm că avioanele 
atît de rapide ale viitorului vor con
tribui în și mai mare măsură la scurta
rea distanțelor și la apropierea dintre 
popoare.

Ing. Constantin Sabin IOAN 
cercetător științific 
la Institutul de mecanică aplicată 
al Academiei R. P. Romîne
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Alegeri pentru locurile vacante 
in Marea Adunare Națională 

și Sfatul popular al regiunii București
Consiliul de Stat a stabilit prin 

decrC’t data de 23 mai 1965 pentru 
alegerea unor deputați în Marea 
Adunare Națională în locurile de
venite vacante din circumscripțiile 
electorale nr. 1 Grivița Roșie (Ora
șul București) și nr. 22 Răcari (re
giunea București).

De asemenea, Consiliul de Stat a 
stabilit aceeași dată pentru alege
rea unui deputat în Sfatul popular 
al regiunii București, în locul de
venit vacant din circumscripția elec
torală nr. 4.

Premiera noului film romînesc 
„Neamul Șoimăreștilor"

La cinematograful „Patria" din 
Capitală a avut loc luni seara pre
miera noului film romînesc „Nea
mul Șoimăreștilor". Regia filmului 
aparține lui Mircea Drăgan, scena
riul este semnat de Alexandru 
Struțeanu și Constantin Mitru și 
are la bază romanul cu același titlu 
de Mihail Sadoveanu. Muzica apar
ține lui Theodor Grigoriu, iar ima
ginea operatorilor George Cornea și 
Aurel Samson. Rolul titular al căpi- 
tanfclui Tudor Șoimaru este deținut 
de Mihai Boghiță, debutant în cine
matografie. Din distribuție fac parte, 
de asemenea, George Calboreanu,

Ștefan Ciubotărașu, Colea Răutu, 
Dina Cocea, Ana Maria Nicolau, 
Ion Besoiu, Amza Pellea, Ioana 
Drăgan, Dem. Rădulescu, Ernest 
Maftei, Constantin Rauțchi, George 
Mărutză, Toma Dimitriu, Fory 
Etterle, Oleg Danovschi și alții. Cu 
acest prilej, artista emerită Tanți 
Cocea a prezentat publicului pe 
principalii realizatori ai filmului. 
Au participat reprezentanți ai con
ducerii Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Artiști
lor le-au fost oferite flori. Specta
colul s-a bucurat de succes.

CURS PRIVIND UTILIZAREA MAȘINILOR DE CALCUL
In cadrul acțiunii de perfecționare 

și specializare a cadrelor cu pregă
tire superioară din industria petro
lului și chimiei, luni dimineață în 
Capitală a avut loc deschiderea unui 
curs de utilizare a mașinilor mo
derne de calcul folosite în rezolva
rea unor probleme de producție și 
proiectare a noilor obiective indus
triale. La acest curs participă spe
cialiști din institutele de cercetări, 
proiectări, combinate și uzine apar- 
ținînd Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei. Cursul a fost des
chis de acad. Grigore Moisil, direc
torul Centrului de calcul al Univer
sității din București.

Anul acesta, mai mult de 4 000 de 
cadre tehnice din unitățile aparți- 
nînd Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei se specializează sau 
își perfecționează cunoștințele în 
cadrul celor peste 80 de cursuri care

sînt organizate pe diferite probleme 
privind introducerea tehnicii noi în 
acest sector al economiei naționale.

(Agerpres)

Crește numărul 
depunătorilor la C,E.C,

Tot mai mulți oameni ai muncii 
depun diferite sume în conturile cu
rente personale pe libretele de eco
nomii și obligațiunile C.E.C. cu ciști- 
guri. La 31 martie a.c., soldul gene
ral al economiilor era cu 14,5 la 
sută mai mare decît cel existent la 
31 decembrie 1964.

In primele trei luni ale anului 
1965, oamenii muncii din țara noas
tră au economisit cu 29,2 la sută 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut și cu 50,9 la sută 
mai mult în comparație cu 1963.

Numai în primul trimestru al a- 
cestui an s-au emis peste 106 000 de 
noi librete de economii.

PE ÎNTINSUL ȚĂRII
Calea laptelui

Cromul și nichelul modernelor 
instalații de la noua Fabrică de 
produse lactate din Satu Mare 
strălucesc in lumina tuburilor de 
neon. Ca să ai o imagine clară a- 
supra întregului proces tehnologic 
trebuie să vii în fabrică la ora 
cinci dimineața. Pompe centrifu
ge absorb laptele din autocister
ne, trecîndu-l în bazine de re
cepție. De aici ajunge în tancu
rile izoterme — niște rezervoa
re de 10 000 litri fiecare — după 
care este trecut prin instalația 
de pasteurizare. Circulînd prin- 
tr-un labirint de separatoare, 
laptele este încălzit treptat de la 
32 la 90 grade C. In acest timp se 
distrug microorganismele, se se
pară — în funcție de destinația 
sortimentului — un anumit pro
cent de grăsimi, apoi se face ră
cirea. Totul se petrece în inte
rior. nevăzut și automat. După 
pasteurizare, o parte a laptelui 
este repartizată ca atare pentru 
consum, alta ajunge la secțiile 
prelucrătoare și se transformă în 
iaurt, smintind, brînză. proaspătă 
de vaci, telemea și alte brînze- 
turi. Un malaxor de 4 000 litri 
îndeplinește rolul vechiului pu
tinei, iar cantitățile corespunză
toare de unt silit porționate la 
o mașină specială, în circa 10 000 
de pachețele zilnic.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Unde se intîlnesc 
continentele

miros persistent plăcut. De pildă, 
Rhus Aromatica, un arbust tîrî- 
tor, originar din estul Statelor U- 
nite ale America, Sassafras ofi- 
cinale, ale cărui frunze sînt folo
site pentru așa-zisul ceai vînăto- 
resc, sau Lindera Benzoin, un 
arbust decorativ cu frunzele, 
fructul, crengile și rădăcina a- 
vînd miros de benzină.

Liana Aristolochia Durior are 
altă curiozitate. Insectele care o 
ajută la polenizare au o soartă 
tragică: sînt devorate de floa
rea în care au intrat. Salcîmul 
de Canada nu are țepi, iar flo
rile răsar direct din tulpină. Ar
borele de abanos, zvelt și înalt, 
este interesant prin coaja sa a- 
dînc încrustată, parcă lucrată cu 
dalta. Printre rarități mai enume
răm arborele de plută (Phello- 
dendron Amurense), originar din 
Orientul îndepărtat, cireșul ja
ponez care înflorește înaintea 
ghioceilor, molidul de Coreea ș.a.

Parcul dendrologic de lingă. 
Timișoara dispune de o stație

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez

Cuvîntul oamenilor de

Oamenii de știință din Capitală, 
alături de întreaga opinie publică 
din țara noastră, și-au manifestat 
protestul lor împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A. în Vietnam. In 
cadrul unei ședințe a Comitetului 
de conducere al Asociației oameni
lor de știință din R. P. Romînă, care 
a avut loc în sala Lectoratului cen
tral luni la amiază, au luat cuvîn
tul acad. N. Teodorescu, vicepre
ședintele Asociației, academicienii

Iorgu Iordan, I. S. Gheorghiu, 
mus Răduleț, Miron Nicolescu, pre
cum și Corneliu Penescu, Radu Voi- 
nea, Alexandru Balaban, membri 
corespondenți ai Academiei R. P. 
Romîne. Vorbitorii și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez și profunda in
dignare față de actele de război ale 
S.U.A. îndreptate împotriva R. D. 
Vietnam. Ei au subliniat că utiliza
rea napalmului și a gazelor toxice

știința
împotriva populației sud-vietnameze 
este condamnată de oamenii cinstiți 
din toată lumea. Dînd glas protes
tului oamenilor de știință din țara 
noastră, vorbitorii au cerut respec
tarea cu strictețe a acordurilor de 
la Geneva din 1954.

In încheiere a fost aprobată o 
scrisoare adresată Asociației oame
nilor de știință din R. D. Vietnam 
în care se exprimă solidaritatea cu 
poporul vietnamez, este condamnată 
agresiunea S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam și se cere retragerea trupe
lor americane pentru 
porul sud-vietnamez 
să-și hotărască singur

★
Comitetul Central al Crucii Roșii 

a R. P. Romîne a adresat Crucii Ro
șii din R. D. Vietnam o telegramă în 
care se arată că, împreună cu între
gul nostru popor, Crucea Roșie ro
mînă cere respectarea acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, încetarea fără întîrziere a 
războiului agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnamul de sud și a atacurilor îm
potriva Vietnamului de nord.

★
într-o altă telegramă trimisă 

președintele C.C. al Crucii Roșii 
R. P. Romîne, Anton Moisescu, pre
ședintelui Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii, Samuel Gonard, se 
adresează un insistent apel Crucii 
Roșii internaționale de a acționa cu 
toată fermitatea și prestigiul său 
pentru a se pune capăt de urgență 
actelor de agresiune ale forțelor ar
mate americane împotriva poporului 
vietnamez și a preîntîmpina extin
derea unui război cu urmări catas
trofale pentru omenire.

ca astfel po- 
să fie lăsat 
soarta.

de
a

Skoplje in reconstrucție
Festivitatea dării în folosință a blocurilor 
de locuințe și policlinicii dăruite de R. P. Romînă

SKOPLJE 12 (Agerpres). — în 
cartierul Taftalidje din orașul Sko
plje a avut loc duminică festivita
tea dării în folosință a blocurilor 
de locuințe cu 102 apartamente și a 
unei policlinici complet utilate, ce 
poate oferi asistență medicală unui 
număr de circa 50 000 de locuitori. 
Acestea constituie un dar al po
porului și guvernului R. P. Romîne 
populației capitalei Macedoniei, 
care a avut de suferit de pe urma 
cutremurului din 26 iulie 1963.

La festivitate au luat parte Ke
mal Seifula, vicepreședinte al Vecei 
executive a R. S. Macedonia, repre
zentanți ai organizațiilor economice, 
politice și sociale din localitate, oa
meni ai muncii. Din partea romînă, 
la festivitate au luat parte membri 
ai ambasadei R. P. Romîne la Bel
grad și specialiștii romîni care au

asigurat asistența tehnică în timpul 
executării construcțiilor.

A luat cuvîntul ambasadorul R.P. 
Romîne, Aurel Mălnășan, subliniind 
că acest dar este un simbol al soli
darității și prieteniei sincere pe care 
poporul romîn le nutrește față de 
popoarele Iugoslaviei.

în numele cetățenilor din Skoplja 
și al Vecei executive a R.S. Mace
donia, Goga Nikolovski, membru al 
Vecei executive republicane, a trans
mis poporului romîn și guvernului 
R. P. Romîne sentimente de caldă 
recunoștință și mulțumiri pentru a- 
jutorul acordat.

în încheierea festivității a fost 
dezvelită o placă comemorativă. S-a 
hotărît ca drapelele de stat ale Iugo
slaviei, Macedoniei și R. P. Romîne 
să fie arborate permanent la poli
clinică și la cele trei blocuri de lo
cuințe.

Corespondență din Moscova

FOTBAL ECHIPE ROMINEȘTI
Ecouri la etapa
a XVIII-a

INTERNAȚIONALE

12 aprilie — ziua cînd primul om din 
lume, luri Gagarin, a pătruns în Cosmos — 
a devenit în Uniunea Sovietică sărbă
toarea tradițională a cosmonauticii. Zia
rele au publicat la loc de frunte foto
grafiile celor unsprezece cosmonauți și 
articole închinate zborurilor cosmice 
efectuate de ei. Afișe și placarde înfăți
șează etapele străbătute de tehnica 
vietică în cucerirea Cosmosului.

După 
tombrie 
torii ale 
sputnici, 
au alunizat și au fotografiat partea Lunii 
invizibilă de pe pămînt; în spațiul cos
mic s-a înălțat primul cosmonaut, apoi 
prima femeie cosmonaut; au urmat pri
mul zbor în grup și primul colectiv de 
sevanți, iar luna trecută am asistat la evo
luțiile în spajiul cosmic ale locotenent- 
colonelului Leonov, care a ieșit din navă 
pentru douăzeci de minute.

Astăzi după-amiază, în palatul Congre
selor din Kremlin a avuf loc adunarea 
festivă a oamenilor muncii din Moscova

so-

lansarea primului sputnic, în 
1957, lumea a asistat la noi 
științei și tehnicii sovietice, 
plecați de pe pămîntul sovietic,

oc- 
vic- 
Alți

închinată Zilei cosmonauticii. Sala a 
mit cu aplauze îndelungate pe cei 
sprezece cosmonaufi, care au luat loc la 
prezidiu, alături de conducătorii de partid 
și de stat sovietici, mareșali și generali, 
creatori ai tehnicii 
tanți ai oamenilor 
sovietică.

A luat cuvîntul M.
Academiei de Științe a U.R.S.S., care a 
trecut în revistă realizările obținute de 
savanții și constructorii sovietici în teh
nica navelor cosmice și pregătirea omu
lui pentru zborurile interplanetare. Cos- 
monauții V. Komarov, P. Beleaev și A. 
Leonov au vorbit despre perspectivele 
pătrunderii omului pe alte planete și ale 
construirii de stații interplanetare în spa
țiile siderale.

Adunarea festivă s-a încheiat cu un 
bogat program artistic. Seara cerul Mos
covei a fost iluminat de focurile artifi
ciilor.

pri- 
un-

cosmice, reprezen- 
muncii din capitala

Keldîș, președintele

Nu departe de Timișoara, în 
raza satului Bazoșul Nou și-au 

' dat întîlnire continentele într-o... 
pădure. Pe o suprafață de aproa
pe 60 de hectare se întinde par
cul dendrologic. Multe specii de 
plante exotice se află aici sub 
observație.

Printre speciile mai vîrstnice 
se recomandă familia stejarilor 
exotici, carya sau nucul ameri
can cu fructe comestibile, dar 
care nu pot fi scoase din coaja 
lor, rășinoasele — duglasul verde 
și albastru, cîteva specii de pin, 
iar dintre foioase merită amintit 
arborele magnolia care ajunge 
aici la 20—22 de metri înălțime.

Un arbust decorativ originar 
din Asia de sud-vest (cotinus 
coggygria) cu un fruct mic, pu
fos, liliachiu și un colorit aprins 
al frunzelor, are lemnul puternic 
parfumat. Sînt aici și alți arbori 
și arbuști ale căror fibre au un

In parcul dendrologic de lîngâ 
Timișoara

meteorologică proprie și de o 
pepinieră. Zestrea acestui labo
rator s-a îmbogățit, în 1965, dato
rită schimburilor, cu încă 30 de 
specii exotice.

In afara grupurilor școlare 
care se deplasează aici în cursul 
săptămînii, în fiecare duminică 
un mare număr de oameni ai 
muncii, precum și mulți turiști 
străini vizitează parcul dendro
logic de la Bazoșul Nou.

Constantin JALBA

Volei — Sala sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui miercuri cu începere 
de la orele 19 meciul internațional de 
volei dintre echipele masculine Rapid 
București și S. K. Leipzig, din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni".

Box — Continuîndu-și pregătirile 
în vederea „europenelor" de box de la 
Berlin (22—29 mai), echipele selecțio
nate ale R. D. Germane și R. P. 
Romîne s-au întîlnit din nou în orașul 
Halle, Pugiliștii romîni au obținut vic
toria cu scorul de 6—4, ca urmare a 
succeselor repurtate de Pop, Mîn- 
dreanu, Stanev, Mihalik, Mîrza și V. 
Mariuțan. Primul meci revenise gazde
lor, cu același scor.

Fotbal — Stadionul Dinamo 
găzdui miercuri de la orele 16,30 
meci internațional de fotbal. Echipa 
tineret a țării noastre va susține un joc 
de verificare în compania echipdi 
iugoslave Vojvodina Novisad.

Tdt miercuri, în nocturnă, la Milano, 
lotul reprezentativ de fotbal al țării 
noastre va susține un meci în compania 
cunoscutei formații italiene Ac. Milan, 
în cursul zilei de ieri, fotbaliștii noștri 
au plecat cu avionul la Milano. Au fă
cut deplasarea printre alții Ionescu, C. 
Dan, Greavu, Marcu, Solomon, Gher- 
gheli, Georgescu, Pîrcălab, Dumitriu II, 
Ion Ionescu și Voinea.

Oradea, Pitești,

că în această

a-

Iată-ne ajunși aproape de jumă
tatea returului campionatului cate
goriei A. în fruntea clasamentului 
se. .mențin patru echipe cu șan
se la titlu. Restul de 10 sînt anga
jate, oam cu aceleași șanse, în lupta 
pentru evitarea retrogradării.

Etapa de duminică a dat, se pare, 
semnalul de începere a disputei 
pentru îndepărtarea de zona „lan
ternei roșii". Faptul s-a repercutat 
în mod cu totul diferit în jocul echi
pelor. Unele au înțeles să lupte cu 
toată voința pentru victorie, în ca
drul unui sistem de joc corespun
zător, fără a apela la tactici prin 
excelență defensive. Merită eviden
țiată comportarea echipei Știința 
Cluj și meciul de la Brașov Steagul 
roșu — Progresul ; deși aceste două 
echipe urmăreau în aceeași măsură 
victoria — gazdele, aflîndu-șe în 
cursa pentru șefia clasamentului, iar 
oaspeții în cea pentru evitarea ulti
mului loc — partida a avut o desfă
șurare frumoasă, nivelul general al 
jocului fiind ridicat. Alte echipe, 
dimpotrivă, au recurs la mijloace in
corecte, practicînd un fotbal lipsit 
de spectaculozitate, de un nivel teh
nic scăzut. în rapoartele prezentate 
ieri forului de specialitate, observa
torii federali au consemnat în gene
ral partide slabe la 
Baia Mare.

Se mai subliniază
etapă echipele n-au depus suficient 
efort pe toată durata partidei. Lip
sa de combativitate și de condiție 
fizica s-au reflectat în scăderea rit
mului acțiunilor, în numeroase gre
șeli tehnice. însăși fruntașa clasa
mentului, echipa Rapid, s-a com
portat neconvingător. Jucătorii
cesteia invocă oboseala a trei me
ciuri în 8 zile. Argumentul nu 
este întemeiat, avînd în vedere că 
atît miercuri, în partida cu Cerno 
More (repriza a doua), cît și dumi
nică, cu Petrolul, rapidiștii n-au de
pus eforturi deosebite; mai degra
bă și-au menajat forțele. Surprinde 
întîrzierea cu care fotbaliștii noștri 
fruntași se adaptează la un program 
de pregătire, aplicat pe scară largă 
în fotbalul internațional, care să asi
gure echipelor posibilitatea de a 
susține în mod frecvent cîte două 
meciuri săptămînal timp mai înde
lungat.

La prima vedere, numărul total 
de goluri înscrise în meciurile eta
pei a XVIII-a este satisfăcător. Dar 
nu trebuie uitat că mai bine de ju
mătate din cele 20 de puncte mar
cate duminică au fost realizate în 
două meciuri (la Arad și Pitești). 
Trei goluri au rezultat din transfor
marea de lovituri de la 11 m. Sînt 
deci destule elemente pentru a a- 
junge la concluzia, remarcată, de 
altfel, și de specialiști, că ineficacita
tea rămîne o problemă deschisă.

Etapa la care ne referim s-a ca
racterizat și prin numeroase acte 
de indisciplină pe teren, comportări 
nesportive față de adversari și arbi
tri, ca și printr-o serie de greșeli 
de arbitraj.

După cinci etape, federația de 
specialitate are, așadar, destule lu
cruri de analizat...

Safe — Campion^ul european al 
echipelor feroviare a continuat în orașul 
Kecskemet. Echipa R. P. Romîne a ob
ținut două noi victorii : 2—0 cu echipa 
R. P. Ungare și tot 2—0 cu R.. S. 
Cehoslovacă. în partida cu Austria, sco
rul este egal (0,5—0,5 puncte), o partidă 
fiind întreruptă. Echip: ~
mătoarea componență : 
Stanciu, E. Rusenescu, 
Rădulescu și M. Suta.

După două ture, în 
mentului se află echipa U.R.S.S. cu 10 
puncte și o partidă întreruptă, urmată 
de echipele R. P. Romîne și R. P. Bul
garia cu 9,5 puncte și cîte o partidă 
întreruptă.

ia R.P.R. are ur- 
Gh. Mititelu, T.

, S. Neamțu, M.

Moscova, 12
A. MUNTEANU

fruntea olasa-

COMENTARIUL ZILEI

I. D.

Balonul, șutat de Irimescu, va trece 
peste bara transversală a buturilor 
dinamoviștilor. (Fază din meciul de 
rugbi Grivița roșie — Dinamo, cîști- 

gat cu 5—3 de dinamoviști)

Pe scurt
• „Cupa campionilor europeni" la 

polo pe apă a revenit echipei italiene 
„Pro Recco", care, în finală, a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0; 0—0; 1—0; 
0—0) echipa iugoslavă Partizan Bel
grad. Pentru locurile 3—4 s-au întîl
nit Dynamo Magdeburg și N.C.A.C. 
Moscova. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate (4—4), dar locul 
trei a fost acordat echipei Dynamo, 
datorită unui golaveraj mai bun.

• Cea de-a 5-a ediție a „Cupei Du
nării" la haltere, disputată la Buda
pesta, s-a încheiat cu succesul repre
zentativei R. P. Ungare. în limitele 
categoriei pană, campionul maghiar 
Imre F61di a stabilit un nou record 
mondial la stilul împins cu 128 de kg. 
Vechiul record era de 127 kg și a- 
parținea aceluiași sportiv.

• Intr-un 
rugbi 
echipa 
învins 
Africii

meci internațional de 
în XV, desfășurat la Dublin, 

reprezentativă a Irlandei a 
cu scorul de 9—6 (3—3) echipa 
de sud.

se împlinesc 20 de ani de la eliberarea Vienei de sub Jugul fas- 
de către glorioasa Armată sovietică. Eliberarea a deschis in fața 

Ausiriei calea spre renaștere ca stat independent. Prin Tratatul de stat, 
încheiat în 1955, Austria s-a angajat pe calea neutralității permanente, 
punind astfel o bază trainică dezvoltării pașnice a țării. în fotografie; 

vedere din Viena

Azi 
cist

Tendințe divergente in
La 7 și 8 aprilie la Teheran a 

avut loc cea de-a 13-a sesiune a- 
nuală a Consiliului Ministerial al 
Organizației Tratatului Central 
(C.E.N.T.O.), la care au participat 
miniștrii de externe ai Turciei, Ira
nului și Angliei, ministrul de finan
țe al Pakistanului și secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A. în 
comentariile consacrate acestui e- 
veniment, majoritatea observatorilor 
sînt de părere că reuniunea din ca
pitala iraniană a dovedit încă o 
dată tendința inspiratorilor blocului 
militar de a-1 reactiviza, date fiind 
simptomele de lîncezire manifes
tate de mai multă vreme în cadrul 
său. Este știut că țările din Orientul 
Mijlociu participante la blocul 
C.E.N.T.O. — Pakistanul, Iranul, Tur
cia, — se arată tot mai mult încli
nate să pună accentul pe latura eco
nomică a colaborării lor decît pe cea 
militară. Ele au și încheiat în vara a- 
nului trecut la Istanbul un pact de 
colaborare economică pentru dez
voltare, care reflectă prin sine 
însuși dezamăgirea lor față de par
tenerii occidentali — Anglia și 
S.U.A. (S.U.A. nu au aderat formal 
la C.E.N.T.O., dar în fapt exercită 
aceeași influență ca și în N.A.T.O. 
și S.E.A.T.O.).

Pentru a scoate C.E.N.T.O. din 
impasul politic în care a intrat, cele 
două puteri occidentale încear
că acum, pe de o parte, să-l 
lege mai strîns de N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O. (chestiune discutată și la 
recenta reuniune de la Londra a 
experților militari ai celor cinci țări), 
iar, pe de alta parte, să obțină 
sprijifful Turciei, Iranului și Pakis
tanului într-o serie de probleme a- 
cute ale situației internaționale. „Se 
crede — scria agenția U.P.I. încă 
în timpul reuniunii de la Teheran 
— că în cadrul actualei sesiuni a

C.E.N.T.O. 
țină sprijin 
în Vietnam". într-adevăi, 
cursul rostit la deschiderea 
secretarul Departamentului 
al S.U.A., reluînd sloganul 
al „amenințării comuniste", 
cat să obțină adeziunea celor trei 
țări ale Orientului Mijlociu la poli
tica agresivă și primejdioasă pro
movată de S.U.A. împotriva poporu
lui vietnamez. Dar tentativa sa n-a 
avut succes. In opinia publică din 
cele trei țări menționate ca și în a- 
ceea din alte țări aliate cu S.U.A., 
acțiunile agresive împotriva R. D. 
Vietnam trezesc o serioasă neliniște. 
„Apelul lui Rusk pentru o unitate" a- 
supra politicii asiatice a fost întîm- 
pinat cu prudență și rezerve — ob
servă agenția France Presse. Aproa
pe toate agențiile de presă remarcă 
lipsa din comunicatul final g orică
ror referiri la situația din Asia de 
sud-est. „In mod surprinzător — 
scrie agenția U.P.I. — comunicatul 
nu tace nici o referire la situația 
din Vietnam, care a constituit unul 
din principalele subiecte dezbătute 
la sesiunea Consiliului". France 
Presse arată că delegatul Pakista
nului n-ar fi putut să se ralieze po
ziției americane într-un moment cînd 
țara sa încearcă să dezvolte relații 
cu țările socialiste.

Poziția Pakistanului a reținut aten
ția comentatorilor și din alt punct de 
vedere. în timp ce toate celelalte 
țări membre ale pactului au fost re
prezentate de miniștrii de externe, 
guvernul pakistanez a delegat pe 
ministrul de finanțe, a cărui singură 
împuternicire — scria ziarul iranian 
„Teheran Journal" — era de a ra
tifica rapoartele supuse de comisiile 
militare și economice Consiliului Mi
nisterial. Aceasta a fost apreciată de 
unii ca o nouă ilustrare a poziției din

C.E.N.T.O
Rusk va căuta să ob- 

pentru politica S.U.A. 
în dis- 
sesiunii, 
de Stat 

arhiuzat 
a încer-

ce în ce mai rezervate pe care Pa
kistanul o adoptă față de C.E.N.T.O. 
„De fapt — scrie același ziar — în 
cursul ultimilor ani atitudinea Paki
stanului față de pactele C.E.N.T.O. și 
S.E.A.T.O. a iost rece”.

O altă problemă a cărei discuta
re a dovedit existența unor serioase 
divergențe în sînul pactului a fost 
cea a Ciprului. Ziarul turc „Yeni Ga
zele' scrie că „atitudinea adoptată 
de miniștrii afacerilor externe ai Ma
rii Britanii și Statelor Unite în proble
ma Ciprului, în cursul reuniunii 
C.E.N.T.O. de la Teheran, a provocat 
o mare decepție la Ankara". Obser
vatorii politici din capitala Turciei se 
îndoiesc că viitoarea reuniune minis
terială a C.E.N.T.O. va putea avea 
loc la Ankara, în primăvara anului 
1966, în caz că Marea Britanie șl 
Statele Unite nu-și vor schimba atitu
dinea. în unele cercuri — continuă 
ziarul — se consideră chiar că gu
vernul turc va trebui să ia în zilele 
următoare anumite măsuri. Citind 
surse bine informate, „Yeni Gazete’ 
subliniază că „Turcia va putea re
considera statutul bazelor americane 
în Turcia și sarcinile pe care și le-a 
asumat țață de N.A.T.O.".

Dată fiind cererea tot mai insis
tentă a celor trei țări asiatice — 
membre ale pactului spre accen
tuarea laturii sale economice, se
siunea a considerat necesar să a- 
probe raportul economic, care pre
vede unele obiective cum ar fi dez
voltarea rețelei de telecomunicații, 
crearea de centre regionale pentru 
înalte studii medicale, economie a- 
gricolă etc.

Ținînd seama de planurile cu 
care au venit la Teheran membrii 
occidentali ai C.E.N.T.O., sesiunea 
este apreciată ca o reuniune a ten
tativelor ratate.

Nicolae N. LUPU
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SĂ ÎNCETEZE agresiunea
Problema Cipriotă Ședința Comitetului Executiv
• Asasinarea unui membru al partidului AKEL • Ziarul 
„Etliniki" despre posibilitatea unor tratative greco-turce I

al C. A. E. R.

S.U.A. IN VIETNAM
• 150 de lucrători științifici din 

domeniul chimiei, al construcției de 
mașini și fizicii din regiunea New 
York au publicat în ziaiul „New 
York Times" o scrisoare adresată 
președintelui Johnson în care se a- 
rată printre altele : „Desfășurăm un 
război amoral și inuman, care adu
ce poporului vietnamez suferințe 
incalculabile... Țărănimea din Viet
nam este terorizată. Țara este pus
tiită de napalm". Autorii scrisorii 
declară, de asemenea, că actualul 
curs al politicii S.U.A. în Vietnam 
„a dus la intensificarea pericolului 
unui mare incendiu in continentul 
asiatic și a războiului atomic". In 
încheiere, scrisoarea cere cu insis
tență președintelui S.U.A. să pună 
capăt războiului din Vietnam.

• Intr-o declarație a Comitetului 
de pregătire a celui de-al IX-lea 
Festival Mondial al tineretului și 
studenților publicată la Alger se a- 
rată că forțele reacționare care să- 
virșesc o agresiune fățișă împotriva 
poporului din Vietnam creează peri
colul unui nou conflict mondial. Toa
te popoarele, tinerii din toate țările, 
se spune în declarație, trebuie să-și 
unească eforturile pentru a pune ca
păt complotului imperialismului a- 
merican.

• Arthur Calwell, liderul partidu
lui laburist, a rostit duminică la 
Melbourne o cuvîntare radiotelevi
zată în care a criticat cabinetul 
australian condus de Menzies pen
tru faptul că sprijină politica de 
extindere a războiului din Vietnam. 
La Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Adelaide, Perth și în alte mari ora
șe din Australia continuă mitingu
rile și manifestațiile de protest îm
potriva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam.

• La un miting organizat într-una 
din clădirile Parlamentului japonez 
reprezentanți ai opiniei publice, ar
tiști, avocați. ziariști, reprezentanți 
ai clerului, oameni de știință au 
adoptat o rezoluție, cerind încetarea 
imediată a războiului agresiv al 
S.U.A. în Vietnam și evacuarea tru
pelor americane din această țară.

• Participant» la conferința sin
dicală de la Frankfurt pe Main au 
adoptat o rezoluție în care condam
nă acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez și cer 
încetarea lor.

• Consiliul birman pentru apara- 
rea păcii a difuzat o declarație în 
care se arată că dacă S.U.A. do
resc, într-adevăr, pacea în Vietnam,

ele trebuie să-și retragă trupele de 
acolo, să evacueze materialul de 
război și să dea vietnamezilor po
sibilitatea de a hotărî singuri în 
problemele lor. Poporul Birmaniei 
sprijină hotărîrea Frontului național 
de eliberare din Vietnamul de sud 
de a izgoni de pe teritoriul lor pe 
agresorii americani.

• In Italia continuă să se desfă
șoare manifestații de protest împo
triva intervenției americane în Vi
etnam. La Palermo s-a desfășurat 
un marș de solidaritate cu poporul 
vietnamez, ia care au participat 
peste 5 000 de persoane, locuitori ai 
orașului și ai localităților învecina
te. Alte manifestații și marșuri si
milare au avut loc la Catanzaro, 
Latina. Perugia, Montecatini și Ca
tania. Manifestanții purtau pancar
te cu lozincile „Retragerea america
nilor din Vietnam !“, „Libertate 
Vietnamului !“.

• Comitetul pentru apărarea pă
cii din portul Pireu a organizat un 
miting la care participant» au con
damnat acțiunile agresive america
ne în Vietnam și au cerut guver
nului Greciei să protesteze pe lingă 
guvernul S.U.A. și să intervină 
pentru a se. obține încetarea agre
siunii.

NICOSIA 12 (Agerpres).. — Agen
țiile de presă informează că un ci
priot turc, Dervish Kavazoglu, mem
bru al partidului AKEL, a fost asasi
nat pe șoseaua Nicosia-Larnaka de 
către ciprioți turci. Kavazoglu, care 
locuia în cartierul cipriot grec al 
Nicosiei, s-a pronunțat în nenumă
rate rînduri în favoarea concilierii 
dintre cele două comunități și a luat 
poziție împotriva liderilor extremiști 
ai comunității turce. O dată cu el a 
mai fost împușcat și un cipriot grec, 
care-1 însoțea pe Kavazoglu.

Observatorii de la Nicosia subli
niază că acest nou incident ar putea 
duce la o creștere a tensiunii în 
insulă.

Pe de altă parte, ziarul „Ethniki" 
relatează că guvernul cipriot ar fi 
acceptat ca guvernul grec să preia 
sarcina de a căuta o soluție a proble
mei cipriote, cu singura condiție ca 
toate concesiile care vor fi făcute să 
nu fie făcute în detrimentul statu
lui și poporului cipriot. Din Ankara, 
agenția semioficială de presă, Ana
tolia, anunță că, în prezent, se poate 
afirma că după vizita ambasadoru-

lui turc la Atena și convorbirile pe 
care acesta Ie-a avut cu primul mi
nistru, Papandreu, s-ar fi creat o at
mosferă favorabilă începerii de tra
tative cu Grecia.

Vizita in ll.R.S.S. a delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. P. Mongole

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, la 
12 aprilie a sosit la Moscova, într-o 
vizită oficială de prietenie, o dele
gație de partid și guvernamentală a 
R. P. Mongole, condusă de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole.

In aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Mongole 
a făcut vizite lui Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și Anastas Mikoian.

Venezuela

REPRESIUNI ÎMPOTRIVA OPOZIȚIEI
o 25 de persoane arestate
• Lupte între trupele de guerilă 

și armată

Comentarii pe marginea cuvintării
președintelui S.U.A.

HANOI 12 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan" a publicat un comen
tariu pe marginea cuvintării rostite 
recent de președintele. Johnson la 
Universitatea „John Hopkins" din 
Baltimore. Referindu-se la declara
ția lui Johnson cu privire la pre
zența S.U.A. în Vietnam, în articol 
se spune : „Toată lumea știe că iz
vorul și cheia întregii probleme con
stă tocmai în aceasta : să se pună ca
păt acestei „prezențe" și problema 
va fi lesne rezolvată. Johnson, se 
arată în continuare în articol, nu 
poate denatura adevărul, și anume 
că: imperialiștii americani intensifică 
și extind războiul lor împotriva po
porului vietnamez, lovindu-1 atît în 
nord cit și în sud, obligind poporul 
din ambele zone să lupte împotriva 
lor, să-și elibereze țara, să-și apere 
patria".

pre-In legătură cu propunerea 
ședintelui Johnson cu privire la a- 
cordarea unui ajutor de 1 miliard 
dolari pentru popoarele Asiei de 
sud-est, ziarul subliniază că aceste 
popoare nu vor accepta în nici un 
caz un nou jug colonialist. Articolul 
exprimă în încheiere încrederea 
poporului vietnamez în victoria fi
nală, datorită forței solidarității sale 
și sprijinului popoarelor din întrea
ga lume pentru cauza sa.

sud, care controlează 80 la sută din 
teritoriul sud-vietnamez.

După ce menționează neliniștea 
provocată atît în America cit și în 
Anglia de acțiunile americane în 
Vietnam, declarația critică guver
nul britanic pentru sprijinirea po
liticii S.U.A. în Vietnam.

LONDRA 12 (Agerpres).— Comi
tetul englez pentru apărarea păcii 
a dat publicității o declarație în 
care se arata că recenta cuvîntare 
a președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, în problema vietnameză, 
„nu poate avea vreo influență po
zitivă în direcția încetării războiu
lui". El ignorează Frontul de elibe
rare națională din Vietnamul de

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Referindu-se la cuvîntarea președin
telui Johnson în legătură cu situația 
din Vietnam, Wayne Morse, senato
rul democrat din partea statului O- 
regon, a declarat că Statele Unite 
„se îndreaptă spre un război masiv 
în Asia", dacă vor urma planul ex
pus de președintele Johnson. „Noi 
am fi putut negocia un acord în 
urmă cu șase luni, dar în prezent 
poziția noastră, a subliniat el, este 
mult mai dificilă datorită politicii 
pe care am urmat-o“. Morse, rela
tează agenția U.P.I., speră într-o re
zolvare a conflictului „dar la aceas
ta s-ar putea ajunge numai folosin- 
du-se procedurile existente ale drep
tului internațional". „Din păcate, nu 
există nici un cuvînt în cuvîntarea 
lui Johnson care să indice o dorință 
de a folosi

CARACAS 12 (Agerpres). — Di
recția generală a poliției venezue- 
lene a anunțat că pînă acum au 
fost arestate 25 de persoane în legă
tură cu știrea descoperirii unui 
„complot" antiguvernamental. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, printre cei arestați se află 
mai mulți ofițeri superiori, pre
cum și mai multe persoane de na
ționalitate străină. De asemenea, au 
fost arestați fruntași ai vieții publi
ce, cunoscut! pentru vederile lor de 
stingă, lideri sindicali, conducători 
ai organizațiilor studențești etc.

Referindu-se la descoperirea aces
tui „complot", mai multe ziare vene- 
zuelene afirmă că arestările fac par
te dintr-un plan al guvernului vene- 
zuelean de a slăbi forțele opoziției 
din țară.

★
Detașamente de guerilă ale For

țelor armate de eliberare națională 
din Venezuela (F.A.L.N.) au ocupat 
localitatea Villanueva din statul 
Lara. Aici a avut loc un miting, în 
cursul căruia au fost explicate 
populației obiectivele luptei F.A.L.N. 
și a fost criticată politica guvernului 
Raul Leoni. Autoritățile au ordonat

SUCCESE ALE FORȚELOR PATRIOTICE
DIN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
ția vietnameză de informații anunță 
noi ciocniri violente între forțele 
patriotice sud-vietnameze și tru
pele guvernamentale sprijinite de 
aviația americană. în provincia Kon- 
tum (platoul din sudul țării), forțele 
patriotice și detașamentele de parti
zani au respins un atac al trupelor 
sud-vietnameze și americane. A- 
genția de presă „Eliberarea" rela
tează că — deși la acest atac au luat 
parte patru batalioane și unități spe-

trimiterea de trupe pentru reocupa
rea localității. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, între trupele 
de guerilă și militarii venezueleni au 
avut loc lupte.

Atentat nereușit la
12 (Agerpres). — Cj- 

agențiilor de presă au
TEHERAN 

respondent» 
anunțat simbătă din Teheran că „în 
grădina șahului Iranului a avut loc 
un incident între un soldat din gar
da imperială și un recrut. Acesta 
din urmă a murit, iar alte citeva 
persoane aflate în grădină au fost 
rănite".

Luni dimineața, agenția France 
Presse a precizat însă că „incidentul" 
de simbătă a fost de fapt „un aten
tat nereușit împotriva șahului". Nu
mai printr~o intimplare, atentatorul 
și nu șahul a fost victima glonțului 
tras. Nereușita atentatului s-a dato
rat schimbării, din intimplare, de

NO TE

MOSCOVA 12 (Agerpres). — între 
7 și 9 aprilie a avut loc la Moscova 
cea de-a 17-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat S. Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, O. Simu- 
nek, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, H. Meiser, vice
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării a R. D. Germane, D. 
Molomjamț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Gh. Cioară, secretar al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică a 
R. P. Romine, A. Apro, vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de A. Apro.

Participant» la ședință au cinstit 
memoria lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, și a lui B. 
Leuschner, reprezentant permanent 
al R. D. Germane în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane.

Comitetul Executiv a examinat 
„Raportul preliminar cu privire la 
direcțiile principale ale cercetărilor 
științifice și tehnice, ce prezintă in
teres reciproc pentru țările membre

viata șahului Iranului
> 5

către șah, a obiceiurilor sale ia veni
rea în birourile din palat. Aceasta a 
însemnat o întîrziere de citeva se
cunde, care a dat răgaz soldaților din 
garda imperială să-l doboare pe un 
tînăr recrut, santinelă la palat, îna
inte ca acesta să ajungă în birourile 
imperiale, în care pătrunsese șahul.

Acesta este al doilea atentat la 
viața șahului, în ultimele luni. Cu 
două luni și jumătate în urmă, vic
tima atentatului a fost, după cum se 
știe, primul ministru Mansour.

Luni dimineață, la Teheran s-a a- 
nunțat că o comisie, alcătuită din 
înalți ofițeri, a fost însărcinată cu 
cercetarea cauzelor incidentului.

ale C.A.E.R. și care urmează să fi*  
coordonate în organele Consiliului în 
anii 1966—1970", elaborat de Comisia 
permanentă a C.A.E.R. pentru coor
donarea cercetărilor științifice și 
tehnice. A

Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile comisiei în acest domeniu 
ca bază pentru pregătirea planurilor 
tematice ale coordonării celor mai 
importante probleme științifice și 
tehnice, care urmează să fie coordo
nate în organele C.A.E.R. pe perioa
da menționată.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost dezbătute unele probleme 
privind îndeplinirea hotărîrilor celei 
de-a 19-a sesiuni a C.A.E.R. in do
meniul specializării și coordonării 
producției în principalele ramuri ale 
construcțiilor de mașini, industriei 
radiotehnice și electronice și elabora
rea propunerilor corespunzătoare.

Comitetul Executiv a examinat ac
tivitatea legată de pregătirea confe- / 
rintei specialiștilor din țările mem
bre ale C.A.E.R. pentru 
multilaterală a 
zării și cooperării 
cu seamă în construcția de mașini, 
industria radiotehnică și electroni
că, și a împuternicit ■ Secretariatul 
Consiliului să organizeze convocarea 
ei în cea de-a doua jumătate a anu
lui 1965.

Comitetul Executiv a examinat 
propunerile Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcțiile de ma
șini referitoare la modul de efectua
re a viitoarelor lucrări privind asi
gurarea necesităților țărilor membre 
ale C.A.E.R. în unele linii tehnolo
gice, utilaj și aparataj de completare, 
care nu se produc sau sînt produse 
în cantități insuficiente în țările 
membre ale C.A.E.R., și a împuter
nicit Comisia permanentă să elabo
reze recomandările corespunzătoare.

Comitetul Executiv a aprobat pro
iectul protocolului care stabilește ca
racterul și formele colaborării dintre 
C.A.E.R. și Organizația de cooperare 
a țărilor socialiste în domeniul poș
telor și telecomunicațiilor.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost dezbătute, de asemenea, și 
alte probleme ale colaborării econo
mice, în legătură cu care au fost 
adoptate recomandări corespunză
toare.

Ședința Comitetului Executiv a de
curs într-o atmosferă de prietenie 
frățească și de înțelegere reciprocă 
deplină.

R. pentru discutarea 
i problemelor spdclali- 
ării în producție,/mai

SCURTE ȘTIRIAct de piraterie

Al. C1MPEANU

aceste proceduri".

ciale, însoțite de mai multe bombar
diere, detașamentele de patrioți au 
distrus complet două companii, au 
pus pe fugă trei batalioane, inclusiv 
unul echipat și instruit direct de a- 
mericani, au doborît trei elicoptere și 
au capturat și distrus o mare canti
tate de arme. Ciocniri violente au 
mai avut loc în. apropierea localității 
Ban Me Thuot, în regiunea Bong Son 
(situată pe litoral) și în provincia 
Binh Dinh. •

Așa arată „democrația" regimului
de marionete de la Saigon
...Trei imagini transmise 

ția americană U.P.I. Trei 
ale marii tragedii sud-vietnameze.

Este bine cunoscut că Statele 
Unite încearcă, de ani de zile, să-și 
justifice intervenția în Vietnamul 
de sud, pretinzînd că apără „liber
tatea" și „democrația" de care s-ar 
bucura sud-vietnamezii sub regimu
rile de marionete de la Saigon. Ade
vărul este că Vietnamul de sud, 
transformat într-o bază militară a- 
mericană, a devenit o uriașă temni
ță. Mii de patrioți sînt aruncați \n 
închisori și lagăre, supuși fie unor 
crunte schingiuiri, fie pur și simplu 
exterminați. „Unii sînt sufocați, al
tora li se taie mîinile, li se scot 
ochii" — scria „New York Times". 
Expedițiile de pedepsire împotriva 
populației, evacuarea forțată și in
cendierea satelor sînt acțiuni obiș
nuite în arsenalul metodelor folosi
te de așa-zisele autorități guverna
mentale sud-vietnameze. Martori o- 
culari relatează că trupurile carbo
nizate ale unor femei și copii îm- 
pînzesc satele arse cu napalm.

Caracteristic pentru felul cum a- 
rată „democrația" și „libertatea" în 
regiunile din Vietnamul de sud, 
controlate de Saigon, sînt și foto
grafiile alăturate.

Imaginea de sus arată torturarea 
unui patriot de către o bandă din 
așa-zisele trupe guvernamentale. 
Fotografia alăturată înfățișează un 
moment din acțiunile de evacuare 
forțată a satelor. în ultima imagi
ne : călăul își privește victima — un 
țăran bănuit de colaborare cu par
tizanii, răpus de gloanțe.

In pofida terorii, represiunilor și

9

Nouă oameni debarcau zilele 
trecute din cargobotul Michigan" 
al Companiei Transatlantice în 
portul francez Le Hâvre. Cu a- 
ceasta se încheia aventura trăită de 
un grup de marinari francezi în 
largul coastelor statului Nicara
gua. Cum s-au petrecut faptele.

La 12 februarie, vasul francez 
„Kervel" pescuia languste în apele 
Mării Caraibilor, la o distanță de 
9 mile de țărmul Nicaraguei, de
pășind deci apele teritoriale ale 
acestei țări. Sezonul de pescuit 
era spre sfîrșit și vasul urma să 
se întoarcă peste citeva zile în 
Franța.

Cînd, deodată, două avioane de 
vînătoare ale armatei din Nica
ragua au sosit deasupra vasului și 
i-au transmis un mesaj în care era 
vorba de un atac în următoarele 
cincisprezece minute. Membrii e- 
chipajului francez nici nu au reu
șit bine să-și revină din surpriză 
și au și fost atacați de rafale de 
mitralieră, pentru ca, puțin timp 
mai tîrziu, o canonieră să se a-

propie de vasul „Kervel", silindu-l 
să se îndrepte spre portul cel mai 
apropiat Sub îndrumarea unui pi
lot din Nicaragua, vasul a eșuat în 
nisipurile din apropierea coastei, 
iar echipajul a rămas la bord pa
tru zile, timp în care prețioasele 
languste au început să putrezească. 
Apoi li s-a spus să coboare și au 
fost îmbarcați la 
„Michigan", care 
Franța.

Pînă în prezent
Nicaragua nu au motivat în vreun 
fel acțiunea lor. Doar înainte ca 
echipajul să părăsească portul i 
s-a dat de înțeles că a fost victi
ma unei „erori", că au fost luați 
drept cubanezi sau soldați din 
Honduras.

Desigur că nimeni nu putea lua 
în serios o asemenea „justificare", 
căci un vas de pescuit languste 
nu poate fi confundat cu un vas 
de război.

Oricare ar fi scuzele servite, ră
mâne fapt că s-a produs un act de 
piraterie.

bordul vasului 
i-a și adus în

autoritățile din

de agen- 
secvențe

torturilor. a gazelor și napalmului, 
a. sprijinului militar de care se 
bucură din partea S.U.A., regimurile 
marionetă nu se pot menține la pu
tere, guvernele de la Saigon se suc
ced in cascadă. Sub conducerea 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud. forțele patriotice 
dau lovitură după lovitură merce
narilor de la Saigon și protectori
lor lor.

Avataruri ale succesiunii
la tron

Două monarhii arabe — din Ara
bia Saudită și Iordania — au adop
tat recent hotărîri menite, după 
cum se exprimă presa occidentală, 
„să consolideze dominația lor". Ast
fel, regele Feisal al Arabiei Saudite 
a numit drept moștenitor al tronu
lui pe fratele său mai mic Khaled 
Ben Abdul Aziz, punînd astfel ca
păt unei situații neclare în proble
ma succesiunii la tron, precum și 
„unor lupte interne în familie". 
Despre fratele mai mare al lui 
Khaled, prințul Mohammed, care, 
după vîrstă, ar avea dreptul la 
moștenirea tronului, se spune că 
„nu are înclinații politice". „Ceea 
ce este însă important în hotărîrea 
regelui Feisal—notează „Die Welt" 
— este în primul rînd faptul că nu
meroșii fii ai detronatului rege 
Saud. nu mai au șansă să ajungă la 
domnie".

Mai grea și mai dramatică decît 
hotărîrea lui Feisal a fost aceea 
adoptată de regele Hussein al Ior
daniei. Acesta l-a numit drept moș
tenitor al tronului, în locul pro
priului său fiu, pe fratele său mai 
mic, prințul Hassan. In acest fel, 
Hussein a răsturnat o hotărîre an
terioară de a sa.

Acum cîțiva ani, regele Hussein 
s-a căsătorit cu o englezoaică, care 
a luat numele de Muna. La perfec
tarea căsătoriei, sub presiunea 
cercurilor antibritanice din Iorda
nia, Hussein a renunțat la succe-

siunea la tron pentru eventualii săi 
copii. Totuși, cind i s-a născut pri
mul fiu — Abdulah — regele l-a 
proclamat moștenitor al tronului. 
Acum însă, la cererea familiei și a 
șeicilor beduini, Hussein a revenit 
asupra deciziei. „Prin hotărîrea pri
vind noul moștenitor al tronului— 
scrie „Die Welt" — Hussein pune 
capăt, cel puțin în propria sa fa
milie, la unele disensiuni". De data 
aceasta, remarcă ziarul, a fost le
zată regina Muna care, în mod de
monstrativ, nu a participat la ser
bările care au avut loc, cu acest 
prilej, la Amman. Toate aceste 
certuri de familie presa occidenta
lă le numește măsuri „de consoli
dare a domniei".

In realitate, în spatele acestor 
schimbări stau interese ale marilor 
monopoluri. Lucrurile sînt mai evi
dente în cazul Arabiei Saudite, unde 
din cei 1 600 000 kmp — cit însu
mează întreaga suprafață a țării —■ 
1 580 000 sînt concesionați pînă în 
1999 monopolurilor străine, princi
palul trust concesionar fiind faimo
sul ARAMCO (Arabian-American 
Oil Company). După cum s-a mai 
anunțat, acest din urmă trust a ju
cat un anumit rol îri înlocuirea lui 
Saud cu fratele său — actualul rege 
Feisal. Văzută prin această prismă, 
recenta hotărîre nu constituie de- 
cît o continuare a vechilor mașina- 
țiuni ale trustului amintit.

CAIRO. Intre 3 și 11 aprilie la 
Cairo au avut loc convorbiri între 
reprezentanții partidului Uniunea so
cialistă arabă din R.A.U. și Frontu
lui de Eliberare Națională din Alge
ria. In comunicatul comun se sub
liniază că cele două părți au adop
tat „poziții comune într-o serie de 
probleme fundamentale privind căile 
de dezvoltare internă" din țările lor. 
Au fost discutate probleme ale lumii 
arabe, precum și probleme interna
ționale. Cele două părți au fost de 
acord că pacea lumii este periclitată 
din cauza acțiunilor agresive 
Asia de sud-est, îndeosebi 
nam.

KOLN. Duminică a avut 
monstrație a adversarilor 
atomice din R.F.G. Dr. Arno Klen- 
ne, reprezentant a! conducerii „Cam
paniei pentru dezarmare", a vorbit 
printre altele, despre războiul dez
lănțuit de S.U.A în Vietnam și a ce
rut ca agresorii americani să fie aduși 
în fața justiției popoarelor.

ROMA. Duminică a avut loc la 
Milano o festivitate, cu ocazia împli
nirii 
Italiei. Conducători ai partidului co
munist și foști comandanți ai grupă
rilor de partizani au organizat un 
miting, la care a luat cuvintul Gian
carlo Pajetta, membru al Direcțiunii 
și al Secretariatului C.C. al P.C.I. El 
a amintit că, în acțiunile pentru eli
berarea Italiei, comuniștii au condus 
575 de „brigăzi garibaldine" în care 
au luptat peste 230 000 de partizani.

BUDAPESTA. A fost semnat un 
protocol care reglementează schim
bul de mărfuri între Ungaria și Sue
dia în cel de-al treilea an al acor
dului comeicial dintre cele două 
țări. Protocolul prevede sporirea 
schimbului comercial cu aproximativ 
20 la sută în comparație cu anii pre- 
cedenți.

WASHINGTON. William 
a lost numit director al Agenției 
Centrale de Investigații (C.I.A.), înlo- .*  
cuindu-l pe John McCone, care a o- ■

din 
din Viet-

loc o de- 
înarmării

a 20 de ani de la eliberarea

Raboru

cuindu-l pe John McCone, care a 
cupat acest post din 1961.

ANKARA. Autoritățile turce 
confiscat numărul de duminică 
săptămânalului american „Time", jus
tificând că revista a publicat un arti
col „de natură să desconsidere me
moria lui Atatiirk". Două organizații 
studențești au protestat în legătură 
cu articolul publicat în revista 
„Time".

BRUXELLES, Luni s-a deschis l. 
Bruxelles, sub președinția lui Edgard 
Pisani, conferința miniștrilor agricul
turii a celor șase țări membre ale 
Pieței comune. Conferința va lua în 
dezbatere o serie de probleme legate 
de fixarea prețului unic la cereale 
pentru recolta din 1965—1966.
...  ........ .. C
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