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GATA DE SEMANAT
IN OLTENIA

Secfia de montaj general a locomo
tivelor Diesel de la uzinele „Electro- 

putere" din Craiova

La Reșița

a intrat în funcțiune

ÎNCĂ 0 LINIE
DE AGLOMERARE
A MINEREULUI

Cea de-a doua linie tehnologi
că a Fabricii de aglomerare a mi
nereului din cadrul Combinatu
lui siderurgic Reșița a intrat în 
producție industrială. înzestrată 
cu mașini, instalații și . utilaje 
moderne produse în țară și mon
tate de un colectiv de specialiști 
de la întreprinderea de construc
ții și montaje metalurgice Reșița, 
noua linie tehnologică asigură du
blarea capacității de producție a 
fabricii de aglomerare.

Fontă și oțel
peste plan

(cu unele excepții)
Cu tot timpul rece, pe ogoarele re

giunii Oltenia continuă cu intensitate 
lucrările agricole de primăvară. La co
operativa agricolă de producție Be
chet, raionul Corabia, s-a terminat 
complet pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului. La Pîrșco- 
veni, raionul Balș, în „ferestrele" din
tre ploi s-au însămînțat ultimele 180 
ha cu culturi din epoca I. Practic, în 
regiunea Oltenia însămînțarea culturi
lor din prima urgență a fost termi
nată în cursul zilei de 13 aprilie. Mai 
sînt încă unele rămîneri în urmă la 
însămînțarea furajelor și legumelor la 
gospodăriile agricole de stat din trus
turile Craiova și Tr. Severin și unele 
cooperative din raioanele Calafat și 
Strehaia. Starea aceasta ar fi putut fi 
evitată dacă în timpul zilelor frumoa
se tractoarele și mașinile agricole ar 
fi fost folosite cu randament maxim. 
Tractoarele brigăzii nr. 5, aparținînd 
S.M.T.-ului Bechet care deservesc co
operativa agricolă din Dobrești, ra
ionul Caracal, de pildă, au stat ade
seori nefolosite cu toate că timpul 
era destul de frumos și terenul zvîn- 
tat.

în prezent, la indicația comitetului 
regional de partid, . consiliul agricol 
regional a inițiat prin consiliile agri
cole raionale, specialiștii S.M.T.-urilor 
și cei din cooperativele agricole o 
susținută campanie de pregătire a ce
lor peste 300 000 ha destinate a fi 
cultivate cu porumb. Brigăzile de me
canizatori și țărani cooperatori stau 
gata pentru a ieși la semănat. în fie
care zi este urmărită starea tempera
turii solului. De asemenea, la brigă
zile de tractoare, sub îndrumarea spe
cialiștilor se verifică funcționarea co
rectă a mașinilor de semănat porumb, 
pentru diverse reglaje, potrivit densi
tății stabilite la hectar.

Situația operativă centralizată ieri 
dimineața la consiliul agricol regional 
arată că în raioanele Băilești, Calafat, 
Corabia, Caracal și Vînju Mare pregă
tirea terenului pentru porumb ca și 
întreținerea culturilor de toamnă 
s-au efectuat pe cea mai mare parte 
din suprafața stabilită. în raionul 
Craiova, deși condițiile naturale și 
tehnice sînt asemănătoare cu cele din 
raioanele vecine, lucrările de pregătire 
a terenului pentru însămînțarea po
rumbului au întîrziat. Unele rămîneri 
în urmă există și în gospodăriile de 
stat. De pildă, la cele din trustul 
Gostat Tr. Severin, din 100 ha plani
ficate a fi îssămînțate cu legume s-au 
realizat doar 30, iar la trustul Craiova 
din 230 — numai 29 ha, rămînînd în 
urmă și cu însămînțarea a peste 120 
ha cu furaje. Este necesar să se acor
de mai mare atenție executării aces
tor lucrări.

unitătilor care 
ani cele mai 
acesta se în- 
extins în cul-

nat se fac în condiții bune, aplicîn- 
du-se recomandările Institutului cen
tral de cercetări agricole elaborate 
pe baza rezultatelor cercetărilor știin
țifice și experienței 
au realizat în ultimii 
bune producții. Anul 
mulțește pentru a fi
tură soiul F-70, obținut la Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea. Noul soi se 
caracterizează îndeosebi printr-un 
conținut ridicat de ulei. în perioada 
experimentării în regiunile din Sudul 
țării, caracterizate în general prin 
precipitații mai puține, 
recolte de 2 500—3 000 
la hectar.

Cultivarea
legumelor

s-au obținut 
kg semințe 

(Agerpres)

bilitățile de irigare sînt folosite cu 
multă chibzuință. Anul trecut s-au 
cultivat cu legume 55 de ha din 
care 48 ha irigate, realizîndu-se un 
venit de 2 700 000 lei. Rezultatele 
bune obținute se datoresc folosirii 
intensive a răsadnițelor. Iată cum 
procedează ei. După ce plantează 
răsadurile în cîmp, răsadnițele 
eliberate se cultivă cu castraveți, 
ardei grași, ardei iute, vinete etc. 
Deci, folosesc încă o dată răsad
nițele amenajate fără a mai in
vesti bani. Anul trecut, numai din 
culturile forțate, cooperativa agri
colă din Ciolpani a realizat un 
venit de 315 000 iei și a obținut 
premiul doi pe țară la concursul 
organizat de Consiliul Superior al 
Agriculturii.

Și în acest an membrii coopera
tivei agricole s-au pregătit te
meinic pentru producerea legume
lor timpurii și extratimpurii. 
tru
cu legume s-au amenajat răsad
nițele necesare în care s-au se
mănat roșii, varză, vinete, 
iute etc. Plantele au 
timp și s-au dezvoltat
ultima parte a iernii 
i-a pus la încercare.
găsit însă bine pregătiți. Au pus 
cite două
între ele rogojini, salvînd astfel 
plantele de la îngheț.

în prezent, se lucrează la repi- 
cat în răsadnițe. Acestea se în
tind pe circa 10 000 mp. Totodată, 
s-au plantat în cîmp cartofi pe 12 
hectare și s-a pregătit o mare 
parte de teren pentru plantatul 
legumelor îndată ce timpul va fi 
prielnic. Cooperatorii sînt hotărîți 
ca și în acest an să asigure canti
tăți tot mai sporite de legume tim
purii.

Pen-
cele 55 ha care sînt cultivate

importantă sursă
de venit

în aceste zile cînd lucrările a- 
gricole sînt în toi, legumicultorii 
au multe de făcut. Se însămînțea- 
ză și plantează legumele în cîmp, 
se fac ultimele îngrijiri la răsa
duri etc. Pînă acum, pe cuprin
sul regiunii București s-au ame
najat 280 000 mp de răsadnițe, 
s-au semănat 11 800 ha cu mază
re și 8 730 ha cu legume.

Am vizitat mai multe coopera
tive agricole care au sectorul le
gumicol dezvoltat pentru a vedea 
mersul lucrărilor. Printre acestea 
este și cea din Ciolpani, raionul 
Răcari. Cooperativa are grădinile 
în apropierea lacului Snagov, bal
ta Țigănești și rîul Ialomița. Posl-

ardei 
răsărit la 

bine. în 
viscolul 

Gerul i-a

rînduri de ferestre, iar

R
ezultau din darea de seamă 
a președintelui de sfat, rea
lizări frumoase în comună — 
cele mai multe dintre ele da- 
torîndu-se locuitorilor care, 

prin muncă patriotică și, cînd fusese 
cazul, prin contribuție în bani, adău- 
gaseră școlii încă o clasă, refăcuseră 
căminul cultural, pietruiseră cîteva 
uliți, extinșeseră luminatul electric și 
alimentarea C'J apă.

Mai rezulta, din luările la cuvînt 
în cadrul adunării obștești la care 
mă găseam, ceea ce raportul trecuse 
cu vederea, și anume partea de me
rit pe care o aveau, în dobîndirea 
acestor înfăptuiri, gospodarii aleși de 
cetățeni la conducerea sfatului, pre
cum și intelectualii comunei, cu alte 
cuvinte cadrele didactice, agronomul, 
personalul medical al dispensarului 
și alții.

Părerea tuturor vorbitorilor era — 
și au exprimat-o, în adeziunea par- 
ticipanților — că o recunoaștere spe
cială se cuvenea să fie arătată pre
ședintelui pentru 
nicia dovedite în 
toririlor care îi 
reveneau. El, om 
tînăr încă (sub 
40 de ani), se 
simțea stînjenit 
auzind cuvintele 
de laudă și în
cerca, domol, să 
protesteze : „Nu 
mi-am făcut de- 
cît 
varăși", 
dunarea era de 
părere 
cum și-o îndepli
nise merita să 
fie împărtășit de
putatului din Ma
rea Adunare Na
țională, organe
lor orășenești, ra
ionale, regionale 
participante 
întrunire.

Observasem, în 
întîiul 
mea 
îmi 
de 
Nu auzeam ce șoptea vecinelor, bă- 
trîne ca și ea,, dar gura văduvită de 
dinți, și din cauza aceasta cu băr
bia întoarsă, morfolea printre gingii 
vorbe pe care ființele din preajma 
ei uneori le-aprobau — alteori, nu.

O văzui, la urmă, ridicîndu-se și 
o auzii rostind, cu voce iritată, în 
rîsetele, dar și în dezaprobarea sălii :

— la nu-l mai lăudați atîta, oa
meni buni, că se umflă ca un curcan I 
Mai bine să-și facă otocritică I

In pauză, pînă la începerea pro
gramului artistic, stînd de vorbă cu 
ea, am aflat că-i purta președintelui 
un dinte (singurul care îi rămăsese) 
pentru că acesta nu-i mărise pensia 
cu 20 de lei. Nu :-o mărise, deoa
rece fondurile cooperativei nu îngă
duiau ca ea și alții 
primească mai mult.

— l-am zis că o 
or veni alegerile, 
lungule.

Președintele, care 
rîdea

hărnicia și desfoi- 
îndeplinirea înda-

Către mine, cu intenția de a-l 
discredita și mai mult :

— Acum e comunist, dar să știi, 
tovarășe, că s-a botezat la

— Eram mic, mătușă ; nu 
trebat nimeni.

— Nu mă lua, deșteptule, 
că-ți mai spun cîteva I

Căutam, împăciuitor, aproape îm
păciuitorist, să aplanez discuția :

— Alte cusururi mai 
șico ?

— Păi, dacă ar avea, 
mo) în frunțe ? .Numai 
nu-mi dă 20 de 
Moare lumea ?

— Dacă așa e hotărîrea comunei, 
.el nu poate să facă altfel.

— Mda I
Începu să șe uite și la mine cu în

doială, cu bănuială.
— Nu te supăra, bătrînico, dar le- 

' gea este lege. Nu te supăra nici dacă 
îți voi spune că ar trebui să-i porți 
și puțintel respect pentru funcția lui. 

, Este președintele 
Dumneata t-ai votat cînd

— L-am votat,

LOCURILE
datoria, to- 

dar a-

că felul

la

DE UNDE
AU PORNIT

de bănci, o bătrî-
rei clătinări din cap

impresia ca nu era 
cu opinia generală.

să-l înfund cînd 
Te-am înfundat,

Furnaliștii hunedoreni au pro
dus peste plan, de la începu
tul anului, 25 000 tone de fontă. 
Cea mai mare parte a sporului 
de producție s-a obținut prin 
creșterea randamentului agrega
telor. La furnalul de 1 000 mc, de 
pildă, datorită sporirii indicelui 
de utilizare, prin folosirea rațio
nală și intensivă a volumului u- 
til de producție, s-au dat, de la 
înccnutul anului, în medie, zilnic, 
cile 150 de tone fontă peste pre
vederi. Furnaliștii au micșorat 
simțitor consumul de cocs și au 
îmbunătățit calitatea fontei, redu- 
cînd procentul de declasate mult 
sub cel admis.

Oțelarii hunedoreni au elaborat 
cu peste 10 000 tone oțel mai 
mult decif s-au angajat să dea 
în plus pînă la 1 Mai. Micșora
rea duratei de reparații la cald 
a cuptoarelor și îmbunătățirile 
aduse tehnologiei au făcut ca o 
dată cu creșterea producției să 
se îmbunătățească și calitatea 
acesteia. La oțelăriile Martin re
buturile au fost reduse cu 5—10 
la sută față de procentul admis.

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii'“

Un nou soi 
de floarea-soarelui

Floarea-soarelui a fost însămînțată 
pe mai mult de 70 la sută din su
prafața prevăzută. în regiunile Bucu
rești, Ploiești, Cluj, Galați, Oltenia 
și Dobrogea semănatul acestei cul
turi este aproape terminat. Lucrările 
de pregătire a terenului și de semă-

ÎN
CROAZIERĂ

Mpttmava „Transilvania" se a- 
flă în prezent în prima sa croa
zieră din acest an, avînd la bord 
turiști din Anglia, Belgia, R. F. 
Germană, Franța, S.U.A., Suedia 
și Norvegia. Itinerarul navei cu
prinde vizitarea porturilor Con
stanța, Istanbul, Pireu, Marsilia, 
Tunis, Alexandria și Beirut. Peste 
cîteva zile vor începe și călăto
riile de agrement pe Dunăre. 
Navele fluviale „Oltenița" și 
„Carpați" vor face curse regulate 
cu turiști romîni și străini. în ca
drul itinerarelor se vor putea vi
zita Vienn. Budapesta, Belgrad, 
Porțile de Fier, porturile dună
rene ale țării noastre. Pe navele 
turistice maritime și fluviale s-au 
făcut not amenajări pentru spo
rirea gradului de confort.

(Agerpres)

biserică, 
m-a în-

la vale,

are, măiu-

l-am pune 
că de 

lei ? Moare

dumneavoastră, 
a fost ales ? 
ciorile, că 

bun de trea- 
dar să-și 

otocritică și 
mai dea

bată-l 
este 
bă, 
facă
să-mi 
un pol.

— Te văd sin
gură. N-ai pe ni
meni ?

— Am 
cinci copii.

Tresări!.’ 
grefai întrebarea 
și 
mă 
de 
pe față.

— Nu e ce 
crezi dumneata, 
bombăni ea. li 
am și acum, dar 
s-au risipit ca 
vrăbiile, toți. Sînt 
mari, pe la case
le lor și prin 
locurile lor. Unul 

e inginer, altul învățător, altul agro
nom, o fată este...

Mi i-a înșiruit pe toți, pînă la cel 
din urmă care este student. Doi în 
Capitală, unul la Craiova, altul la 
lași, fata — chimistă la combinatul 
din Borzești.

M-am încumetat să-i 
întrebare, gîndindu-mă 
rea cu care ținea să i : 
de lei :

— Te ajută ?
— Păi, cum să nu i

de bunăsea- 
că părerea 

rău mi se citi

i mai pun o 
la înverșuna

se adauge 20

m-ajute ? Co
pii buni. Dar măcar unul să fi rămas 
aici, pe lingă mine. Putea să se În
toarcă mijlociul, care este învăfător.

In întîlnirile cu oamenii de prin 
locurile pe care le reprezint ca de
putat atari biografii sînt frecvente. 
Mai pufin frecvente sînt cazurile a- 
celor tineri care, după ce și-au în
cheiat studiile, fin să se înapoieze 
de unde au pornit.

în această privinfă, cînd un agro
nom undeva, un medic altundeva, un 
cadru didactic din Zoreștii-Buzăului, 
Dumitru Tomescu, un director de 
școală din Vernești, Gheorghe An
drei, despre care am mai amintit, 
îmi spuneau că sînt fii ai comune
lor în care-i cunoscusem, desprin- 
deam din cuvintele lor simțămîntul 
mindriei.

Era întemeiat.
nosc 
ti-am

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

cu înțelegere.
Să nu rîzi, urifule, că le cu- 
de cînd ai venit pe lume. Eu 
fost moașă ; eu te-am botezat.

Laminorul de sirma de la Hunedoara Foto : M. Andreescu

RĂSPUNDEREA PENTRU ZESTREA
TEHNICĂ A ÎNTREPRINDERILOR

Experimentări pe modelul unui sis
tem hidroenergetic (Institutul de 
studii și cercetări hidrotehnice din 

Capitală)
Foto : Agerpres

APRILIE
CAPRICIOS

■După calendar sîntem în plină primă
vară. Dar aprilie a început cu frig, la- 
poviță și ninsoare, obligîndu-ne să ne 
punem iarăși paltoanele. In legătură eu 
evoluția vremii, tovarășul Constantin 
Stoica, șeful secției de prevedere a 
timpului din cadrul Institutului meteo
rologic, ne-a informat :

Rezultatele acțiunii reciproce dintre 
aertil caid al regiunilor tropicale și cel 
rece din bazinul pola>- se fac simțite în 
mod normal în regiunile temperate. Fe
nomenul este reliefat în cursul anotim
purilor de tranzit, mai ales primăvara. 
Ofensiva, de obicei timidă a aerului 
cald din cursul lunii martie, este uneori 
respinsă violent de aerul rece care pă
trunde în bazinul Mării Mediterane sau 
deasupra Asiei Mici. Anul acesta aseme
nea fenomene de pulsații între masele 
de aer rece și cald au avut loc cu multă 
regularitate. Iri luna aprilie și-au făcut 
din nou apariția zile însoțite de tot 
alaiul iernii : ninsori viscolite, tempera
turi coborîte. Fenomenul a durat doar 
două zile, suficient pentru a determina 
o scădere simțitoare a temperaturii pînă 
la minus 8 grade la Brașov. A urmat 
apoi un proces de încălzire lentă, tem
peratura a.iungînd la peste 20 de grade C 
în mai multe localități de cîmpie. Varia
țiile de temperatură între diferitele 
puncte din vestul țării șl cele din nordul 
Moldovei au fost pînă acum destul de 
mari, pînă la 20 de grade. Și aspectul 
vremii de la o regiune la alta a prezen
tat contraste puternice. în Banat și ves
tul Transilvaniei puteai întîlni decorul 
obișnuit al primăverii, iar în partea de 
nord a Moldovei, cel al iernii.

Invaziile de aer rece s-au repetat încă 
de două ori în prima decadă a lunii. In 
ultimele două zile o nouă șl puternică 
penetrație de aer polar s-a orientat că
tre regiunile noastre. A nins în cea mal 
mare parte a țării, și în mod cu totul 
deosebit în Moldova, unde zăpada căzu
tă a fost viscolită, iar în unele locuri 
stratul a depășit 15 cm. Temperatura 
maximă în timpul zilei de Ieri s-a men
ținut în unele localități în jurul valorii 
de zero grade, fenomen caracteristic 
lunilor de iarnă. Ninsori slabe au fost 
semnalate în Dobrogea, Oltenia și în 
cîmpia Munteniei unde la această dată 
ele sînt un fenomen rar.

Considerînd valorile temperaturii pe 
întreaga țară, anul acesta luna aprilie 
nu a fost totuși mai rece ca în alti ani. 
In ceea ce privește evoluția vremii în 
următoarele zile situațiile de instabili
tate se vor menține : temperatura va fi 
destul de coborîtă la începutul Interva
lului, apoi va fi în creștere. în a doua 
jumătate a lunii sînt de așteptat zile 
frumoase, călduroase, primăvăratice.

Regiunea Argeș, ca și 
regiuni ale țării, cunoaște

Statul nos- 
importante 
noi între

prinderi industriale și secții de 
producție, pentru lărgirea și moder
nizarea unităților existente. în pe
rioada 1951—1965, volumul investi
țiilor de stat în regiune depășește 
14,4 miliarde de lei, dintre care 65 
Ia sută au fost destinate dezvoltării 
industriei.

O cerință importantă, care se 
pune după intrarea în funcțiune a 
noilor capacități de producție, este 
aceea de a se asigura, pe baza unui 
judicios program de măsuri, folosi
rea cu maximum de randament a 
mașinilor, instalațiilor și agregate
lor. în majoritatea întreprinderilor 
din regiunea Argeș se manifestă o 
preocupare susținută în acest dome
niu, colectivele lor urmărind ridica
rea continuă a indicilor de utilizare 
a mașinilor. La Uzina de piese auto 
Colibași. prin amplasarea mai rațio
nală a mașinilor-unelte în fluxul 
tehnologic și extinderea aplicării me
todelor de lucru avansate, indicii de 
utilizare a mașinilor-unelte au spo
rit, producția crescînd în primul 
trimestru din acest an cu peste 25 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

O atenție deosebită este acordată 
folosirii mai bune a utilajelor și în

ternic avînt economic, 
tru a alocat fonduri 
pentru construirea de

celelalte 
un pu-

unele schele de extracție a țițeiului 
din regiune. La schela Moșoaia, in
tervențiile la sonde se execută ope
rativ, sînt utilizate diferite scule și 
dispozitive care sporesc productivi
tatea muncii brigăzilor. Aici nu nu
mai că toate utilajele și instalațiile 
cu care este înzestrată schela se a- 
flă în funcțiune, dar sînt și bine 
intreținute.

Din păcate, în regiune sînt și 
întreprinderi unde nu se folosește 
întreaga capacitate de lucru a uti
lajelor și agregatelor cu care sînt 
dotate. Această situație se datoreș- 
te, în primul rînd, faptului că la 
achiziționarea utilajelor nu se anali
zează temeinic necesitatea lor în 
producție. în anul 1962, conducerea 
Combinatului de industrializare a 
lemnului din Rm. Vîlcea a solicitat 
un așchietor și un cojitor, utilaje în 
valoare de aproape 800 000 de lei. 
Cînd acestea au sosit în combinat, 
s-a apreciat că nu'ar mai fi necesa
re procesului de fabricație. Sucursa
la regională a Băncii de investiții 
care, prin specificul activității ei, 
are îndatorirea de a urmări eficien
ta utilizării fondurilor de investiții, 
a cerut conducerii combinatului să 
ia măsuri pentru dirijarea utilaje
lor respective în acele întreprinderi 
unde este nevoie de ele. E drept, 
așchietorui a fost transferat la 
C.I L. Tg. Jiu, dar cojitorul stă și 
acum nefolosit, supus deteriorării,

pe rampa combinatului din 
Vîlcea. în loc să fi examinat

Rm. 
opera

tiv posibilitatea de a da acestei ma
șini o utilizare productivă, conduce
rea C.I.L. Rm. Vîlcea și Direcția 
combinatelor în construcție din Mi
nisterul Economiei Forestiere s-au 
angajat într-un larg și ineficient 
schimb de scrisori. Cu adresele nr. 
79, 3 913, 17 409, 17 886, 26 304 din 
anul 1963, 6 551 și 7 205 din 1964 
combinatul a solicitat redistribuirea 
cojitorului altei întreprinderi. în 
ultima scrisoare, conducerea com
binatului arăta că va expedia utila
jul la C.I.L. Tr. Severin. Dar i s-a 
răspuns telegrafic: „Pînă la noi 
dispoziții nu expediați cojitorul". în 
luna aprilie a anului trecut, direc
ția amintită a trimis combinatului 
scrisoarea cu nr. 5 768, prin care a- 
răta că a făcut demersuri pentru 
stabilirea altui beneficiar, iar în 
noiembrie altă scrisoare, cu nr. 
19 481, îi cerea să întocmească for
mele de casare a mașinii. Merită 
reținut un fapt care nu ni se pare 
lipsit de importanță. Timp de a- 
proape doi ani, cit a durat acest 
schimb de scrisori, utilajul respec
tiv nici n-a fost scos din ambalaj 
spre 
dine,

Au 
nele
nefolosite și 
mentația tehnică

a se putea afirma, cu certitu- 
că este
fost și
utilaje

de la început, pe baza studierii a- 
tente a cerințelor reale ale produc
ției, soluția cea mai indicată. Ulte
rior, cînd se reface proiectul respec
tiv, se renunță la anumite utilaje 
comandate său chiar sosite de la 
furnizori. O asemenea situație 
există la Uzinele de produse sodice 
Govora. Cu. mai mulți ani în urmă, 
proiectantul — IPROCHIM-Bucu- 
rești — a schimbat soluția tehnică 
inițială privind tipul combustibilu
lui pentru cazanele termocentralei. 
Modificarea a survenit însă tîrziu, 
după ce se cheltuiseră aproape 12 
milioane de lei pentru utilaje și lu
crări de construcții la gospodăria de 
cărbune. Cheltuielile pentru realiza
rea instalației după documentația 
tehnică modificată au depășit cu a- 
proape 300 000 de lei economiile pre
conizate, incit reducerea costului 
lucrărilor — pe care proiectanții au 
avut-o în vedere — a fost ipotetică, 
in același timp, instalația pentru 
gospodăria de cărbune, alcătuită din 
mori cu ciocane, buncăre, stă nefo
losită de aproape cinci ani. Con
ducerea uzinei a .dat dovadă de lip
să de grijă față de avutul obștesc. 
Utilajele sînt dispersate pe cîmp, 
supuse deteriorării, iar unele piese 
și subansamble au fost vîndute de 
uzină altor întreprinderi. Să nu se 
cunoască oare faptul că de starea 
acestor utilaje, 
date disponibile, 
conducerea 
atîta timp 
prindere ? 
Băncii de 
mai multe

la direcția generală de resort din

Constituirea noului

Și

întrunirea Comisiei
pentru dezarmare

uSecretarul general al O.N.U., 
Thant, a anunțat că la 21 aprilie 
se va întruni Comisia pentru 
dezarmare a O.N.U. din care fac 
parte toate cele 114 state membre 
ale organizației mondiale. Aceas- 
sta va fi prima ședință a comisiei 
din ultimii cinci ani. Convocarea 
are loc la cererea delegației 
Uniunii Sovietice. Potrivit agenției 
U.P.I., se așteaptă ca în prima 
ședință să aibă loc alegerea or
ganelor de conducere urmînd ca 
apoi să se treacă la discutarea 
problemelor.

guvern olandez

La Haga a fost anunțată oficial 
constituirea noului guvern olan
dez, condus de Jacobus Cais. Din 
acest cabinet, compus din 14 mi
niștri, fac parte 6 reprezentanți 
ai partidului catolic, 5 socialiști 
și 3 aparținînd partidului anti
revoluționar. (Amănunte în pag. 
IV-a).

UN ATENTAT NEREUȘIT LA 
VIAȚA PREȘEDINTELUI NI
GERULUI, HAMANI DIORI, 
a avut loc marți dimineața. A fost 
ucis un copil, iar mai multe persoane 
au fost rănite. Autorul atentatului a 
fost arestat.

necorespunzător, 
cîteva cazuri cînd 
noi au ajuns să stea 
din cauză că in docu- 

nu s-a stabilit

u-

chiar dacă au fost 
răspunde direct 

tehnico-administrativă 
cit ele se află în între- 
Filiala din Rm. Vîlcea a 
investiții a intervenit de 
ori la conducerea uzinei

Viorel FLORECI
directorul sucursalei regionale Argeș 
a Băncii de investiții

3 000 DE STUDENȚI SUD-CO- 
REENI AU LUAT PARTE LA DE- 
MONSTRAȚIA de marți dimineața 
de la Seul, organizată în semn de 
protest împotriva tratativelor 
pono—sud-coreene. 
mobilizat un mare 
țiști, care au folos.it 
gene. Aproape 350 
fost arestați.

ja- 
Autoritățile au 
număr de poli- 

gaze lacrimo- 
de studenți au

COMUNICAȚIILE DINTRE IZ- 
RAEL ȘI LUMEA EXTERIOARĂ 
CONTINUĂ SĂ FIE ÎNTRERUP
TE, (excepție făcînd trimișii spe
ciali ai presei care au obținut posi
bilitatea de a-și transmite știrile). 
Marți seara guvernul Izraelului s-a 
reunit pentru a examina situația 
creată în urma grevei generale a 
lucrătorilor de la serviciile de te
lex, telegraf, radio și telefoane. A- 
gențiile de presă transmit că gu
vernul izraelian ar putea lua hotă- 
rîrea de a mobiliza forțat la locul 
de muncă pe toți lucrătorii din do
meniul comunicațiilor.

(Continuare în pag. IlI-a) I
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PE TEME
ȘCOLARE

EDUCAȚIA
FIZICA 
NU ESTE JOC 
Șl DISTRACȚIE"

Cea mai fidelă oglindă a rezul
tatelor predării educației fizice 
este însăși înfățișarea elevilor 
din școlile noastre, care în ma
joritatea lor covîrșitoare, după 
aprecierea specialiștilor în medi
cina culturii fizice, se caracteri
zează printr-o greutate și înălți
me bună, conformație armo
nioasă a corpului, agilitate și 
precizie în mișcări. Educația fi
zică și activitățile sportive con
stituie o parte componentă a 
procesului complex de pregătire 
a tineretului pentru viață, ajută 
la formarea voinței, dîrzeniei și 
curajului, dezvoltă spiritul de 
disciplină și de colectiv. Măsurile 
luate în ultimii ani pentru spo
rirea totalului de ore afectate în 
planurile de învățămînt disci
plinei amintite, îmbunătățirea 
programelor, mărirea numărului 
de baze sportive amenajate în 
curțile școlilor au contribuit la

Oră de educație iizică
Foto : A. Cartojan

perfecționarea predării educației 
fizice și creșterea eficienței ei.

Caracteristic pentru cei care 
predau educația fizică este grija 
pentru predarea unor lecții atră
gătoare, cu o mare varietate în 
exerciții libere, la și cu diferite a- 
parate, adecvate particularităților 
de vîrstă. Ei dezvoltă calitățile 
de bază ale tinerilor și îi inițiază 
în tehnica unor ramuri sportive, 
pregătindu-i astfel pentru tradi
ționalele campionate republicane 
școlare. Tot atît de adevărat este 
că în unele școli nu sînt valori
ficate pe deplin posibilitățile exis
tente pentru fortificarea tinere
tului. După datele pe care le ofe
ră un studiu efectuat în mai mul
te școli medii din regiunea Su
ceava și din Capitală, există ca
zuri cînd elevul este solicitat de

FOLOSIREA
FONDULUI

DE FILME
DIDACTICE

în învățămîntul de toate gradele 
pătrunde din ce în ce mai larg ci- 
neficarea. Peste 500 de școli dețin 
aparate proprii de proiecție, iar 
multe altele de la sate folosesc pen
tru prezentarea de filme didactice 
aparatele existente la căminele cul
turale. în ultimii ani a crescut și 
fondul de filme destinate înlesnirii 
însușirii cunoștințelor. în prezent 
sînt puse la dispoziția instituțiilor 
de învățămînt 2195 de pelicule. 
Anual, prin fondurile alocate de 
Ministerul învățămîntului, Arhiva 
Națională de Filme achiziționează 
și multiplică un număr important 
de copii.’ Numai de la începutul a- 
cestui an de învățămînt s-au trimis 
școlilor peste 4 200 de pelicule. Cu 
toate acestea, noi nu putem face 
față întotdeauna cerințelor și iată 

exerciții doar opt sau zece mi
nute din cele 100 programate 
săptămînal în orare.

Cauza reală a unor asemenea 
situații trebuie căutată, credem, 
în primul rînd, în nestabilirea de 
către profesorii vizați a unui o- 
biectiv precis pentru fiecare lec
ție. Firește, cadrelor didactice de 
la celelalte discipline, care au la 
dispoziție manuale și programe 
detaliate, le este mai lesne să 
întocmească planul de activitate 
trimestrială decît profesorilor de 
educație fizică cărora nu li se 
indică decît grupele de exerciții, 
probele și normele de control 
prevăzute pentru fiecare clasă.

Din păcate, unii colegi, în loc 
să considere că această stare de 
fapt le creează obligația de a 
concepe fiecare lecție ca un pas 
spre obiectivul prestabilit pentru 
fiecare an de învățămînt, umplu 
orele cu exerciții sau jocuri co
mode care nu concură cu nimic 
la formarea de noi deprinderi și 
calități fizice și la călirea tineri
lor. Elocventă este în această pri
vință practica unor profesori din 
regiunea Suceava care în trimes
trul al II-lea din acest an școlar 
au irosit multe ore, stabilind ca 
teme de lecții „Perfecționarea 
pasului de vals", jocurile denu
mite „Lupta cocoșilor", „Cine 
iese din cerc", ori învățarea șa
hului etc. Destul de frecvent, 
exercițiile de la începutul lecției 
se prelungesc peste măsură în 
dauna părții ei fundamentale. 
Alteori, nu sînt folosite integral 
echipamentul și aparatele nu
meroase de care dispun școlile. 
Am asistat de curînd, la Do- 
rohoi, la o lecție a unui 
profesor care și-a propus să ini
țieze pe eleve în jocul de bas
chet. Dar, punîndu-le la dispozi
ție o singură minge, deși în ma
gazie erau destule, fiecăreia din 
cele treizeci de tinere i-a venit 
rîndul să exerseze doar de două 
ori. în restul timpului, neavînd 
încotro, priveau ca de la tribună.

Există însă și alt aspect al 
problemei. Regretabil, unii în
vățători văd în orele de educație 
fizică doar „joc și distracție" și 
nu ezită să le schimbe uneori 
destinația în favoarea unor acti
vități „mai serioase". O aseme
nea părere greșită determină ca 
la clasele I—IV multe ore de e- 
ducație fizică să fie folosite pen-, 
tru prelungirea predării mate
maticii sau gramaticii, deși, după 
cum se știe, educația fizică în 
primii ani de școală trebuie să 
pună bazele dezvoltării armo
nioase a tînărului. După părerea 
noastră, la existența unor ase
menea situații concură și slaba 
pregătire pe linia educației fizi
ce pe care o asigură unele școli 
pedagogice. De altfel, credem că 
ar necesita un studiu mai atent 
și numărul de ore prevăzut în 
vederea pregătirii învățătorilor 
în acest domeniu.

Convingerea noastră este că în 
prezent cheia perfecționării edu
cației fizice în școli o constituie 
folosirea integrală, sistematică și 
bine chibzuită a întregului timp 
pus la dispoziție de planul de în
vățămînt pentru lecții. O dată cu 
începerea activității în ultimul 
trimestru al acestui an școlar, 
cînd orele de educație fizică se 
desfășoară de cele mai dese ori 
în aer liber, profesorii au și mai 
multe posibilități de a organiza 
mai judicios colectivele claselor 
în subgrupe, de a antrena pe toți 
elevii la activități conforme cu 
cerințele vîrstei.

Din partea profesorilor de e- 
ducație fizică se cere dăruire, 
muncă perseverentă, interes în 
folosirea celor mai adecvate 
mijloace și metode pefitru a-i 
face conștienți pe elevi de im
portanța pe care o are practica
rea sistematică a educației fizice 
în realizarea mereu actualului 
deziderat — „Mens sana in cor- 
pore sario".

Prof. Mihai TÎRNOVEAN 
Prof. Vladimir SIMIONESCU

de ce : Arhiva dispune încă de 
puține filme pentru lecțiile de geo
grafie, istorie, științele naturii. Se 
constată și lipsa unor producții ne
cesare în școlile profesionale și 
tehnice.

Pe de altă parte, după părerea 
mea, fondul de filme didactice exis
tent nu este folosit încă deplin. Da
torită faptului că orice școală care 
dorește să proiecteze asemenea fil
me trebuie să ni se adreseze nouă, 
peliculele fac îndelungi călătorii 
tur-retur, staționează în gări și la 
poștă, ceea ce e nerațional și ne
economic. Cred că acest inconve
nient ar putea fi înlăturat dacă Mi
nisterul învățămîntului și secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare 
s-ar îngriji de organizarea filmoteci
lor regionale, după modelul celor 
înființate în București și în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară.

Unele instituții de învățămînt au 
dobîndit o experiență valoroasă în 
folosirea filmului în procesul in- 
structiv-educativ. De aceea, propun 
să se organizeze periodic schimburi 
de experiență între profesori. La a- 
cestea ar fi util să fie invitați și 
creatori' de la Studiourile „Alexan
dru Sahia" și „Animafilm" care 
ar avea astfel un prilej de a închega 
legături mai strînse cu cadrele di
dactice.

Cleopatra ȘUȚĂ 
documentarist la secția film 
didactic a Arhivei Naționale 
de Filme

FĂT FRUMOS Șl DRUMURILE
Zilele trecute, pe adresa redacției a sosit o scrisoare cam ciudată. Un 

foiletonist amator se plîngea în felul lui, „făcînd haz de necaz", de starea 
unor drumuri din regiunea Ploiești. Iată și scrisoarea cu pricina :

„Sînt din comuna 
Șotînga. Nu știu cum, 
dar s-a brodit ca în- 
tr-o bună dimineață 
să mă aflu singur, 
singurel în mijlocul 
timpului. Tocmai mă 
apucam să fac niște 
săpături, cînd am 
auzit un tropot gro
zav de copite. Cît ai 
clipi, un cal și un 
călăreț au fost lîngă 
mine. Omul, care pur
ta ghioagă la oblînc, 
își struni bidiviul și 
zise :
— Sînt Făt-Frumos, 
fiul iepei. M-arn răz
boit pînă mai adinea
uri cu niște zmei și 
am rătăcit drumul. In 
ce împărăție mă aflu, 
om bun?

— Aici nu-i împă
răție — i-am răs
puns eu — e regiu
nea Ploiești. Așa că 
întoarce-o matale ca 
pe la noi și, dacă vrei 
să ajungi la prima a- 
șezare, ține-o tot îna
inte.

Și au pornit cal și 
călăreț pe șoseaua 
Cislăului. Eram cu
rios din cale afară să 
aflu ce vor face, așa 
că i-am urmărit în
deaproape. Au mers 
un timp pe un drum 
ca-n palmă. Dar, cînd 
se bucurau mai mult 
netamnesam le-au a- 
părut înainte gropi,

bălți, mormane de 
pietroaie cît casa. 
Scăpărau picioarele 
murgului, se frîngeau 
oasele voinicului.
— Mi-e greu! — vor
bi calul năzdrăvan. 
De ce n-o luăm sp:e 
Tîrgoviște sau spre 
Buzău, unde șoseaua 
e „sfoară" de dreaptă 
și trainică să tot a- 
lergi ?

— Pe-aici am trea
bă ; mai rabdă și tu, 
îl îmbărbăta Făt-Fru
mos.

Au mers ei o buca
tă de drum și, cam 
prin dreptul Cocorăș- 
tilor, pas să mai poa
tă înainta. Numai 
gropi și ogașe.

— Stăpîne, zise iar 
calul. Se vede treaba 
că Zmeul Zmeilor 
vrea să ne prăpădeas
că, de ne-a stricat 
toate drumurile. Mi 
s-au ros potcoavele și 
mă dor copitele.

Un autobuz I.R.T.A.
— părăsit pe timp — 
care auzise ultimele 
vorbe, se tîrî pe osii 
pînă lîngă cei doi și 
le grăi astfel:

— Nu vă faceți, 
fraților, fel de fel de 
închipuiri. Nu e nici 
un zmeu prin părțile 
noastre. Dar așa a- 
rată pe aici drumu
rile. Dacă vreți să ie- 
șiți din încurcătură,

Stîrniți de această curioasă scrisoare, 
am pornit pe urmele ei.

INTERVIU DIN MERS
Ajțmgem la Ploiești și, la Secțiunea 

de drumuri și poduri a Sfatului popular 
regional, ni se dau cîteva informații a- 
supra activității. Anual se fac repa
rații, lucrări de întreținere ori de îni- 
bunătățire pe o rețea de aproxima
tiv 4 000 de km de șosele. Șantierele, 
loturile și punctele de lucru sînt do
tate cu utilaje corespunzătoare; mate
riale de construcție există, mînă de lu
cru de asemenea. Cum stau lucrurile pe 
trasee?

Știam că șoseaua dintre Voinești și 
Tîrgoviște a fost reparată anul trecut 
și ne imaginam că o vom găsi în bună 

ascultați-mi sfatul: 
înaintați pînă la sa
tul care se vede colo, 
în vîrful dealului, 
trimiteți o telegramă 
Secțiunii de drumuri 
și poduri a Sfatului 
popular regional Plo
iești și întrebați-i 
care anume șosele sînt 
construite de curînd. 
Pe drumurile nou fă
cute o să mergeți, de
sigur, în voie.

Zis și făcut. N-au 
trecut nici trei cea
suri și Făt-Frumos a 
primit de la Ploiești 
depeșa așteptată.

— Hai, fîrtate, aș- 
terne-te la drum, își 
îndemnă Făt-Frumos 
calul, de cum ajunse 
la prima șosea ară
tată în răspuns.

— Nu pot, stăpîne. 
Dacă dau un galop pe 
drumul ăsta, al Pră- 
janilor, ni se așterne 
pielea pe pietroaie.

Cam atîta e poves
tea mea. Ce-o fi fă
cut mai pe urmă, nu 
mai știu. Se înnoptase 
și, de la un timp, am 
pierdut din ochi și 
cal și călăreț. Dar 
bine nu le-o fi fost. 
Pentru că, după cîte 
cunosc și eu, ca om 
din partea locului ce 
mă aflu, gospodarilor 
noștri de pe aici nu 
prea le stă bine cu... 
drumurile".

stare. Am găsit însă altceva: de-a lun
gul ei, hîrtoapele și bălțile se țin lanț. 
Te întrebi cu mirare: în definitiv, s-a 
reparat ceva aici? Și cum se face că 
o șosea proaspăt amenajată a devenit 
în cîteva luni aproape impracticabilă? 
Din păcate, exemplul nu este unic. Și 
pe alte trasee am constatat deficiențe 
asemănătoare. Un lucru apare deci lim
pede : cînd stă prost cu planul, Sec
țiunea de drumuri „dă bătaie". Nu se 
mai uită la calitate. Planul să iasă. 
Efeotul: drumuri abia reparate intră 
din nou în lucru.

Șeful Autobazei I.R.T.A.-Tîrgoviște, 
cu care am stat de vorbă, ne-a spus: 
„Sînt în regiune drumuri care ne dau 
mult de furcă. Șoferii sînt nevoiți să 
conducă cu 14—16 km pe oră. Mărfu
rile și călătorii ajung la destinație cu

SCRISORI și răspunsuri

îmbunătățirea 
finisajului încălțămintei

La mai puțin de o lună de purtare, 
o pereche de ghete produse de în
treprinderea „Progresul" din Capitală 
a început să-și piardă culoarea, iar 
pielea a crăpat, urîțindu-se de parc-ar 
fi fost purtate o iarnă întreagă — ne-a 
scris cititoarea Maria Vrînceanu.

Direcția de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare ne răspunde că a ana
lizat cauzele rezistenței necorespunză
toare a vopselei folosite, indicînd mă
suri tehnice pentru realizarea unui fi
nisaj de bună calitate. In același timp, 
s-au luat măsuri pentru folosirea la fa
bricarea încălțămintei numai a pieilor 
cu o bună rezistență la frecare a vop
selei. „In urma măsurilor luate — se 
spune în încheierea răspunsului — con
siderăm că întreaga producție de ghe
te din acest sortiment va corespunde 
cerințelor cumpărătorilor".

Forme avansate 
de deservire în comerț

Ar fi bine ca și la Hunedoara să se 
extindă metodele moderne de deser
vire în comerț — ne-a scris pensiona
rul C. Petre.

!n unitățile comerciale ce se vor con
strui în noile cartiere ale orașului — 
ne informează Sfatul popular al regiu
nii Hunedoara — se vor introduce for
me avansate de comerț: autoservirea.

întîrziere, mașinile „trag greu", li se 
rup arcurile".

Iată și un calcul: valoarea daunelor 
aduse vehiculelor care circulă pe aces
te drumuri se ridică la cîteva sute de 
mii lei. La aceasta se adaugă pertur- 
bațiile în circulație, între care, uneori, 
chiar scoaterea unor trasee din cir
cuit.

DRUMURI... PE SĂRITE
Un inginer afirma — pe bună drep

tate — că în regiunea Ploiești există 
toate condițiile pentru construirea 
unor drumuri de cea mai bună cali
tate, cu un preț de cost scăzut. Nu se 
duce lipsă de piatră, nisip, ciment. Cît 
despre cetățeni, ei au dat și dau cu 
dragă inimă o mînă de ajutor. De ce 
nu sînt folosite condițiile favorabile? 
Pentru că munca sectorului de drumuri 
nu este bine organizată. Uneori, se 
deschid simultan mai multe șantiere, 
fără a li se asigura posibilități pentru 
desfășurarea unei activități normale. 
Sau sînt oameni și lipsesc utilajele, sau 
sînt utilaje — dar stau nefolosite. în 
loc ca fondurile să fie investite în lu
crări ceva mai restrînse ca volum, dar 
temeinic făcute, rezistente, ele sînt iro
site în zeci de lucrări superficiale, în 
drumuri ce se deteriorează curînd.

Din pricina unor neglijențe, a proas
tei organizări a » muncii, a ne
priceperii, se irosesc și alți bani. La 
punctul Prăjani, raionul Cislău, de 
pildă, s-a asfaltat o porțiune de șosea 
(costul: 400 000 de lei km liniar). După 
trei luni, șoseaua s-a transformat în 
hîrtoape. Specialiștii susțin că apa e 
de vină. Nisipul bituminos necesar a 
fost scos dintr-un rîu sărat. Deci, sare 
în asfalt. Iar sarea, știe oricine, absoar
be apa. De ce nu s-a studiat în preala
bil materialul? De ce constructorii n-au 
cerut avizul unor specialiști compe- 
tenți ?

La acest capitol, încă ceva. Multe 
lucrări de îmbunătățire se fac „pe să
rite": începe asfaltarea unei șosele —■ 
cum este cea între Văleni — Drajna —• 
Ogrădeni, de pildă — dar nu de la ca
păt, ci de pe la mijloc. Se moderni
zează o porțiune, apoi se sare peste 
2—3 km, iar se așterne asfalt pe o dis
tanță. Și tot așa. în scopul de a lucra 
repede (și prost — n.n.), șefii de șan
tiere își aleg, de pe traseele care ur
mează a fi modernizate, porțiunile cele 
mai ușor de atacat, bucurîndu-se, în- 
tr-un mod cu totul de neînțeles, de a- 
probarea tacită a conducerii Secțiunii 
de drumuri. Oare nu înseamnă aceasta 
a ne fura singuri căciula ?

...Șl VARA SE DILATĂ
Ultimul drum l-am făcut din nou 

spre Secțiunea de drumuri și poduri a 
sfatului popular regional. Inginerul A- 
lexandru Teodorescu, șeful secțiunii, s-a 
dovedit a fi un partener dificil de 

expunerea deschisă a mărfurilor, plata 
direct la vînzător și altele. In același 
timp, s-au luat măsuri pentru moder
nizarea unor unități existente prin do
tarea cu mobilier nou și introducerea 
unor forme mai potrivite de desfacere. 
Se studiază posibilitatea deservirii 
cumpărătorilor la domiciliu cu anumite 
mărfuri.

Trenul 7001 din nou 
in circulație

La sesizarea corespondentului Petre 
Rădulescu din Galați, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor ne in
formează că, începînd de la 30 mai, 
trenul 7001 va fi repus în circulație, cu 
plecarea din București la ora 1,55 și 
sosirea la Galați la ora 7,08.

Ca să nu mai zică: 
„vino mîine"

„Pentru o simplă adeverință am fost 
purtat pe drumuri zile la rînd de că
tre un salariat al spațiului locativ 
al raionului 23 August din Capitală — 
ne-a scris N. Omeag.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar raional 23 August ne informează că 
atitudinea inspectorului Petre Bogdan, 
care l-a amînat nejustificat pe solici
tant, a fost discutată și criticată în 
adunarea sindicală. De asemenea, vi
novatului i s-a aplicat o sancțiune ad
ministrativă.

discuție. Una îl întrebam — alta ne 
răspundea. De pildă, ne-a vorbit cu 
insistență despre lipsa de fonduri, des
pre faptul că pămîntul se contractă 
iarna și se dilată vara, dar des
pre principala deficiență nu ne-a vor
bit : proasta organizare a muncii. Ceea 
ce a evitat inginerul să ne spună a 
apărut însă în discuție. I s-a dat 
un exemplu simplu : pe șoseaua, 
chipurile reparată, Tîrgoviște — Prisea- 
ca, se făceau zilele trecute noi repara
ții. Dar acestea, ca și primele, se a- 
rătau de la bun început a fi inutile. 
Ele nu puteau schimba fața drumului 
respectiv. Motivul ? Slaba organizare 
a activității de întreținere. Cînd o șo
sea intră în lucru, trebuie să fie asigu
rat materialul de construcție, iar piatra 
așezată în dreptul porțiunilor care ur
mează să fie nivelate; numai după a- 
ceea pietrișul este așternut, compresat. 
Dar, prea adesea, pe șantierele regiu
nii Ploiești lucrurile nu se desfășoară 
întocmai. Defecțiunile încep de obicei 
chiar de la aprovizionarea cu materia
lul de construcție. Nimeni nu dă șofe
rilor indioații cu privire la locul unde 
să descarce pietrișul, așa că aceștia 
îl răstoarnă la întîmplare. Urmarea : 
utilajele — autogredere, tractoare cu 
lamă — împrăștie pietrișul neuniform, 
chiar pe locul unde a fost descărcat, 
fie că șoseaua este stricată ori nu în 
acel punct. Și, cu această ultimă „lu
crare", reparația se consideră termi
nată. Cum s-a întîmplat, bunăoară, și 
în cazul amintit mai sus.

TRAGERE LA ȚINTĂ 1
în registrele Secțiunii de drumuri 

apar rapoarte pozitive. Se distribuie 
premii. în același timp însă, pe adresa 
sfatului popular continuă să vină recla- 
mații din partea întreprinderilor de 
transport, ale căror vehicule suferă con
secințele muncii de mîntuială la dru
muri. Ce fac atunci cei de la secțiunea 
de drumuri? Din actele aflate la dosar 
reiese că lucrările prost făcute sînt tre
cute din nou în planul de întreținere. 
Așa s-a întîmplat și cu șoseaua de la 
Prăjani. Inginerul Alexandru Teodo
rescu a recunoscut că drumul abia 
construit nu mai e drum. Dar, vezi 
dumneata, el constituia o experiență! 
Adevărul este însă, potrivit propriilor 
sale spuse, că drumul a fost lucrat în 
pripă, pe timp neprielnic, iar contro
lul n-a funcționat. Operativitatea nu 
presupune nioidecum rabat la calitate. 
Una e să fii operativ și alta să lucrezi 
doar cu gîndul de a înscrie în scripte 
o nouă realizare. Este clar: nu ne aflăm 
în fața unor greutăți obiective. E vorba 
pur și simplu de slaba organizare a 
muncii, de lipsa de răspundere a unor 
cadre, de un control inexistent, sau 
cu totul lipsit de exigență.

Amenajarea sau construirea unui 
drum nu e ca tragerea la țintă: dacă 
nu nimerești, mai tragi o dată. în sec
torul de drumuri, sector de o impor
tanță atît de mare în economia țării, 
trebuie să se lucreze cu toată seriozi
tatea, cu temeinicie, în așa fel ca ori
ce arteră de circulație, oricît de mică, 
să aibă o rezistență de cel puțin 10—15 
ani. Cînd încep să construiască un 
drum, colectivele de muncă au obli
gația să studieze cu seriozitate și 
răspundere toate detaliile de execuție — 
din faza de aprovizionare pînă la darea 
în folosință, să cunoască de la în
ceput, precis, cele mai bune posibilități 
de realizare, resursele locale ce pot 
fi folosite. La rîndul lor, sfatu
rile populare au datoria să urmăreas
că cu perseverență calitatea lucrărilor 
efectuate, ritmul de execuție. Dacă se 
constată defioiențe, ele trebuie anali
zate operativ, stabilite răspunderile și 
precizate măsurile care se impun. A- 
ceasta se așteaptă neîntîrziat și din 
partea Sfatului popular regional Plo
iești.

Gheorghe GRAURE

Noul complex comer
cial din Bîrlad

Foto : Agerpres

La ghișeele oficiului 
poștal

Corespondentul I. Chira din Tg. Mu
reș ne-a sesizat că la Oficiul poștal din 
oraș unele ghișee nu sînt deschise la 
orele stabilite, cetățenii fiind nevoiți 
să piardă mult timp.

Oficiul P.T.T.R. raional Tg. Mur<J*ne 
răspunde că a luat măsurile cuvenite 
pentru respectarea orarelor și a făcut 
o nouă împărțire a serviciilor prestate 
de diferite ghișee.

Dar lucrările 
cînd vor fi gata?

Marin Florea, membru al coopera
tivei agricole de producție din Făge- 
țel, raionul Drăgășani, ne-a scris că nici 
pînă astăzi lucrările de electrificare a 
comunei, începute la sfîrșitul anului 
1963, nu au fost terminate.

Cele sesizate sînt întemeiate, ne răs
punde Sfatul popular al raionului Dră
gășani. Comuna a depus fondurile ne
cesare, iar executarea lucrărilor cade în 
sarcina Întreprinderii regionale de elec
tricitate Argeș. IRE-Argeș are însă altă 
părere, socotind că pentru continuarea 
lucrărilor trebuie să se depună mai în- 
tîi o sumă de bani pentru acoperirea 
costului prevăzut în proiectul lucrări
lor. După cum se vede, două afirmații 
complet diferite una de alta. Care; este 
cea reală? Dar lucrările cînd Vw fi, 
gata ? Cei în cauză trebuie să \
zeze situația cu toată răspunderea și 
să ia măsurile ce se impun pentru ca 
electrificarea comunei Făgețelu să fie 
terminată cît mai curînd.

De-a v-ați ascunselea

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet : Traviata

— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Văduva veselă — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Adam și Eva
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Casa inimilor sfărîmate — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : 3.3.3 — (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R. : Gaițele — (orele 19,30). 
Teatrul Barbu Delavrancea" (Șos. ște
fan cel Mare nr. 34) : Sera melodiilor — 
(orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Vulpile — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 16). Teatrul 
„Țăndărică11 (sala din Calea Victoriei 
nr. 50) : Drumul piperului — (or»' <■ 15), 
(sala din Str. Academiei nr. 18) : Băiatul 
și vîntul — (orele 16). Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase- (sala Savoy) : Re
vista dragostei — (orele 11,30 și orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) • O carte despre frumu
sețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeamus igitur ■ Republica (10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Floreasca (16; 18; 20). Scaramouche 
— cinemascop : Luceafărul (8; 10; 12; 14; 
16,15: 18,30; 20,45), București (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21), Feroviar (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 viață : 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 popoare (10,30; 15,45; 18; 
20,15), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : Cen
tral (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Unde 
ești acum, Maxim ? — cinemascop : Lu
mina (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; 20,3' . Pro
gram pentru copii : noina (orei, 10 di
mineața). Strigătul Corlei : Doina (12; 
15,30; 18; 20,30), Cotroceni (15,30; 18; 20,30). 
Țărmul ospitalier — cinemascop — Albi
nele și oamenii, Poveste africană, Pal
mira: Timpuri Noi (10—16 în continuare; 
17,30; 19; 20,30), Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii) : Giuleștl 
(10,30: 15,15; 19,15), Tomis (9,45; 12,45; 16,45; 
20). Vremea păgînilor : Cultural (15; 17: 
19; 21). Tovarășii : Dacia (9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45), Vitan (16; 18,15; 20,30). 
Regina cîntecelor : Buzești (11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Mă iubește, nu mă iubește : 
Crîngași (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), Popular (10,30; 16; j 
18,30; 21). Spărgătorul — cinemascop : 
Arta (15; 17,45: 20,30), Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Un pumn de note : Moșilor 
(15; 17; 19; 21). Soții în oraș : Cosmos 
(15,45; 18; 20,15). O stea cade din cer — 
cinemascop : Viitorul (15; 17; 19; 21).
Soție pentru un australian — cinema
scop : Colentlna (16; 18,15; 20,30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop : Rahova 
(15; 17; 19; 21). Cartouche — cinemascop: 
Progresul (14; 16,30; 19; 21,15). Armata
codobaturilor : Flamura (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). Elena din Troia — cinema
scop : Lira (10,30; 15,30; 18; 20,30). Djura 
— cinemascop: Ferentari (14; 16,15; 18.30; 
20). CIntînd în ploaie : Pacea (16; 18; 20).
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De la Comisia electorală centrală
în ziua de 13 aprilie. Comisia 

electorală centrală pentru alegerea 
unor deputați în Marea Adunare 
Națională s-a întrunit la Palatul 
Republicii în ședință de lucru, sub 
președinția tovarășului acad. prof. 
Ilie Murgulescu, președintele comi
siei.

Mamaia: se pregătește haina florală a litoralului

” HTO»Aț ÎN AJUNUL 
SEZONULUI ESTIVAL

Deși totul pare liniștit, amorjit, pe lito
ral se lucrează. De-a lungul celor 50 km 
— de la Mamaia la Mangalia — în sta
țiunile așezate pe țărmul mării se fac 
pregătiri intense în vederea deschiderii 
noului sezon. Și în această vară, ca în 
fiecare an, oamenii muncii veniți la odih
nă și turiștii de peste hotare vor întîlni 
un șir de noutăți. La Mamaia vor fi ridi
cate noi căsuțe din prefabricate, cu aju
torul cărora capacitatea de cazare va 
crește cu 500 de locuri. La hotelurile 
din această stațiune se organizează, în
tre altele, încăperi speciale unde părin
ții își vor putea lăsa copiii în timp ce 
ei participă la spectacole sau excursii. 
In cadrul hotelurilor vor funcționa și 25 
de oficii pentru deservirea în cameră a 
turiștilor. Vor fi date în folosință încă 9 
terenuri de sport ; pe apă se instalează 
10 platforme plutitoare pentru plajă, iar

Răspunderea pentru zestrea 
tehnică a întreprinderilor
(Urmare din pag. I-a)
minister pentru redistribuirea lor, 
dar pînă acum nu s-a făcut încă ni
mic în această privință.

Se pare că tovarășii de la Uzina 
de produse sodice Govora se lasă 
greu convinși să renunțe la unele 
practici care nu țin seama de nor
mele riguroase ale disciplinei finan
ciare, valabile pentru toate Între
prinderile socialiste. Altfel n-ar fi 
■fost posibil ca, în anul 1964, uzina 
să achiziționeze, pentru secția de 
sodă caustică, aparate de măsură și 
control în valoare de 1,3 milioane 
de lei, pentru ca după cîteva luni să 
invoce motivul că aparatele respec
tive fuseseră solicitate în anii ante
riori. Este adevărat că a trecut mai 
mult timp de cînd cererea a fost fă
cută, dar uzina cunoștea încă mai 
de mult că aparatele nu-i mai sînt 
necesare și se putea renunța din 
vreme la comandă.

Imobilizări de fonduri de investi
ții pot apare uneori și din necorela- 
rea planului de credite pentru achi
ziționarea și montarea utilajelor cu 
graficul privind eșalonarea execuției 
lucrărilor de construcții propriu- 
zise. Un asemenea caz s-a ivit la 
Centrala de termoficare Pitești, 
unde lucrările de construcții s-au 
executat în anul 1963, iar utilajele 
au fost procurate în 1964 și 1965. La 
C.I.L. Pitești, lucrurile s-au petrecut 
invers : instalațiile pentru grupul de 
uscătorie au fost aduse cu mai bine 
de o jumătate de an înaintea înce
perii montajului lor. Pe lîngă fap
tul că utilajele au stat nefolosite o 
r -urnită perioadă, n-au putut fi evi- 
tace anumite cheltuieli suplimentare 
pentru depozitarea și conservarea 
lor.

O analiză făcută de sucursala 
băncii reliefează necesitatea închi
derii ferme a acelor canale pe care

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale CHIVU STOICA,
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București
Acum, cînd Excelența Voastră a fost investită cu cea mai înaltă func

ție în Republica Populară Romînă, sînt deosebit de fericit să vă pot 
adresa sincerele mele felicitări și călduroasele mele urări pentru feri
cirea dv. personală și pentru viitorul fericit al poporului romîn.

JOSEF KLAUS 
cancelar federal îndeplinind funcția 

de președinte federal al Republicii Austria

Comisia electorală centrală a a- 
doptat hotărîri, potrivit legii nr. 
9/1952, în legătură cu alegerea unor 
deputați în circumscripțiile electo
rale vacante nr. 1 Grivița Roșie din 
orașul București și nr. 22 Răcari din 
regiunea București.

pe lacul Siutghiol amatorii de sporturi 
nautice vor avea la dispoziție hidro
biciclete, șalupe rapide și schiuri de 
apă. Două vaporașe, „Luceafărul" și 
„Steluța”, pe bordul cărora se amena
jează baruri, vor face plimbări de agre
ment pe acest lac. La Eforie Nord se 
lucrează în prezent la extinderea băilor 
reci : se vor putea trata la lacul Techir- 
ghiol încă 500 de persoane în acelaș 
timp.

Și căile rutiere ale litoralului se îm
bunătățesc. Incepînd din acest an, vizi
tatorii vor putea ajunge la Mamaia, Efo
rie, Mangalia etc fără a mai trece prin 
Constanța: șosele asfaltate, alcătuind o 
linie de centură, vor tăia drum drept de 
la intrarea în oraș pînă în stațiuni. La 
Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol și 
Mangalia se modernizează, de asemenea,

unele întreprinderi din regiune mai 
lasă să se piardă anumite fonduri 
bănești. Bunăoară, din cauză că ter
menele de procurare a unor utilaje 
nu sînt corelate precis cu graficele 
de executare a lucrărilor de con
strucții, apar împrumuturi restante 
pentru care întreprinderile respec
tive plătesc dobînzi penalizatoare. 
Anul trecut, întreprinderea regională 
de electricitate Argeș, întreprinderea 
„Textila", Trustul de extracție Pi
tești ș.a. au plătit penalizări de acest 
fel în valoare de peste 670 000 de lei.

Este deosebit de îmbucurător fap
tul că majoritatea fabricilor și uzi
nelor noastre livrează întreprinderi
lor din regiune mașini și utilaje cu 
performanțe tehnice tot mai înalte. 
Judecind calitatea unor utilaje în lu
mina cerințelor actuale, se pare că 
mai sînt însă și unele întreprinderi 
care țin mai puțin la presti
giul „mărcii fabricii" respecti
ve. întreprinderea mecanică Roman, 
I.R.U.M. Sibiu și Reghin au livrat 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Pitești cîteva mașini care 
aveau defecțiuni de proiectare și de 
execuție.

Evident, situația putea fi evitată 
dacă conducerea combinatului dove
dea exigența cuvenită față de calita
tea instalațiilor livrate de furnizori, 
în această privință, considerăm că 
bine a procedat conducerea Uzinei 
de aluminiu din Slatina, care a re
fuzat uzinelor „Progresul“-Brăila 
unele produse cu defecte de calitate 
— 10 bare catodice, 12 dispozitive 
pentru anozi etc.

Ce trebuie făcut pentru a se evi
ta imobilizări de fonduri, cheltuite 
pentru utilaje care rămîn nefolo
site ? încă de la întocmirea proiectu
lui de ansamblu al noilor obiective, 
este necesar să fie respectate întoc
mai instrucțiunile privind precizarea

Miting de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE

AGRESIUNEA S. I). A. IN VIETNAMLa Casa Scriitorilor din Capitală 
a avut loc un miting în cadrul că
ruia numeroși scriitori — alături de 
întreaga opinie publică din țara noa
stră — au protestat împotriva acțiu
nilor agresive ale S.U.A. în Vietnam.

Au luat cuvîntul Demostene Bo-
tez, președintele Uniunii Scriitorilor, 
Titus Popovici, Pop Simion, Al. I. 
Ghilia, Eugen Barbu, redactor-șef 
al revistei „Luceafărul". Nichita 
Stănescu și Dan Deșliu. Vorbitorii 
au condamnat repetatele acte de 
război ale aviației și marinei mili
tare americane împotriva R. D. Viet
nam, subliniind că politica de imix
tiune a S.U.A. în Vietnam, repre
zintă o serioasă amenințare a păcii 
în Asia de sud-est și în întreaga 
lume. S-a subliniat, de asemenea, 
îngrijorarea pe care o trezește pre
tutindeni utilizarea gazelor toxice și

străzi și bulevarde pe o suprafață de 
60 000 mp.

Pentru o mai bună deservire a cum
părătorilor, refeaua comercială a litora
lului se va dezvolta simțitor. In acest an 
vor funcționa aici aproape 900 de uni
tăți, între care noile complexe comercia
le de la Eforie Sud (acesta va deservi 
circa 10 000 de cumpărători zilnic) și 
Mangalia, noi magazine la Constanta, 
unități de alimentație publică, noi sau 
reprofilate, în mai toate stațiunile, 
chioșcuri de fructe, de răcoritoare, de 
obiecte de artizanat. Concomitent, se ex- 
find și formele rapide de deservire : 
plata direct la vinzător, expozițiile cu 
vinzare etc.

Litoralului i se pregătește și o bogată 
haină florală. In cele două sere de pe 
litoral — Constanfa și Eforie Sud — s-au 
produs peste două milioane de flori, iar 
în pepiniere s-au asigurat peste 100 000 
de butași. Pe malul lacului Tăbăcăriei 
din Constanța, pe circa 3 ha, se amena
jează un parc. Pe țărmul portului mari
tim se plantează tuia și trandafiri, iar la 
Mangalia, Eforie Sud, Eforie Nord, mar
ginea falezelor va fi străjuită de gar
duri vii.

Pînă la deschiderea sezonului mai este 
timp. Aceasta nu înseamnă însă că unele 
lucrări pot fi tărăgănate, lată cîteva 
exemple. In stațiunile Eforie Nord, Eforie 
Sud, Techirghiol este necesară împros
pătarea mobilierului vilelor. Fondurile au 
fost aprobate cam tîrziu, abia la 28 mar
tie, și, în loc să se grăbească, Sfatul popu
lar al orașului Constanța nu întreprinsese 
pînă zilele trecute nimic pentru executa
rea comenzilor de către unitățile furnizoa
re. Și altceva. Anul acesta pe traseele 
turistice din Dobrogea a fost aprobată 
construirea unor noi unități de alimen
tație publică. Pentru restaurantele din Hîr- 
șova, Adamclisi și punctul Horia 
U.R.C.C.-Dobrogea a trimis documenta
ția tehnică la Centrocoop încă din luna 
decembrie. Dar de-abia la 29 marfie s-a 
comunicat că proiectele trebuie revăzute. 
Cu o asemenea „operativitate” este greu 
de presupus că obiectivele de mai sus 
vor fi terminate în timp util.

Vasile MIHAI
coresp. „Scînteii"

listei utilajelor destinate liniei teh
nologice, precum și caracteristicile 
de detaliu. în cazul schimbării justi
ficate de soluții în faza elaborării 
unor proiecte de execuție, institutele 
de proiectări trebuie să comunice 
operativ beneficiarilor modificările 
aduse, spre a se preîntîmpina rea
lizarea anumitor utilaje care să nu 
corespundă întrutotul cerințelor 
producției.

Sucursala noastră se va strădui să 
acorde întreprinderilor din regiune 
un sprijin mai substanțial în folosi
rea cu eficiență sporită a fondurilor 
de investiții pentru înzestrarea aces
tora cu tehnica modernă. Vom ur
mări, totodată, mai sistematic asigu
rarea unei corelări cît mai judicioa
se a planului de credite pentru pro
curarea de mașini și utilaje cu gra
ficele de execuție a lucrărilor de 
construcții-montaje, în vederea in
trării în funcțiune la termen și chiar 
mai devreme a noilor obiective in
dustriale din regiunea noastră.

Actualitatea pe scurt
U Echipele campioane de volei ale țarii noastre, Rapid București 

(masculin) și Dinamo București (feminin), susțin astăzi primele 
întîlniri din cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni".

în sala Floreasca din Capitală, de la ora 19, Rapid București în- 
tîlnește pe S. K. Leipzig (R. D. Germană).

Voleibalistele de la Dinamo joacă la Berlin cu campioana R. D. 
Germane, Dynamo Berlin.

I Astă-seară, pe stadionul „San Siro' din Milano, reprezentativa 
“ de fotbal a țării noastre susține o partidă amicală în compania 

cunoscutei formații A. C. Milano, lidera campionatului italian.
HB Stadionul Dinamo din Capitală găzduiește astăzi, de la ora 
" 16,30, întîlnirea internațională de fotbal dintre reprezentativa 

de tineret a R. P. Romîne și formația iugoslavă Voivodina Novisad.

NOTE

O dată cu sosirea primăverii, 
canotorii timișoreni au început 
pregătirile in aer liber. In fo
tografie : la un antrenament pe 

canalul Bega

a celorlalte mijloace de distrugere 
folosite de S.U.A. împotriva patrio- 
ților sud-vietnamezi. Aceste acțiuni, 
stigmatizate de întreaga omenire, 
constituie grave încălcări ale nor
melor dreptului internațional și ale 
Cartei O.N.U.

Dînd glas indignării scriitorilor 
din toate generațiile din țara noa
stră, vorbitorii au cerut respectarea 
cu strictețe a acordurilor de la Ge
neva din 1954.

împreună cu toți oamenii cinstiți 
din lumea întreagă, scriitorii romîni 
au cerut să se pună capăt de urgen
ță agresiunii americane, să fie res
pectat dreptul poporului vietnamez 
de a fi stăpîn în țara sa. Totodată, 
vorbitorii și-au exprimat solidarita
tea cu eroicul popor vietnamez, a- 
cordul deplin cu lupta sa dreaptă.

(Agerpres)

Informații
Marți la amiază, noul ambasador 

al Austriei în R. P. Romînă, dr. Jo
hann Manz, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei. 
Au fost de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Mi
nisterului Forțelor Armate și ai Sfa
tului popular al Capitalei.

*
Marți dimineața a părăsit Capi

tala o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Romînia, con
dusă de Vasile Vlad, membru al 
Consiliului U.A.S.R., care va parti
cipa la Congresul Uniunii Naționale 
a Studenților din Franța ce are loc 
între 13—20 aprilie la Bordeaux.

■#
Marți dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Ghana, o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Muncitor, condusă de Ștefan Andrei, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M., 
pentru a participa la Sesiunea Co
mitetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
care va avea loc la Accra între 
15—19 aprilie. (Agerpres)

Sesiune științifică
Marți dimineață au început în 

Capitală lucrările sesiunii științifice 
a Institutului de igienă și protecția 
muncii. Participă academicieni, pro
fesori, cercetători din institute de 
specialitate, cadre medicale și ingi
neri din rețeaua Inspecției de stat 
pentru igienă și protecția muncii.

Raportul privind activitatea de 
cercetare a institutului pe anul 1964 
a fost prezentat de prof. dr. Gheor- 
ghe Cadariu, directorul institutului. 
Sesiunea, continuă.

Noutăți 
din transporturile 
pe calea ferata

Noi instalații de centralizare elec- 
trodinamică au intrat recent în func
țiune în stațiile C.F.R. Buzău, Ovi- 
diu, Dunărea și halta Borcea. Pînă 
la sfîrșitul acestui an vor mai intra 
în funcțiune instalații de centraliza
re electrodinamică în stațiile Azuga, 
Bușteni, Sinaia, Valea Largă, Co
marnic, Gura Beliei, Cîmpina, PIo- 
iești-Triaj, Brăila și centralizarea 
dispecer Feteștl-Cernavoda.

★

La Depoul C.F.R. București-Triaj 
sînt în curs de execuție lucrări de 
renovare și modernizare pentru 
crearea condițiilor de exploatare a 
250 locomotive Diesel-electrice. Noua 
hală se află în stadiu de finisaj ; 
alte hale au fost reamenajate. In a- 
celași timp s-au montat poduri ru
lante pentru ridicarea pieselor grele, 
a fost construită o centrală termică.

Progres evident 
sint mai mari

Pentru sportul luptelor, anul 1965 
este bogat în întreceri internaționale. 
Pe primul plan se situează campio
natele mondiale oare vor avea loc 
în luna iunie. Programul de pregă
tire a sportivilor noștri în vederea 
participării la aceste importante com
petiții internaționale a cuprins și în
tîlnirea echipelor de lupte libere (se-

„Război
impotriva 

intre gului 
popor"

Sub titlul „Vietnamul și urmările sale", 
revista vest-germană „DER STERN" pu
blică un articol al cunoscutului comen
tator Sebastian Hallner.

„Pînă în toamna lui 1963 sau 
chiar pînă la începutul anului acesta 
— scrie autorul — situația din Viet
namul de sud putea fi caracterizată, 
fără să încălcăm adevărul, drept un 
război civil. Acum, aceasta nu mai este 
posibil. Dacă vrem să caracterizăm as
tăzi lucrurile, așa cum se prezintă ele 
în realitate, trebuie să vorbim despre 
un război al S.U.A. împotriva întregului 
Vietnam — în care americanii mai 
recurg, pentru moment, la serviciile unor 
armate auxiliare din sudul țării.

Ngo Dinh Diem, dictatorul sud- 
vietnamez, răsturnat și ucis în toam
na anului 1963 — mai reprezenta un 
guvern sud-vietnamez închegat. Desi
gur, nu un guvern democrat; el re
prezenta o minoritate și guverna cu 
metode polițienești brutale. Dar el gu
verna. Statul său sud-vietnamez — 
indiferent dacă Diem era disprețuit 
sau admirat — era întrucîtva o reali
tate.

De atunci a devenit tot mai greu 
să descoperim, chiar cu ajutorul unei 
lupe, un adevărat stat sud-vietnamez 
și un adevărat guvern sud-vietnamez. 
Fapt este că cea mai mare parte a 
Vietnamului de sud nu mai e guver
nată de Saigon, ci de Vietcong. Gu
vernele de scurtă durată de la Saigon 
nu mai dețin aproape nimic în mîinile 
lor, în afara capitalei și unor unități 
care se schimbă mereu, ale armatei. 
Și nici unul din aceste guverne, chiar 
dacă ar încerca să manifeste o umbră 
de independență față de americani, 
nu se poate menține.

De la începutul acestui an. s-au 
mai adăugat două elemente : In pri
mul rînd, americanii au preluat răz
boiul în regie proprie. în al doilea 
rînd, l-au extins asupra întregului Viet
nam. Ei nu mai joacă rolul de „con
silieri" militari ai unei armate și ai 
unui guvern nominal sud-vietnamez 
care se află în război. Ei înșiși duc 
războiul. Și, în acest război, ei nu 
mai fac nici o distincție între Vietna
mul de sud și Vietnamul de nord : ei 
tratează ambele țări ca pe un teritoriu 
dușman.

De ce procedează ei în acest fel 
este unanim cunoscut : în cursul anu
lui 1964 s-a dovedit că, pentru partea 
americană, războiul civil din Vietna
mul de sud s-a soldat cu un eșec. Iar 
între alternativa — retragere sau ex
tinderea războiului — americanii au 
ales extinderea războiului.

Este o hotărîre îndoielnică sau chiar 
fatală. Este foarte îndoielnic dacă 
S.U.A. pot preîntîmpina o înfrîngere 
militară la fața locului. Mai mult încă, 
această înfrîngere va fi acum pentru 
S.U.A. mai directă, mai grea și mai 
rușinoasă decît înainte. Totodată, de 
pe acum se manifestă un număr de 
consecințe ale hotărîrii americane, toa
te dezavantajoase pentru S.U.A. și pri
mejdioase pentru pacea mondială.

In primul rînd : în ochii opiniei pu
blice și, în special, în ochii neutrilor, 
S.U.A. nu au dreptatea de partea lor ; 
ele au pierdut, de asemenea, din în
crederea și simpatia pe care o nutreau 
față de America propriii lor aliați :

dar posibilitățile

niori și tineret) cu reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene, desfășurată sîmbă- 
tă și duminică in sala Dinamo din 
Capitală. După cum se știe, selec
ționata de seniori a cedat la un scor 
strîns (3—4), iar cea de tineret a 
fost învinsă cu 4,5—2,5. Ținînd cont 
că formația R.S.S. Ucrainene este 
foarte puternică (a cîștigat de patru 

atît datorită extinderii războiului, a 
cărei argumentare nu este convingă
toare, cît și datorită noilor metode de 
ducere a lui — bombardarea unor re
giuni, napalm, gaze. Astfel, lupta nu 
se duce împotriva unor «rebeli», ci 
împotriva unui popor.

In al doilea rînd: americanii au 
apropiat tocmai ceea ce au vrut să 
evite, și anume reunificarea Vietna
mului sub semnul comunist. Pînă acum 
Vietcongul a fost o mișcare sud-viet- 
nameză. Actualele lovituri americane, 
care nu fac nici o distincție între Viet
namul de sud și Vietnamul de nord, vor 
suda Frontul de eliberare din întregul 
Vietnam, condus de comuniști. Ceea ce 
este tratat ca o unitate, devine o uni
tate".

„Baza păcii mondiale este din nou 
zdruncinată — constată în continuare 
autorul. Și a reînviat din nou primej
dia unui război mondial.

Chiar astăzi se pot remarca două 
tendințe, deși ele abia încep să se 
manifeste: o tendință de îndepărtare 
de S.U.A. în rîndurile tuturor acelora 
care nu vor să fie atrași în vîrtejul 
războiului dus de americani în Viet
nam și mai întrezăresc o șansă ca ele 
să se retragă la timp ; și un nou izo
laționism american ca o reacție la eșe
cul din Vietnam. Pentru R. F. Ger
mană, care a mizat în întregime pe 
S.U.A., ambele tendințe pot deveni 
fatale".

Rolul
Angliei
Sub titlul „Anglia și Vietnamul", revis

ta „NOVOE VREMEA" publics un articol 
semnat de Koni Zilliacus, membru al Ca
merei Comunelor, în care se spune, prin
tre altele;

„In Anglia crește indignarea față de 
războiul barbar pe care îl duc Statele 
Unite în Vietnam. Opinia publică din 
țară respinge argumentele fățarnice și 
false formulate de Washington în a- 
părarea sa. Ea nu poate, de pildă, să 
fie de acord cu afirmațiile americane, 
conform cărora răscoala populară îm
potriva ocupanților americani și a sîn- 
geroaselor regimuri-marionete susținute 
de aceștia nu reprezintă altceva decît 
o „agresiune" a Vietnamului de nord. 
Asigurările că Statele Unite „apără li
bertatea și independența" în Vietna
mul de sud pot fi puse pe același 
calapod cu declarațiile scandaloase ale 
lui Mussolini în ajunul agresiunii în 
Etiopia.

Guvernul laburist consideră, a decla
rat unul din membrii fracțiunii laburiste 
din Camera Comunelor, că, susținînd în 
mod public războiul din Vietnam, poate 
în același timp prin tratative secrete să 
determine Washingtonul să treacă la 
instaurarea păcii. Dar, după spusele 
aceluiași deputat, aceasta ar fi în cel 
mai bun caz o eroare lamentabilă, iar 
în cel mai rău caz un amestec dez
gustător de cinism moral și lașitate po
litică.

Lui Harold Wilson i se amintește 
tot mai des de întrebarea pe care el 
a pus-o la 5 martie anul trecut pri
mului ministru de atunci, Douglas 
Home. „Nu poate oare el (Home), — 
întreba în acea zi Harold Wilson, — 
să facă, asemenea altor membri ai 
Camerei Comunelor, printre care am 
fost și eu, o declarație clară care să 
condamne acele elemente de la Wa
shington care, în căutarea de căi pen
tru îmbunătățirea situației din Vietna
mul de sud, propun să se efectueze 
o agresiune împotriva Vietnamului de 
nord ?"

Trei luni mai tîrziu, la 30 iunie 

Gimnastică

Rezultate din prima 
etapă a campionatului 
republican

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Luni 
și marți s-a desfășurat la Cluj, în 
fața unui mare număr de specta
tori, prima etapă a campionatului 
R.P.R. de gimnastică pe echipe. Au 
participat 16 formații feminine și 10 
masculine. Locul I a fost ocupat 
la fete de Știința București cu 
179,25 puncte, urmată de Dinamo 
București 1 cu 176,15 p. și selecțio
nata Cluj cu 167,95 puncte ; la mas
culin pe locurile I și II se află e- 
chipele Dinamo și Steaua București 
cu același număr de puncte — 
271,925 — iar pe locul III reprezen
tativa Banat cu 254,475 puncte.

ori titlul de campioană a Uniunii 
Sovietice) — rezultatul obținut de 
prima noastră selecționată poate fi 
apreciat ca mulțumitor, mai ales că 
în întîlnirile anterioare luptătorii noș
tri erau învinși la scoruri categorice.

Față de timpul, relativ scurt de 
cînd se practică la noi, s-au realizat 
progrese însemnate la luptele libere. 
Totuși, sportivii noștri au posibilități 
mult mai mari. Antrenorul emerit 
Ion Corneanu spunea : „Luptătorii 
noștri și-au îmbunătățit pregătirea 
tehnică, folosesc mai mult procedeele 
specifice. Tineri ca Cristea, Poale- 
lungi, Focaru se comportă din ce în 
ce mai bine. Cristea, spre exemplu, 
a obținut o frumoasă victorie în fața 

1964, Wilson s-a adresat din nou lui 
Douglas Home cu o întrebare asemă
nătoare : „Poate el (Home) să declare 
foarte limpede, după cum l-am rugat 
încă în martie, că noi nu vom susți
ne extinderea războiului în Vietnamul 
de nord î“

In țară și în parlament se intensi
fică cererea ca Harold. Wilson însuși 
să facă acum ceea ce el cerea de la 
Douglas Home anul trecut. O mărtu
rie în acest sens o constituie și re
zoluția supusă în mod oficial dezba
terii din Camera Comunelor de 51 de 
membri ai parlamentului. (In prezent 
sub această rezoluție figurează sem
năturile a 101 laburiști, membri ai 
Camerei Comunelor). In această rezo
luție se arată că „este extrem de 
necesar ca în interesele păcii în în
treaga lume guvernul Majestății Sale 
să declare în mod public și fără echi
voc că, deși el dorește sincer să păs
treze alianța cu Statele Unite, nu 
poate acorda ajutor Statelor Unite în 
acest război, că politica Angliei în 
această regiune se bazează în conti
nuare pe acordurile de la Geneva din 
1954".

O rezoluție asemănătoare a fost su
pusă de fracțiunea liberală din Came
ra Comunelor, fiind susținută de zia
rul „Guardian" și de „Daily Mirror" 
și „Sun", ziare care apar într-un tiraj 
mare. Aceeași poziție o adoptă și in
fluentul ziar duminical conservator 
„Observer". Același lucru este cerut cu 
hotărîre de către cea mai numeroasă 
uniune sindicală engleză, sindicatul 
muncitorilor din transporturi și ne
calificați, a cărui fost secretar, Cou
sins, intră în prezent în componența 
cabinetului laburist ca ministru al teh
nicii. Aceeași poziție o are și sindica
tul muncitorilor de la căile ferate și, 
de asemenea, o serie de organizații 
sindicale mai puțin importante".

Arătînd că opiniei publice din Europa 
îi devine tot mai clar că în politica 
Washingtonului prevalează din ce în ce 
mai mult cercurile militariste cele mai 
agresive, autorul scrie în continuare : 
„în aceste condiții este necesar ca 
Anglia să sprijine deplin pe acei oa
meni din guvernul Statelor Unite, din 
Senatul amerioan și din Camera re
prezentanților, și, în general, pe toți 
cei din țară, care luptă cu curaj pen
tru pace în Vietnam. După cum con
siderăm noi, laburiștii de stînga — și 
acest punct de vedere capătă cu fie
care zi un sprijin tot mai mare în țară 
și în parlament — acest lucru poate 
fi realizat doar prin refuzul public 
al Angliei de a susține războiul ame
rican din Vietnam.

Concomitent, după părerea laburiș
tilor de stînga. Statelor Unite trebuie 
să le dăm să înțeleagă, pe cale parti
culară, că pot conta pe ajutorul An
gliei în conformitate cu obligațiile a- 
cesteia în cadrul N.A.T.O., C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O. doar în cazul unei „a- 
gresiuni neprovocate". în ceea ce pri
vește războiul din Vietnam, noi îl con
siderăm nu numai o provocare care 
amenință cauza păcii, ci și o acțiune 
agresivă care contravine acordurilor de 
la Geneva, Cartei O.N.U. și anga
jamentelor Statelor Unite de a nu fo
losi forța. Trebuie, de asemenea, să 
se aducă la cunoștința Statelor Unite 
că, dacă pacea în Vietnam nu va fi 
asigurată într-un viitor apropiat, vom 
fi nevoiți să declarăm că acțiunile 
provocatoare și agresive ale Statelor 
Unite au redus la zero angajamentele 
noastre din N.A.T.O. și din alte tra
tate și că din această cauză noi ne 
vom retrage trupele din forțele ar
mate ale acestor organizații și, de ase
menea, vom interzice Statelor Unite 
să folosească bazele de pe teritoriul 
Marii Britanii.

Aceasta este o politică dură. Dar 
ea poate deveni un nou și foarte im
portant factor care va înclina balanța 
în favoarea celor care tind spre pace 
și luptă împotriva alunecării spre un 
război nuclear global".

DE PESTE HOTARE
ȘAH. — După consumarea a 4 

ture. în campionatul european fe
roviar de la Kecskemet conduce e- 
chipa U R S S cu 21,5 puncte, ur
mată de R P. Bulgaria — 19,5 p., 
R S Cehoslovacă 19 p., R. P. Romî
nă 17,5 p.. R. P Ungară 15,5 p„ Aus
tria 14 p In turul 4 șahiștii romîni 
au pierdut cu 0.5—1,5 meciurile cu 
U.R.S.S și R P Bulgaria și au cîș- 
ttgat cu 2—0 la Luxemburg. In turul 
trei echipa R P Romîne a cîștigat 
cu 1,5—0,5 la R D Germană. Me
ciul cu Austria din turul doi s-a 
terminat la egalitate : 1—1.

★

FOTBAL.— Incepînd de mîine. timp 
de 10 zile în R F Germană se va 
desfășura cea de-a XVIII-a ediție a 
turneului de fotbal U E.F.A., la care 
participă reprezentativele de juniori 
a 23 de țări, printre care și R. P- 
Romînă Reprezentativa de juniori 
a tării noastre va susține primul 
meci la 15 aprilie la Karlsruhe, în 
nocturnă, cu echipa R P Ungare, 
iar la 19 aprilie va juca la Pirma
sens cu formația Suediei.

lui A. Grunin, luptător cu renume 
mondial. Trebuie însă dinamizată 
mai mult lupta și, în special, execu
tarea contraprocedeelor (Boia, Gean
tă). La unii luptători (Tăpălagă, 
Stîngu, Chirilă, Balogh) se mai ma
nifestă încă o teamă nejustificată de 
a acționa, deși cunosc bine procedee 
tehnice eficace, pe care în concursuri 
mai ușoare, le execută cu succes".

In concluzie, este nevoie de mai 
multă încredere în forțele proprii, de 
a aplica cele învățate la antrenament 
în asemenea confruntări cu adver
sari puternici Turneul internațional 
programat la București, între 23—25 
aprilie, oferă luptătorilor noștri un 
foarte bun prilej în acest sens.
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Opinia publică mondială 
condamnă agresiunea S. U. A. în Vietnam

Congo O NOUĂ „OPERAȚIE

STANLEYVILLE" ?

Teritoriul R.D. Vietnam din nou bombardat
HANOI 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., la 13 a- 
prilie avioane americane și sud-viet- 
nameze au pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam și au bombardat 
insulele Con Co și Hon Mat, precum 
și regiuni populate situate de-a lun
gul unor șosele din provinciile 
Nghe An și Quang Binh. Artileria 
antiaeriană a Armatei Populare a 

Puternice proteste
• La Londra a fost dată publici

tății declarația prof. John Bernal, 
președintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, cu pri
vire la politica agresivă a S.U.A. în 
Vietnam. „Statele Unite, se subli
niază în declarație, trebuie să în
ceteze imediat bombardarea Repu
blicii Democrate Vietnam. în ceea 
ce privește viitorul Vietnamului de 
sud, această problemă nu poate fi 
rezolvată decît de poporul sud-viet- 
namez“. în legătură cu faptul că 
S.U.A. nu vor să recunoască existen
ta Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, în declarația 
lui John Bernal se subliniază că 
„fără participarea la tratative a Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, care controlează pa
tru cincimi din teritoriul sud-viet- 
r.amez — pe care locuiește peste 50 
la sută din populația Vietnamului 
de sud — nu poate exista nici o 
speranță pentru reglementarea si
tuației".

• La Tokio a avut loc un miting 
de protest împotriva agresiunii ame
ricane în Vietnam organizat de 
Partidul socialist din Japonia. Par- 
ticipanții la miting au adresat pre
ședintelui S.U.A., Lyndon Johnson, o 
scrisoare de protest, cerînd înceta
rea acțiunilor agresive ale Statelor 
Unite și evacuarea tuturor trupelor 
americane din Vietnam.

• Prezidiul Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a dat publicității un pro
test împotriva crimelor săvîrșite de 
trupele americane în Indochina și a 
condamnat agresiunea împotriva 
poporului vietnamez, cerînd imedia
ta ei încetare. Un apel adresat 
oamenilor de știință și militanților 
pe tărîm obștesc din S.U.A. îi

In numeroase țâri se desfășoară puternice manifestații de protest împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam. Iatâ citeva aspecte 
ale acestei impunătoare mișcări : 30 000 de oameni au demonstrat zilele trecute pe străzile orașului Bruxelles, cerînd încetarea agre
siunii (fotografia din stingă) ; la Londra o tinără împarte manifeste prin care populația este chemată să participe la un miting de protest împo
triva acestui război odios (fotografia din mijloc) ; un marș de condamnare a intervenției americane organizat de locuitorii orașului Frankfurt 

pe Main — R.F.G. (fotografia din dreapta)

Răspunsul R. P. Chineze 
la o notă 
a guvernului britanic

PEKIN 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a adresat la 12 aprilie gu
vernului britanic o notă de răspuns, 
în legătură cu propunerea însărci
natului cu afaceri britanic la Pekin 
ca un reprezentant special al guver
nului britanic să discute cu guver
nul R. P. Chineze problemele Viet
namului și Indochinei.

Nota informează guvernul brita
nic că în condițiile actuale este ne
indicat ca un reprezentant special 
al guvernului britanic să stabilească 
contacte cu guvernul chinez în pro
blemele Vietnamului și Indochinei.

Avioane americane in spațiul 
aerian al R. P. Chineze

PEKIN 13 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, la 13 a- 
prilie un avion militar american a 
pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, deasupra regiunii insulei 
Iunsin, din largul provinciei Guan- 
dun. în aceeași zi, un alt avion mi
litar american a pătruns în spațiul 
aerian al aceleiași regiuni.

R. D. Vietnam a doborît 3 avioane 
cu reacție și a avariat numeroase 
altele.

Colonelul Ha Van Lau, șeful mi
siunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze, a transmis Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control un protest împotriva acestui 
nou atac.

in întreaga lume
cheamă să se pronunțe și mai 
hotărît împotriva intervenției Sta
telor Unite în Indochina.

• Săptămînalul englez „Voice", 
editat de un număr de sindicate din 
Anglia, a publicat în primul său nu
măr din aprilie un articol în care 
cere încetarea imediată a războiului 
din Vietnam. Criticînd sprijinul pe 
care guvernul englez îl acordă po
liticii americane în Vietnam, revista 
scrie : „Cheltuind banii pentru între
ținerea bazelor militare pe teritorii
le altor state, ale căror popoare nu 
le doresc, ducem la faliment econo
mia engleză, amenințăm pe munci
torii noștri să rămînă fără lucru și 
fără mijloace de existență, ...sortim 
eșecului programul nostru de con
struire de locuințe și asigurări so
ciale".

• „Mișcarea femeilor din Olanda" 
a dat publicității o declarație în 
care cheamă pe reprezentantul olan
dez la Organizația Națiunilor Unite 
să întreprindă demersuri pe lîngă 
guvernul american pentru încetarea 
imediată a folosirii gazelor toxice și 
napalmului în Vietnamul de sud, 
evacuarea trupelor americane din 
această țară și pentru ca S.U.A. să 
se abțină de la acțiuni agresive îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam.

• La Universitatea din Buenos 
Aires a avut ioc un miting de pro
test împotriva intervenției S.U.A. în 
Vietnam. Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul Enrique Stein, delegat al stu
denților pe lîngă Consiliul superior 
universitar, care a condamnat 
atacurile S.U.A. împotriva Vietna
mului de nord și amestecul ameri
can în treburile interne ale Vietna
mului.

TOKIO. în insula Okinawa a în
ceput un marș în sprijinul cererilor 
privind realipirea acestui teritoriu la 
Japonia. Marșul, care reunește peste 
50 de organizații din această insulă, 
se va încheia la 28 aprilie, cînd se 
va sărbători „Ziua Okinawei".

PEKIN. Delegația cooperativei a- 
gricole de producție „Prietenia ro- 
mîno-chineză“ din comuna Muntenii 
Buzău, regiunea București, care face 
o vizită în R. P. Chineză, la invita
ția Comitetului orășenesc Pekin al 
P. C. Chinez, a făcut o vizită prie
tenească comunei populare „Priete
nia chino-romînă“ de lingă Pekin. Cu 
acest prilej a avut loc un miting.

ATENA. La 12 aprilie, academi
cianul Gh. Mihoc, rector al Universi
tății din București, și Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., au 
făcut o vizită conducerii Comisiei na
ționale a Greciei pentru U.N.E.S.C.O. 
în aceeași zi, acad. Mihoc a donat, 
în numele bibliotecii centrale a Uni
versității din București, o serie de 
cărți bibliotecii Universității din A- 
tena. Rectorul Universității ateniene, 
C. Papaioanu, a mulțumit pentru da
rul primit.

PARIS. între 31 martie—9 aprilie 
a.c. a avut loc la Paris, la sediul 
U.N.E.S.C.O., a treia sesiune a Comi

Acțiuni a!e patrioțiior 
sud-vietnamezi

SAIGON 13 (Agerpres). — Forțele 
patriotice au lansat marți dimineața 
un puternic atac împotriva pozițiilor 
trupelor guvernamentale și america
ne din provincia nordică a Vietna
mului de sud. Patrioții au supus fo
cului de artilerie trei obiective im
portante ale orașului Quang-Tri, ca
pitala provinciei cu același nume. 
Primul obiectiv a fost comandamen
tul forțelor americane. Un alt obiec
tiv a fost cantonamentul batalionu
lui de artilerie al armatei sud-viet- 
nameze și, în sfîrșit, al treilea, cen
trul administrativ din districtul Hai 
Lang.

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres), — Intre 8 și 
10 aprilie s-au desfășurat la Hanoi 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam.

La sesiune au participat președin
tele Ho Și Min, precum și alți con
ducători de partid și de stat.

Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat un 
raport cu privire la „noua situație 
creată de agresorii americani și sar
cinile poporului vietnamez pentru 
înfrîngerea lor".

Vorbind despre căile de rezolvare 
a problemei vietnameze, Fam Van 
Dong a subliniat necesitatea respec
tării cu strictețe a acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam și a aplicării corecte a princi
palelor prevederi ale acestor acor
duri.

El a declarat că guvernul S.U.A. 
trebuie să-și retragă trupele din 
Vietnamul de sud, să pună capăt a- 
gresiunii împotriva Vietnamului de 
sud și atentatelor asupra teritoriului 
și suveranității R. D. Vietnam.

Problemele Vietnamului de sud, a 
subliniat Fam Van Dong, trebuie re
zolvate de însăși populația sud-viet- 
nameză, pe baza programului Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud, iar unificarea pașni
că a Vietnamului trebuie înfăptuită 
de poporul vietnamez fără nici un 
amestec din afară.

SCURTE ȘTIRI
tetului consultativ O.N.U. pentru a- 
plicarea științei și tehnicii în folosul 
dezvoltării. La lucrări a luat parte și 
acad. Nicolae Cernescu, membru al 
Comitetului consultativ. Comitetul 
consultativ a elaborat un raport către 
Consiliul economic și social privind 
Programul cooperării internaționale 
în aplicarea științei și tehnicii.

ALGER. Fostul conducător al 
elementelor contrarevoluționare din 
Kabylia, Hocine Ait Ahmed, și ad
junctul său, Mohamed Ben Ahmed, au 
fost condamnați la 10 aprilie de tri
bunalul revoluționar din Alger la pe
deapsa capitală. Președintele Algeriei, 
Ahmed Ben Bella, a comutat pedeapsa 
cu moartea în închisoare pe viață.

MOSCOVA. Agenția TASS relatea
ză că la 13 aprilie A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe conducătorul 
delegației guvernamentale cubane
ze, care se află la Moscova, Orlando 
Borrego Diaz, ministrul industriei za
hărului din Cuba, cu care a avut o 
convorbire referitoare la problemele 
colaborării economice dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Cuba.

DAR ES SALAAM. Guvernul Re
publicii Unite Tanzania a hotărit să 
naționalizeze alte șase firme parti

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 
Potrivit agenției Reuter, trupele gu
vernului de la Leopoldville inten
ționează să lanseze în viitorul a- 
propiat operațiuni de mare anver
gură împotriva forțelor răsculate 
din regiunile Stanleyville și Paulis. 
Colonelul Leonard Mulamba, șeful 
operațiunilor militare și civile ale 
guvernului în regiunea de nord-est 
a Congoului, a declarat că „opera
țiunile vor fi foarte dificile, deoa
rece insurgenții sînt bine organizați 
în aceste regiuni și se bucură de 
un mare sprijin din partea popu
lației". în ce privește orașul Stan
leyville, menționează agenția, deși 
el se află în întregime sub contro
lul guvernului, „viața nu și-a reluat 
cursul normal nici în proporție de 
zece la sută. Se pare că populația 
civilă, de peste 225 000 de oameni, 
se află încă sub impresia represiu-

„Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în raport, declară că orice altă re
zolvare a problemei vietnameze care 
ar contraveni acestor prevederi este 
inacceptabilă. Orice reglementare 
care ar folosi O.N.U. pentru ameste
cul în situația din Vietnam este, de 
asemenea, inacceptabilă, întrucît a- 
semenea căi contravin prin esența 
lor acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam".

Fam Van Dong a vorbit apoi des
pre sarcinile urgente care stau în 
fața țării și și-a exprimat convinge
rea fermă că victoria finală va fi ob
ținută pe baza unității poporului 
vietnamez, a sprijinului și ajutorului 
din partea lagărului socialist și a tu
turor popoarelor lumii.

Au mai fost prezentate rapoarte de 
către Ministerul Apărării Naționale, 
Comisia pentru reunificarea națio
nală de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri . și Comitetul permanent al Adu
nării Naționale a R. D. Vietnam.

Președintele Ho Și Min a rostit o 
cuvîntare.

Participanții la sesiune au adoptat 
hotărîri cu privire la acordarea de 
împuterniciri speciale Comitetului 
permanent al Adunării Naționale, 
precum și cu privire la revizuirea și 
completarea actualei legi a serviciu
lui militar obligatoriu. 

culare din Zanzibar și insula Pem
ba. în urma acestei hotărîri, numă
rul firmelor particulare din Zanzi
bar și Pemba, care au fost naționa
lizate în ultimele 10 zile, se ridică 
la 25.

BUDAPESTA. La invitația mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, Janos Peter, la 13 aprilie a 
sosit la Budapesta într-o vizită ofi
cială Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al R.S. Cehoslovace. '

PEKIN. La 13 aprilie s-a întors în 
patrie delegația Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină, 
care a vizitat Guineea, Mali, Repu
blica Africa Centrală, Republica 
Congo (Brazzaville) și Ghana. De
legația a fost condusă de Liu Nin-i, 
secretar general al Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

WASHINGTON. Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental, a so
sit luni la Washington, unde va avea 
întrevederi cu președintele S.U.A., 
Johnson, cu secretarul de stat, Dean 
Rusk, și cu ministrul apărării, Ro
bert McNamara. Discuțiile se vor re
feri la „diferite aspecte ale conjunc
turii europene în general și în R.F.G. 
în special".

nilor crîncene din august anul tre
cut și nu privește cu ochi buni pro
iectatele acțiuni guvernamentale 
împotriva insurgenților". Pentru a 
evita un eventual eșec al operațiu
nii prevăzute, conchide agenția, gu
vernul a hotărît să sporească nu
mărul mercenarilor care acționează 
în aceste regiuni.

Componența noului 
guvern olandez

HAGA 13 (Agerpres).— După 47 
de zile de criză guvernamentală, la 
13 aprilie, regina Juliana a Olandei 
a acceptat lista noului guvern pre
zidat de deputatul catolic J. Cais. 
Din componența noului guvern fac 
parte 14 miniștri, dintre care șase 
catolici, cinci socialiști și trei pro
testanți. Acesta este cel de-al 10-lea 
guvern postbelic al Olandei și cea 
de-a patra coaliție guvernamentală 
dintre socialiști și catolici cu par
ticiparea protestanților.

Printre personalitățile care fac 
parte din noul cabinet se numără : 
A. Vondeling (vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri), Joseph 
Luns (ministru al afacerilor exter
ne), Piet de Jong (ministru al apă
rării) și Jan Smallenbroek (ministru 
de interne).

întrevedere
Kim Ir Sen — Sukarno

DJAKARTA 13 (Agerpres).
După cum informează Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană, în ca
drul vizitei pe care o face în Indo
nezia, Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a avut la 13 aprilie o între
vedere cu președintele Sukarno, în 
cadrul căreia s-a făcut un schimb de 
păreri privind situația internaționa
lă actuală și probleme interesind 
cele două țări. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie.

Corespondență din Alger

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
A ÎNVĂȚĂTORILOR

la Alger se desfășoară lucrările con
ferinței infernafionale a învățătorilor, or
ganizată de Federajia infernafională a 
sindicatelor din învătămînt (F.I.S.E.), 
în colaborare cu Federația lucrătorilor 
din învă)ămînt și cultură din Algeria.

La conferința deschisă sîmbătă în 
prezenja președintelui Algeriei, Ahmed 
Ben Bella, și a altor personalități alge
riene, participă aproximativ două sufe 
de delegați din 65 de Jări ale lumii. 
La lucrări iau parte, de asemenea, re
prezentanți ai F.S.M., U.N.E.S.C.O.,
F.D.I.F. și ai alfor organizații interna
ționale. Din partea R. P. Romîne ia 
parte o delegație condusă de tova
rășa Onița Gligor, președinta Uniunii 
sindicatelor din învătămînt.

Temele care rețin atenția delegațiilor 
sînt : școlarizarea tuturor copiilor din 
țările în curs de dezvoltare și solidari
tatea internațională a învățătorilor ; 
studierea mijloacelor pentru perfecțio
narea metodelor de învățămînt și a 
școlarizării tuturor copiilor din lume.

In numele Biroului Politic al Frontu
lui Național de Eliberare, conferința a 
fost salutată de Hadj Ben Alia, pre
ședintele Adunării Naționale algeriene, 
care a arătat că Algeria acordă o im
portanță deosebită dezbaterilor confe
rinței. „Cultura, instruirea, a spus el, sînt 
pentru țara noastră o chestiune de viață 
și de moarte, deoarece, așa cum se în- 
tîmplă adeseori acolo unde nu au fost 
decîf ruine, a lupta neobosit împotriva 
analfabetismului și ignoranței, a pune 
capăt neștiinței de carte, este o dato
rie cum nu se poate mai nobilă". „în 
prezent, a spus în continuare Hadj Ben 
Alia, țara noastră a alocai o pătrime 
din buget învăfămînfului, și pot să 
spun că în special învățămîntul la ni
vel primar s-a lărgit și democratizat”.

Toți delegații care au luaf cuvîntul 
pînă acum au fost unanimi în apre
cierea că școlarizarea tuturor copiilor 
este o problemă de interes universal 
și, de aceea, atît guvernele, cit și orga
nizații internaționale, ca, de pildă,

Uragan în S. U. A.
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Crucea roșie din S.U.A. a anunțat 
că numărul victimelor provocate de 
uraganul, de o intensitate neobiș
nuită, ce a bîntuit în șase state din 
Vestul mijlociu, a depășit cifra de 
240 morți și cel puțin 5 000 de răniți. 
Se crede că alte victime continuă să 
se afle sub dărîmăturile clădirilor 
distruse de uragan. Zeci de mii de 
persoane au rămas fără locuință, iar 
pagubele materiale nici nu pot fi 
încă evaluate. Potrivit aprecierilor 
societăților de asigurări, se crede 
că ele se ridică la cîteva sute de 
milioane de dolari.

Corespondență din Londra

De ce pleacă
Wilson la Washington

Așa cum s-a întîmplat și in aju
nul recentei sale plecări la Paris, 
încărcata agendă a activității lui 
Harold Wilson a dus la o întîrziere 
a zborului său peste Atlantic. Pre
mierul britanic a fost reținut de 
dezbaterile de marți din Camera 
Comunelor în problema renunță
rii la bombardierul supersonic 
TSR-2. Opoziția conservatoare, că
reia de fapt îi revine paternitatea 
acestui costisitor proiect, se opune 
anulării lui, făcînd din acesta un 
„caz național" și prezentînd în par
lament o moțiune de cenzură, res
pinsă marți seara.

Cu o zi înainte, luni, Harold Wil-
I son a condus ședința Comitetului 

pentru problemele apărării și poli
ticii externe din cadrul cabinetului, 
la care au participat printre alții 
șeful Forreign Office-ului, Michael 
Stewart, și ministrul apărării, Denis 
Healey. Scopul a fost de a stabili 
tactica în dezbaterile de marți sea
ră din parlament și totodată de a 
face ultimele preparative în vede
rea discuțiilor pe care premierul 
britanic le va avea cu președintele 
Johnson la Washington, unde proble
ma avionului TSR-2 va figura de a- 
semenea, pe ordinea de zi. Statele U- 
nite ar dori să știe dacă Marea Bri- 
tanie s-a hotărît sau nu să comande 
avioane americane de tipul F-lll A, 
în locul anulatelor TSR-2, operațiu
ne prezentată la Londra ca fiind 
mai avantajoasă din punct de ve
dere al costului. Pînă acum nu s-a 
dat nici o asigurare, însă ziarul „Fi
nancial Times", crede că, „ofi
cialitățile de la Washington vor cere 
primului ministru o clarificare asu
pra acestui punct".

Este vorba totuși de un aspect de 
importanță secundară, tema domi
nantă a întîlnirii urmînd ă fi — după 
cum scrie presa de aci —■ cea a si
tuației din Vietnam. Deși, după 
cum arată „Daily Miror", „nimeni 
nu se așteaptă la ceva de amploa
re de pe urma acestei scurte vizi
te", se consideră totuși că. premie
rul britanic, care a acordat sprijin 
integral pentru acțiunile S.U.A., în 
Vietnam, va împărtăși interlocutoru
lui său ceva din îngrijorarea opiniei 
publice engleze și mondiale față de 
riscurile pe care le implică politica 
agresivă americană în Asia de sud- 
est.

Pe de altă parte, cei doi interlocu-

U.N.E.S.C.O., trebuie să se preocupe 
permanent de rezolvarea ei, să stu
dieze și să găsească soluțiile cele mai 
adecvate pentru ca învățătura să de
vină un bun al tuturor, să fie lichidată, 
în țările de curînd eliberate, situația 
grea moștenită de la colonialism în ma
terie de învățămînt, să se găsească și 
să se aplice toate mijloacele și meto
dele pentru ridicarea nivelului cultural 
al maselor largi populare.

în ședința de duminică după-amiază, 
reprezentanții Algeriei, Cubei și Repu
blicii Mali au prezentat un proiect de 
rezoluție care condamnă cu indignare 
agresiunea americană din Vietnam, 
sprijină popoarele din Asia, Africa și 
America Latină care luptă pentru liber
tate și adresează tuturor oamenilor de 
bună credință din lume și în mod deo
sebit oamenilor de știință și cultură, 
lucrătorilor de pretutindeni din dome
niul învățămîntului, un apel la luptă 
pentru înlăturarea tuturor 
ridicate în calea culturii, 
și libertate.

Proiectul de rezoluție a 
prin aclamații unanime.

obstacolelor 
pentru pace

fost aprobat

Const. BENGA

Sup
Cercetătorii de la 

Institutul astronomic 
„Sternberg" au recep
ționat semnale radio 
provenite de la un o- 
biect cosmic. Ei presu
pun că semnalele ar fi 
emise de ființe raționale 
cu o civilizație dezvol
tată și că, în felul aces
ta, ar fi obținut primele 
dovezi că oamenii nu ai 
fi singurele ființe din 
Univers. Este vorba des
pre o surprinzătoare ra- 
diosursă consemnată în 
catalog sub denumirea 
de STA-102. în legătură

cu această sursă, radio- 
astronomul sovietic Ni
kolai Kardașev a emis a- 
cum un au ipoteza că 
ar fi de origine ar
tificială și a făcut a- 
pel la oamenii de 
știință din întreaga lume 
s-o cerceteze mai minu
țios decît pe celelalte 
obiective din Univers, 
încă de pe atunci el a 
subliniat că dacă sursa 
nu este naturală, ci re
prezintă, într-adevăr, 
creația unor ființe ra
ționale, ea trebuie să fie 
de dimensiuni foarte re

E. D. A. despre raportul Piaza
ATENA 13. Corespondentul Ager

pres. C. Alexandroaie, transmite : 
Comitetul Executiv al partidului 
E.D.A. a dat publicității un comu
nicat în care se arătă că prin pu
blicarea raportului Piaza, problema 
Ciprului poate și trebuie să facă 
pasul hotărîtor în direcția soluțio
nării sale definitive

Raportul Piaza, se arată în comu
nicat, conține multe elemente pozi
tive ca, de pildă, soluționarea și re
glementarea problemei pe baza 
Cartei O.N.U,, condamnarea regi

tori vor examina și diferitele aspecte 
ale misiunii încredințate în Asia de 
sud-est fostului ministru de ex
terne Gordon Walker, care începe 
miercuri. Ultimele știri arată însă 
că în unele capitale asiatice exis
tă o atmosferă puțin încurajatoare 
față de turneul proiectat.

în programul premierului Harold 
Wilson figurează, în ordine crono
logică, de asemenea, o întîlnire 
la New York cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Și cu acest pri
lej, principalul subiect al discuției 
va ii războiul din Vietnam. De altfel, 
ziarele britanice presupun că în
treaga această vizită ar urma să 
constituie un fel de „inițiativă" bri
tanică, avînd scopul de a arăta 
membrilor partidului laburist și în 
special aripii de stînga a acestui 
partid că guvernul vădește o pre
ocupare față de conflictul din VieL 
nam.

Premierul britanic urmează a lua 
cuvîntul în fața „Clubului Economic" 
din New York, unde se prevede o 
asistență formată din circa o mie de 
reprezentanți ai cercurilor financia
re și industriale din S.U.A.

După cum anunță unele ziare, 
oaspetele ar urma să expună prin
cipiile și țelurile care au fost puse 
la baza noului buget britanic, să în
cerce a inspira încredere în rîndu- 
lile acestor cercuri influente față 
de perspectivele însănătoșirii ba
lanței de plăți a Marii Britanii și 
totodată să-și reafirme convingerea 
în menținerea actualei parități a li
rei sterline. Ziarele susțin, de ase
menea. că primul ministru britanic 
se va pronunța în favoarea unei re
forme a actualului sistem monetar 
internațional. Această reformă nu 
se identifică însă cu cea preconi
zată de generalul de Gaulle, care 
ar submina într-o oarecare măsură 
pozițiile dolarului și lirei sterline. 
Reforma preconizată de Wilson ar 
prevedea crearea unui vast sistem 
internațional de credite.

După întrevederile sale de la Wa
shington, în cursul zilei de joi, pre
mierul britanic va pleca în aceeași 
seară spre Londra, împreună cu 
George Thompson, ministru de 
stat la Forreign Office, care îl înso
țește în cursul acestei vizite.

Liviu RODESCU
Londra, 13 aprilie.

iau Început convorbirile
SOVIETO-MUNGOLE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
13 aprilie, la Moscova au început 
convorbirile dintre conducătorii 
P.C.U.S. și guvernului sovietic și 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Mongole.

Din partea sovietică, la tratative 
participă L. Brejnev, A. Kosîghin și 
alți conducători de partid și de stat, 
iar din partea R. P. Mongole dele
gația de partid și guvernamentală 
condusă de Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

Represiuni în Bahrein
MANAMA 13 (Agerpres). — Au

toritățile din Bahrein și-au intensi
ficat activitatea de reprimare a pu
ternicelor mișcări revendicative din 
ultimul timp. Agenția M.E.N. rela
tează că unități înarmate patrulează 
în permanență pe străzile orașului 
Manama, capitala protectoratului. 
Tribunalul Militar a pronunțat nu
meroase sentințe împotriva grupu
lui de tineri din Manama, membri 
ai organizației „Clubul de solidari
tate".

duse. Prof. Sklovski 
a declarat că s-a des
coperit cel puțin un tip 
cu totul nou de obiect 
cosmic, nemaicunoscut 
pînă acum în galaxie. 
El nu ‘ renunță, însă, 
deocamdată la presupu
nerea că aceasta ar pu
tea fi și restul unei su
pernove. Dr. Nikolai 
Kardașev este adeptul 
părerii că a fost desco
perită o supercivilizație. 
Dar și primul și celălajg 
subliniază că datele cP”' 
lese necesită noi verifi
cări.

mului tratatelor de la Ziirich, res
pectarea integrității teritoriale și 
stabilirea principiului majoritar în 
insulă, excluderea separării sau fe
deralizării Ciprului, acceptarea pro
punerii de demilitarizare etc. Ra
portul conține însă, după părerea 
E.D.A., și elemente negative care 
alterează în mare măsură si chiar 
neutralizează elementele pozitive.

Singura soluție justă, relevă co
municatul. este de a lăsa poporul 
cipriot să hotărască singur asupra 
viitorului său.

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


