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ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
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a 
în

că în mul- 
din regiu- 
Argeș, 01- 
urmărește

în ultimele zile vremea îmbu- 
nătățindu-se, ritmul lucrărilor 
agricole de primăvară a fost in
tensificat. Din evidența cu pri
vire la mersul acestor lucrări 
rezultă că pînă la 26 aprilie sfe
cla de zahăr și floarea-soarelui 
au fost msămînțate pe mai mult 
de 90 la sută din suprafețele 
prevăzute, iar cartofii pe 60 la 
sută.

în ultimele 4—5 zile cele mai 
mari suprafețe au fost plantate 
cu cartofi în regiunile Brașov și 
Cluj, care au realizat această lu
crare în proporție de 70—85 
sută.

Semănatul florii-soarelui 
continuat să se desfășoare
mod nesatisfăcător în regiunile 
Suceava, Iași, Banat, Crișana, a 
sfeclei de zahăr în regiunile Su
ceava și Iași, iar a cartofilor în 
regiunile Suceava, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Iași,

în gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea București 
s-a însămînțat cu porumb 80 la 
sută din suprafața prevăzută, 
iar în regiunile Ploiești și Do- 
brogea peste 60 Ia sută. Din con
statările făcute reiese 
te unități, îndeosebi 
nile Banat, Crișana, 
tenia și altele, nu se
în permanență starea terenului 
pentru a se identifica parcelele 
zvîntate și a organiza în așa fel 
munca îneît să se folosească fie
care zi și oră bună de lucru. 
Posibilitățile mari de care dis
pun gospodăriile agricole de stat 
nu sînt încă pe deplin utilizate 
în regiunile București, Oltenia 
și Galați.

■Timpul fiind înaintat, Consi
liul Superior al Agriculturii re
comandă ca, ținîndu-se seama de 
situația concretă din fiecare ra
ion și unitate, să se ia măsuri 
corespunzătoare pentru grăbirea 
semănatului și asigurarea calită
ții lucrărilor în toate regiunile 
țării.

ÎN ÎNTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

în Orașul Victoria
Prin telefon de la trimisul nostru Mihai Stoian

Trepte spre noi realizări in Întrece
rea socialistă (în fotografie : com- 
presoristul Ion Voinea, de la Com
binatul chimic — Orașul Victoria)

Toate orașele cunosc ritmurile întrece
rii. Printre ele se numără și Victoria — 
primul oraș nou care a apărut pe harta 
R. P. "

Tot 
de la 
portal
Firul roșu al angajamentelor pentru eta
pa pînă la 1 Mai și în întimpinarea Con
gresului partidului trece fiecare prag. Nu 
există casă, apartament, în care să nu lo
cuiască un muncitor, un inginer sau un 
tehnician din sfera chimiei. Transmitem 
din Victoria.

Romîne.
ce se întîmplă aici, în așezarea 
poalele Făgărașilor, este direct ra
ia existența combinatului chimic.

DacS străbați, în cursul dimineții, ori
care dintre cele 18 străzi cite are aceas
tă așezare, unică în telul ei, te surprin
de la început liniștea care stăpînește to
tul. Ai impresia că ești într-o stațiune 
balneară. De fapt, localnicii sînt la lucru 
(cei care au lucrat în schimbul de noap
te se odihnesc dimineața). Copiii sînt la 
școală. Adevărata viață citadină a Victo
riei începe abia după-amiaza, cînd stră
zile sînt, literalmente, înțesate de oameni 
ieșiți să se plimbe (pe trotuare largi, 
ornate cu întinse spații verzi), să cum
pere (la magazinul universal), să vizio
neze un film (casa de cultură a sindi
catelor are o sală de spectacole cu 600 
de locuri, dată în folosință exact cu un 
an în urmă, la 1 Mai).

Dar ceea ce preocupă orașul celor a-
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CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII. Situația însâmințărilor porum
bului la data de 26 aprilie 1965

ORA unitatea de timp hotăritoare
in campania

insămințării porumbului
ANCHETA „SCINTEH" IN REGIUNILE DOBROGEA, OLTENIA, PLOIEȘTI, 

CLUJ, BACĂU

Chibzuind
rezervele

Angajamente
mobilizatoare

proape 7 000 de slujitori devotați ai chi
miei este îndeplinirea angajamentelor, 
lată-le, și iată și faptele:

DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI GLOBALE 
în anul 1965 — 4 milioane lei 
pînă la 1 Mai — 3 milioane lei 
realizat pînă în prezent — 3 100 000 
i

DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUC
ȚIEI MARFĂ

în anul
pînă la 1 Mai — 2 400 000 lei 
realizat

2 900 000

1965 — 3 milioana

pînă în prezent 
lei

Unul dintre

lei

cei 457 974
Voinea, compresoristInterlocutor: Ion 

la secjia metanol.
— Mecanica —
— Nu. Și chimia, matematica. în mo

mentul de fafă lucrez ca operator-meca- 
nic. Pînă nu de mult am lucrat ca opera- 
tor-chimist. îmi plac însă și cifrele, în
țelesul lor. Cînd am citit hotărîrea ple
narei C.C. al P.M.R. din 14—15 aprilie 
1965 cu privire la întărirea rîndurilor 
partidului și munca de pregătire și pro
movare a cadrelor, am scăzut din cifra 
de 1 377 847 (membri și candidați de 
partid, elfi număra partidul la sfîrșitul 
anului 1964), numărul celor existenfi în 
aprilie 1962. Rezultatul: 457 974. Sînt și 
eu unul dintre cei 457 974. Muncesc aici, 
în Victoria, din anul 1952, deci de peste 
un deceniu. M-am căsătorit aici și, îm
preună cu Ana, sojia mea, sîntem puși 
și noi la socoteală printre cele 589 de 
căsătorii înregistrate, pînă la ora actuală, 
la sfatul popular local. Tot aici mi s-a 
născut copilul, care și el se numără prin
tre cei 2 327 de copii pe ale căror bu
letine de naștere scrie: Orașul Victoria.

— Biografia mea este foarte sfrîns le
gată de existența Victoriei. Direct de pe 
băncile profesionalei, am venit la com
binatul chimic. Aveam 16 ani. Acum, 
dacă o să mă întrebați de unde-s de 
fel, deși-s de baștină din Cergăul-Mare, 
raionul Mediaș, o să vă răspund, 
deți-mă : „De-aici, din Victoria*.

pasiune unică?

cre-

(Continuare în pag. V-a>

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn- 
teii"). Atmosfera entuziastă a în
trecerii socialiste în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui și a zilei de 1 Mai o întâlnești 
în fiecare secție de la întreprin
derea „6 Martie" din Timișoara. 
Colectivul întreprinderii și-a în
deplinit planul la producția glo
bală și marfă pe primele 4 luni 
ale anului cu 6 zile mai devreme 
și - a depășit angajamentele luate 
în cinstea^ilei de 1 Mai.

Intr-o consfătuire de producție, 
care a avut loc ieri, colectivul de 
aici și-a propus ca, pe baza 
valorificării și mai intense a re
zervelor interne existente în sec
ții, să realizeze pînă la 1 iu
lie, în cinstea Congresului parti
dului, o depășire a planului la 
producția globală de 2 400 000 lei, 
la producția marfă de 1 600 000 
lei, iar la economii — 70 000 lei 
peste angajamentul luat pe între
gul an. Se vor da peste plan 11 
schele metalice, 25 tone utilaje 
pentru construcții și altele.

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii*).— Colecti
vul rafinăriei Ploiești, 
una din cele mai mari 
rafinării ale țării, des
fășoară o susținută în
trecere socialistă. Din 
bilanțul realizărilor fă
cut ieri reiese că pînă 
în prezent colectivul 
de aici și-a îndeplinit 
angajamentele luate 
în cinstea zilei' de 1 
Mai. El a depășit pînă 
acum producția glo
bală cu peste două 
milioane lei, iar pro
ducția marfă — cu a- 
proape 1 milion lei. 
Productivitatea muncii 
a crescut ’ cu 0,5 la 
sută în plus față de 
plan și s-au realizat 
economii suplimentare 
la prețul de cost în

valoare de peste 
600 000 lei.

Analizînd în consfă
tuiri de producție cum 
s-au îndeplinit anga
jamentele pentru eta
pa pînă la 1 Mai și 
chibzuind posibilități
le și rezervele interne 
de care dispune între
prinderea, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
rafinăriei și-au expri
mat hotărîrea de a în- 
tîmpina cel de-al IV- 
lea Congres al parti
dului cu noi succese. 
Ei s-au angajat să ob
țină pînă la 1 iulie o 
depășire de 3 milioa
ne lei la producția 
globală și de 2 mi
lioane lei la producția 
marfă, să realizeze 
3 700 000 lei economii 
suplimentare la prețul

de cost șl 5 milioane 
lei beneficii peste 
plan. Totodată, colec
tivul rafinăriei și-a 
propus să depășeas
că, pe întregul an, cu 
9 milioane lei produc
ția globală, față de 
7 900 000 lei cit preve
dea angajamentul sta
bilit la începutul anu
lui, iar 
marfă — 
ne Iei 
3 190 000 
semenea, 
zut să realizeze eco
nomii la prețul de cost 
în valoare de 5 mi
lioane lei față de 
2 280 000 lei și un be
neficiu de 7 milioane, 
față de 
cît era 
luat la 
nului.

producția 
cu 5 milioa- 

față de 
lei. De a- 
au prevă-

3 570 000 lei 
angajamentul 
începutul a-

INSTANTANEE

DESPRE 
GEOGRAFIE..

Se spunea, despre geografie, că 
este o disciplină statică, în sensul 
că se modifică greu, la intervale 
mari de ani. „Noutatea unui pei
saj trebuie căutată în... anotimp'. 
Cele mai trainice cărți pentru șco
lari erau manualele de geografie. 
Generații Întregi Învățau același 
lucru despre Bărăgan, despre bo
gățiile țării, despre Îndeletnicirile 
rominilor... Subiectivi sau nu, pro
fesorii recomandau uneori să se 
studieze după manualele vechi. 
Bistrița tot pe acolo curge, iar vîr- 
ful Omul nu s-a făcut mai Înalt 1 
Cine nu-și amintește, de altfel, 
hărțile de clasă ferfenițate, lipite 
cu gumarabic pe verso, ca să nu 
se desprindă ?

Un tlnăr profesor de geografie 
se pllngea recent că materialul 
didactic de care dispune nu mai 
corespunde. „Hărțile sînt depăși
te !' ȘI ca să se justifice, îmi arătă 
o hartă economică a țării, tipărită 
In 1962.

— Geografia a devenit un obi
ect dinamic, trebuie să țină pasul 
cu noile transformări l

— Chiar și geografia fizică ?
— Bineînțeles I Iată, Bistrița 

șl-a schimbat cursul, Argeșul se 
modifică și el, balta Brăilei dis
pare, albia Dunării vechi devine 
cimpie.

Revenim la harta economică, ti
părită în 1962. Colorate nuanțat, 
distinct, marile noastre centre in
dustriale — Hunedoara, Ploiești, 
Reșița, București, Brașov, Bacău
— par adevărate piscuri. Privin- 
du-le, ne gindim cu mîndrie la o- 
țel, la tractoare și autocamioane, 
la utilajul petrolier, la produsele 
chimice.

— Totuși, e o hartă incompletă,
— repetă tinărul profesor.

Intr-adevăr, lipsesc cercurile 
care ar trebui să marcheze combi
natele chimice de la Craiova și 
Turnu Măgurele, termocentrala de 
Ia Luduș, uzina de aluminiu de la 
Slatina, combinatul siderurgic de 
Ia Galați, complexul de industria
lizare a lemnului de la Tr. Seve
rin, uzina de alumină de Ia Ora
dea. Lipsește și steluța albastră cu 
cinci colțuri, simbolul hidrocen
tralei de pe Argeș.

— Ce-i de făcut ? Rămlnem cu 
geografia în urmă...

Tinărul profesor scoate din du
lap o hartă desenată de mina lui.

— Aceasta e mai completă — 
mi-o arată el. Urmăresc zilnic pre
sa și cum se ivește ceva nou, În
semnez imediat pe hartă : după ea 
predau elevilor lecțiile.

O muncă plăcută, plină de sa
tisfacții. El și alți profesori au 
grijă să dinamizeze geografia. 
Niște comandanți neobosiți, care 
urmăresc pe hartă pasionanta bă
tălie pașnică a construcției socia
liste.

Manolo AUNEANU

Franța în memoria
victimelor nazismului

ECONOMII CARE DUC LA RISIPĂ
• 11 000 perechi de încălțăminte de la „Carmen" refuzate de comerț
• Unde nu se acordă atenție calificării • Ce fac controlorii de 
calitate î • Teoria planului in sine e Cuvîntul direcției generale

O vizită Ia întreprinderea co
merțului cu ridicata textile-încăl- 
țăminte București oferă elemente 
concludente în ce privește efortul 
pe care-1 fac colectivele multor fa
brici de încălțăminte pentru ridi
carea continuă a calității produ
selor. Am căutat să cunoaștem, în 
acest sens, părerea conducerii în
treprinderii. „Noi primim produse 
de la zeci de fabrici din Capitală 
și din diferite regiuni — spune 
tov. Nicolae Gănciulescu, director 
coordonator în această întreprin
dere. Sînt tot mai evidente pro
gresele pe care le fac numeroase 
colective de întreprinderi în dome
niul îmbunătățirii calității. Noi am 
constatat că de o foarte bună apre
ciere în rîndurile cumpărătorilor 
se bucură produsele realizate de 
fabricile de încălțăminte „Clujea- 
na“-Cluj, „Solidaritatea“-Oradea, 
„Dîmbovița" și „Progresul" din 
București, „Banatul“-Timișoara și 
altele. Ele ne trimit încălțăminte 
durabilă, modernă, în sortimente 
variate, cu finisaj îngrijit. Din pă
cate însă, sînt fabrici care dau și 
produse de slabă calitate. E vorba 
de întreprinderea „Carmen", Ia 
care în primul trimestru procentul 
refuzurilor în loc să scadă, a cres
cut față de anul trecut. Conducerea 
fabricii invocă motivul că s-au in
trodus în fabricație noi sortimen
te. Argumentul nu stă în picioare. 
Chiar la unele sortimente produse 
în 1964 la un nivel calitativ co
respunzător (este vorba de panto
fii de copii din grupa model) se 
constată în acest an diferite ne
ajunsuri. Noi am returnat între
prinderii multe perechi de încăl
țăminte pentru defecte de croire 
și ștanțare, ștaifuri încrețite, tocuri 
asimetrice, pete de retuș și alte 
defecte de finisaj. Ne întrebăm to
tuși : Cine suportă cheltuielile de 
transport sau celelalte consecințe 
financiare generate de restituirea 
loturilor de marfă ? Pe seama cui 
se face rabat la calitate? De ce să 
lipsim pe cumpărători de unele sor
timente de încălțăminte?"

Fabrica de încălțăminte „Car
men" din Capitală a raportat că 
sarcinije de plan pe primul trimes
tru la producția globală și marfă, 
la productivitatea muncii au fost 
depășite. La prețul de cost s-au 
înregistrat economii suplimenta
re de 160 000 lei. Dar, din 
cate, aceste rezultate bune 
fost mult umbrite de faptul că 
treprinderii i-au fost refuzate 
organele de recepție ale comerțu
lui peste 11 000 perechi de încălță
minte pentru că nu corespundeau 
din punct de vedere calitativ, ceea 
ce, firește, a grevat situația finan
ciară a întreprinderii.

In privința calității produselor, 
fabrica este în recidivă. Anul tre
cut ea a avut de întîmpinat greu
tăți în desfacerea unor loturi de 
încălțăminte, ceea ce a influențat 
negativ asupra activității sale. De
ficiențele de calitate se repetă și 
în acest an — ba chiar într-o pro
porție mai mare. Și astfel, econo
miile realizate la prețul de cost au 
fost mult diminuate de cheltuielile 
suplimentare pentru remedierea 
produselor, ceea ce înseamnă de 
fapt irosire de muncă și de mate
riale.

Se desprinde deci limpede că în 
această întreprindere nu s-a înțe
les încă pe deplin că problemele 
calității și ale economiilor trebuie 
soluționate într-o justă îmbinare. 
Reducerea consumurilor specifice 
de materiale la fabricarea unor 
sortimente de încălțăminte s-a ob
ținut în cea mai mare parte în de
trimentul rezistenței la uzură. Este 
o practică dăunătoare, deoarece 
atunci cînd reducerea prețului de 
cost se face pe seama calității, re
zultatul este nu obținerea de eco
nomii, ci pierderi pentru întreprin
dere, pentru economie.

Am căutat să aflăm de ce pe 
poarta fabricii ies produse de 
calitate necorespunzătoare. 'Ne-am 
adresat înainte 
întreprinderii.

— „Exigența

pă- 
au 

în
de

de toate conducerii

organelor comer-

ciale este îndreptățită — spune 
tov. Nicolae Rizea, directorul în
treprinderii. In dorința noastră de 
a realiza planul, de a reduce pre
țul de cost, n-am dat atenția cu
venită îmbunătățirii calității tutu
ror sortimentelor de încălțăminte 
pe care le fabricăm. Aș vrea însă 
să mai fac o precizare : o bună 
parte a refuzurilor la recepție din 
partea organelor comerțului se da- 
torește calității materiilor prime — 
pieiloi- livrate de întreprinderile 
„13 Decembrie“-Sibiu și „8 Mai“- 
Mediaș. Ori crapă fețele, ori dispa
re presajul cînd se întinde pe ca
lapod. Noi am respins anumite 
cantități, dar, vedeți, riscam să in
trăm în „gol“ de producție".

Cu alte cuvinte, conducerea fa
bricii admite încă, cu bună știin
ță, ca în procesul de producție să 
fie introduse materii prime de ca
litate necorespunzătoare pe un mo
tiv sau altul. Să lăsăm însă la o 
parte această stranie atitudine de 
tolerare a lipsurilor altora și de 
împăcare cu neajunsurile. Cauzele 
refuzurilor sînt mult .mai largi: 
decupeuri inegale la diferite mo
dele, vipuști strîmbe, diferențe de 
lungime la tălpile aceleiași perechi, 
finisaj necorespunzător, „scăpări 
de mașină, porțiuni descusute 1 
căptușeli.

Dintr-o analiză mai atentă reie
se că încercarea de a arunca defi
ciențele de calitate în special pe 
seama materiei prime nu are sorți 
de a convinge. După cum nu este 
plauzibilă nici justificarea — invo
cată și ea — că în acest an s-au 
introdus în fabricație două noi sis
teme de confecționare a încălță
mintei. Oare prin introducerea a- 
cestor noi sisteme nu s-a urmărit 
tocmai ridicarea calității? De ce nu 
s-au luat din timp măsuri pentru 
respectarea disciplinei tehnologice, 
pentru asigurarea asistenței tehni
ce necesare ?

Metalurgiștil Uzinelor „Republloa* 
din Capitală și-au îndeplinit toate 
angajamentele luate in întrecerea 
socialistă pentru etapa pină la 1 
Mai. De Ia începutul anului șl pină 
acum, ei au produs in plus, față de 
prevederile planului, peste 1700 
tone de țevi. E de remarcat că 87 
la sută din întreaga producție rea
lizată este de calitatea I. Colec
tivul uzinei a realizat și însemnate 
economii și beneficii suplimentare. 
Printre brigăzile care s-au eviden
țiat, lună de Iun? în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor, un 
loc de frunte îl ocupă brigada con
dusă de maistrul Nicolae Chirnoa- 
gă de la laminorul de 6 țoii. In 
fotografie : cîțiva membri ai bri
găzii — Mihalcea Tașcă, Ilie Sîrbu, 
Nicolae Chirnoagă, Marin Drăgușin 

și Iosif Varga
Foto : A. Cartojan

La 25 aprilie, pe întreg cuprin
sul Franței a fost cinstită memo
ria victimelor nazismului. In anii 
ocupației, hitleriștii deportaseră 
230 000 de persoane, dintre care 
s-au înapoiat numai 68 000. In în
treaga țară au fost depuse co
roane de flori la plăcile memo
riale și monumentele în aminti
rea participanților la mișcarea de 
rezistență care și-au pierdut via
ța, precum și a celorlalte victi
me ale nazismului. O ceremonie 
solemnă a avut loc la cimitirul 
parizian „Păre-Lachaise".

Gheorghe VTLCEANU

(Continuare tn pag. V-a) Primăvară

ÎN FAȚA PAVILIONULUI O- 
RAȘULUI NEW YORK de la Ex
poziția mondială, redeschisă de cu- 
rînd, a avut loc duminică o de
monstrație antisegregaționistă la care 
au participat membri ai organizației
Congresul pentru

Localități3

de către 
patriotice

egalitatea rasială.

eliberate 
forțele 
angoleze

Localitățile Libuala și Caio au fost 
eliberate de forjele pafriofice ango
leze — se arată într-uri comunicat al 
Mișcării de eliberare a poporului an
golez. Da asemenea, detașamente de 
partizani au atacat în mai multe rîn- 
duri gărzile colonialiste din apropie
rea capitalei provinciei Cabinda. In 
cursul unui atac întreprins la un cen
tru forestier, gărzile portugheze au 
fost nimicite. Patriofii au capturat sta
fii de radio-emisie și armament.

ÎN ITALIA s-au înregistrat 
ninsori abundente, valuri de get și 
furtuni puternice. La Roma, tempe
ratura a atins zero grade și de zece 
zile plouă încontinuu. Versantele 
vulcanului Etna (Sicilia) sînt acope
rite de zăpadă, iar la Milano ceața 
deasă împiedică circulația avioane
lor și a vehiculelor pe șosele.

CORESPONDENTUL DIN SEUL 
AL ZIARULUI „NEW YORK TIMES" 
relatează că tulburările antiguver
namentale, care au loc în Coreea 
de sud, „au început să capete un 
ton antiamerican". Posun Yun, 
iost președinte al Coreei de sud, 
a declarat că resentimentele îm
potriva Statelor Unite iau am
ploare.



Pag. 2 SCtNTEU Nr. 6602

Ferestre luminate (La Institutul de proiectări metalurgice din București) Foto : Agerpres

jN PREAJMA CELEI DE-A 20-A ANIVERSĂRI
A VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE

„Forțăm ArieșuP

Schimb de experiență
în cadrul Șantierului nr. 4 — Balta Albă 

a avut loc un schimb de experiență pe 
tema: executarea mecanizată a tencuie
lilor. Au participat delegați ai întreprinde
rilor de construcții din Capitală. Din expu
nerea făcută de tov. ing. Mircea Bălănescu, 
șeful șantierului, a rezultat că o formație 
de 27 de muncitori poate realiza, cu mașina 
de tencuit MTI, o productivitate cu 15 la 
sută mai mare decît atunci cînd aceleași lu
crări sînt executate manual. Participanții 
au asistat la o demonstrație practică. Schim
bul de experiență a fost de un real folos pen
tru participanți, sistemul de lucru mecanizat 
al tencuielilor urmînd să fie extins și pe 
alte șantiere de construcții din Capitală.

SCRISORI CĂTRE „SClNTEIA"
zilor, spre a putea fi predate apoi între
prinderii de colectare a metalelor.

Iată cum au înțeles cei de la fabrica de 
radiatoare și băi să-și achite obligația de a 
livra produse de calitate. Nici lucrătorii de 
la controlul calității nu și-au făcut datoria, 
în loc să ne ajute, fabrica din București 
ne-a trimis asemenea rebuturi, care costă, 
destul, dar pot fi utilizate doar ca fier vechi.

Nicolae CODESCU 
muncitor

cu brigăzile științifice și conferințele au în
trunit, în total, peste 65 000 de participanți.

Emil PASCAL
secretar al Comitetului raional 
de cultură și artă Huși

Bîrla'd, cura de ape minerale la domi- 
nu se poate face în bune condiții.

Elena CODRUȚ 
muncitoare

Brigăzi științifice la sate

părătorilor. E 
orașului să ia

timpul ca sfatul popular al 
măsurile cuvenite.

Vasile BELDIMAN
medic

Pe baza contractului de colaborare, în
treprinderea 506 Instalații din Brașov a pri
mit recent de la Fabrica de radiatoare și 
băi din București șapte căzi. Intenționam 
să le instalăm în cîteva din noile aparta
mente construite în oraș. Cînd am desfăcut 
ambalajul, surpriză ! Nici o cadă nu putea 
fi folosită. Toate aveau smalțul sărit în mai 
multe locuri. întreprinderea noastră a luat 
imediat legătura cu fabrica producătoare, 
semnalîndu-i această situație. A venit la 
fața locului inginerul Cornel Popa, a con
statat defectele de fabricație, care nu pu- 
teu fi remediate, și a dispus sfărîmarea că-

Numeroși intelectuali din Huși participă 
la activitatea culturală ce se desfășoară în 
satele raionului. In timpul iernii, brigăzi 
științifice și conferențiari au mers la cămi
nele culturale unde s-au întîlnit cu sătenii 
și au discutat probleme de agricultură, me
dicină, astronomie, literatură, artă etc. De 
la începutul lunii noiembrie 1964 și pînă a- 
cum, brigăzile științifice au făcut 72 de de
plasări în satele raionului și au dat răspun
suri la peste 800 de întrebări din cele mai 
diferite domenii de activitate. Tot în acest 
timp s-au expus peste 270 de conferințe pe 
teme științifice, de politică internă și inter
națională. Interesul oamenilor muncii de la 
sate pentru lărgirea orizontului lor de cu
noștințe este oglindit de faptul că întîlnirile

La 
ciliu 
Timp de 2—3 luni consecutiv găsești numai 
ape de Poiana Vinului și Valea Vinului, iar 
în următoarele luni numai ape de Biborțeni 
sau Hebe. Cele mai solicitate de bolnavi 
sînt apele de Bodoc și Borsec, care se gă
sesc însă extrem de rar. Pe de altă parte, 
în magazine se pun în vînzare sticle cu ape 
minerale de la a căror imbuteliere a trecut 
mult timp și, deci, au o eficacitate terapeu
tică mai slabă. Pînă la începutul lunii apri
lie, la unitățile „Alimentara" s-au pus în vîn
zare 
cu 7 
S-au 
liate
narea defectuoasă a orașului Bîrlad cu ape 
minerale se datorește comodității lucrători
lor de la I.C.R.A. în depozitele acesteia se 
află stocuri mari de sticle cu ape minerale, 
dar sînt trimise la întîmplare in magazine, 
fără un studiu amănunțit al cerințelor cum-

ape de Poiana Vinului îmbuteliate 
luni înainte. După epuizarea acestora, 
pus în vînzare ape de Borsec, îmbute- 
cu un an înainte. Socot că aprovizio-

Depinde de autobuz
Institutul de cercetări chimico-farmaceu- 

tice este situat pe șoseaua Vitan. în jurul 
acestuia mai există o serie de întreprinderi, 
instituții, cooperative meșteșugărești, unde 
muncesc mai bine de 2 500 de salariați. Sin
gurul mijloc de transport pe această șosea 
este autobuzul 40. Sosirea la timp la servi
ciu depinde în mare măsură de mersul au
tobuzului. De ani de zile, transportul pe a- 
ceastă arteră a orașului e anevoios, deși am 
sesizat în repetate rîndun forurile de re
sort.

La podul Șerban Vodă, dimineața un 
mare număr de oameni așteaptă 10—25 de 
minute să sosească autobuzul. Se poate ima
gina în ce condiții urcă și coboară din ma
șină călătorii. La capătul liniei, la Șerban 
Vodă, stau doi controlori, dar ei nu intervin 
energic pentru a reglementa plecările in 
cursă. în schimb, la celălalt capăt al liniei 
nu e nici unul. Pe de altă parte, linia e de
servită de mașini vechi, care se defectează 
adesea pe drum.

Propunem ca linia autobuzului 35, care-și 
continuă traseul de la podul Șerban Vodă 
pe calea Dudești, să se abată și pe șoseaua 
Vitan, întrucît mijloacele de transport exis
tente nu pot face față cerințelor. în cazul 
cînd propunerea nu e aplicabilă, socotim 
că I.T.B. va găsi o soluție corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea transportului în a- 
ceastă parte a orașului.

Un grup de salariați ai Institutului 
de cercetări chimico-farmaceutice

Prietenia

CONTRIBUȚII LA DISCUȚIILE DESPRE BALET

Ne trebuie
Expoziția
Ion Popescu-Gopo

In noaptea de 23 spre 24 august 
1944, compania a 2-a poduri-rîuri, 
din batalionul II pontonieri-rîuri, 
pe care o comandam, avînd gradul 
de sublocotenent, se afla în dis
pozitiv la punctul Partoș, lingă po
dul de peste Mureș de la intrarea în ■ 
Alba Iulia. Fără a mai aștepta alte 
ordine, imediat qe am luat cunoș
tință de proclamația difuzată 
prin radio, la 24 august unitatea 
noastră a trecut la dezarmarea tru
pelor germane care încercau să se 
retragă spre Cluj. în zilele ce au 
urmat, dovedind un curaj deo
sebit, ostașii companiei au dezar
mat și luat prizonieri numeroși 
ofițeri și soldați germani.

Apoi, compania a primit ordin să 
ocupe poziții de luptă la Mirăslău 
pentru a stăvili atacurile dinspre 
Cluj ale trupelor hitleriste și hor- 
thyste, care încercau să pătrundă 
spre sudul Transilvaniei. Acolo, 
ostașii noștri au rezistat cu succes 
pînă la sosirea grosului armatelor 
romîne și ulterior a trupelor so
vietice.

Spre sfîrșitul lunii septembrie, 
cînd unitățile sovietice au sosit 
sectorul nostru, am fost chemat 
comandantul batalionului. Ce 
întîmplase ? în zona unde ne 
flam, ajunseseră trupele Armatei 
27 sovietice. în dreapta lor, pe un 
front ce se întindea la sud de Mu
reș, de la Turda pînă la Tg. Mu
reș, se concentrase Armata a 4-a 
romînă care dispunea de 11 divizii 
și un detașament blindat. In stînga 
trupelor sovietice lupta divizia 
2 munte din Armata I-a romînă. 
în strînsă colaborare, aceste ar
mate urmau să forțeze Arieșul și 
Mureșul pentru a zdrobi rezistența 
armatelor hitleriste și horthyste și 
a elibera Transilvania de nord. 
Comandantul brigăzii sovietice 43 
geniu ceruse comandantului bata
lionului nostru un ofițer și cîțiva 
sergenți geniști, buni cunoscători 
ai materialului folosit la trecerea 
peste rîuri pentru a ajuta la orga-

apreciere deosebită 
inițiativa noastră de a 

un pod pe „căsoaie",

s-a

siluetelor
Foto : R. Costin

TEATRE

Teatrul de Operă și Balet: RIgoletto 
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Suflet de artist — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Maria Stuart — (o- 
rele 19.30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Troilus și Cresida — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Opera de trei parale — (o- 
rele 19,30), (sala Studio, Str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Intrigă și iubire — (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Omul care s-a transfor
mat in cîine — (orele 20). Teatrul „Ion 
Creangă- (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Un vis vesel — (orele 9,30). Tea
trul evreiesc de stat : Spectacol de

un limbaj propriu, original
S-ar părea că a început o luptă 

pe viață și pe moarte între susți
nătorii a două modalități de expre
sie ale dansului : dansul clasic și 
cel modern; o bătălie în care, 
neapărat, una din aceste modali
tăți ar trebui să dispară, sau — 
în cazul cel mai fericit — să fie 
acceptată cu multă indulgență. 
După părerea mea, fiecare din ta
bere se situează pe o poziție ex
clusivistă și, în felul acesta, gre
șește profund : dansul modern nu 
trebuie să excludă dansul clasic, 
și viceversa.

Mai întîi trebuie subliniat faptul 
că apariția baletului clasic mar
chează perioada în care această 
artă și-a cîștigat autonomia : pînă 
în sec. XIX, baletul nu era decît 
un divertisment în cadrul operei 
muzicale sau al spectacolului de 
teatru. în perioada de triumf a 
romantismului, cîteva creații de 
balet s-au impus ca adevărate mo
dele ale genului. Au existat, desi
gur, alături de ele și altele multe, 
care însă nu au rezistat timpului. 
Ceea ce înseamnă că trebuie să; 
recunoaștem unor balete ca „Gi
selle", „Sylfidele", „Lacul lebede
lor" etc. valoarea artistică, dincolo 
de meritul de a fi exprimat un a- 
numit spirit al epocii, mai mult 
sau mai puțin gustat astăzi de noi. 
De altfel, există în zilele noastre un 
public numeros, format la școala 
artistică a unor asemenea creații; 
exact așa cum în muzică există un 
public care-1 gustă pe Puccini, 
alături de un alt public care-1 pre
feră pe Alban Berg, de pildă, așa 
cum există cititori pentru opera lui 
Balzac și cititori pentru opera lui 
Proust sau Faulkner; așa cum e- 
xistă contemplatori pentru pînzele 
lui Rafael și contemplatori pentru 
pînzele lui Picasso.

Pe de altă parte, canoanele dan
sului clasic constituie, indiscutabil, 
baza formării profesionale a ori
cărui dansator. Tehnica clasică 
este un element obligatoriu, pe 
care orice dansator trebuie să și-l 
însușească. Nu numai o dată, chiar 
baletele moderne au utilizat poan-

pantomimă șl dans — (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9). Năzdrăvanul Oc
cidentului — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică- (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Katia și crocodilul — (orele 15 și 
17). Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy) : Revista dragostei — 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe 
la noi — (orele 20). Circul de stat : 
Aii Baba și cei 40 de... acrobați — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE

Neamul Șoimăreștilqr — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21), 
București (9; 12; 15; 18; 21), Grivița (9; 
12; 15; 18; 21). Fata în doliu : Sala Pa

Irinel LICIU 
artistă emerită

din dan- 
noi con- 
să le ex-

în holul cinematografului „Lucea
fărul' din Capitală s-a' deschis ieri 
expoziția retrospectivă de desene ani
mate Ion Popescu-Gopo. Întreprinde
rea cinematografică 
rești a programat, 
între 26 aprilie și 
18,15, un program

tele sau anumite mișcări 
sul clasic, adaptate unor 
ținuturi pe care urmăreau 
prime.

De altfel, sînt convinsă că multor 
oameni culți și de gust le place 
„Lacul lebedelor" după cum, de
sigur, sînt convinsă că dorința de 
a vedea și altceva decît numai 
„Lacul lebedelor" este întru totul 
legitimă. Mi se pare de la sine în
țeles că repertoriul unui teatru 
muzical trebuie să fie alcătuit 
după un criteriu larg și variat, cu- 
prinzînd și opere clasice și mo
derne.

Bineînțeles, astăzi canoanele li
mitate și rigide ale dansului clasic 
nu mai sînt suficiente pentru a 
exprima spiritul epocii noastre e 
nevoie de noi modalități de expre
sie, pe măsura realităților contem
porane. De altfel, trebuie să recu
noaștem că corpul omenesc, instru
mentul și materialul în care se rea
lizează dansul, are mult mai multe 
posibilități expresive decît cele 
cuprinse în mișcările clasice. Să nu 
uităm, pe urmă, un alt lucru : 
cîndva, temele pentru balet erau 
simple, lineare ; astăzi, aceste 
teme sînt mai complicate ; acum 
o sută de ani o idilă era de-ajuns 
pentru a forma libretul unui balet; 
astăzi așteptăm să vedem pe sce
nă o desfășurare complexă de 
idei, de sentimente, de conflicte și 
de relații. La această lărgire a o- 
rizontului nostru trebuie să răspun
dă, fără îndoială, o lărgire a lim
bajului coregrafic, înnoirea teme
lor de balet trebuie să fie însoțită 
de înnoirea modalităților de ex
presie.

Necesitatea aceasta nu vine ca 
un lucru impus din afară ci ține 
de evoluția firească a artei noastre. 
Poate că gustul unora dintre noi 
este de-a dreptul șocat, uneori, de 
anumife mișcări ale dansului mo
dern, în care nu se mai întîlnește

latului R. P. Romîne (seria de bilete 
1 350 — orele 19,30), Republica (10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Excelsior (10: 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Cu bicicleta spre lună: 
Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30), 
Floreasca (16,30: 18,30; 20,30). Moara cu 
noroc : Carpați (9,15: 11,30; 13,45; 16). 
Logodnicele văduve: Capitol (9; 11; 13; 
15; 17: 19; 21), Mioriță (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Joe limonadă — cinema
scop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45: 21), Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Aurora (9; 11; 13). Doi băieți ca 
plinea caldă : victoria (10; 12; 14: 16: 
18,15; 20,30). Unde ești acum, Maxim ?
— cinemascop : Central (10,30; 12,30;
14 30: 16,30; 18,30; 20,45). Strigătul Cor
lei : Lumina (10; 12,30; 15; 18; 20,30). 
Titanic vals : Union (16; 18,15; 20,30). 
Parisul vesel : Doina (10; 12; 14.15;
16,30; 18,45; 21). Pe drumurile Africii — 
Secretul diamantului — Sănătate Toco
— Veniți cu noi : Timpuri Noi (10—
15,15 în continuare ; 17: 18,15; 20.30).
Scaramouche — cinemascop : Giulești 
(10; 12; 14; 16; 18; 20,15), înfrățirea în
tre popoare (10,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla

linia armonioasă a coregrafiei cla
sice. Dar, daca stăm și analizăm 
lucrurile, vom vedea că asemenea 
mișcări vin să exprime mai preg
nant o idee sau un sentiment ; In 
contextul coregrafic (deci nu con
siderate separat, în sine 1) ele sînt 
pline de semnificații, subliniind 
mai bine intențiile. Dansul modern 
renunță, cînd e nevoie, la armo
nia, uneori goală de sens, pur for
mală, a canoanelor clasice, pentru 
a cîștiga în adîncime.

In toate artele, astăzi se cere 
din parteg spectatorului un rol mai 
activ : opera de artă nu mai este 
un produs ce trebuie doar contem
plat pentru a obține o delectare 
estetică ; opera de artă pretinde 
astăzi spectatorului să ia parte ac
tivă la desprinderea, la înțelege
rea valorilor și semnificațiilor ei. 
Desigur, lucrul acesta se izbește 
adesea de- o pregătire insuficientă 
și de un gust încă neformat al 
unor spectatori. Dar pregătirea pu
blicului se realizează vertiginos 
tocmai în procesul de comunicare 
nemijlocită cu opera de artă, pro
ces deosebit de larg și de multi
lateral astăzi în țara noastră.

în lumina celor spuse mai sus, 
cred că pentru dezvoltarea bale
tului romînesc mijloacele întrebu
ințate de coregraf trebuie apreciate 
în raport direct cu valoarea artis
tică a rezultatelor obținute. Moda
litatea clasică și cea modernă pot 
să coexiste : faptul acesta ni-1 do
vedesc o mulțime de exemple. Să 
amintim două : stilul coregrafic al 
lui G. Ballanchine se caracterizea
ză tocmai prin utilizarea cu preci
zie a canoanelor clasice pure ; 
dar, printr-un desen coregrafic 
geometric, epurat de trăirea ro
mantică, el realizează tablouri mo
derne. M. Bej art, în „Simfonia pen
tru un om singur", folosește poan
tele și, uneori, mișcări din baletul 
clasic. Sarcina ce revine coregra
filor noștri este de a-și găsi un 
limbaj propriu, original, care să 
exprime cît mai profund realitatea 
noastră contemporană.

mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Soții 
în oraș : Cultural (15,30; 18; 20,30), Pro
gresul (15,30; 18; 20,15), Lira (10,30;
15,30; 18; 20,30). Spărgătorul — cinema
scop : Dacia (9: 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30). Animalele : Buzești (14,15; 16,30; 
18,45; 21). O stea cade din cer — cine
mascop: Crîngași (16; 18,15; 20,30). Uci
gașii de femei : Bucegi (16; 18,15; 20,30). 
Vieți uscate : Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Mă iubește, nu mă iubește : Vitan (16; 
18; 20). Nevasta nr. 13 : Munca (10; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Cotroceni (15,30; 
18; 20,30). Legea și forța : Popular (16; 
18,15; 20,30), Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Pădurea spînzuraților — cinemascop 
(ambele serii) : Arta (16; 19,30), Moșilor 
(16; 19,30), Pacea (16; 19,30). Sărutul : 
Cosmos (16; 18; 20). Un enoriaș ciudat: 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Gaudeamus 
igitur : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Modern (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
Tovarășii : Rahova (15,30; 18; 20,30).
Regina cîntecelor : Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (14; 16,15; 18,30; 
20,45).

a orașului Bucu- 
cu acest prilej, 
2 mai, la orele 
de filme reali

zate de Ion Popescu-Gopo. In această 
perioadă rulează pe ecranul acestui 
cinematograf „Scurtă istorie" — film 
distins cu Palmț d'Or la Festivalul 
de la Cannes (1957), „Șapte arte", 
pentru care creatorul său a primit 
Marele Premiu Ia Festivalul de la 
Tours-Franța (1958), „Homo Sapiens", 
distins cu Marele premiu la Festiva
lul de la Karlovy-Vary —- Ceho
slovacia și Marele premiu la Festiva
lul de la San Francisco — S.U.A., 
precum și filmele „Alo I alo !’, „Fetița 
mincinoasă" și „O poveste ca în 
basme".

pe malul celălalt. Am făcut apoi o 
„portiță" pe cablu, cu ajutorul jpă- 
reia am transportat în cîteva ore 
pe malul stîng al Arieșului efec
tive însemnate și armamentul ne
cesar.

De o 
bucurat 
construi
care a asigurat trecerea trupelor 
fără îhtrerupere. (Am confecționat 
pe mal garduri circulare de nu
iele care au fost plasate în rîu și 
umplute cu bolovani, formînd ast
fel „picioarele" podului). Pentru 
contribuția adusă la reușita rp 
țiunii de la Buru, < 
au fost citați prin Ordinul de 
comandantului brigăzii sovietice.

Am luptat în continuare îm
preună cu această unitate sovie
tică pînă am ajuns la Tisa. Ai^- 
am participat la o acțiune deose
bit de importantă — forțarea rîu» 
lui în zona Tiszacsege. Armatele 
romîne și sovietice trecuseră Tisă 
în diferite locuri și înaintau spre 
Budapesta, învingînd rezistența 
disperată a inamicului. Dar în zona 
unde ajunsesem noi trupele fas
ciste mai rezistau încă pe malul 
drept al rîului.

în noaptea de 5 spre 6 noiem
brie, mi s-a încredințat sarcina ca, 
împreună cu trei ofițeri sovietici, 
să trecem Tisa într-un punct 
dinainte stabilit spre a aduce in
formații. La miezul nopții, culcați 
într-o barcă de lemn, vîslind cu 
mîinile în apa tulbure și rece, 
ne-am apropiat de malul drept al 
Tisei. Sărind din barcă, am în
ceput recunoașterea. Ne-am întors 
apoi la ai noștri pe malul stîng. 
Acolo, comandantul unității so
vietice m-a felicitat cu căldură, 
eu fiind primul militar care pusese 
piciorul pe malul drept al Tisei în 
acea zonă. Pe baza informațiilor a- 
duse, s-a dat ordin ca la ora 4,30 
trupele sovietice Să treacă Tisă. 
Prima cursă făcută de ambarcațiu
nile batalionului a transportat două 

nizarea forțării Arieșului. „Merg companii pe malul ocupat de duș- 
,eu împreună, cu. sovieticii" — i-am man,’unde au formât capul de pod. 
propus comandantului de batalion.

însoțit de 6 sergenți din compa
nia pe care o comandam, dintre 
cei mai buni, m-arti prezen
tat la comandantul brigăzii so
vietice, locotenent-colonelul Șei- 
mov, oare șe afla la Buru. După 
primele schimburi de cuvinte, m-a 
prins de după umeri, spunînd : 
„Forțăm Arieșul ! Vrei să-1 vezi 7“ 

Rîul se umflase din cauza ploi
lor, iar pietroaiele rostogolite fă
ceau foarte grea trecerea. împreu
nă cu căpitanul Șevcenko, coman
dantul companiei de pontonieri, 
am hotărît să organizăm tre
cerea cu ambarcațiuni de cau
ciuc. Cînd nemții, care ocupau va
lea Iarei, au sesizat ce se pregă
tește și au deschis foc de artile
rie, primele subunități trecuseră

i reușita rc- 
ostașii ror pi 
rdinul de zf al

în 
la 
se 
a-

La ora 9,20 dimineața, în cutsiij 
luptei pentru lărgirea capului de 
pod, explozia unui obuz greu m-a 
acoperit cu pămînt. Abia Ta ambu
lanță, după ce mi-am recăpătat cu
noștința, am aflat ce se întîmplase. 
Ostașii sovietici,-care erau aproape 
de locul unde căzusem, mă tîrîse- 
ră la adăpost într-o groapă, unde 
îmi dăduseră primele îngrijiri. A- 
poi m-au transportat la ambulanță.

Despărțirea de ofițerii și ostașii 
sovietici a fost emoționantă- • în 
careu, comandantul unității ne-a 
felicitat și a adresat, prin noi, mul
țumiri poporului romîn pentru 
contribuția sa la zdrobirea trupe
lor fasciste.

Vasile DANESCU 
maior în rezervă

Dans popular. Interpretează ansamblul „Ciprian Porumb eseu" din Suceava

TELEVIZIUNE Cum e vremea
suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul sud-est. Temperatura maxi
mă a fost de 19 grade.

Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune. Materiale plastice (II) — 
procedee de prelucrare, de ing. Mihai 
Lucaci, director la Fabrica de mase 
plastice București. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,20 — Pentru pionieri și 
școlari : Ce obiect îți place mal mult ? 
20,00 — Emisiune de teatru „Năzdră
vanul Occidentului", de J. M. Synge. 
Interpretează un colectiv al Institutu
lui de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L Caragiale", din clasa profesoru
lui Moni Ghelerter, maestru emerit al 
artei. în pauză : Șah ; Filmul „Ura ! 
Sîntem în vacanță". în încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteorologic.

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să se încălzească ușor. Cerul a fost 
mai mult noros. Au căzut averse 
locale de ploaie însoțite de descăr
cări electrice în Banat, Ardeal și 
izolate în Moldova. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul sud-estic. Pe litoral s-a 
semnalat ceată. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 9 grade 
la Constanța, Mangalia și Sf. Gheor- 
ghe-Deltă și 20 grade la Oravița. în 
București: Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cer variabil. Vîntul a

Timpul probabil pentru zilele de 
28,29 și 30 aprilie. în țară : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi schimbă
tor, mai mult noros în vestul și nor
dul țării. Vor cădea ploi locale și 
sub formă de averse însoțite izolat 
de descărcări electrice. Vînt potrivit 
din sectorul sudic. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între 1 și 11 grade, iar maximele în
tre 13 și 23 de grade. în București: 
Vreme în general frumoasă la 
început, apoi devine ușor instabilă 
cu cer variabil, temporar noros, cînd 
devine favorabilă ploii slabe. Vînt 
potrivit din sud vest. Temperatura 
ușor variabilă.
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UNITATEA DE TIMP HOTĂRÎTOARE 
ÎN CAMPANIA 

ÎNSĂMÎNȚÂRII PORUMBULUI
în harta publicată la pagina întîia a ziarului este înfățișată 

situația insâmințării porumbului în regiunile țârii, in ultimele zile, 
in cele mai multe regiuni s-a lucrat intens, reușindu-se să se în- 
sămințeze suprafețe mari cu porumb. Redacția ziarului nostru 
a organizat un raid-anchetă în regiunile Dobrogea, Oltenia, 
Ploiești, Cluj și Bacău pentru a vedea felul cum se desfășoară, 
în continuare, semănatul, lată constatările

ANCHETA „SCÎNTEIF ÎN REGIUNILE DOBROGEA,

OLTENIA, PLOIEȘTI, CLUJ, BACĂU

STAREA TERENULUI
TREBUIE URMĂRITĂ 
ORĂ DE ORĂ.
SĂ FII ÎN FIECARE 
CLIPĂ GATA DE LUCRU!

Dobrogea este una din regiunile în care semă
natul porumbului s-a făcut într-un procent mai 
ridicat. Pînă în seara zilei de 22 aprilie. în numai 
cîteva zile bune de lucru în cooperativele agricole 
de producție s-a însămînțat circa 40 la sută din 
suprafața prevăzută. Cu prilejul raidului între
prins, toy. Emil Cubleșan, vicepreședinte al con
siliului agricol regional, a relatat că în ultimele 
2—3 zile lucrarea, s-a intensificat mult. Pretu
tindeni unde mașinile au putut ieși în cîmp. vi
teza zilnică prevăzută a fost depășită. Ca urmare, 
în cooperativele agricole de producție din raionul 
Negru Vodă, precum și în cele care aparțin ora
șului Constanța se seamănă acum ultimele supra
fețe cu porumb.

Situația de pe teren confirmă cele afirmate 
de tov. Cubleșan. în cele mai multe locuri se 
muncește bine, cu spor. Tovarășul Petru Șes, in
giner agronom la cooperativa agricolă de produc
ție din Pecineaga a relatat cum s-a reușit ca în 
această unitate să se termine semănatul porum
bului. „Cultivăm 1 087 hectare cu porumb. Ne-am 
pregătit din vreme, pînă la cel mai mic amă
nunt. întrucît cu grapele cu discuri și cultivatoa
rele existente nu puteam pregăti cu 1—2 zile îna
inte de începerea semănatului suprafețe de teren 
corespunzătoare numărului de semănători pe care 
le avem la dispoziție, lucrarea s-a executat mai 
devreme. Așa se face că atunci cînd solul s-a în
călzit, am putut începe semănatul din plin. Cu 
cele 15 semănători am însămînțat zilnic, în me
die, circa 220 hectare".

Și în alte locuri s-au obținut rezultate asemă
nătoare. Subliniind succesele obținute, nu se poa
te însă trece cu vederea unele lucruri, de amă
nunt, care pot stînjeni semănatul. Iată des
pre ce este vorba. Ca și în alte regiuni ale țării, 
în unele raioane ale Dobrogei, în ultimul timp, 
a plouat mult. în asemenea condiții, terminarea 
grabnică a semănatului depinde de priceperea cu 
care este folosit timpul prielnic dintre ploi, de 
măsurile ce se iau pentru dirijarea mașinilor pe 
porțiunile de teren zvîntate. în multe locuri se 
ține seama de toate acestea. La cooperativa agri
colă din Crucea, bunăoară, sîmbătă de dimineață 
solul era încă umed. Mai tîrziu. controlîndu-se 
din nou suprafețele destinate porumbului, s-a 
constatat că pe tarlaua „înșiratele" se poate face 
semănatul. Membrii cooperatori, mecanizatorii, au 
fost îndrumați să înceapă lucrul cu toate forțele. 
Pînă seara s-au și semănat vreo 80 de hectare.

Sînt însă locuri unde nu se urmărește cu aten
ție, oră de oră, starea terenului pentru a se iden
tifica porțiunile mai zvîntate. Dimineața, la coo
perativa agricolă de producție din Bălcescu, tere
nul era umed. Dar spre prinz, inginerul Radu 
Sanda, constatînd că pămîntul s-a zvintat pe 
unele porțiuni, a indicat șă se înceapă semănatul. 
Președintele a și plecat să adune tractoriștii din 
sat. Se pune o întrebare : nu era mai bine ca oa
menii să fie adunați la un loc astfel ca lucrul să 
înceapă imediat ? Fiindcă așa, pînă cînd sînt a- 
nunțați, pînă ce se duc la cîmp. timpul trece. Și 
în aceste zile orice oră bună de lucru este foarte 
prețioasă.

CIND NU SE VERIFICA 
CU RĂSPUNDERE 
FIECARE MAȘINĂ

O altă problemă căreia trebuie să i se 
acorde toată atenția în regiunea Dobrogea 
este folosirea cu randament maxim a fie
cărei mașini. în unele locuri se pierde 
timp prețios fiindcă utilajele se defectează. Sîm- 
bătăi la Kogălniceanu, după ce s-a început lucrul, 
a trebuit să fie oprită la capul locului o semănă
toare fiindcă i se defectase marcatorul. Dacă în 
timpul cît nu s-a putut lucra fiecare semănătoare 
ar* fi fost verificată cu răspundere, asemenea nea
junsuri puteau fi prevenite. Chiar și în raionul 
fruntaș, Negru Vodă, au fost semnalate cazuri 
cînd unele semănători ale S.M.T.-urilor Indepen
dența și Topraisar s-au defectat. Bineînțeles, 
aceste defecțiuni au fost remediate dar nu consti
tuie o scuză pentru conducerile celor două 
S.M.T., pentru cei care au făcut recepția acestor 
mașini.

Unele întîrzieri sînt provocate și de faptul că 
uneori discurile indicate pe etichetele care înso
țesc sacii cu sămînță nu corespund cu calibrul 
real al boabelor. Din acest motiv, la Nistorești, 
cînd s-a început semănatul n-au putut fi puse 
în funcțiune imediat trei mașini. Fără îndoială, răs
punderea, în această privință, revine stațiilor de 
calibrare. Dar se pune și întrebarea : de ce nu 
s-a controlat din timp în ce măsură calibrul se
mințelor corespunde cu discurile indicate ?

După cum a reieșit cu ocazia raidului, în Do

brogea, regiune cu realizări bune la semănatul po
rumbului, campania poate fi intensificată. 
Pentru aceasta este necesar însă ca peste tot. în 
toate unitățile să se folosească din plin fiecare oră 
bună de lucru in cîmp. să se treacă la semănat 
imediat ce o tarla sau alta s-a zvintat, să se fo
losească cu maximum de randament fiecare ma
șină.

ÎN COMPETIȚIE 
ÎNDÎRJITĂ CU PLOAIA

In regiunea Oltenia a plouat mult. Zilele aces
tea, în cele mai multe locuri, precipitațiile au a- 
juns pînă la 80 de mm. Temperatura solului per
mite să se iacă semănatul porumbului, dar umidi
tatea este ridicată. Desigur că ploile n-au fost 
peste tot la fel. In acele unități unde conducerile 
și specialiștii au controlat permanent starea tere
nului și au luat măsuri operative pentru începerea 
lucrului pe fiecare parcelă zvîntată — au fost ob
ținute rezultate bune la pregătirea terenului și la 
semănat.

La cooperativa agricolă de producție din co
muna Catane, raionul Băilești, se cultivă 700 hec
tare cu porumb. Pentru terminarea însămînțărilor 
într-un timp cît mai scurt, mecanizatorii și țăranii 
cooperatori folosesc întreaga zi bună de lucru. In 
aceste condiții se poate face zilnic discuirea a 140 
hectare, grăparea și însămînțarea pe 90 hectare. 
Acum, cînd nu plouă, cîmpul este împînzit de trac
toare și oameni. Semănătorile masate pe o por
țiune de teren unde pămîntul se zvîntase, au lu
crat pînă seara tîrziu. Munca a continuat și în 
ziua următoare vreo cîteva ore. Apoi, a început 
să plouă. S-a reușit însă ca în acest interval scurt 
să se însămînțeze cu porumb 30 hectare. La fel 
procedează și țăranii cooperatori din comuna 
Boureni. Ei au prevăzut să cultive cu porumb o 
suprafață de 525 hectare. Terenurile lor sînt mai 
joase, se zvîntă mai anevoie, de aceea ei folo
sesc cu chibzuință fiecare oră bună de lucru. In 
plus, au pregătit mai multe semănători cu trac
țiune animală. Dacă întîrzierile vor deveni critice, 
o parte din suprafața unde nu se va putea intra 
cu tractoarele va fi însămînțată cu atelajele. La 
Rast, Afumați, Negoi și în multe alte cooperative 
agricole de producție din raionul Băilești, situațiile 
și măsurile luate sînt asemănătoare. Nu întîmplă- 
tor în raionul Băilești s-au însămînțat pînă la 24 
aprilie aproape 7500 de ha cu porumb. Epoca op
timă se scurtează însă mereu. De aceea mecani
zatorii și țăranii cooperatori se străduiesc să fo
losească la maximum fiecare zi bună de lucru, 
fiecare „fereastră" dintre ploi.

Și în alte raioane se folosește timpul bun de 
lucru. Pe una din tarlalele cooperativei agricole 
din Fărcașele se afla ing. Gheorghe Drăcea, pre
ședintele Consiliului agricol raional Caracal, îm
preună cu directorul S.M.T. Caracal, Gheorghe 
Mateescu. încercau terenul cu trei semănători. 
„Timpul e schimbător — spunea ing. Drăcea și 
de aceea terenul trebuie încercat mereu. In raion 
sînt și cooperative unde nu a plouat atît de mult 
și se poate lucra cu toate forțele. Pentru a se cîș- 
tiga timp, în cooperativele Studina, Scărișoara, 
Vlădila, Traianu și altele s-au trimis, din unitățile 
unde nu se poate lucra, 10 grape cu discuri, 12 
tractoare, 6 semănători SPC-6”.

PĂMÎNTUL E MOALE 
SAU MUNCA?

In alte părți nu există însă aceeași grijă pentru 
identificarea fiecărei parcele zvîntate. In timpul 
amiezii, la sediul cooperativei agricole din Coșo- 
veni, raionul Craiova, se afla inginerul Adrian 
Stănciulescu. „Nu putem intra pe teren — spu
nea el — pămîntul e moale". Intr-adevăr, tov. in
giner a făcut un raid pe cîmp de dimineață și te
renul nu era zvîntat. Dar de atunci trecuseră multe 
ore cu soare și vînt. La fața locului, la tarlaua „In 
fața gării", s-a putut convinge că terenul de pe 
18 ha era zvîntat și se putea trece cu toate forțele 
Ia semănat.

La cooperativa agricolă Leu, toate tractoarele 

Cum să semăn dacă pică ?

din brigada 12 a S.M.T. Cîrcea erau aliniate la 
sediul brigăzii. Șeful brigăzii, Ștefan Firlu, sta 
liniștit întrucît cu o seară în urmă a fost pe cîmp 
și terenul era umed. Dar la fața locului, la tarlaua 
„Chirițoaia" s-a văzut că se putea lucra.

Din păcate, situații asemănătoare se mai întîl- 
nesc în multe alte părți ale regiunii. Trebuie ma
nifestată o grijă deosebită pentru folosirea „feres
trelor" dintre ploi, pentru începerea lucrului pe 
fiecare petec de pămînt zvîntat. Pentru a se folosi 
zilele și orele bune de lucru în cîmp, la indicația 
comitetului regional de partid, Consiliul agricol 
regional a luat o serie de măsuri : întrajutorarea 
dintre cooperativele agricole, organizarea schim
bului II pe un număr cît mai mare de tractoare, 
identificarea fiecărei parcele zvîntate etc. Sînt ne
cesare însă un control permanent și o îndrumare 
eficientă pe teren, acolo unde se hotărăște soarta 
recoltei, pentru ca măsurile luate să fie aplicate, 
lucrările să fie realizate în timpul cel mai scurt.

La S M.T. Inotești, dispecerul, împreună 
cu alți salariați, joacă șah în timpul orelor 
de lucru.

Dispecerul: — De-ajuns băieți! Ziua de lucru s-a 
terminat I

MIȘCAREA MAȘINILOR
Șl A PIESELOR... DE ȘAH

De dimineață, la consiliul agricol regional Ploiești, 
președintele tov. Constantin Marin și alți cifiva spe
cialiști discutau ultima situație privind mersul lucrărilor 
agricole. S-au evidențiat rezultatele bune obținute la 
semănat in raioanele Mizil, Ploiești și Rîmnicu-Sărat și 
s-a stabilit să se acorde un sprijin mai eficace unităților 
agricole din raioanele Tîrgoviște, Teleajen și Cimpina 
unde însămînțările erau întîrziate. Așa cum au decla
rat specialiștii consiliului, problema care se pune 
acum este dirijarea cu operativitate a tractoarelor și 
mașinilor din unitățile în care semănatul s-a terminat, 
în cele în care mai sînt de realizat unele suprafețe. 
Nu peste multă vreme, specialiștii consiliului s-au în
dreptat spre raioanele stabilite.

Peste tot, în regiunea Ploiești se remarcă munca har
nică a membrilor cooperativelor agricole de producție, 
a lucrătorilor din S.M.T. și G.A.S. care se străduiesc să 
facă semănatul porumbului la timp și în condiții agro
tehnice superioare. Pe teren, activiști de partid și ai 
sfaturilor populare, specialiștii consiliilor agricole acordă 
un ajutor prețios unităților agricole în buna desfășurare 
a lucrărilor. Semănatul porumbului este mai avansat în 
raionul Mizil, realizîndu-se peste 50 la sută din supra
fețele destinate acestei culturi. Aci s-a urmărit înde
aproape zvîntarea terenurilor și mașinile au fost diri
jate să lucreze unde condițiile o permiteau. La coope
rativa agricolă de producție din comuna Baba Ana, 
semănatul porumbului de pe cele 420 ha a început 
în ziua de 12 aprilie. în zilele bune de lucru s-au 
realizat zilnic cite 30—40 ha. Brigada a 7-a de mecani
zatori condusă de Dinu Stere de la S.M.T. Inotești exe
cută lucrări de bună calitate. In cursul zilei de sîm- 
băfă, la brigada din satul Conduratu se terminase de 
semănat porumbul. Tractoriștii s-au îndreptat spre o altă 
tarla a cooperativei. Terenul fiind însă moale, nu se 
putea lucra la semănat. Aflîndu-se la fața locului, tov. 
Toma Nicoiae, președintele Sfatului popular raional Mi
zil, știind că in alte cooperative se poate lucra din 
plin, a luat măsuri ca tractoarele să fie îndrumate la 
Cooperativele agricole din Fulga de Sus și Fulga de 
Jos. In cîteva ore, ele au ajuns la destinație și s-au 
alăturat celor care lucrau aci. După cum apreciau tov. 
Stan Putina, președintele cooperativei agricole din Fulga 
de Sus, și inginerul agronom Mihai Pascaru, ținind seama 
că din cele 845 ha s-au semănat în 4 zile 600 ha, lu
crarea va fi terminată în scurtă vreme. La aceasta con
tribuie și tractoriștii sosiți de la Baba Ana. S-a văzut 
și în alte locuri din raion ce importanță prezintă faptul 
că, pe măsură ce într-un loc se termină semănatul, ma
șinile sînt dirijate acolo unde lucrarea a întîrziat. Tot 
astfel semănătorile au fost trecute de la Boldești la 
Grădiștea și Valea Cucului, de la Ceptura la Urlați etc. 
Numai că această operație este făcută mai mult de 
specialiștii consiliului agricol și de activiștii sfatului 
popular. La S.M.T. Inotești, care deservește unitățile 
amintite se consemnează doar faptul. în biroul dispece
rului din stațiune era liniște. în plină zi de lucru (la 
orele 10) dispecerul și alți 6 salariați ai S.M.T. erau 
sfrinși în jurul tablei de șah mascată în spatele unul 
birou.

Așa cum s-a mai arătat, în cele mai multe raioane 
din regiunea Ploiești semănatul porumbului este avan
sat. La Mizil s-a realizat 50 la sută din prevederi, la 
Ploiești 30 la sută, iar la Cizlău 31 la sută. Dacă miș
carea mașinilor dintr-o unitate în alta, pe măsură ce 
semănatul se termină, a fost rezolvată, mai rămîne des
chisă problema decalajului care există între raioane și 
a sprijinirii celor rămași în urmă. în ^raionul Tîrgoviște 
s-a însămînțat numai 4 la sută din suprafața prevăzută 
a fi cultivată cu porumb. Este adevărat că unele unități 
ca cele din Perșinari, Mărcești, Gheboaia, Dobra și al
tele au realizat suprafețe mai mari. Io alte locuri, se
mănatul porumbului a întîrziat sau nu a început de loc. 
La cooperativa agricolă de producție din Săcuieni, în 
cursul zilei de sîmbătă, cu 3 semănători s-au realizat 
numai 17 ha. Acest ritm se datorește deselor defec
țiuni care există la semănători. La cooperativa agricolă 
din Adînca, nu numai că nu s-a semănat nici un bob 
dar mai există o bună bucată de teren nepregătit. Este 
necesar ca în acest raion să fie trimise mai multe trac
toare și mașini agricole. De remarcat că în timp ce la 
S.M.T. Inotești au lucrat numai 160 tractoare din cele 
205, în raionul Tîrgoviște se resimfe lipsa lor deoarece 
într-un timp scurt trebuie să se execute un mare volum 
de lucrări.

Cu prilejul raidului întreprins a reieșit că în regiu

nea Ploiești lucrările agricole de primăvară sînt îngreu- 
nale de lipsa mijloacelor de transport, în cooperativele 
agricole există numeroase camioane dar multe stau pe 
butuci. Răspunderea pentru repararea mașinilor coope
rativelor agricole revine I.R.T.A. Dacă înainte existau 
piese de schimb în S.M.T. și baze, acuma ele au fost 
cedate către I.R.T.A. Nu se știe ce se face cu ele, cert 
este că de atunci cooperativele agricole nu mai găsesc 
segmenți, cuzineți, pompe de injecție. Este o proble
mă care trebuie rezolvată urgent

In regiunea Ploiești există condiții ca semănatul po
rumbului să se termine la timp. Se cere însă ca specia
liștii consiliului agricol regional să acorde un sprijin 
concret raioanelor rămase în urmă.

AȘTEPTAREA E PĂGUBITOARE

însămințatul porumbului a început de mai bine 
de o săptămînă aproape în toate unitățile agricole 
din regiunea Cluj. în cele mal multe locuri, exis- 
tînd teren bine pregătit, s-a lucrat încă din pri
mele zile cu un ritm intens. Dai- iată că la mij
locul săptămînii ploile căzute în aproape toate ra
ioanele au întrerupt lucrările. Specialiștii, condu
cătorii unităților, In special, au controlat de mai 
multe ori pe zi tarla cu tarla să vadă unde se 
poate semăna și au luat măsuri pentru buna fo
losire a mașinilor și atelajelor. Astfel, s-a reușit 
ca pînă duminică să se semene peste 20 la sută 
din suprafața destinată a fi cultivată cu porumb. 
Cu prilejul raidului întreprins, în raioanele Aiud 
și Turda, a reieșit preocuparea care există pentru 
terminarea tuturor lucrărilor în timpul optim.

La cooperativa agricolă Lunca Mureș, 4 ma
șini 2 SPC 2 semănau porumbul pe o tarla din 
Valea Ghemeș. Ing. Paul Păcuraru urmărea res
pectarea întocmai a adîncimii semănatului și den
sitatea. „Lucrăm aici — spunea inginerul — pen
tru că este un teren care s-a zvîntat mai repede. 
Cu toate greutățile provocate de vreme, vom ter
mina însămințatul in cel mult 8 zile. Pînă acum 
am semănat mai bine de jumătate din cele 272 ha“.

La Mirăslău semănătorile de la toate brigăzile 
au fost trimise pe terenurile din apropierea Mu
reșului. Aici pămîntul s-a zvîntat și încălzit mai 
repede decit la brigăzile din Lopadea veche și 
Cicău. Se lucrează cu o viteză de 35—40 ha la zi. 
Aceeași activitate intensă se putea remarca și la 
cooperativa agricolă din Fărău, unde din 600 ha 
s-au însămînțat 220 ha. în raionul Aiud, pînă 
duminică se semănaseră peste 2 000 ha din cele 
5 500. Suprafețele însămîhțate ar putea fi și mai 
mari dacă toate cooperativele agricole ar fi 
folosit din plin posibilitățile de care dispun. Tov. 
ing. Mihai Folfa de la cooperativa Aiud II aș
teaptă de cîteva zile zvîntarea terenului fără a 
controla fiecare tarla în parte.

în numeroase cooperative agricole din raionul 
Turda se lucrează intens. La Luncani, în dreapta 
șoselei, se semăna cu 4 mașini 2 SPC 2 în condi
ții calitativ foarte bune. Aceleași realizări sînt

Dacă nu-i camion, • Ion 1...
Desene de Eugen TARU

la Frata și Viișoara unde s-au semănat cite 220 
ha. I^a Măhăceni, pe terenul „Frunți" s-a însă
mînțat vineri și sîmbătă cu semănători mecanice, 
iar pe pante cu cele acționate de animale mai 
bine de 70 ha. Pînă duminică, in raionul Turda 
s-au semănat peste 3 000 ha din cele 12 000 ha 
prevăzute. Acestor suprafețe li s-ar fi putut adău

Cu prilejul raidului întreprins a reieșit că, în ciuda timpului ploios, în nu
meroase unități agricole s-a lucrat din plin. în majoritatea cazurilor specialiștii 
din unități și de la consiliile agricole verifică starea terenului și iau măsuri ope
rative pentru dirijarea torțelor spre locurile unde se poate lucra. Se remarcă 
Si munca plină de avînt a miilor de mecanizatori din S.M.T. și G.A.S. Rezultă 
însă și unele defecțiuni care trebuie înlăturate din mers. Este vorba de identifi
carea cu mai multă răspundere a tere nurilor zvîntate (Oltenia, Cluj și Bacău), 
dirijarea mașinilor din unitățile în care se termină semănatul spre cele în care 
lucrarea a rămas în urmă (Dobrogea și Ploiești), precum și remedierea opera
tivă a unor greutăți care se ivesc. După cum se vede, din cauza ploilor nu
meroase, ora a devenit unitatea de timp hotărîtoare pentru desfășurarea se
mănatului. Aceasta impune să se urm ărească în permanență starea terenului, 
iar mașinile să lie dirijate acolo unde se poate lucra.

ga altele dacă nu s-ar aștepta venirea zilelor mai 
calde. La Vîlcele, ing. Emil Barbu și președintele 
Vasile Cătinaș erau la sediul cooperativei agricole 
ocupîndu-se de treburi administrative. Vremea 
era frumoasă. Porumb nu s-a semănat deloc. Mo
tivau că temperatura nu s-a ridicat la nivelul la 
care să se poată începe lucrările. Numai că tem
peratura solului a. fost luată cu trei zile în urmă. 
Este o dovadă că aici nu există suficientă preo
cupare pentru reușita însămințării porumbului.

Specialiștii de la consiliile agricole raionale ar 
trebui să îndrume mai concret inginerii din coo
perativele agricole de producție și conducerile 
acestora, să manifeste mai multă preocupare pen
tru folosirea timpului prielnic prin mobilizarea 
forțelor pe terenurile zvîntate, pentru ca însă- 
mînțatul să se poată face intr-un timp cît mai 
scurt.

MĂSURILE LUATE
SÎNT OBLIGATORII 
PENTRU TOATĂ LUMEA

Ds cîteva zile, vremea s-a încălzit și în regiu
nea Bacău. Pentru a recupera rămînerea în urmă 
la semănat, Consiliul agricol regional a luat o 
serie de măsuri menite să urgenteze semănatul 
culturilor de sfeclă de zahăr, floarea soarelui și 
cartofi pe ultimele suprafețe și să se treacă cu 
toate forțele la semănatul porumbului. Pentru 650 
tractoare s-a asigurat schimbul II. De asemenea, 
s-a organizat întrajutorarea între cooperativele 
de producție. Măsurile luate au început să-și arate 
roadele. In numeroase unități din raioanele Adjud, 
Bacău și P. Neamț s-au însămînțat suprafețe mari 
cu porumb. La G.A.S. Pufești, raionul Adjud, me
canizatorii au pregătit pentru semănat întreaga 
suprafață de 750 ha planificată a fi cultivată cu 
porumb. Numai într-o singură zi au fost semă
nate 120 ha. Ing. Cornel Burdiu, directorul gos
podăriei, merge pe cîmp împreună cu inginerii și 
brigadierii, depistează terenurile zvîntate și ia 
măsuri ca acestea să fie însămînțate. întreaga su
prafață de teren a fost arată din toamnă. Acum 
s-au făcut lucrări de întreținere cu polidiscul sau 
cu grapa, după cum a necesitat terenul. A în
ceput semănatul pe o tarla de 215 ha. In două zile 
va fi gata. Există toate condițiile și forțe suficien
te ca în cîteva zile la G.A.S Pufești să se termine 
semănatul porumbului.

Cu aceeași hărnicie se muncește și în coopera
tivele agricole din comunele Buhoci și Traian, 
raionul Bacău. Duminică dimineața, pe șesul din 
apropierea comunei Buhoci lucrau tractoriștii din 
brigada condusă de Constantin Pastor de la 
S.M.T. Răcăciuni. Pînă acum au fost pregătite 
pentru semănatul porumbului 460 ha din cele 638 
prevăzute pentru această cultură. Semănatul a 
început de două zile. Inginerul cooperativei, Je- 
nică Pascal, este prezent tot timpul pe cîmp. Are 
grijă ca sămînța să fie adusă la vreme la capătul 
tarlalei și verifică calitatea lucrărilor. Inginerul 
era supărat însă pentru că una din cele 6 
semănători nu poate fi folosită. A fost adusă de
fectă chiar din stațiune și nu a fost reparată nici 
pînă acum.

In comuna Traian lucrau toate cele 4 semănă
tori din brigada lui Petre Căruntu de la S.M.T. He- 
meiuș. Cu totul alta era situația la Săcești. La 
sediul cooperativei agricole stăteau 8 tractoare 
și 6 semănători de porumb. Tot la sediu erau șe
ful de brigadă, Vasile Oprișan de la S.M.T. He- 
meiuș și președintele cooperativei, Vasile Ivan. 
Din spusele lor rezulta că nu se poate lucra în 
cîmp din cauza terenului prea umed. Dar vecinii 
lor din Buhoci semănau de zor pe terenuri ase
mănătoare.

Lucrurile nu stau prea bine nici la cooperativa 
agricolă Secueni. Aici mai sînt de arat 150 ha de 
teren. Dar nici unul din cele 12 tractoare și nici 
un atelaj din cele 40 pe care le are cooperativa 
nu lucrau. Funcționau doar două semănători din 
cele 5 existente. Inginerul cooperativei, tov. Lu
cian Iacob a motivat că nu se poate lucra deoa
rece terenul nu e pregătit. Dar în ziua respectivă1 
existau pregătite pentru semănat circa 100 ha de 
teren.

In regiunea Bacău, pe lingă faptul că semănatul 
porumbului încă nu se face cu intensitate, nu s-a 
terminat nici pînă acum semănatul culturilor tim
purii. Din situația operativă de la consiliul agri
col rezultă că la data de 23 aprilie mai erau de 
semănat în regiune 3000 ha cu sfeclă de zahăr, 
peste 1800 ha cu floarea soarelui și peste 5700 ha 
cu plante furajere. Nu este cu nimic justificată si
tuația din raionul Roman, unde la această dată 
mai erau de semănat 2173 ha cu sfeclă de zahăr, 
în timp ce în raionul Tg. Neamț care este mai la 
nord, lucrarea s-a terminat de cîteva zile.

Măsurile luate de consiliul agricol regional sînt 
bune. Dar din exemplele arătate rezultă că ele nu 
sînt aplicate întocmai în toate unitățile. Din a- 
ceastă cauză situația însămînțărilor în regiunea 
Bacău este nesatisfăcătoare. Se impune deci mai 
multă preocupare pentru aplicarea măsurilor sta
bilite în scopul executării semănatului la vreme.
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sub microscop
CONVORBIRE CU SAVANJI ROMlNI DESPRE NOILE DESCOPERIRI 

MONDIALE IN RAMURI PRINCIPALE ALE MEDICINII
In clinici și laboratoare, pe toate continentele și în condițiile cele mai diverse, se 

desiășoară o muncă intensă. Obiectivul ei : a iace inoiensive bolile. Mijloacele moderne 
de investigație au permis să se pătrundă în adîncurile materiei vii, în zone care cu puțini 
ani în urmă erau cu totul necunoscute. Celula vie, un întreg microcosmos, care prin 
mecanismele sale complexe determină în bine sau în rău întregul organism, este astăzi tot 
mai bine cunoscută, omul reușind să iniluențeze complicatele procese chimice care se 
desfășoară în interiorul ei. Totodată, sînt de mascați, pentru a ii stîrpiți, tot mai mulți din 
minusculii și crîncenii dușmani, agenții bolilor infecțioase ce se strecoară în celulele orga
nismului. In operațiile de recunoaștere și bătăliile împotriva dușmanilor sănătății omu
lui, sînt angajate pe tot globul forțe enorme și se înregistrează indiscutabile succese. 
Desigur, au mai rămas multe boli redutabile, dar ofensiva împotriva lor nu încetează nici 
o clipă. Colaborarea dintre oamenii de știință din toate țările, confruntarea și aplicarea 
rezultatelor obținute, unirea și continuarea îndîrjită a eforturilor sînt chezășia victoriei 
omului.

---------- Acad. ȘTEFAN S. NICOLAU : ----------

S-a dezvăluit cauza îmbolnăvirii 
prin virusuri! Inframicrobii 

vor fi „domesticiți"

Virusurile sau inframl- 
crobii, cum se mai nu
mesc minusculii răufă

cători, sînt astăzi tot mai 
bine cunoscuți. Ei sînt fo- 
tografiați, cercetați. Și s-a 
constatat un fapt la pri
ma vedere surprinzător : in
framicrobii nu sînt altceva 
decît niște macromolecule —• 
molecule imense ale unei sub
stanțe chimice. O substanță 
chimică vie, avînd posibilitatea 
de a se înmulți, de a-și repeta 
molecula în mii, în milioane 
de exemplare I Variola, polio
mielita, rujeola (pojarul), va- 
ricela — zeci, sute de diferite 
maladii sînt provocate de 
acești corpusculi mai mici de
cît microbii.

Cu ce fel de metode se 
duce în prezent ofensiva îm
potriva acestor invizibili duș
mani ai omului ?

In ultimul timp, „arsenalul" 
inframicrobiologiei s-a îmbo
gățit cu numeroase metode 
noi. S-a realizat astfel ceea 
ce nu prea mult timp înain
te fusese imposibil, cultiva
rea virusurilor în afara or
ganismului. Intr-adevăr, in
framicrobii nu pot trăi izo
lați sau pe anumite medii ar
tificiale : ei nu supraviețuiesc 
decît atunci cînd pătrund în- 
tr-o celulă vie. De aceea, pen
tru a putea fi studiate, cerce
tătorii introduc virusurile în 
culturi de celule, din afara 
organismului. In acest fel, 
s-au făcut numeroase progre
se în această știință relativ 
tînără. S-au descoperit nu
meroase virusuri ale omului 
și animalelor, unele nebănuite 
înainte.

Printre cele mai pasionante 
probleme ce se pun azi în do
meniul inframicrobiologiei, se 
numără cele legate de alcătu
irea chimică a virusurilor. In
tr-adevăr, în ultimii ani s-a 
făcut o descoperire senzațio
nală : prin lucrările prof. Gie- 
rer și Schramm (R.F.G.), a 
fost găsită cauza pentru care 
aceste mici părticele de ma
terie vie produc îmbolnăviri. 
Vinovatul e acidul nucleic, 
care se află în miezul virusu
lui. Acidul nucleic e acela 
care, pătrunzînd în celula 
oaspetelui, o determină pe a- 
ceasta să îl resintetizeze din 
materialele ei, „după chipul și 
asemănarea lui". Cu alte cu
vinte, o dată pătruns în celu
la pe care o îmbolnăvește, vi
rusul o silește pe aceasta ca 
ea însăși să-1 înmulțească.

Aceste noi și prețioase cu
noștințe au indicat căile pe 
care au pornit și vor fi conti
nuate în viitor cercetările. 
Pentru a lupta împotriva vi
rozelor e posibilă și se și în
cearcă prepararea de vacci
nuri, plecînd chiar de la aci
zii nucleici. Se întrevede însă 
și o altă armă : punerea la 
punct a unor medicamente 
care să împiedice anumite 
procese biochimice din orga
nism, stăvilind puterea de in
fectare și de înmulțire a viru
surilor pătrunse în organism. 
In acest sens, prezintă inte
res lucrările publicate în re
viste de specialitate de către 
cercetătorul american dr. H. 
E. Kaufmann.

De pe acum se conturează 
surprinzătoarea posibilitate 

de a pune la punct virusuri 
„domesticite". Despre ce este 
vorba ? Virusurile domesti
cite sînt inframicrobi foarte 
asemănători cu cei „sălbatici", 
adică cu aceia care provoacă 
grave îmbolnăviri. Foarte a- 
semănători, însă nu identici I 
Micile diferențe existente în
tre ei fac ca inframicrobii 
domesticiți, pătrunzînd în or
ganism, să provoace apariția 
imunității, adică creșterea for
țelor proprii de apărare a or
ganismului însuși. Virusurile 
„domesticite" împiedică ast
fel dezvoltarea celor „sălba
tice". Despre rezultatele ob
ținute în această direcție au 
relatat recent, în ce priveș
te virusul gripal, de pildă, 
cercetătorul australian E. Kil
bourne, iar la psitacoză — 
Gordon din S.U.A. Cercetări 
în acest domeniu s-au făcut și 
în Institutul de inframicrobio- 
logie al Academiei R. P. Romî- 
ne, unele avînd chiar carac
ter de prioritate. Așa sînt, de 
pildă, lucrările dr. R. Porto
cală și colaboratorii, privind 
resintetizarea virusului gripal 
complet și a altor virusuri din 
acizi nucleici extrași pe cale 
chimică. Alte studii valoroase 
sînt cele ale dr. N. Cajal și co
laboratorii, în legătură cu în
crucișarea a două virusuri, 
pentru a obține o variantă 
nouă, poate mai „domestică", 
utilizabilă în vaccinări. Cu un 
singur virus hibrid s-ar putea 
obține astfel vaccinarea împo
triva tuturor celor trei tipuri 
de virusuri poliomielitici.

S-ar putea ca întrebarea 
noastră să pară curioasă. Nu 
există însă posibilitatea ca 
virusurile să fie puse și în 
slujba omului ?

Intr-adevăr, această posi
bilitate există. Se studiază as
tăzi în lumea întreagă, de alt
fel și în institutul nostru, pro
prietatea unor virusuri de a 
topi țesuturi canceroase. Dacă 
aceste cercetări se vor cheia 
cu rezultate favorabile, vom 
dispune de o nouă armă de 
luptă împotriva acestei teri
bile boli.

Ce aspecte mai prezintă 
lupta împotriva virusurilor ?

încă o problemă care îi 
preocupă pe inframicrobiologi 
e rolul virusurilor în unele 
boli despre care pînă acum 
nu erau considerați vinovați. 
Este vorba, între altele, de 
unele îmbolnăviri ale inimii 
și vaselor. Cercetările efectu
ate de prof. Giroux (Franța), 
cît și în țara noastră, au ară
tat că asemenea boli pot fi 
vindecate, combătîndu-se ca
uza lor, adică virusurile care 
le provoacă.

Lupta împotriva celor mai 
mici, dar și celor mai pericu
loși dușmani ai omului se 
duce pe multe căi. Astfel, 
descoperirea de către Isaacs și 
Lindemann (Anglia) a inter- 
feronului are o mare îmi or- 
tanță. Interferonul reprezin
tă o substanță care are pro
prietatea de a proteja celula 
împotriva virusurilor, ea fiind 
produsă chiar de către celu
lele invadate de acestea !

După cît se vede, inframi- 
crobiologii de pe întreg glo
bul nu slăbesc lupta împotri
va virusurilor.

Se dă lupta pentru viața unui om

----------- Acad. ION FÂGĂRÂȘANU : -----------

SE VOR ÎNLOCUI ORGANELE 
VITALE ALE OMULUI

Operații îndrăznețe pe 
inimă sau pe vasele mari, 
grefe ale unor organe vi

tale sînt cîteva din cuceririle 
recente ale chirurgiei. Bisturiul 
operatorului pătrunde astăzi în 
regiuni ale corpului omenesc 
considerate multă vreme absolut 
intangibile.

Care este, după părerea dv., 
una din problemele principale că
tre care se îndreaptă în prezent 
aten|ia chirurgilor l

In ultima vreme, chirurgii din 
întreaga lume sînt preocupați de 
problema grefelor, a transplantă
rii de organe întregi, adică a în
locuirii organelor bolnave cu or
gane sănătoase, provenite de la 
donatori. In această direcție, una 
din marile piedici o constituie in
toleranța imunologică : organis
mul are tendința de a elimina tot 
ce este străin.

Totuși, rezultatele de pînă a- 
cum ale cercetărilor justifică spe
ranțele. Rinichiul, de pildă, este 
unul din organele a cărui trans
plantare a reușit. Există astăzi un 
număr de vieți salvate prin acest 
gen de intervenții chirurgicale. 
Ele prezintă, firește, un inconve
nient : sacrificiul unui rinichi să
nătos, prelevat de la donator. In 
această ordine de idei, trebuie a- 
rătaf că cei mai buni donatori 
de astfel de fransplante sînt fra
ții sau surorile homozigote, adică 
gemenii proveniți din același ou, 
deoarece în cazul lor organismul 
interpune mult mai puține bariere 
imunologice sau deloc. în litera
tura medicală se citează cîteva 
cazuri reușite, dintre care cel mai 
extraordinar mi se pare cazul ce
lor două surori gemene operate 
de curînd în Franța. Transplanta
rea unui rinichi sănătos de la o 
soră la alta, în locul unuia din 
cei doi rinichi bolnavi, a avut un 
efect binefăcător. Mai fîrziu, am
bele surori s-au căsătorit și au 
dat naștere la copii.

Grefa de inimă, unul dintre o- 
biectivele importante ale cerce
tătorilor, nu a depășit faza expe
rimentală pe animal. Unele rezul
tate temporare au fost obținute 
de chirurgul sovietic Demihov și 
alți cercetători. In schimb, trans
plantarea de ficat normal, ultima 
dintre încercările îndrăznețe ale 
chirurgiei actuale, a depășit faza 
de experimentare pe cîini, obți- 
nîndu-se supraviețuiri de cîteva 
luni și la om.

Ca invitat al Societății de chi
rurgie din Lyon, am avut recent 
prilejul să văd în laboratorul de 

chirurgie experimentală atașat cli
nicii profesorului P. Mollet-Guy 
un cline căruia i se grefase un 
al doilea ficat. Experiența pare a 
fi nelogică, ea are însă o foarte 
mare însemnătate practică deoare
ce demonstrează posibilitatea gre
fării unui organ întreg, cu men
ținerea funcțiilor sale. Că lucru
rile se petrec într-adevăr așa, se 
poate dovedi cu ajutorul unor ra- 
dioizotopi ai aurului, introduși în 
organism și care, transportați de 
circuitul sanguin, se fixează în
deosebi pe ficat. Experimentatorii 
americani au grefat în cîteva ca
zuri un ficat sănătos în locul fi
catului distrus și la om. Astfel, chi
rurgul T. E. Starzl și colaboratorii 
săi au comunicat recent efectua
rea a trei cazuri de grefă de fi
cat la oameni, dintre care unul a 
supraviețuit pînă la 23 de zile.

Există posibilități de a se pre
lungi supraviețuirile ?

Deocamdată supraviețuirile ob
ținute în aceste cazuri sînt de 
scurtă durată. Nu s-au găsit încă 
mijloace destul de eficace pentru 
împiedicarea reacțiilor imunologi
ce de eliminare a grefonului, 
reacții care sînt specifice organis
mului față de orice organ străin 
grefat. Dar și această problemă, 
adică a micșorării sensibilității or
ganismului primitot față de orice 
grefă, provenită de la alt orga
nism, fie chiar de aceeași speță, 
pare să fie pe cale de rezolvare. 
S-au și descoperit unele substanțe, 
cum ar fi un derivat al aciduiui 
caproic sau methilhidrazina, care 
micșorează pînă la anihilare reac
țiile de Intoleranță. Credem că nu 
este departe ziua cînd vom putea 
înlocui cu succes ficatul distrus de 
ciroză sau de cancer cu un ficat 
sănătos.

Cum se poate rezolva proble
ma procurării de organe sănătoase 
pentru transplantare ?

Aceasta este într-adevăr o pro
blemă spinoasă. La organele pe
rechi, cum sînt rinichii se pot găsi 
donatori printre membrii familiei. 
Dacă în experiența pe animal este 
ușor să sacrifici animalul donator 
pentru rezolvarea unei probleme 
științifice, la om bineînțeles or
gane sănătoase, care nu sînt pe
rechi, nu pot fi procurate decît 
de la morți accidentali cărora li 
s-a prelevat organul de grefat 
imediat după moarte.

Problema are însă încă un as
pect. Se știe astăzi că moartea 
nu atinge foate țesuturile deodată. 
Creierul este primul organ care 

moare, el nu rezistă la lipsa de 
oxigen mai mult de 6—8 minute; 
ficatul însă suportă această lipsă 
chiar și peste 30 de minute, timp 
suficient pentru prelevare, după 
care poate fi menfinut în viafă 
prin circulație artificială cu sînge 
oxigenat în tot timpul grefării.

Toate aceste experiențe au o 
mare importantă, ele deschid dru
mul spre înlocuirea și a altor or

— Prof. dr. Constantin T. NICOLALJ: —-

Descoperirea enzimei 
a cărei lipsă 
provoacă anemii

Una din preocupările per
manente ale hematolo
gilor — specialiști în bo

lile sîngelui, acest „țesut lichid" 
esențial vieții omului — este com
baterea anemiilor. Toată lumea 
cunoaște acest termen ; el este 
întrebuințat, corect sau incorect, 
în cele mai felurite împrejurări.

— Să precizăm, mai întîi, no
țiunile. Ce sînt de fapt anemiile 
și din ce cauză apar ?

— După cum se știe, sîngele 
are un rol foarte important în 
organism : el este, ca să spunem 
așa, „cărăușul" oxigenului și al 
hranei. încărcîndu-se cu oxigen 
luat din aer, el pleacă de la 
plămîni și îl duce în toate țesu
turile organismului, care au ab
solută nevoie, în fiecare clipă, 
de acest gaz prețios.

Cum reușește sîngele să facă 
acest transport ? Datorită globu
lelor roșii (numite și hematii) și 
hemoglobinei. Intr-adevăr, fie
care globulă roșie conține o a- 
numită cantitate de hemoglobi-

nă, substanță ce are proprietatea 
de a se putea combina foarte u- 
șor cu oxigenul, pe care-1 trans
portă pînă la țesutul care are 
nevoie de el.

Ce se întîrnplă în anemii ? A- 
ceste boli sînt provocate de scă
derea numărului de globule ro
șii și a cantității de hemoglobi- 
nă. Cu alte cuvinte, în anemii 
aprovizionarea cu oxigen a or
ganismului se face mai greu.

Anemiile se pot datora deci 
unei lipse de hemoglobina — al 
cărei constituent esențial este 
fierul. De aceea, în unele forme 
ale acestei boli se recomandă 
administrarea unor medicamente 
care conțin fier. în alte cazuri, 
anemiile sînt provocate de dis
trugeri sau pierderi foarte mari 
de globule roșii, ca în urma u- 
nor hemoragii, boli infecțioase, 
boli de sînge etc.

In afara acestor cazuri se cu
nosc destul de numeroase ane
mii constituționale, ereditare, de 
tip „hemolitic", adică prin distru
gerea rapidă a globulelor roșii.

Viața unei globule roșii nor
male este de vreo 120 de zile, 
în anemiile hemolitice de care 
am vorbit, moștenite „din tată 
în fiu", rezistența hematiilor este 
scăzută, iar viața lor scurtată.

în ultimul timp, datorită suc
ceselor realizate în domeniul 
biochimiei și a utilizării izotopi
lor în cercetările de laborator, a 
putut fi rezolvată o serie de pro
bleme legate de această boală.

. -...... Prof dr. Octav COSTACHEL : .....

La întrebarea „Este contagios 
cancerul?" se poate 

răspunde acum categoric: Nu!

Multă lume se întreabă 
dacă boala canceroasă 
este sau nu contagioasă. 

Care este părerea dv. ?
Această problemă care fră- 

mîntă pe mulți oameni con
stituie o preocupare foarte ac
tuală a oncologilor. Pentru a 
răspunde, este însă necesar ca 
mai întîi să lămurim cîteva 
chestiuni legate de cauzele 
acestei grave îmbolnăviri.

Se știe astăzi că boala can
ceroasă poate fi provocată de 
un mare număr de factori : u- 
nele substanțe chimice (așa- 
numitele substanțe cancerige
ne), agenți fizici (radiații ioni
zante) sau factori biologici, 
cum sînt virusurile, celulele 
canceroase și acizii nucleici. 
Deși există atît de numeroase 
cauze de îmbolnăvire, evolu
ția bolii este asemănătoare, 
iar tratamentul identic.

Ce se întîmplă, însă, dacă 
un om intră în atingere cu un 

gane, chiar și a inimii. Obiectivul 
acesta pare încă de neconceput, 
dar cu siguranfă că va fi atins 
în viitor. Un indiciu în acest sens 
reprezintă, la ora actuală, reali
zarea circulației extracorporale și 
a excitajiei electrice (artificiale) a 
inimii în vederea menținerii pulsa
țiilor. Dispunem deci de trepte 
premergătoare care reprezintă de 
pe acum probleme rezolvate.

Cercetările de biochimie au a- 
rătat, de pildă, că durata de 
viață a unui globul roșu este 
strîns legată de capacitatea a- 
cestuia de a folosi glucoza, a că
rei misiune este să întrețină vi
talitatea membranei hematiilor.

Dar, pentru ca glucoza să 
poată fi bine utilizată, trebuie 
să intervină o enzimă, adică o 
substanță care, la fel ca un ca
talizator în chimie, mărește vi
teza transformărilor chimice care 
au loc. Enzima ce ajută la asi
milarea glucozei de către globu
lui roșu este acidul adenozintri- 
fosforic, denumit pe scurt A.T.P.

Așadar, dacă un globul roșu 
supraviețuiește cele 120 de zile, 
cît reprezintă viața sa normală, 
aceasta se datorește în cea mai 
mare parte prezenței A.T.P. în 
membrana hematiei. O deosebită 
contribuție în cercetările recente 
a adus prof. Prankerd, de la 
Oxford.

— Care este rolul izotopilor 
radioactivi în aceste cercetări ?

Aplicarea izotopilor se face în 
scopul de a stabili foarte precis 
durata de viață a unui globul 
roșu. Se lucrează, de obicei, cu 
croșn radioactiv (Cr51). Astfel, în 
anemiile datorate lipsei de 
A.T.P., izotopii radioactivi au a- 
rătat că durata de viață a hema
tiilor se poate reduce de peste 
cinci ori. O globulă roșie tră
iește în asemenea cazuri numai 
20 de zile sau chiar mai puțin.

— Așadar, noile metode au 
arătat că anemiile pot fi datorate 
și lipsei unor enzime.

— întocmai. în formele de a- 
nemii hemolitice, ale căror cauze 
nu erau cunoscute, s-a putut ve
rifica absența sau insuficiența 
de A.T.P. Mai mult chiar : este 
suficient să lipsească nu întrea
ga substanță A.T.P., ci numai 
unii din componenții săi, pen
tru ca să se scurteze viața glo
bulei roșii.

Cea mai importantă concluzie 
a acestor noi descoperiri a fost 
aplicarea unui tratament care a- 
duce organismului enzima lipsă. 
Cercetările nu s-au oprit însă 
aici. Sînt examinate, rînd pe 
rînd, și alte enzime care ar putea 
provoca anumite deficiențe în 
formarea hemoglobinei. în ul
timă instanță, țelul urmărit este 
să se asigure globulelor roșii, în 
orice condiții, o viață normală. 
Va profita, firește, întregul or
ganism.

bolnav de cancer ? Se poate 
oare să „ia" boala ? Sau poa
te că sînt anumite condiții 
speciale, în care cancerul de
vine mai contagios ?

Experiențele făcute au ară
tat limpede că dacă dintr-o 
tumoră canceroasă a unui a- 
nimal se extrag celule sau 
chiar unele substanțe și se in
troduc la alt animal, acesta 
din urmă se îmbolnăvește la 
rîndul său. Cu o condiție esen
țială : ca ambele animale să 
aparțină aceleiași specii, 
rase, tulpini etc., adică să fie 
strict înrudite între ele. Dacă 
această condiție nu este res
pectată, cancerul nu poate fi 
transmis I

Iată pentru ce răspunsul la 
întrebarea în legătură cu con- 
tagiozitatea cancerului la om 
este negativ. Omul nu poate 
lua cancerul de la semenii săi 
pentru că nu există oameni de 
„tulpină pură".

Pentru ca boala canceroa
să să se poată transmite, spu
neam că cele două animale — 
cel ce dă boala și cel ce o la 
— trebuie să aibă ceva co
mun. De fapt, virusul canceri
gen, o dată pătruns în celulele 
organismului „infectat", obligă 
aceste celule să „copieze", să 
resintetizeze ele însele viru
sul. Dar acest lucru nu este 
atît de simplu. Se știe că pro
teinele care alcătuiesc sub
stanța vie sînt formate din- 
tr-un mare număr de aminoa- 
cizi — la fel cum o clă
dire este alcătuită din nume
roase cărămizi. Cărămizile 
proteinelor — aminoacizii — 
nu sînt însă asemănătoare în
tre ele : există multe feluri de 
aminoacizi și aceștia se pot 
lega între ei într-o ordine di
ferită. Este ca un fel de joc 
cu zeci și sute de milioane de 
combinații posibile.

Dacă într-un organism ajung 
celule canceroase, acizi nu
cleici sau virusuri, provenite 
de la o altă ființă vie, boala 
nu se dezvoltă decît dacă pri
mitorul poate reproduce exact 
combinațiile chimice introduse. 
Cancerul apare, așadar, nu
mai dacă organismul gazdă 
poate realiza lanțuri de ami
noacizi legate în aceeași or
dine ca și în proteinele pro
venite de la animalul donator. 
Dar această eventualitate este 
foarte rară, pentru că sînt in
finit de multe posibilități de 
combinare.

Recent, s-a putut chiar de
monstra, pe voluntari, că tu
morile nu au putut fi făcute să 
„prindă" în nici unul din ca
zurile în care s-a încercat tre
cerea cancerului de la un om 
la altul, chiar dacă se implan
tau celule canceroase.

Astfel, pînă astăzi nu s-a 
înregistrat nici un caz de 
contagiune la experimenta
torii sau la medicii care lu
crează tot timpul cu tumori, 
virusuri cancerigene sau care 
examinează zilnic zeci de bol
navi de cancer. De asemenea, 
frecvența bolii la acești oa
meni nu este cu nimic diferită 
de restul populației.

Așadar, răspunsul la între
barea pusă e clar : boala 
canceroasă nu e contagioasă 1

Care sînt perspectivele cer
cetărilor în viitor?

- Conf. dr. VLAD VOICULESCU : -

Vom vindeca 
anomalii ereditare !

/V

In domeniul bolilor 
nervoase s-au realizat 
în ultimul timp pro

grese însemnate. S-au des
coperit fapte noi privind 
mecanismul de producere a 
unor boli pînă nu de mult ră
mase cu totul misterioase; 
s-au pus la punct metode din 
ce în ce mai precise de diag
nostic ; s-au realizat trata
mente de o mare eficacitate.

Vorbiți de boli misterioase. 
A reușit știința să pătrundă 
secretele bolilor nervoase e- 
reditare ?

Este un lucru cunoscut că 
anumite boli ale sistemului 
nervos se moștenesc, fiind 
transmise de la părinți la co
pii. Nu se știa însă nimic pre
cis despre substratul material 
al acestei transmisii. Cercetă
rile din ultimul timp aduc din 
ce în ce mai multă lumină în 
această problemă, arătînd că 
ceea ce se transmite de la o 
generație la alta este o anu
mită tulburare a desfășurării 
proceselor chimice din orga
nism. Astfel, în una dintre a- 
ceste boli, sînt în suferință a- 
tît ficatul cît și creierul. Cer
cetări recente au arătat că a- 
cești bolnavi dețin în orga
nismul lor cantități relativ 
mari de... cupru. Acest metal 
se depune în creier și în ficat, 
producînd perturbări în func
ționarea organelor respective. 
Provocînd eliminarea cupru
lui acumulat în exces, cu a- 
jutorul penicilaminei, un me
dicament derivat din penici
lină, prof. J. M. Walshe din 
Cambridge (Anglia) a obținut 
o ameliorare simțitoare în a- 
ceastă ciudată boală care 
poartă numele de „degeneres
centă hepato-lenticulară".

Se știe, de asemenea, că 
procesele biochimice din or
ganism se desfășoară sub in
fluența fermenților. Cercetări 
efectuate în ultima vreme a- 
rată că Ia baza unor boli moș
tenite se poate afla o stare 
anormală a fermenților, trans
misibilă, de asemenea, de la 
o generație la alta. Astfel, 
bolnavii de miopatie, o boală 
la care se observă o reducere 
însemnată, excesivă, a volu
mului și a puterii mușchilor, 
s-a constatat prezența unor 
fermenți (creatinkinaza, aldo- 
laza). Interesant este faptul, 
relevat recent de cercetătorul 
japonez Ebashi, că în familiile 
bolnavilor de miopatie există 
persoane aparent sănătoase, 
care au totuși, în sîngele lor. 
cantități anormale ale fer
mentului creatinkinaza. Deși 
nu prezintă nici o tulburare, 
aceste persoane sînt capabile 
de a transmite boala la ur
mași. Investigații cu ajutorul 
unor metode biochimice per
mit luarea de nasuri care să 
împiedice transmiterea mai 
departe a bolii.

Tulburări biochimice par să 
existe și la baza schizofreniei 
sau demenței precoce. Ipoteza 
aceasta este îmbrățișată de 
tot mai mulți cercetători. De 
aceea, sînt deosebit de inte
resante rezultatele obținute 
de cercetătorii sovietici I. A. 
Polisciuk de la Kiev și L. A.

In acest domeniu studiile 
continuă, desfășurîndu-se as
tăzi pe întreg globul, și cu- 
prinzînd un mare număr de 
specialiști. Este suficient, pen
tru a dovedi ritmul în care se 
lucrează la cercetarea cance
rului,să arătăm că anual apar 
4 000—5 000 de lucrări, toate 
legate de lupta împotriva a- 
cestei boli, ridicînd importa ■ 
te aspecte teoretice și prac
tice.

După concepția multor oa
meni de știință cancerul ar 11 
de origină vlrotică. Dar ipote
zele formulate cuprind încă 
multe puncte neclare. Lămuri
rea lor reprezintă la ora ac
tuală unul din cele mai im
portante obiective ale cerce
tării teoretice. Dintre ipotezele 
noi care au trezit interes și 
s-au impus atenției se află cea 
formulată de soții Pullman, fi- 
zico-chimiști la Paris. După 
părerea lor, îmbrățișată și de 
alți oameni de știință, în mole
culele unor substanțe organice 
ar exista zone cu o concentra
ție electronică maximă, aceste 
zone fiind responsabile pentru 
apariția cancerului. Studiin- 
du-se, din acest punct de ve
dere, structura electronică a 
unor substanțe s-ar putea de
termina capacitatea lor cance
rigenă respectiv anticance- 
roasă.

O linie cu totul nouă în do
meniul cercetării (ultima în or 
dine cronologică) are drept o- 
biect substanțele denumite 
glicoproteine. Acestea au în 
organism rolul de a trans
porta substanțe atît stimu
latoare cît și inhibitoare de 
creștere. Deci, transportînd a- 
numite produse chimice ele 
pot activa sau inactiva creș
terea unor tumori. Sub acest 
aspect, chimioterapia, asocia
tă cu radioterapia, repre
zintă astăzi o metodă care 
îngăduie obținerea unor re
zultate favorabile și în cazuri 
avansate în care înainte eram 
complet dezarmați.

Ritmul intens în care se fac 
astăzi cercetări științifice pe 
cele mai diferite planuri în 
domeniul cancerului ne dau 
speranța că ne apropiem de 
o cît mai completă cunoaște
re a mecanismului acestei 
boli, punîndu-se bazele pentru 
combaterea ei eficientă.

Haimovici de la Harkov, pri
mul găsind la schizofrenici o 
tulburare a activității fermen
tului care transformă fenila- 
lanina în tirozină, cel de-al 
doilea constatînd tulburări 
ale utilizării în organism a 
substanțelor zaharate.

In ce privește bolile eredi
tare, aș vrea să mă opresc a- 
supra unei descoperiri foarte 
recente. Este lucru cunoscut 
că în transmiterea însușirilor 
moștenite un rol important 
revine cromosomilor, formații 
vizibile la microscop, situate 
în nucleul celular. Studiind 
„garnitura cromosomică" a u- 
nor copii, care prezintă o for
mă specială de întîrziere min
tală, așa-numita boală a lui 
Langdon Down, cercetătorul 
francez Lejeune a descoperit 
nu de mult cauza acestei boli. 
Este vorba de faptul că în 
celule un anumit cromosom 
în loc de a apărea în pereche, 
ca în orice celulă normală, 
este prezent în triplu exem
plar.

Realizările tehnicii moderne 
se fac remarcate și în dome
niul neurologiei ?

Desigur, chiar foarte sub» 
stanțial. Aș vrea să mă opresc 
asupra rezultatelor interesan
te obținute în diagnosticul tu
morilor cerebrale prin utili
zarea ultrasunetelor. Ca și su
netul, ultrasunetul se întoarce 
sub formă de ecou, în cazul 
cînd întîlnește în cale un ob
stacol. Pe această bază s-a 
dezvoltat o nouă metodă de 
diagnostic : ecoencefalografia. 
în această metodă se emite 
un semnal cu ajutorul unui 
dispozitiv aplicat pe craniu, 
în regiunea tîmplei, ipoi se 
înregistrează ecoul <are ia 
naștere prin lovirea acestui 
semnal de formații aflate în 
craniu pe planul median din
tre cele două jumătăți ale 
creierului. In cazul unor tu
mori cerebrale, aceste foi mâ
ții sînt deplasate îr, direcția 
opusă tumorii. Fiind, da pil
dă, deplasate spre stingă, e- 
coul se va întoarce mai rapid 
atunci cînd emițătorul de ul
trasunete este aplicat pe tîm- 
pla stingă, decît atunci cînd 
este aplicat pe tîmpla dreap
tă. Utilizînd ecoencefalogrtda, 
profesorul T. Planiol (Paris) a 
reușit să pună diagnosticul în 
peste 80 la sută dintre cazu
rile cu tumori cerebrale.
• Din cele cîteva exemple din 
domeniul neurologiei, se poa
te vedea că cercetările teore
tice sînt urmate, în mod lo
gic, de aplicații practice, ști
ința reușind să ridice astăzi 
bariere serioase în calea unor 
boli ereditare. împletirea ce
lor mai diferite ramuri ale 
științei contribuie la lămuri
rea unor probleme aflate mult 
timp în suspensie, găsindu-se 
metode de tratament și vin
decare a unora dintre cele 
mai grave boli.

Pagină realizată de 
GHEORGHE BARBU 
și dr. LEONID PE

TRESCU
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Veterani în meserie
Pentru colectivul uzinelor ,,Stea

gul roșu” din Brașov a devenit o 
tradiție ca în fiecare an să sărbăto
rească pe cei care împlinesc un sfert 
de veac în uzină. La sărbătorirea ve
teranilor A. Buciumeanu, D. Man, P. 
Buhuși, Gh. Stăniloiu, M. Nifu și M. 
lordache, tofi de la sculărie, au luat 
parte numeroși tovarăși de muncă, 
dintre care multi calificați de ei. 
După ce au fost prezentate scurte 
biografii ale celor sărbătoriți, arătîn- 
du-se contribufia pe care au adus-o 
la fabricarea autocamioanelor romî- 
neșfi, ei au fost felicitați de prieteni, 
de tovarăși de muncă, de conducerea 
întreprinderii, de comitetul de partid 
și sindical, oferindu-li-se flori. In în
cheiere, o formafie a clubului a pre
zentat un frumos program artistic.

lată spicuiri din biografiile cîtorva 
dintre sărbătoriți: „Cu doi ani în 
urmă, în secție au sosit mai multe 
mașini de găurit prin coordonare. In- 
tîrziau însă specialiștii din străinătate 
care urmau să le pună în funcțiune. 
Jntr-o zi, șeful de echipă A. Buciu
meanu s-a prezentat la șeful secției 
cerindu-i permisiunea de a le pune 
în funcfiune. Cînd au sosit specia
liștii străini, mașinile funcționau de 
aproape șase luni".

„Omul cu multe meserii", așa este 
numit D. Man. In afară de trasai, me
serie pe care o practică în prezent, 
mai cunoaște rectificarea, frezarea, 
strungăria. El a controlat piesele tur
nate pentru primul motor al autoca
mionului SR 211 în vederea omolo
gării.

Tehnologul M. Nifu a lucrat ca a- 
justor, ca șef de echipă și apoi ca 
maistru ; acum este tehnologul ate
lierului de scule și verificatoare. Pa
siunea lui este perfectionarea conti
nuă a tehnologiei de execuție a 
S.D.V.-urilor. Este autorul a peste 20 
de inovajii...

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Excursie pe cinci 
continente

Vizittnd acum grădina botanică din 
Cotroceni, rămîi cu impresia că timp 
de cîteva ore ai cutreierat prin locuri 
situate pe alte meridiane și paralele. 
Seva pămîntului nostru, îngrijit de 
mîinile harnice ale grădinarilor, prieș
te tot atît de bine magnoliilor de 
provenienfă nord-americană ca și ar
borelui decorativ hamanelis japonica 
din Extremul Orient. Arborele gingaș, 
cu crengile aplecate, așteaptă să înflo
rească peste cîteva zile. Mugurii adu
nați în ciorchini au început să crape, 
lăsînd să se întrevadă petalele. Dar 
acesta nu formează singurul punct 
de atracfie al grădinii botanice bucu- 
reștene. Pe stînca improvizată lingă 
poartă, crăciunifa din Altai a înflorit; 
stînjeneii pitici ai regiunilor boreale cu 
bogata lor paletă de culori sînt, ca și 
păsările călătoare, mesagerii primă
verii. Pe o costișă însorită, rezervată 
florei dobrogene, bujorii de stepă, în- 
tîlnifi și în Asia Centrală, remarcați 
tot prin coloritul viu, se disting de cei 
lemnoși, a căror tulpină de aproape 
un sfat de om va susține florile 
neobișnuit de mari.

Și „reprezentantele" ținuturilor calde 
vor fi scoase zilele acestea de sub 
învelișul serelor pentru a fi plantate 
în diferite zone amenajate geografic. 
Vom revedea în curînd diferitele plan
te mexicane, citricele, măslinul și da
finul de pe coasta Mediteranei, aprin
sele orhidee din Maroc, daliile fran
țuzești. Cu fiecare zi, grădina devine 
mai frumoasă, oferind noi atracții vi
zitatorilor care, în numai cîteva ore, 
se pot plimba pe... cinci continente.

A. GOLIANU

Crăciunița din Altai a înflorit în 
grădina botanică din Capitală

Observator geofizic
La Căldărușanl (circa 40 ki

lometri de București), Centrul de 
cercetări geofizice al Academiei 
R. P. Romine a amenajat o stațiu
ne pentru înregistrarea mareelor 
terestre. Aici, cercetătorii vor în
registra cu aparate foarte sensi
bile și vor studia variațiile gra
vității provocate de atracția Lu
nii și Soarelui. Datorită intensită
ții extrem de reduse a fenomenu
lui, acesta trebuie „prins" cu o 
mare fidelitate excluzîndu-se ori
ce agent perturbant. Asemenea 
agenți sînt variațiile de tempera
tură ce pot falsifica indicațiile a- 
paratelor. De aceea au fost luate 
măsuri speciale de izolație ter
mică șf de menținere a tempera
turii la un nivel riguros constant 
în încăperile în care se lucrează. 
Alți factori perturbanți pot fi 
traficul rutier, instalațiile in
dustriale etc. Asemenea agenți 
au fost evitați prin însăși a- 
legerea amplasamentului stației. 
Rezultatele cercetărilor observa
torului gravimetric sînt solicita
te pe plan internațional pentru 
studii de sinteză privind rigidi- 
tatea qlobului.

D. MINCULESCU

INFOR
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL R. D. GERMANE

Luni seara a sosit în Capitală 
Ewald Moldt, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. D. 
Germane în R. P. Romînă. Pe aero
portul Băneasa, el a fost întîmpinat 
de Dionisie Ionescu, ambasador, di
rectorul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost de față 
membrii ambasadei R. D. Germane 
la București, în frunte cu Siegfried 
Bock, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim, șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 26 aprilie, adjunctul ministru
lui afacerilor externe, George Ma- 
covescu, a primit în audiență pe 
generalul maior Sambas Atmadi- 
nata, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Indoneziei la 
București.

EXPOZIȚIE „DANTE ALIGHIERI"

La Cluj, într-una din sălile Bi
bliotecii centrale universitare, s-a 
deschis zilele acestea expoziția 
„Dante Alighieri", organizată de 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ și Bi
blioteca universitară, cu prilejul a- 
niversării a 700 de ani de la naște
rea poetului italian. Sînt expuse

TELEGRAMĂ

Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne a adresat președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Chivu Stoica, o telegramă în care 
se spune : Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne. întrunit în sesiu
nea ordinară a anului 1965, exprimă Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne și domniei voastre personal tot devotamentul și toată 
înalta prețuire, încredințîndu-vă că ierarhii, clerul și credincioșii Bise
ricii Ortodoxe Romîne vor fi și pe viitor cu toate puterile lor de muncă 
și cu toată rîvna lor sporită, alături de poporul nostru muncitor în stră
daniile sale nobile pentru construirea vieții celei noi și fericite și pen
tru biruința păcii în lumea întreagă.

Telegrama este semnată de Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Romîne.

Puternic centru universitar, Clu
jul a fost întotdeauna un izvor 
de cadre pentru sportul de 

performanță din țara natistră. In 
decursul anilor, echipele studențești 
de aici s-au numărat printre forpia- 
țiile fruntașe, nu de puține ori spor
tivii clujeni cucerind titluri de cam
pioni. Zilele trecute, la solicitarea 
noastră, specialiști și membri ai con
ducerii clubului „Știința"-Cluj, re
prezentanți ai consiliului regional 
U.C.F.S., ai consiliului U.A.S. ne-au 
expus punctele lor de vedere in legă
tură cu problemele actuale ale spor
tului studențesc clujean.

„Activitatea sportivă în centrul 
nostru universitar — arată conf. univ. 
Ion Moina, maestru emerit al sportu
lui — continuă o veche tradiție ; în 
timpul liber, pe lîngă preocupările 
culturale și artistice, studenții din 
Cluj practică sporturile preferate, fac 
excursii. In orașul nostru au 
fost create condiții dintre cele mai 
bune pentru o largă dezvoltare a 
sporturilor. Dotate cu material și e- 
chipament, terenurile și sălile de 
sport din Cluj oferă largi posibili
tăți de practicare a disciplinelor 
sportive.

Intrucît cunosc îndeaproape spor
tul clujean (eu însumi am făcut a- 
tletism aici), aș vrea să mă refer și 
Ia unele aspecte specifice activității 
sportive studențești. Consider că, 
față de posibilitățile existente și față 
de pasiunea pentru sport a tineretu
lui studios, în centrul nostru univer
sitar mai sînt multe de făcut. In in
stitute și facultăți, activitatea de e- 
ducație fizică este oarecum de 
suprafață. Mai ales în privința spor
tului de masă. Prin programa de în- 
vățămînt pentru studenți este stabi
lită doar o singură oră de educație 
fizică pe săptămînă, și asta doar 
pentru cei din anul I. Din punct de 
vedere cantitativ, dar mai ales al 
nivelului la care se desfășoară, a- 
ceastă oră nu-și poate aduce apor
tul necesar la fortificarea organis
mului tinerilor studenți. Ar fi foarte 
folositor ca educația fizică să fie in
clusă și în orarul celorlalți ani de 
studenție. Problema merită a fi ana
lizată de forurile în drept. Rezolva
rea ei ar asigura în același timp o 
activitate sportivă permanentă, or
ganizată, pentru toți tinerii și ar duc»

MÂȚII
unele din cele mai valoroase opere 
ale lui Dante. Un spațiu mare este 
acordat, în cadrul expoziției, tradu
cerii în diferite limbi a lucrărilor 
lui Dante. în alte vitrine sînt expu
se comentarii la operele lui Dante, 
lucrări literare și muzicale inspirate 
din viața și opera lui. Expoziția cu
prinde o suită de 20 de gravuri, sem
nate de maestrul emerit al artei Gy 
Szabo Bela, inspirate din trilogia 
dantescă.

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Luni a început în Capitală se
siunea de comunicări științifice a 
Institutului geologic. Participă aca
demicieni, profesori, cercetători, 
precum și specialiști din alte insti
tuții cu profil înrudit. Sesiunea a 
fost deschisă de acad. prof. Al. Co- 
darcea, președintele Comitetului 
geologic, care, după ce a amintit 
tradiția de peste o sută de ani a 
științelor geologice în țara noastră, 
a subliniat dezvoltarea largă pe 
care au cunoscut-o cercetările geo
logice în anii puterii populare. în 
continuarea lucrărilor, prof. Gr. 
Răileanu, directorul institutului, a 
prezentat o dare de seamă cu pri
vire la activitatea desfășurată de 
Institutul geologic, de la înființarea 
sa pînă astăzi. S-au prezentat apoi 
comunicări științifice. Lucrările se
siunii continuă.

(Agerpres)

la crearea unei baze mai largi de 
selecție a performerilor sportivi.

Arătam, la început, că orașul nos
tru este unul dintre cele mai bine 
dotate în ce privește sportul. Desi
gur, situația s-ar mai putea îmbu
nătăți. Dar „baiul" constă în faptul 
că bazele sportive, în special cele 
rezervate studenților, sînt prost fo
losite. întrecerile de masă — atît 
spartachiadele, concursul pentru in
signa de polisportiv, cît și competi
țiile organizate pe plan local — s-ar 
bucura de o largă participare, de 
un succes deplin, ar fi utile cu a

-----------OPINII -------------------------------
De ce lîncezește 
sportul studențesc clujean ?

devărat pentru tinerii studenți, dacă 
la organizarea lor și-ar aduce con
tribuția permanent, în strînsă cola
borare, organizațiile U.T.M., asocia
țiile studențești, organele U.C.F.S.

Cele arătate de interlocutorul 
nostru constituie, intr-adevăr, 
probleme de luat în seamă pen
tru cei care răspund de dezvol
tarea sportului studențesc clu
jean. Dar dacă problema orei de 
educație fizică în învățămîntul 
superior, care a mai fost sesizată 
de altfel, necesită un studiu a- 
tent din partea Ministerului In- 
vățămîntului, este de mirare fap
tul că, de ani de zile, competițiile 
de masă rezervate studenților 
clujeni au un cadru restrîns, se 
desfășoară sporadic. Este cazul 
ca forurile sportive, didactice și 
U.T.M. locale să ia în sfîrșit mă
surile corespunzătoare.

Cum stau lucrurile în privința 
sportului de performanță ? Iată, 
mai jos, unul dintre răspunsurile 
primite.

Timișoara. Noi construcții de 
locuințe

Foto : Agerpres

ECONOMII CARE 
DUC LA RISIPĂ

(Urmare din pag. I-a)

De altfel, planul M.T.O. cuprinde 
prea puține măsuri care vizează 
în mod direct îmbunătățirea cali
tății producției. Cu multă acuitate 
se pune problema ridicării califi
cării muncitorilor. în fabrică s-a 
trecut la schimbul II pe unele 
benzi ; dar în afară de aceasta, 
așa cum s-a arătat, s-au introdus 
noi sisteme de confecții. Pregăti
rea de cadre calificate nu s-a fă
cut din vreme, pe baza unui 
plan judicios. Numărul cursurilor 
organizate este și acum prea re
dus, cuprinzînd doar 8 la sută din 
numărul muncitorilor ; ele nu au 
oferit și nu oferă muncitorilor su
ficiente cunoștințe pentru a face 
față cerințelor crescînde în dome
niul calității.

Este de semnalat că nici con
trolul tehnic de calitate nu este pus 
la punct. El nu este organizat, 
cum ar fi firesc, pe toate fazele 
procesului de producție, pentru a 
preveni eventualele deficiențe ce 
apar pe parcurs și a interveni ac
tiv ca unele neajunsuri să fie în
lăturate de îndată.

— „Dacă o parte din produsele 
care au defecte se prezintă totuși 
organelor de recepție ale comer
țului — spune tov. Miron Zola, 
șeful serviciului C.T.C. — aceasta 
este din vina noastră. Noi sîntem 
aceia care dăm produselor „cale 
liberă" după ce ies din fabricație. 
Frecvența refuzurilor ne dovedeș
te că nu sîntem îndeajuns de exi- 
genți. Dar fiu e mai puțin adevărat 
că asupra controlorilor de calitate 
de la capul benzii se fac uneori 
presiuni din partea unor maiștri

Trebuie făcută o strînsă legătură 
între activitatea de masă și perfor
manța sportivă — a spus dr. Eu
gen Ramonțean, președintele sec
ției de atletism a clubului „Știința”. 
Rezultatele slabe, neconcludente ale 
sportului de performanță clujean 
sînt, în bună parte, urmarea lipsei 
de interes pentru dezvoltarea largă 
a sporturilor, pentru selecția și pre
gătirea celor mai dotate elemente. 
In atletism, spre exemplu, Clujul are 
cîteva talente, dar numărul lor este 
mult prea mic față de posibilitățile 
pe care le oferă centrul nostru uni
versitar. Faptul se datorește slabei 

preocupări pentru atletism încă din 
școala medie, dar și specialiștilor 
din învățămîntul superior.

In cadrul secției de atletism acti
vează, de mai mulți ani, antrenori cu 
experiență, cu o calificare superioa
ră. Totuși, la sprint și la alte pro
be rezultatele satisfăcătoare conti
nuă să întîrzie. Nici activitatea bas- 
chetbalistică nu va putea da roade 
atîta timp cît antrenorii primesc în 
echipele de juniori pe oricare ama
tor, indiferent dacă are calități deo
sebite sau nu.

Depistarea celor cu aptitudini pen
tru sportul de performanță se limi
tează, deseori, la organizarea cîtor
va concursuri ale studenților din a- 
nul I. Cum rezultatele multora din
tre ei sînt la început slabe, nu se 
mai continuă cu perseverență mun
ca de selecție, de pregătire.

Se pare că aceiași specia
liști abandonează prea repe
de sursa principală de selec
ție — miile de studenți. Poate 
că rezultatele nu sînt prea bune 
la concursurile de selecție din

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Centru de calcul 
economic

La Centrul de calcul din R.S.S. 
Bielorusia, laboratorul de auto
matizare a sistemului de infor
mare economică primește zilnic 
de la 26 de mari uzine con
structoare de mașini date privitoa
re la mersul îndeplinirii planului 
la producția de tractoare, automo
bile, combine de însilozare, motoa
re, rulmenți etc. O mașină electro
nică de calcul „Minsk-2“ întocmeș
te din aceste date o sinteză. 
Centrul de calcul numără în total 
nouă laboratoare printre care : la
boratorul de planificare optimă a 
industriei și a investițiilor capita
le, de automatizare â contabi
lității și aprovizionării tehnico- 
materiale, de programare matema
tică, de planificare optimă a agri
culturii și altele. In cei doi ani de 
la înființarea sa, centrul de calcul 
a devenit o importantă instituție 
științifico-experimentală. Aici își 
desfășoară activitatea 18 candidați 
în știință, 164 de specialiști cu 
studii superioare : economiști, ma
tematicieni, fizicieni. Ei au elabo
rat printre altele un plan experi
mental de producție și repartiție 
pe ramuri, pe baza căruia au fost 
analizate apoi proporțiile existen
te în economia republicii. Printre 
lucrările importante efectuate de 
colaboratorii centrului de calcul

sau șefi de brigadă, în sensul de a 
„închide ochii" atunci cînd con
stată că nu se respectă normele de 
calitate. Slaba eficacitate a contro
lului tehnic de calitate se explică 
și prin faptul că serviciul nostru 
nu dispune de suficiente cadre ca
lificate, competente. Abia anul 
acesta, trei controlori au urmat 
un curs special de calificare. 
Puțini în raport cu necesitățile. Aș 
vrea să.mai adaug ceva. Sistemul 
actual de stimulare a controlori
lor de calitate trebuie revizuit. Nu 
e normal ca, atunci cînd produc
ția refuzată de ei depășește 1 la 
sută, să nu mai primească premii. 
Astfel, unii ajung să treacă cu ve
derea așa-zisele „mici" defecte.

în legătură cu deficiențele care 
persistă în domeniul calității pro
ducției la fabrica „Carmen", am 
solicitat să-și spună părerea și alți 
tovarăși din afara întreprinderii. 
Iată ce ne-au relatat:

Fănica Albu, inspector la filiala 
raională Nicolae Bălcescu a Băncii 
de Stat: „Valoarea refuzurilor de 
mărfuri pînă la 20 aprilie a.c. se 
ridică la 665 000 lei. E cu peste 30 
la sută mai mare decît cea înre
gistrată în tot anul trecut. Părerea 
mea este că nu e bine organizată 
asistența tehnică pe faze și schim
buri, că serviciul C.T.C. trece 
cu vederea deficiențele. Dar pro
blema principală este aceea a 
calificării muncitorilor. în proce
sele verbale de refuz se specifică 
defectele. Ele însă se repetă, ceea 
ce înseamnă că nu se întreprind 
măsuri operative rare să le pună 
capăt. în luna martie, noi am se
sizat din nou direcția generală de 
resort din Ministerul Industriei U- 
șoare în legătură cu volumul mare 
al mărfurilor refuzate de comerț, 
dar pînă acum nu am primit nici 
un răspuns".

Ion Dumitrescu, director general 
al Direcției generale a industriei 
pielăriei, încălțămintei și cauciu
cului din Ministerul Industriei U- 
șoare : „Cunoaștem că întreprin
derii „Carmen" i-au fost refuzate 
în primul trimestru mai multe 
loturi de încălțăminte. Conside

anul I, însă nu trebuie uitat că 
și tinerii de 17—19 ani se pot 
specializa, pot deveni performeri 
într-o serie de probe atletice, ca 
și în alte sporturi.

Despre stilul de muncă al spe
cialiștilor clubului „Știința", des
pre activitatea conducerii aces
tuia, ca și despre alte aspecte ale 
sportului studențesc din Cluj, am 
mai aflat cele ce urmează:

„Clubul „Știința" este cea mai pu
ternică unitate sportivă din regiu
nea Cluj — a arătat praf. Sorin Paș- 
cu, vicepreședinte al consiliului 

regional U.C.F.S. De aceea consi
liul nostru consacră acestuia o bună 
parte din activitatea sa. Totuși la 
multe secții ale „Științei" rezultatele 
sînt mai slabe ca în anii trecuți, 
sub posibilități. Principala cauză 
constă în aceea că antrenorii nu se 
ocupă. în suficientă măsură, nici de 
instruirea sportivilor formați, nici de 
creșterea unor elemente tinere. Dacă 
la atletism n-au mal apărut nume 
noi, dacă la fotbal, baschet, hand
bal și la alte jocuri sportive cluje
nii nu se prea pot mîndri cu rezul
tatele din ultimii ani, consider că 
nu-i de mirare ; colectivele de an
trenori nu s-au străduit între timp 
— și, din păcate, nu se prea stră
duiesc nici acum — să selecteze și 
să pregătească temeinic cadre de 
perspectivă. Unii antrenori au par
că o predilecție să se uite în „gră
dina vecinului", să culeagă de pe 
acolo. Antrenorul Silviu Avram, de 
la echipa de fotbal juniori, este u- 
nul dintre adepții întăririi formații
lor clujene cu jucători din afara re
giunii. Pe de altă parte, în rîndul 
specialiștilor există, să zic așa, o 

se numără și planurile optime de 
livrare a turbei, a materialelor 
lemnoase și de construcție, funda
mentarea tehnico-economică a 
dezvoltării și amplasării întreprin
derilor producătoare de fibre sin
tetice în perioada 1966—1970, pro
puneri cu privire la dezvoltarea 
unor orașe din republică și altele.

Oțeluri speciale
In ultimul timp, întreprinde

rile din Anșan, cel mai mare cen
tru siderurgic al R. P. Chineze, au 
produs diferite mărci noi de oțeluri 
pentru minele de cărbuni, fabricile 
de automobile și tractoare, pentru 
uzinele constructoare de mașini-u- 
nelte. Ele livrează de asemenea șan
tierelor navale cabluri din oțeluri 
speciale pentru macarale de con
strucție. La laminorul din Anșan, 
producția de șine de cale ferată s-a 
mărit de 5 ori în cei zece ani de 
cînd a intrat în funcțiune. In afa
ră de șine obișnuite pentru căi fe
rate, el produce astăzi 7 varietăți de 
șine din aliaje dure, precum și șine 
cu profile speciale pentru mine și 
uzine. De la începutul acestui an, 
întreprinderile metalurgice din An
șan au pus în fabricație 57 tipuri 
noi de tuburi, unele dintre ele din 
aliaj de oțel pentru industria con
structoare de mașini, pentru pros
pecțiuni geologice, tuburi rezisten
te la coroziune pentru industria 
chimică etc.

răm însă că recepția exercitată 
prin sondaj din partea comerțu
lui nu poate oferi o imagine reală 
în ce privește calitatea. Ce se în- 
tîmplă ? Dacă 5 la sută din pro
dusele controlate sînt de proastă 
calitate, se refuză întregul lot li
vrat. Spunînd aceasta, nu vreau 
să acopăr diferite neajunsuri care 
mai stăruie în întreprindere. E 
surprinzător că directorul fabricii 
încearcă să arunce aproape totul 
pe seama calității materiilor prime 
primite de la întreprinderile „13 
Decembrie“-Sibiu sau „8 Mai“-Me- 
diaș. Dar chiar dacă ar fi așa, de 
ce le-a acceptat dacă nu cores
pundeau normelor de calitate pre
văzute în contracte ? Oricum, nu 
poate fi admisă teza îndeplinirii 
planului în dauna calității. Dacă 
ne-ar fi sesizat, direcția noastră 
generală ar fi luat măsuri ca ase
menea situații să fie evitate".

Dar direcția generală cunoștea 
bine că fabrica a livrat loturi de 
încălțăminte necorespunzătoare. 
Mai era oare nevoie de alte sesi
zări pentru ca direcția generală 
să se convingă că trebuie să in
tervină prompt, să ia măsurile 
cuvenite ?

★
Din cele constatate și relatate 

mai sus se desprinde clar că în în
treprindere e nevoie să se ia mă
suri serioase și urgente care să 
ducă la înlăturarea gravelor defi
ciențe actuale și să asigure îm
bunătățirea continuă a calității în
călțămintei. Sesizările organelor 
comerciale, ale filialei Băncii de 
Stat trebuie luate în considerație 
cu spirit de răspundere. în luarea 
celor mai chibzuite măsuri — mai 
ales în ce privește ridicarea califi
cării profesionale a muncitorilor, 
întărirea controlului tehnic și creș
terea exigenței acestuia — fabri
ca ar trebui să se bucure de un 
sprijin mai susținut și din partea 
direcției generale de resort din 
ministerul tutelar. Evident, un 
cuvînt hotărîtor de spus are și co
mitetul de partid din întreprinde
re care, folosind cu mai multă pri

stare de automulțumire. Ei nu se 
preocupă, în măsură cuvenită, să 
afle mijloace noi, actuale ale meto
dicii antrenamentelor, pe care să le 
aplice în activitatea lor curentă.

In ce privește lărgirea bazei de 
masă a sportului de performanță, 
ar fi potrivit ca, în asociațiile spor
tive de pe lîngă diferitele institute 
și facultăți clujene, să se înființeze 
secții pe ramură de sport, care să 
constituie adevărate pepiniere pen
tru echipele reprezentative ale clu
bului nostru studențesc. Profesorii 
de la catedrele de educație fizică 
să sprijine permanent asociațiile 
sportive studențești, să participe ne
mijlocit la munca de instruire a 
viitorilor performeri.

Din păcate, bazele sportive exis
tente nu sînt folosite cu chibzuință, 
în mod rațional. Uneori, ele stau 
goale, alteori sînt supraaglomerate.

Socotesc, totodată, că activitatea 
clubului „Știința" este stînjenită și 
de paralelismul existent în condu
cerea sa. Nu o dată, dispozițiile și 
recomandările consiliului nostru re
gional întîmpină rezistența U.A.S.

Convorbirea noastră, ca și 
recenta conferință a clubului 
sportiv „Știința", au scos în evi
dență faptul că activitatea spor
tivă a tineretului studențesc clu
jean este nesatisfăcătoare, sub 
posibilitățile existente: pentru 
cei 13 000 de studenți s-au orga
nizat puține competiții recreati
ve in aer liber; gimnastica, no
tația, atletismul, turismul, jocu
rile sportive — deși se bucură 
de aprecierea majorității studen
ților — nu se practică pe scară 
largă ; secțiile de performanță 
n-au obținut rezultate de certă 
valoare.

Este deci necesar ca probleme
le sportului studențesc din Cluj 
să rețină atenția forurilor lo
cale. Colaborarea strînsă între 
consiliul regional V.C.F.S., co
misia sportivă a Uniunii aso
ciațiilor studențești — Cluj și 
clubul „Știința", organizarea și 
sincronizarea activității acestora, 
ar duce fără îndoială, la dezvol
tarea continuă a sportului de 
masă și de performanță din a- 
cest puternic centru universitar. I

Wroclaw - centru

Centrul științific din Wroclaw 
este unul din cele mai importan
te din Polonia, după Varșovia și 
Cracovia. Cele opt școli superioa
re din oraș numără în prezent 
peste 23 000 de studenți, dintre 
care 8 000 urmează prin corespon
dență sau la cursurile serale. La 
cele 11 instituții universitare, 400 
de centre de cercetări și labora
toare, 8 centre ale Academiei de 
științe și 15 institute industriale 
colaborează 3 400 lucrători științi
fici, dintre care mai mult de 400 
sînt profesori. Cele cîteva sute de 
teze de doctorat susținute în ulti
mii trei ani ca și numărul mare de 
profesori care au obținut acest ti
tlu recent constituie o mărturie a 
transformării Wroclawului într-un 
însemnat centru științific.

Combinat chimic
In apropiere de orașul Vrața — 

R.P. Bulgaria — se construiește un 
mare combinat chimic, care va fo
losi ca materie primă de bază re
zervele de gaze naturale existen
te în regiune. In acest scop a fost 
construită o conductă lungă de 19 
km, cu diametrul de 350 mm, prin 
care combinatul va primi zilnic un 
milion metri cubi de gaze.

cepere formele și mijloacele mun
cii politice de masă, e chemat să 
cultive în rîndurile întregului co
lectiv, de la conducerea fabricii 
pînă la fiecare muncitor, spiritul 
unei înalte răspunderi, al unei 
neslăbite exigențe pentru calitatea 
produselor.

ZILELE ACESTEA 
jN ORAȘUL VICTORIA

(Urmare din pag. I-a)

Biografia lui Ion Voinea este, înfr-a- 
devăr, foarte strîns legată de existența 
orașului în care muncește. Secția In care 
lucrează el contribuie la realizarea an
gajamentului luat pe uzină, pentru pri
ma etapă a întrecerii socialiste, pînă la 
1 Mai, de a da peste plan 100 de tone 
metanol. In etapa următoare, pînă la 1 
iulie, în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei secții s-au angajat să 
producă peste plan 200 de tone me
tanol.

Ion Voinea se distinge în muncă prin : 
1) punctualitate; 2) respectarea parame
trilor tehnologici ; 3) calificare de prima 
mînă. Atît pentru anul 1963, cît și pen
tru 1964 a primit insigna de frun
taș în întrecerea socialistă. Un bun mun
citor — un bun soț, un bun tată.

— Mă simt aici ca în familie, îi cu
nosc pe tofi, toți mă cunosc. în com
binat lucrează și sora mea, Maria. Și 
cumnatu-meu, Vlad. Ne uităm la copiii 
noștri — noi avem unul de-un an — și 
ne gîndim cum le vom povesti despre 
începutul începutului, noi — „pionierii" 
acestor locuri.

Chimie și trandafiri
Dialogul de mai jos ar fi perfect po

sibil, pentru că datele sînt reale.
TRANDAFIRII : Trebuie să recunoaștem 

că este plăcut să înflorești într-un oraș 
în care media vîrstei este de 28 de
ani. Așa cum localnicii își cuceresc trep
tat plenitudinea maturității, cucerim și 
noi, rînd pe rînd, spatiile învecinate cu 
cele 160 de apartamente care se con
struiesc anul acesta, dintre care 32 — 
un bloc întreg — vor fi date în fo
losință cu o lună și ceva înainte de ter
men.

CHIMIA: Aici se produc: amoniac, a- 
cid azotic, acid sulfuric, sulfat și hidrat 
de hidrazină, azotat de amoniu, uree, 
oxigen, metanol, clei din uree, formalde- 
hidă, sulfit de sodiu...

TRANDAFIRII : In locul acesta era îna
inte pădure cu bălți și pășuni. Trăiau 
animale sălbatice — mistreji și urși —- 
și în mijlocul lor, netemători, doi pădu
rari, care în 1933 își făceau prima con
strucție — un bordei săpat în pămîni 
și căptușit cu nuiele.

CHIMIA : Curînd îmi va define „tai
nele" încă o promoție de absolvenți ai 
grupului școlar „petrol-chimie", din nu
mărul global de 600 de elevi.

★
Orașul crește. Crește combinatul. Cresc 

cadrele. Cresc trandafirii — 100 000 de 
flori de trandafiri vor exploda dintr-o 
dată, în vară la Victoria. Totul e ca In
tr-un perfect sistem de vase comunicante.

O nouă linie electrică 
de înaltă tensiune

A fost dată în exploatare noua li
nie de înaltă tensiune Borzești-Ga- 
lați, pe distanța de 138 km. Ea va 
alimenta cu energie electrică regiu
nile^ Galați și Dobrogea. In prima e- 
tapă, linia funcționează la tensiunea 
de 110 kV, urmînd ca după con
struirea stațiilor de transformare de 
la Galați și Borzești și în vederea 
intrării în producție a primelor o- 
biective ale Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", tensiu
nea de lucru a acestei linii să creas
că la 220 kV. mărindu-se corespun
zător și capacitatea de transport. 
Construcția liniei a fost realizată de 
lucrătorii întreprinderii de construc
ții montaje energetice nr. 3 din Cim- 
pina și ai întreprinderii nr. 2 din 
Bacău.

(Agerpres)
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REPUBLICA DOMINICANĂ:
TRIUMVIRATUL RĂSTURNAT

Incepînd de sîmbătă noaptea, 
capitala Republicii Dominicane, 
Santo Domingo, a trăit episoadele 
unei noi lovituri de stat. Trium
viratul condus de Donald Reid 
Cabrai a fost înlăturat de la 
putere. Un comunicat al forțelor in
surgente anunță că lovitura de stat 
este destinată să „iacă loc unui 
ales de către popor". Președinția 
țării a fost asumată cu titlu pro
vizoriu de către Rafael Molina 
Urena, fost președinte al Camerei 
deputațiloi pe vremea guvernului 
constituțional al lui Juan Bosch.

Evenimentele s-au desfășurat cu 
repeziciune. La început, un grup de

militari și civili au pus stăpînire 
pe postul de radio din Santo Do
mingo și au anunțat victoria asu
pra trupelor leale guvernului. în 
acel moment situația era încă in
certă. Abia după ce bariera de 
tancuri ce păzeau palatul prezi
dențial a cedat, situația s-a mai 
limpezit. In timp ce detașamentele 
răsculate erau angajate în ciocniri 
armate, mulțimea a incendiat re
dacția ziarului „Prensa libre", care 
inaugurase campania soldată cu 
înlăturarea lui Bosch. Deși insur
genții controlează situația, mai 
există focare de rezistență în dife
rite părți ale capitalei.

Făcînd un istoric al regimurilor 
care s-au succedat la Santo Do
mingo, comentatorii amintesc că 
în Republica Dominicană un singur 
dictator a reușit să țină în mîini 
frînele puterii un timp îndelungat 
— 32 de ani — și anume dictato
rul Rafael Trujillo. Longevitatea 
regimului său a mirat pe mulți. 
Dar un publicist nord-american, 
John Gerrasy, a dat următoarea 
explicație : „Trujillo avea la 
Washington mai mulți susți
nători decît oricare alt om forte de 
pe continent". A avut sfîrșitul pe

După o scurtă vacanță, culoarele 
parlamentului francez sint din nou ani
mate, actualele dezbateri urmînd să 
dureze pînă la sfîrșitul lunii iunie. 
Agenda sesiunii care a început este 
dominată de probleme economice și 
sociale.

Preocupările largi în acest dome
niu sînt justificate de unele feno
mene de stagnare ivite în ultimele luni 
în anumite sectoare ale economiei fran
ceze aflată în perioada aplicării „pro
gramului de stabilizare". Tabloul situa
ției economico-sociale prezintă și 
o serie de conflicte de muncă în anu
mite sectoare: greva de la uzinele de 
automobile ,,Peugeot", acțiunile de ia 
uzinele „Berile*", de la șantierele na
vale din Nantes etc. „Le Monde" arată 
că sindicatele muncitorești, avind senti
mentul că au plătit cheltuielile pentru 
politica de stabilizare, sînt hotărîte să 
răspundă ofensivei patronale prin noi 
acțiuni.

L'IONJUNCTURĂ Șl PERSPECTIVE

Sondaje recente vădesc o reluare 
a activității în industria automobilelor, 
pielăriei și textilă, domenii care din 
octombrie anul trecut erau în dificul
tate. Dar aceste semne de ameliorare 
— spun unii economiști francezi — ră- 
mîn încă „fragile și timide". „Les 
Echos" scrie că îndeosebi în industria 
construcțiilor și chimică, situația rămîne 
favorabilă ; dar în ramura metalurgiei 
și cea a construcțiilor de mașini „ea 
continuă să nu fie strălucită". Publica
ția „Patronat franțais” arăta la rindul 
ei, cu prudență, în numărul său dm 
aprilie, că la sfîrșitul lui martie s-au 
observat „semne ușoare de ameliorare 
în unele domenii de activitate, în con
trast cu evoluția anterioară orienta'ă 
spre scădere sau stagnare". Cercurile 
de afaceri sînt însă de părere că este 
vorba de o ameliorare sezonieră obiș
nuită și nu de o modificare profundă.

Institutul național de statistică a pu
blicat rezultatele unei anchete făcute în 
luna martie în rîndurile industriașilor și 
comercianților. Potrivit răspunsurilor, 
perspectivele producției industriale sînt 
pesimiste în ce privește industriile 
de Utilaj; ele sînt descrise ca fiind ceva 
mai bune pentru metalurgie, textile, 
îmbrăcăminte, prelucrarea metalelor și 
automobilelor. în general, conducătorii 
întreprinderilor întrevăd rezultate me
diocre.

Regresul în domeniul producției in
dustriale din perioada octombrie 1964— 
februarie 1965 a fost explicat prin scă
derea consumului, a folosirii brațelor 

care el II hărăzise vreme de trei 
decenii la mii de adversari, reali 
sau imaginari: în mai 1961 ca
davrul său mutilat a fost găsit la 
margine de șosea, pe avenida 
George Washington, lingă insepa
rabila sa limuzină cu geamuri su- 
prarezistente. O dată cu aceasta, în 
Republica Dominicană a început o 
acerbă încăierare între supraviețui
torii clanului Trujillo și alte grupuri 
care își revendicau întîietatea. In 
trei ani și jumătate sediul guver
nului a găzduit șapte echipe, adică 
două guverne pe an, în medie. 
Dintre acestea merită atenție mai 
multă doar guvernul prezidat de 
Juan Bosch. Lider al partidului re
voluționar democratic, Bosch fu
sese silit să trăiască mulți ani în 
emigrație. Reîntors în vara lui 
1961, a început să-și prepare as
censiunea la președinție. înaintea 
alegerilor, oligarhia dominicană, 
sprijinită de clerul catolic, l-a 
acuzat în mod public de a avea 
înclinații „de stînga". In realitate 
el era exponentul unul partid bur
ghez de centru și chiar cu unele 
tendințe de dreapta. In timpul 
scurtei sale guvernări s-a ob
servat o sensibilă relaxare a te
rorii, fără însă ca persecuțiile anti
democratice să dispară cu totul. 
Realizările sale mai notabile au 
fost un început de disciplinare ad
ministrativă, reducerea deficitului 
financiar cronic și schițarea unor 
timide reforme sociale, unele în
cepute și apoi abandonate, altele 
rămase în fază de proiect. Și totuși, 
anticomuniștilor de profesie și po
tentaților, Bosch li s-a părut prea 
„radical". El a fost răsttlrnat în sep
tembrie 1963, iar locul său l-a luat 
junta lui Cabrai. Actuala lovitură 
s-a produs în condițiile cînd trium
viratul condus de Cabrai se pre
gătea să „legalizeze regimul" prin 
organizarea unor alegeri „contro
late".

Fostul președinte Juan Bosch a 
declarat la San Juan (Porto Rico), 
unde se află în exil, că speră să 
se înapoieze cit mai curînd posi
bil la Santo Domingo, pentru a pre
lua sarcinile prezidențiale în con
tinuarea mandatului constituțional, 
întrerupt prin lovitura de stat din 
1963. El a subliniat că evenimen
tele din țara sa „dovedesc faptul 
că poporul dominican dorește să 
trăiască într-un regim democratic".

Vasile OROS
★

Potrivit unor știri sosite la închi
derea ediției, avioane aparținînd 
grupării rămase credincioase trium
viratului au bombardat și mitraliat 
clădirea palatului prezidențial. Alte 
știri anunță că este iminentă in
trarea in oraș a unor unități de 
tancuri comandate de generalul 
Elias Wessin. Au fost luate măsuii 
de către răsculați pentru a bara 
căile de acces spre capitală.

Corespondența din Paris

PREOCUPĂRI

ECONOMICE
«

de muncă și prin diminuarea producției 
în industriile automobilelor și textilă. 
„Les Echos" adaugă că anul trecut, din
tre cei șase membri ai Pieței comune, 
Franța a cunoscut cel mai scăzut nivel 
de creștere a salariului nominal. Tot
odată, în raport cu anii precedenți, în 
1964 s-a înregistrat sporul cel mai mic 
al puterii de cumpărare. Tocmai aceasfa 
a dus la scăderea consumului, compli- 
cînd și mai mult problemele conjunctu
rii economice.

în domeniul comerțului exterior, 
însă, Franța a înregistrat rezultate po
zitive în luna mariie. Balanța sa comer
cială s-a încheiat cu un excedent, re
zultat din creșterea exporturilor. De re
marcat că importurile au sporit și ele 
înfr-o măsură destul de mare.

Unii dintre economiștii cu care am 
discutat și-au exprimat părerea că în
cetinirea temporară a ritmului expan
siunii economice nu înseamnă recesiu
ne, nu mai sînt simptome de inflație, 
dar există riscuri de renaștere a lor.

Intr-un important expozeu în fața Co
misiei financiare a Adunării Naționale, 
ministrul Giscard d'Estaing a manifestat, 
după propriii săi termeni, „un optimism 
moderat" în legătură cu evoluția con
juncturii economice. „Vreau să rețineți 
din intervenția mea o impresie de op
timism moderat", a spus el. Giscard 
d'Estaing a citat apoi numeroase cifre 
arătînd că rezultatele politicii de stabi
lizare duse de 18 luni sînt în mare mă
sură pozitive. După părerea sa, nu 
trebuie modificată această orientare 
generală în politica economică.

O PROBLEMĂ PRIMORDIALĂ — 
INVESTIȚIILE

Principala preocupare a cercurilor 
economice din Franța pare să gravi
teze în jurul problemei investițiilor. 
Leit-motivul zilei, scrie „Le Monde”, 
este că „industria franceză trebuie să 
investească mai mult". „Politica guver
nului, scrie „Paris Presse", este tocmai 
de a se orienta către investiții, căci 
viitorul economiei franceze depinde în- 
tr-adevăr de investițiile productive”.

'„Realitatea relațiilor 
franco — vest-germane"

BONN 26 (Agerpres). — Săptămî- 
nalul hamburghez „Welt am Sonn
tag" a publicat un interviu acordat 
de prof. dr. Carlo Schmid, membru 
al „cabinetului de schimb" social
democrat din Germania occidentală, 
în care acesta declară că schimbul 
de mesaje dintre președintele de 
Gaulle și fostul cancelar Adenauer 
și actualul cancelar Erhard „dezvă
luie realitatea relațiilor franco-vest- 
germane". Carlo Schmid spune că 
„pare îndoielnic dacă în viitorul a- 
propiat se va putea schimba ceva în 
starea actuală a lucrurilor. Preșe
dintele de Gaulle nu ține să-și ia

Noi atacuri aeriene împotriva 
R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă V.N.A., 
șeful misiunii de legătură a înaltu
lui Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a transmis Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control un protest în legătură cu 
noile atacuri ale avioanelor ameri
cane asupra teritoriului R. D. Viet
nam. în mesaj se arată că la 26 a- 
prilie, patru valuri de avioane ame
ricane au bombardat și mitraliat re
giuni populate și șosele din provin
ciile nord-vietnameze Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh, 
precum și insula Con Co, din largul

Opinia publică condamnă agresiunea
STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 

Ședința extraordinară a Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Păcii care 
s-a încheiat duminică a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care con
damnă acțiunile agresive ale tru
pelor americane în Vietnam. La șe
dință a fost luată, de asemenea, o 
hotărîre privind desfășurarea între 
23 și 30 mai a unei săptămîni de 
solidaritate cu poporul luptător al 
Vietnamului.

★
TOKIO 26 (Agerpres). — Dumini

că seara, la Tokio a avut loc o de
monstrație de protest împotriva po
liticii americane în Vietnam, la 
care au luat parte peste 15 000 de

Sesiunea Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O.
PARIS 26 (Agerpres).— La Pala

tul U.N.E.S.C.O. din Paris s-au des
chis luni lucrările celei de-a 70-a 
sesiuni a Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O., care vor continua pînă 
la 14 mai. R.P. Romînă este repre
zentată în consiliu prin acad. Atha- 
nase Joja, președinte al Comisiei na
ționale romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
unul din cei patru vicepreședinți ai 
Consiliului Executiv, și Valentin

La rîndul său, bancherul Chalandon, 
economist cunoscut, sublinia în „Le Fi
garo" că adevărata problemă pentru 
economia franceză în viitor, problema 
nr. 1, o constituie „criza investițiilor 
productive care, dacă s-ar menține, ar 
pune întreprinderile noastre în imposibi
litatea de a face față concurenței străi
ne". Este de reținut sublinierea inves
tiții productive — deoarece investiții 
se fac, dar există o tendință spre in
vestițiile în imobile, bunuri de consum, 
turism etc — domenii care aduc pro
fituri. mari și imediate. Preocuparea 
constă în a determina un curent spre 
investițiile în ramurile principale ale 
industriei. Aceasta, legat de ceea ce 
pare să îngrijoreze cercurile economice 
franceze și anume perspectivele con
curenței crescînde din partea celorlalte 
țări din Piața comună. „Mulți indus
triași francezi, scrie „Les Echos”, sînt 
neliniștiți de apropierea termenului 
cînd vor fi desființate barierele vamale 
dintre „cei șase". Măsurile luate în ul
timul timp de autoritățile franceze, pre
cum și cele care sînt supuse dezbate
rilor din cadrul actualei sesiuni a par
lamentului urmăresc să stimuleze acti
vitatea economică, îndeosebi pe calea 
dezvoltării exporturilor și' a investițiilor 
productive.

Hotărîrea recentă a Băncii Franței de 
a reduce taxa scontului de la 4 la 3,5 
la sută vine să confirme acest lucru. 
Prin ieftinirea creditului autoritățile 
franceze caută să încurajeze împrumu
turile destinate investițiilor productive 
în sectorul particular. Revista „Usine 
nouvelle". organ al marii industrii 
franceze, arată că guvernul intenționea
ză să creeze un climat de relaxare și 
consideră reducerea taxei de scont ca 
„o măsură mai mult psihologică decît 
financiară, menită să reanime puțin 
economia și să ridice moralul țării”, 
iar pe de altă parte „pentru a calma 
temerile nu numai ale industriașilor, 
dar și ale cercurilor majorității preocu
pate de alura politicii economice în
tr-un an electoral". Ameliorînd clima
tul psihologic și scăzînd costul credi
tului — continuă revista citată — gu- 

angajamente față de Republica fe
derală sau în problema germană", 

în același ziar, von Guttenberg, 
expert de politică externă al Uniunii 
creștin-sociale, scrie că „la Bonn 
domnește evident o anumită îngri
jorare în legătură cu faptul că pla
nurile concepute la conferința de 
Gaulle-Erhard, de la Rambouillet, 
ar putea fi tergiversate. Guvernul 
federal va trebui să insiste pentru 
ameliorarea relațiilor franco-vest- 
germane chiar dacă din cînd în cînd 
partea germană va avea de suferit 
decepții".

coastei R. D. Vietnam. In protest se 
cere ca Statele Unite și autoritățile 
sud-vietnameze să pună capăt acțiu
nilor de agresiune și război împotri
va R. D. Vietnam, să respecte și să 
aplice întocmai acordurile din 1954 
de la Geneva cu privire la Vietnam.

★
HANOI 26 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția vietnameză 
de presă, la 25 aprilie, M.A.E. al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație prin care condamnă auto
ritățile Tailandei pentru participarea 
la războiul agresiv al S.U.A. în Viet
namul de sud.

persoane. S-au produs incidente vi
olente între demonstranți și poli
țiști. Cîțiva polițiști au fost, răniți, 
iar în rîndul demonstranților au fost 
operate arestări.

Luni a avut loc un miting de 
protest organizat de Partidul socia
list din Japonia și de Consiliul Ge
neral al Sindicatelor Japoneze 
(SOHIO) Au participat 20 000 de 
muncitori din diferite întreprinderi, 
funcționari de stat, deputați în par
lament și reprezentanți ai vieții pu
blice. Participanții la miting au ce
rut evacuarea imediată a trupelor 
americane din Vietnam și încetarea 
zborurilor avioanelor americane a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam.

Lipatti, delegat permanent al R. P. 
Romîne la U.N.E.S.C.O.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de președintele Consiliului Exe
cutiv, Mohamed El Fas.i (Maroc).

Rene Maheu, director general al 
U.N.E.S.C.O., a prezentat raportul cu 
privire la activitatea organizației în 
perioada de la 1 ianuarie la 25 
aprilie.

vernul urmărește lă stimuleze investi
țiile în scopul modernizării și utilării 
industriei.

PENTRU PROMOVAREA 
EXPORTULUI

Dintre proiectele care urmează să 
fie discutate in parlament, refine aten- 
fia acela referitor la reforma fiscalită
ții societafilor. El își propune să contri
buie la îmbunătăfirea funcfionării piefei 
financiare, regruparea întreprinderilor și 
fuzionarea lor și favorizarea exporturi
lor marilor întreprinderi. Mai mult ca 
oricînd, guvernul francez se preocupă 
acum de capitolul exporturilor, căutînd 
să pună la punct un ansamblu de mă
suri pentru stimularea lor și în special 
un plan de mecanisme financiare. Ex
portul Franfei — precizează „Le Fi
garo0 — este realizat de numai 4 000 
întreprinderi și, în medie, firmele fran
ceze nu scurg peste hotare decît un 
sfert din producfia lor. Săptămîna a- 
ceasta se deschide* la Lyon, sub egida 
guvernului, o mare campanie franceză 
pentru promovarea exporturilor. Aceas
tă acfiune are scopul de a stimula pe 
conducătorii întreprinderilor și autorită
țile locale în vederea lărgirii exporturilor 
franceze în următorii ani.

Proiectul pentru reforma fiscalității 
prevede reducerea cu aproape ju
mătate a impozitelor percepute pe be
neficiile distribuite de societăfi acțio
narilor lor. Aceasfa înseamnă o scădere 
anuală de circa 73 miliarde franci 
vechi. în Franța există aproximativ 
600 000 acționari. Ziarul „l’Humanite" 
consideră că practic numai un număr 
redus din aceștia, cîteva sute, în spe
cial marile societăți care dețin pache
tele de acțiuni de control vor benefi
cia realmente de asemenea măsură. Iar 
săptămînalul „Les Informations indus- 
trielles ef commerciales“ apreciază că 
vor beneficia îndeosebi cele 1 200 de 
mari întreprinderi cotate la bursă, care 
realizează aproape 50 la sută din cifra 
de afaceri franceza. Ziarul „Le Monde" 
consideră că „sporirea dividendelor 
acționarilor va întîmpina riposta sindi
catelor muncitorești față de încetinirea 
creșterii puterii de cumpărare a sala
riilor".

Prin noile măsuri, Franța își pune ast
fel la punct arsenalul ei economic 
pentru „ceasul destinului* — după 
cum subliniază ziarul „La Nation0 — 
adică se pregătește pentru acea „luptă 
grea, de pe acum severă, ce o vor da 
în curînd unele țări industriale, cînd 
barierele vamale dintre cei șase nu vor 
mai exista*.

Alexandru GHEORGHIU

Vizita delegației 
militare romîne 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Liță, transmite:

Delegația militară romînă condu
să de general de armată Leontin 
Sălaj an, ministrul forțelor armate 
ale R. P. Romîne, care se află într-o 
vizită prietenească în R. S. Ceho
slovacă, a sosit luni dimineața la 
Ceske-Budejovice. Oaspeții au fost 
întîmpinați de ministrul apărării na
ționale al R. S. Cehoslovace, Bohu- 
mir Lomsky, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
de generali și ofițeri ai armatei 
populare cehoslovace.

Pe aeroport a fost aliniată o gardă 
de onoare.

Oaspeții au fost primiți de pre
ședintele Consiliului Național al 
orașului Ceske-Budejovice, iar apoi 
au asistat la o aplicație tactică și au 
vizitat Fabrica de bere Budvar.

Seara, delegația militară romînă 
s-a înapoiat la Praga.

Festivitățile de la Brno
BRNO 26 (Agerpres). — La 26 a- 

prilie s-au împlinit 20 de ani de la 
eliberarea orașului Brno. Cu acest 
prilej au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul Armatei Sovie
tice din cimitirul central din Brno, 
la mormintele ostașilor romîni că- 
zuți în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei și ale eroilor mișcării 
de rezistență din Cehoslovacia. Me
moria eroilor a fost cinstită de re
prezentanți ai regiunii Moravia de 
sud, ai orașului Brno, ai armatei și 
întreprinderilor.

în cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării orașului Brno, timp 
de cîteva minute au răsunat toate 
sirenele acestui oraș.

POZIȚIA P.O. FRANCEZ 
FAȚĂ DE VIITOARELE 
ALEGERI PREZIDENȚIALE

PARIS 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting la Bourbon- 
l’Archambault (Allier), Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, a precizat poziția partidu
lui comunist în legătură cu apro
piatele alegeri prezidențiale. El a 
criticat pe conducătorii partidului 
socialist pentru faptul că continuă 
să sprijine candidatura lui Gaston 
Defferre, om politic care se orien
tează spre alianța cu partidele de 
dreapta.

Regretăm, a subliniat Waldeck 
Rochet, că candidatura lui Defferre 
la funcția de președinte al republicii 
constituie la ora actuală un obsta
col în calea alianței tuturor forțe
lor de stînga. „Am spus întotdeauna 
că sîntem dispuși să depunem ma
ximum de eforturi pentru a ajun
ge la o înțelegere cu privire la un 
program și o candidatură comună, a 
spus W. Rochet. Astăzi însă, decla
răm că, dacă propunerile noastre 
vor fi respinse, ca și înainte, parti
dul comunist își va desemna un 
candidat propriu".

LISABONA. La Lisabona s-a anua- 
țat oficial că poliția politică portu
gheză a arestat în localitățile Mon- 
tijo, Seixal și Amora șase persoane 
acuzate că ar fi activat în rîndul Par
tidului Comunist din Portugalia, aflat 
în ilegalitate.

RANGOON. După cum anunță a- 
genția China Nouă, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a sosit la Rangoon, unde va 
face o vizită la invitația guvernului 
birman. La aeroport, el a fost întîm- 
pinat de generalul Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar al 
Uniunii Birmane, și de alte persoane 
oficiale.

LONDRA. Agenția Reuter relatea
ză că circa 1 500 din membrii sindi
catului actorilor britanici au semnat 
o declarație în care se angajează să 
nu mai prezinte spectacole în Repu
blica Sud-Africană ca urmare a po
liticii de apartheid pe care guvernul 
acestei țări o promovează.

HANOI. După cum anunță agen
ția vietnameză de presă V.N.A., vice- 
premierul guvernului de uniune na
țională din Laos, prințul Sufanuvong, 
președintele partidului Neo Lao 
Haksat, a sosit duminică la Hanoi, în 
fruntea unei delegații. în cursul zilei, 
el a fost primit de președintele Ho 
Și Min și primul ministru, Fam Van 
Dong, cu care a avut o convorbire 
cordială.

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., la 26 aprilie a sosit la 
Varșovia Otakar Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace. El va discuta probleme ale 
colaborării economice polono-ceho- 
slovace.

PARIS. După cum anunță TASS, 
A. Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., aflat în vizită ofi
cială în Franța, s-a întîlnit luni cu mi
nistrul de externe al Franței, Couve 
de Murville. Au fost discutate pro
bleme referitoare la situația din Asia 
de sud-est și la dezarmare. Convorbi
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

A 20-a aniversare 
a eliberării Italiei

ROMA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
In întreaga Italie s-a sărbătorit a 
20-a aniversare a eliberării țării.

La Roma, președintele republicii, 
Giuseppe Saragat, a depus o co
roană de lauri la Mormîntul solda
tului necunoscut și la locul cunoscut 
sub numele de „Fosse Ardeatine", 
unde fasciștii au ucis 320 de persoa
ne în timpul luptelor de rezistență.

In marile orașe din nordul Italiei 
eliberate de forțele de partizani s-au 
desfășurat importante manifestații 
populare. La Genova a avut loc o 
manifestație la care au participat un 
mare număr de locuitori. In cadrul 
mitingului din acest oraș a luat cu
vîntul Ferruccio Parri, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
fost comandant al Consiliului de e-

ZIUA INDEPENDENȚEI
SIERREI LEONE

Zăcămintele aluvionare de diamante constituie o Importantă sursă de 
venituri în Sierra Leone. în fotograiie : muncitori de la minele de dia

mante situate pe malul unui rîu

Poporul din Sierra Leona sărbăto
rește astăzi patru ani de la procla
marea independenței țării sale. Tî- 
nărul stat airican depune eforturi 
pentru a lichida situația grea moște
nită din trecut și pentru a obține 
realizări pe drumul dezvoltării inde
pendente.

Pe plan extern, Sierra Leone se 
pronunță pentru pace și colaborare

Plenara C. C. al P. C. 
din Norvegia

OSLO 26 (Agerpres). — La 25 a- 
prilie în orașul Oslo a avut loc Ple
nara C.C. al Partidului Comunist 
din Norvegia. Au fost dezbătute pro
bleme privind pregătirile partidului 
în vederea alegerilor parlamentare 
care urmează să aibă loc în septem
brie. Plenara a rezolvat, de aseme
nea, probleme organizatorice.

ROMA. După cum anunță agenția 
A.N.S.A., primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, va face o vi
zită oficială la Roma în zilele de 27 
și 28 aprilie. Wilson va avea convor
biri cu primul ministru al Italiei, 
Aldo Moro, și cu președintele repu
blicii, Giuseppe Saragat.

Hotelul Empire de la Oiuna, In 
apropiere de Yokohama (Japo
nia) este construit in stilul unei 
pagode. Clădirea, Înaltă de 265 
picioare, are un restaurant care se 
rotește in partea sa superioară 

liberare națională, și Amerigo Bol- 
drini, fost comandant de partizani.

O manifestație de amploare 
deosebită a avut loc la Bologna. In 
fața unei mulțimi imense, adunată 
în piața centrală a orașului, a luat 
cuvîntul Luigi Longo, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian. Cu acest prilej, el a amintit 
lupta pe care o duce poporul viet
namez, arătînd că poporul ita
lian se solidarizează cu această 
luptă. Din partea Partidului So
cialist Italian a vorbit Riccardo 
Lombardi. Alte manifestații, pri
lejuite de această aniversare, s-au 
desfășurat la Milano — unde a vor
bit Pietro Nenni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și lider al 
partidului socialist —, la Trento șj 
în alte localități. f 

cu toate țările. în dorința de a dez
volta legături reciproc avanta
joase și o mai bună cunoaș
tere, R. P. Romînă și Sierra Leone 
au stabilit relații diplomatice la ran
gul de ambasadă. Cu prilejul celei 
de-a patra aniversări a proclamării 
independenței, poporul romîn urează 
poporului din Sierra Leone noi suc
cese pe drumul progresului.

SĂRBĂTOAREA
REPUBLICII UNITE TANZANIA

DAR ES SALAAM 26 (Agerpres). 
— La 26 aprilie 1964, în urma ra
tificării de către organele supreme 
din Tanganica și Zanzibar a acor
dului privind unirea celor două țări, 
a luat naștere pe continentul afri
can un nou stat, Republica Unită 
Tanzania. Pentru sărbătorirea a- 
cestui eveniment politic din viața 
Republicii Unite Tanzania, în în
treaga țară au avut loc numeroase 
festivități.

0 declarație a guvernului 
sovietic în legătură 
cu pedepsirea criminalilor 
naziștiA \.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 26 
aprilie, guvernul sovietic a dat pu
blicității o declarație în care a re
afirmat că va lua măsurile corespun
zătoare pentru demascarea și pedep
sirea criminalilor de război naziști 
și va face acest lucru pînă cînd fie
care dintre ei va fi judecat. Guver
nul sovietic amintește totodată gu
vernelor S.U.A., Marii Britanii și 
Franței că și ele poartă răspundere 
pentru dezrădăcinarea nazismului și 
militarismului german și că au obli
gația directă de a lua măsuri eficace 
ca toți criminalii hitleriști aflați pe 
teritoriul R.F.G. să primească pe
deapsa care li se cuvine.

Declarația califică legea adoptată 
de Bundestag, referitoare la calcu
larea termenului de prescripție și 
tragere la răspundere penală pen
tru infracțiuni penale, drept o în
cercare de a salva de o pedeapsă 
justă pe călăii și ucigașii fasciști 
care au comis cele mai grave crime 
împotriva păcii și umanității. Este 
evident — se spune în declarație — 
că legea, semnată la 13 aprilie de 
președintele R.F.G., constituie o e, - 
presie a tendinței de a încuraja. za- 
cele forțe care scontează pe o re
vanșă pentru înfrîngerea Germaniei 
hitleriste.

La Tirgul internațional 
de la Tokio

TOKIO 26 (Agerpres). — Eisaku 
Sato, primul ministru al Japoniei, a 
vizitat duminică oficiul comercial 
cu expunere de mostre, organizat 
de către Camera de Comerț a R. P. 
Romîne în cadrul tîrgului interna
țional de la Tokio.

Premierul japonez s-a interesat 
îndeaproape de exponatele prezen
tate de întreprinderile romînești de 
comerț exterior și de posibilitățile 
de lărgire a schimburilor economi
ce romîno-japoneze.
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