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SA GRĂBIM Au terminat semănatul 
porumbului

RITMUL
ÎNSĂMlNȚĂRII 
PORUMBULUI

Din evidența cu privire la des
fășurarea lucrărilor agricole re
zultă că pînă la 7 mai s-a însă- 
mînțat cu porumb în întreaga 
țară 82 la sută din suprafața pre
văzută. Cooperativele agricole din 
regiunile București, Ploiești și 
Galați au terminat semănatul po
rumbului, iar cele din regiunile 
Dobrogea și Mureș-Autonomă Ma
ghiară însămînțează ultimele su
prafețe. De asemenea această lu
crare a luat sfîrșit în gospodăriile 
de stat din regiunile Ploiești, Mu
reș-Autonomă Maghiară și este 
pe terminate în regiunile Bacău 
și Cluj. Un ritm mai susținut s-a 
realizat în regiunile Oltenia, Ba
cău, Iași. De asemenea, în regiu
nea Suceava, suprafața semănată 
cu porumb a fost dublată în două 
zile.

Timpul fiind înaintat, se impu
ne ca, îndeosebi în regiunile Su
ceava, Crișana, Maramureș, Bra
șov, Hunedoara, Banat și Iași, să 
se intensifice și mai mult ritmul 
semănatului pentru terminarea 
grabnică a acestei lucrări pe în
treaga suprafață prevăzută, a- 
cordîndu-se toată atenția calității 
lucrărilor. In același timp, este 
necesar ca in unitățile și pe tere
nurile unde se simte nevoia, să se 
treacă cu toate forțele la întreți
nerea culturilor.

LEGENDA
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Regiunea Ploiești
Folosind fiecare zi bună de hicru 

în cîmp și întreaga capacitate a 
tractoarelor, unitățile agricole so
cialiste din regiunea Ploiești au 
terminat de semănat cele peste 
153 000 hectare destinate porumbu
lui. Printre primele care au raportat 
încheierea acestei lucrări se numă
ră cooperativele agricole de pro
ducție din raioanele Mizil, Ploiești 
și Rîmnicu Sărat, precum și unită
țile trustului Gostat.

Nu numai 
naturale

In regiunea Cluj, semănatul po
rumbului s-a făcut pe aproape 80 la 
sută din suprafața destinată acestei 
culturi, lucrarea fiind pe terminate 
în raioanele Aiud, Turda și Zalău. 
Semănatul a rămas însă în urmă în 
unele unități agricole din raioanele 
Dej, Huedin și Bistrița. De ce aceas
tă situație ? Iată ce s-a putut con
stata cu prilejul unui raid făcut prin 
cîteva comune din aceste raioane.

La consiliul agricol raional Dej, 
președintele Gheorghe Sfetcu, la 
întrebarea privind mersul însămîn- 
țării porumbului, a răspuns :

— Am avut greutăți... ploi, tempe
ratură scăzută, dar acum se lucrează 
cu toate forțele. în două zile în ra
ion s-au însămîntat aproape 2 500 
ha, ajungindu-se de la 37 la 53 la 
sută

Să fie numai condițiile naturale 
de vină ? Către orele 10 oprim la 
Mihăești. Ing. Vasile Racolța, pre- 

Cooperativele agricole 
din regiunea Galați 

în ultimele zile, semănatul porum
bului s-a intensificat și în raioanele 
situate în nordul regiunii Galați. 
Ieri s-au însămînțat cu porumb ul
timele suprafețe în raioanele Bujor 
și Panciu Astfel, toate cele 281 de 
cooperative agricole de producție 
din această regiune au terminat se
mănatul porumbului pe suprafețele 
prevăzute.

condițiile
ședințele cooperativei ne-a spus: 3 
tractoare lucrează la arat, 3 discu- 
iesc și două seamănă. Dar, mergînd 
împreună pe teren am întilnit un 
tractor defect, tractoristul plecat la 
cîtiva kilometri după piese. Din cele 
două semănători, una staționa de 
cîteva ceasuri, tot din cauza unei 
defecțiuni. Iată deci că într-o zi fru
moasă, viteza de lucru era sub posi
bilități. Așa se și explică de ce s-au 
semănat numai 100 ha din cele 220 
ha cît s-a prevăzut. Tractoarele și 
mașinile S.M.T. Dej se defectează 
des, iar remedierile nu se fac ope
rativ.

O nouă oprire, la Sînjorzul Nou 
și Sinmihai, raionul Bistrița. Trac
toarele se aliniau la sediul brigăzi
lor, împănate cu porumbar înflorit, 
semn că s-a terminat însămîntatul. 
Tot așa stau lucrurile și la Stupini 
și în- alte părți. Dar, la Chiraleș mai 
este mult de lucru. S-au semănat 
doar 144 din cele 340 ha prevăzute. 
Cauza o aflăm de la tov. loan Gă- 
lătan, președintele cooperativei a- 
gricole, care ne arată că brigada de 
tractoare nu a ajuns niciodată să 
folosească toate mașinile și tractoa
rele pe care le are la dispoziție.

Iată deci că nici în raionul Bistri
ța mijloacele mecanizate nu sînt fo
losite rational. Așa se face că și in 
alte unități din raion — Corvinești, 
Budești ș.a. — semănatul porumbu
lui a rămas în urmă.

Atît în raionul Dej cît și la Bis
trița tractoarele și mașinile sînt în
dreptate din unele unități care au 
terminat spre acelea care mai au 
de lucru. Aceasta este foarte bine. 
Nu ar fi deloc rău ca și cele din 
raioanele Gherla și Zalău să fie di
rijate spre unitățile mai apropiate 
ale raioanelor limitrofe — Huedin, 
Dej, Bistrița, care mai au mult de 
lucru.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

ÎN ZIARUL DE AZI
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Fabrica de oxid de etilena din cadrul Complexului petrochimic Ploiești

In probe tehnologice
La uzinele „Colorom’ Codlea, re

giunea Brașov, a intrat în probe teh
nologice o secție pentru producerea 
sulfatului și sulfitului de sodiu. A- 
ceașta este a 15-a secție construită 
ș( pusă în lun.cțiujje pînă în pre
zent la uzinele „Colorom’ Codlea. 
înzestrată cu instalații moderne fa

La 2 ore și 15 minute: un nou vagon
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Ce 

arată în aceste zile graficul între
cerii constructorilor de vagoane de 
la Uzina mecanică din Tr. Seve
rin l In primele 4 luni ale anului ei 
au construit și livrat 1 001 vagoane de 
marfă de diferite tipuri. Totodată, ei și-au 
îndeplinit în mod exemplar toate anga
jamentele luate în întrecerea socialistă. 
Angajamentul la producfia globală a fost 
depășit cu 1 477 000 lei, la producfia 
marfă cu 1 667 000 lei, economiile la 
preful de cost au fost mai mari cu 650 000 
lei, iar productivitatea muncii a sporit 
simțitor fafă de angajamentul inițial. In 
primele zile ale lunii mai, alte 50 de noi 
vagoane destinate căilor ferate au 
apărut pe liniile de garare ale 
uzinei. Constructorii și-au luat angaja

Adunarea festivă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a Zilei Victoriei

La Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Române a avut loc vineri 
după-amiază o adunare festivă orga
nizată cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Zilei Victoriei asupra 
Germaniei fasciste.

La adunare-au luat parte tovarășii 
Nicolae CeaUșescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandro 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, Gheorghe 
Rădoi, Gogu Rădulescu, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 

bricate în țară, secția dispune de o 
capacitate de producție de 4 000 
tone anual. Sulfatul și sulfitul de 
sodiu au o largă utilizare în indus
tria chimică, îndeosebi pentru obți
nerea sulfuri! de sodiu, a detergen- 
ților și coloranților.

(Agerpres)

mentul să realizeze în acest an 28 de va
goane peste plan. Pînă acum fi au și 
fost realizate. Ritmul de lucru este în 
continuă creștere. La fiecare 2 ore și 15 
minute este eliberat certificatul de naș
tere al unui nou vagon. Obiectivul prin
cipal al întrecerii constructorilor de va
goane constă în scurtarea acestui termen 
fără a dăuna calității. In cadrul secto
rului construcții-vagoane a fost pus la 
punct un nou flux tehnologic mixt, care 
permite construcția paralelă a trei tipuri 
de vagoane de marfă. S-a dublat totodată 
capacitatea podurilor rulante din atelie
rele de asamblat șasiuri și montat pereți- 
vagoane ; s-a amenajat o linie tehnolo
gică nouă pentru confecționarea suporți- 
lor de arc pe console. 

reprezentanți ai Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori 
activi și îh rezervă, foști comandanți 
de mari unități în timpul războiului 
antihitlerist, veterani ai luptelor îm
potriva Germaniei fasciste, oameni 
ai muncii, personalități ale vieții 
culturale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și atașați militari.

Sosirea conducătorilor partidului 
și statului nostru a fost întîmpinată 
cu îndelungi aplauze de participan- 
ții la adunare.

Tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-

Plecarea la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. Române

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, pentru 
a participa la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei asu
pra Germaniei hitleriste, o delega
ție de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Emil Bodna- 
raș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Din delega
ție fac parte tovarășii Constantin 
Pîrvulescu, președintele Comisiei 
centrale de revizie a C.C. al P.M.R., 
Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., Mihai Gere, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, și N. Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasadorul R. P. 
Române Ia Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
șa, au fost prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădoi, membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernului, ac
tiviști de partid.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Cu același prilej au plecat la 

.Moscova o delegație a Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Române, 
condusă de general-colonel Ion Io- 
niță, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., adjunct al ministrului for

secretar al Comitetului orășenesa 
București al P.M.R., a deschis adu
narea, după care a luat cuvîntul ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., ministrul for
țelor armate ale R. P. Române. Cu- 
vîntarea a fost subliniată de puter
nice aplauze.

în încheierea adunării, Ansam
blul de cîntece și dansuri al Arma
tei a prezentat un program artistic,

în pagina a II-a cuvîntarea 
tovarășului Leontin Sălăjan.

țelor armate, șl o delegație a Comi
tetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist și a Comi
tetului foștilor deținuți antifasciști, 
condusă de general-maiot în rezer
vă Gheorghe Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R.

★
în cinstea delegațiilor, ambasado

rul Uniunii Sovietice la București, 
I. K. Jegalin, a oferit un dejun care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

★
în aceeași zi, delegațiile au sosit 

la Moscova. Pe aeroportul Vnukovo, 
delegația de partid și guvernamen
tală a fost întîmpinată de D. S. Po- 
leanski, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., N. A. Muraviova, preșe
dintele Comisiei centrale de revizie 
a P.C.U.S., I. V. Kapitonov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., șef de secție la 
C.C., K. V. Rusakov, activist al C.C. 
al P.C.U.S., S. T. Astavin, director 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, și alte persoane 
oficiale.

Celelalte delegații au fost întîmpi- 
nate de general de armată I. V. Tiu- 
leniev, vicepreședinte al Comitetului 
sovietic al veteranilor de război, 
general-locotenent D. I. Smirnov, 
Erou al Uniunii Sovietice, și de alți 
ofițeri superiori.

(Agerpres)

Să fie predate la timp
locuințele planificate pentru 1965

• Metode noi pe șantiere e „Graba strică treaba" e Teh
nologie depășită • Intîrzierea livrării betonului e Comenzi 
neonorate e Din 390 nici unul. Toată speranța — o vară 
călduroasă. Două treimi în ultimul trimestru e Soluția : or
ganizare, exigență, control

ANCHETA „SCÎNTEII" L? ,_______________________ anului trecut,
. ziarul nostru a
IN CAPITALA organizat o an-
_______________ chetă în legă

tură cu ritmul 
de execuție și eșalonarea predării apartamen
telor pe șantierele de construcții de locuințe din 
Capitală. S-a constatat atunci că pe majoritatea 
șantierelor nu s-a lucrat ritmic în 1964, iar eșalo
narea predării în folosință a noilor locuințe a 
fost nerațională. După o activitate mult restrînsă, 
în primul semestru, au urmat perioade „de vîrf", 
cînd a fost nevoie să se facă mari eforturi, să se 
concentreze importante mijloace. Din cele 14 598 
de apartamente cîte s-au construit, mai mult de 
6 100 au rămas să fie terminate și predate în 
luna decembrie. La numeroase blocuri s-a lucrat 
chiar și în ianuarie 1965.

Au trecut patru luni din acest an. Care este si
tuația pe șantierele de construcții de locuințe 
din Capitală ? Iată ce s-a constatat cu prilejul 
unei noi anchete.

In noul cartier Berceni-Sud își 
desfășoară activitatea trei șantiere 
ale întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 4. Este de remarcat, 
de la bun început, că munca a fost 
organizată după un sistem nou: un 
șantier execută lucrările de rezis
tență și apoi le predă celorlalte două 
șantiere specializate în finisaje. A- 
vantajele sînt certe. Toate materia
lele și utilajele sînt concentrate pe 
un șantier, muncitorii se speciali
zează și pot lucra cu productivitate 

mai înaltă, Iar calitatea are de 
cîștigat; la preluarea lucrărilor de 
rezistență, cei care lucrează la fini
saj dau dovadă de multă exigență.

— în acest an — ne spune ing. 
ȘTEFAN VASILESCU, șeful șantie
rului nr. 1 — avem de finisat 1100 
de apartamente. Predarea lor este 
eșalonată în tot cursul anului. Totuși, 
în ultimul trimestru ne rămîne să 
predăm mai mult de jumătate. Pen
tru a face față acestui volum mare 
de lucrări, am organizat două loturi. 

Ele sînt dotate cu utilajele necesare 
— macarale de fereastră, mașini de 
frecat mozaic, de curățat parchet, 
aparate de vopsit etc. în ultima 
vreme am luat măsuri să realizăm 
ritmic lucrările, să cîștigăm un a- 
vans față de grafice. Din proprie 
experiență ne-am convins că atunci 
cînd se lucrează în „asalt" eforturile 
sînt mai mari. Anul trecut am 
avut de terminat un bloc cu 80 de 
apartamente; pentru a respecta ter
menul am concentrat aici 300 de oa
meni. Se călcau pe picioare, cum se 
spune. Calitatea lucrărilor nu a co
respuns. Rezultatul grabei ? La 
unele zugrăveli au apărut pete, am 
avut scurgeri la conducte. A trebuit 
să facem multe remedieri.

în primul trimestru al acestui an 
am depășit cu mult planul valoric. 
Este o garanție că vom reuși să re
ducem termenele la unele blocuri, 
să le dăm mai repede în funcțiune.

Șantierul 3 al întreprinderii de 
construcții-montaj nr. 1 din car
tierul Balta Albă a lucrat ritmic 
anul trecut. în fiecare lună, co
lectivul acestui șantier a dat în 
folosință un bloc sau două. La 
1 ianuarie 1965 avea front de lu
cru pentru 440 de apartamente.

— Și în acest an am prevăzut 
o eșalonare judicioasă a predării 
apartamentelor — ne-a spus ing. 
VICTOR ZEMORA, șeful șantierului. 

Evităm crearea „vîrfurilor" în exe
cuția lucrărilor. In trimestrul I am 
predat două blocuri cu 80 de apar
tamente, iar pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie alte 80 de apartamente.

— Considerați că eșalonarea a 
fost judicioasă de vreme ce pri
mele apartamente din acest an 
le-ați predat abia la sfîrșitul tri
mestrului ?

Noi am avut deschis front de lu
cru pentru 440 de apartamente, dar 
unele erau în stadiu de turnare a 
fundațiilor, altele cu zidăria la pri
mul nivel. De ce ? Pentru că la 
sfîrșitul anului trecut a trebuit să 
sistăm mai mult de o lună lucrările 
la blocuri și să ajutăm întreprin
derea de construcții-montaj nr. 5, 
care rămăsese mult în urmă. Munci
torii noștri au lucrat la finisarea 
unui bloc cu 88 de apartamente pe 
care această întreprindere trebuia 
să-l predea pînă la sfîrșitul anului. 
Desigur, cu repercusiuni pentru ac
tivitatea noastră din acest an. A- 
cum, pentru a menține ritmul, am 
început lucrările la mai multe 
blocuri, unele reprezentînd front de (Continuare în pag. V-a)

Gheorghe RADEL

Blocuri noi In construcție în cartierul Bercenl din Capitală

lucru pentru anul viitor. Se glisea
ză un bloc unde vor intra, în cu- 
rînd, echipele de finisaj. Ele vor a- 
vea continuitate, vor putea executa 
lucrările „în lanț".

Au existat și mai există încă 
greutăți care . nu ne dau posi
bilitatea să menținem un ritm viu 
de lucru. De exemplu, s-a planifi
cat pentru lunile de iarnă executa
rea unor blocuri cu structură din 
zidărie portantă și planșee din fîșii 
STASSA. Cu totul greșit ! înseși 
normativele de execuție în vigoare 
prevăd că o asemenea metodă se 
poate folosi numai dacă temperatu
ra depășește plus 5 grade. Conse
cința nu s-a putut lucra intens la 
aceste blocuri. De altfel, tehnologia 
de execuție este de mult depășită 
și nu înțelegem de ce se mai aplică. 
Mă întreb : oare proiectanții, 
C.S.C.A.S., direcția noastră generală 
nu-și dau seama cită muncă se iro
sește la asemenea blocuri ? După 
părerea noastră, ar fi bine ca în 
viitor să se renunțe la asemenea fîșii.

TELEGRAMĂ

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Române

BUCUREȘTI

Tfecînd în zbor deasupra teritoriului R. P. Române spre Uniunea 
Sovietică, vă transmit dv., Consiliului de Stat al R. P. Române și 
poporului frate român, un salut cordial și urări prietenești pentru obți
nerea de noi succese în construcția socialistă din patria dumneavoastră, 
în consolidarea păcii în Balcani și întreaga lume.

De la bordul avionului, 7 mai 1965.

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării 

Populare a R. P. Bulgaria

I*e glob în. 24 de ore
.. . ' * ■

Santo Domingo

Guvernul provizoriu 
nu va accepta prezența 
unor trupe străine

Colonelul Francisco Caamano, 
președintele provizoriu al Repu
blicii Dominicane, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
nu va accepta prezenta pe terito
riul dominican a trupelor nici 
unei țări străine. El și-a exprimat 
convingerea că guvernul său va 
putea menține ordinea și pacea în 
Republica Dominicană, mențio- 
nînd că acesta se bucură de spri
jinul mai multor guverne latino- 
americane.
(Alte amănunte în pag. a Vl-a)

Convorbiri telefonice 
prin „Molnia 1“

La 7 mai, în Uniunea Sovietică 
a fost efectuată prima transmisie 
experimentală a unor convorbiri 
telefonice între Moscova și Vladi
vostok. cu ajutorul satelitului ar
tificial al Pământului „Molnia-1“. 
Audiția convorbirilor telefonice 
transmise după sistemul Pămînt- 
Cosmos-Pămînt pe o distanță atît 
de mare a fost bună.

LA DEZBATERILE CONSI
LIULUI COROANEI GRECIEI 
(convocat numai în circumstanțe 
excepționale) vineri după-amia
ză a luat parte și președintele 
Ciprului, Makarios.
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A XX-A ANIVERSARE A ZILEI VICTORIEI

Cuvintarea tovarășului 
Leontin Sălăjan

Tovarăși și prieteni,
Domnilor,
Sărbătorim împlinirea a 20 de ani 

de la victoria istorică a popoarelor 
iubitoare de libertate asupra fas
cismului german.

în conștiința omenirii este vie a- 
mintirea luptelor eroice duse de-a 
lungul anilor grei ai celui de-al doi
lea război mondial de popoarele coa
liției antihitleriste, a cărei forță 
hotărîtoare a constituit-o Uniunea 
Sovietică. Prin eforturile lor pline 
de sacrificii, hitlerismul a fost zdro
bit, iar civilizația umană salvată de 
barbaria fascistă.

Poporul român întîmpină ziua de 
9 mai cu satisfacția și mîndria de 
a-și fi adus contribuția la obținerea 
acestei victorii de mare însemnătate 
pentru destinele omenirii. O dată cu 
înfăptuirea insurecției din august 
1944, el a participat la războiul îm
potriva Germaniei naziste cu între
gul său potențial militar și econo
mic. Lupta antifascistă a poporului 
român a contribuit la așezarea unor 
temelii trainice României noi, fău
rită în focul revoluției de masele 
populare conduse de partid.

Tovarăși,

Imperialismul hitlerist a declanșat 
războiul cu scopul de a înrobi cele
lalte țări și popoare și de a cuceri 
dominația mondială. Numeroase țări 
au căzut victimă agresiunii și au fost 
încălcate de cizma hitleristă — Ger
mania ajungînd în cîțiva ani să co
tropească aproape întreaga Europă. 
„Noua ordine" pe care fascismul ur
mărea s-o întroneze în lume însem
na cea mai neagră teroare, desfiin
țarea independenței de stat și a tu
turor cuceririlor democratice ale po
poarelor.

în acele zile de grea încercare, 
cînd acțiunile celui mai agresiv și 
mai reacționar imperialism puneau 
în primejdie însăși existența și fiin
ța națională a multor popoare, forțe 
uriașe din lumea întreagă s-au unit 
pentru a lupta împotriva acestuia. 
A luat naștere coaliția antihitlerlstă 
din care făceau parte U.R.S.S., An
glia, S.U.A. și căreia i s-au alăturat 
apoi multe alte țări.

Greul războiului l-a purtat po
porul sovietic care a înfruntat și 
nimicit cea mai mare parte a forțe
lor fasciste. însuflețit de cauza 
dreaptă a apărării patriei socialiste 
și a salvării omenirii de fascism, po
porul sovietic, sub conducerea parti
dului făurit de Lenin, a dat dovadă 
de un neasemuit eroism și bărbăție, 
în istoria războiului s-au înscris cu 
litere de aur luptele din fața Mos
covei, epopeea Leningradului, nă- 
praznica lovitură dată dușmanului 
la Stalingrad, vastele operații des
fășurate de la Kursk și Orei pînă la 
Berlin. în gigantice bătălii care au 
scos în evidență cu putere înalta 
artă militară și măiestrie a coman
damentului ei, Armata sovietică a 
zdrobit pas cu pas mașina de război 
hitleristă. Toate acestea au consti
tuit un examen strălucit al trăini- 
ciei și vitalității orînduirii socialiste.

Popoarele Europei înrobite de hit- 
leriști, popoarele Asiei — victime ale 
militarismului japonez, s-au ridicat 
la luptă împotriva fascismului. Sub 
conducerea partidelor comuniste, 
mișcarea de rezistență îi asalta din 
toate părțile pe cotropitori.

Soarta Germaniei hitleriste a fost 
pecetluită în primăvara anului 1945, 
prin bătălia pentru Berlin, cea mai 
mare bătălie din timpul celui de-al ■ 
doilea război mondial și din istoria 
războaielor în general. Armata so
vietică a înfrînt ultima și cea mai 
disperată rezistență a trupelor hi
tleriste. La 9 mai Germania fas
cistă a capitulat. Cîteva luni mai 
tîrziu a fost scos din luptă aliatul 
Germaniei în Asia — imperialismul 
japonez. La înfrîngerea Japoniei a 
avut o contribuție importantă po
porul chinez, care, sub conducerea 
partidului său comunist, a luptat 
ani de-a rîndul cu erpism împotri
va agresorilor.

Tovarăși,

în România, lupta de eliberare 
s-a dezvoltat încă de la începutul 
războiului, cuprinzînd pături din 
cele mai diferite ale populației, și 
în primul rînd clasa muncitoare. 
Teroarea sălbatică, închisorile și la
gărele, schingiuirile și plutoanele de 
execuție n-au putut infringe voința 
de luptă a poporului. Comuniștii, 
animați de un fierbinte patriotism, 
dînd nenumărate jertfe, au organi
zat acțiunile pentru sabotarea ma
șinii de război, au creat formațiuni 
patriotice înarmate, au coalizat în 
jurul clasei muncitoare, într-un 
front larg, toate forțele interesate 
în eliberarea țării.

Lupta forțelor patriotice a culmi
nat cu insurecția armată de la 23 
August 1944, organizată și condusă 
de partidul comunist. Ca rezultat al 
insurecției victorioase, dictatura mi
litară fascistă a fost răsturnată, în
treaga Armată română a întors ar
mele împotriva Germaniei hitleris
te, ceea ce a constituit o lovitură 
puternică dată Germaniei, influen- 
țînd asupra desfășurării ulterioare 
a războiului în ansamblul său.

Unitățile Armatei române și for
mațiunile de luptă patriotice au 
zdrobit trupele hitleriste din Bucu
rești și împrejurimi, din Muntenia, 
Dobrogea, Oltenia, Banat și sudul 
Transilvaniei, scoțînd din luptă im
portante efective germane și captu- 
rînd mari cantități de armament și 
alte materiale de război. Timp de 
aproape 9 luni, umăr la umăr eu 
glorioasa Armată sovietică, viteaza 
Armată română a luptat pentru iz

gonirea trupelor fasciste de pe teri
toriul țării și apoi dincolo de hota
rele ei, în Ungaria și Cehoslovacia, 
pînă la victoria finală asupra Ger
maniei fasciste.

Numărul militarilor români pe 
frontul antihitlerist s-a ridicat la 
peste 360 000. De la Mureș pînă în 
apropiere de Praga, trupele române 
au pătruns peste 1 000 de km în dis
pozitivul inamic, eliberînd 3 831 de 
localități. Soldații și ofițerii români 
și-au adus contribuția lor de sînge 
la eliberarea orașelor Sf. Gheorghe, 
Odorhei, Tg. Mureș, Cluj, Oradea, 
Debrețin, Budapesta, Zvolen, Ban
ska-Bystrica și multe altele. Ei au 
provocat forțelor fasciste mari pier
deri, numai prizonierii luați de ar
mata română ajungînd lă aproape 
118 000.

în crîncena încleștare cu dușma
nul, militarii români au manifestat 
un eroism de masă, care își avea 
izvorul în înțelegerea justeței cau
zei pentru care luptau, în hotărîrea 
lor nestrămutată de a-și elibera pa
tria și de a contribui la înfrîngerea 
Germaniei naziste. Armata noastră 
era însuflețită de dragostea pe care 
i-o purta poporul, de marile trans
formări revoluționare ce se înfăp- 
tuiau în țară sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Pentru mi
nunatele lor fapte de bravură, peste 
300 000 de soldați, subofițeri și ofi
țeri români au fost distinși cu or
dine și medalii de război românești, 
sovietice, cehoslovace și ungare. Cu 
jertfe mari au străbătut diviziile și 
regimentele noastre drumurile aspre 
ale războiului antifascist. Pierderile 
Armatei române în acest război s-au 
ridicat la peste 167 000 oameni. Sîn- 
gele vărsat în comun de vitejii ostași 
români și sovietici în luptele pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării noastre, în războiul anti
hitlerist, a cimentat prietenia și a- 
lianța dintre poporul român și po
porul sovietic.

înfruntînd mari greutăți și priva
țiuni, muncitorii, țăranii, intelec
tualii au răspuns cu avînt patriotic 
la chemarea partidului comunist 
„Totul pentru front, totul pentru 
victorie !“ Rețeaua de căi ferate a 
țării, materialul rulant și alte mij
loace de comunicație, cea mai mare 
parte a producției industriale și can
tități însemnate de produse agroali- 
mentare au fost puse la dispoziția 
frontului.

Meritul istoric de a fi organizat și 
condus marile eforturi ale poporu
lui în războiul antihitlerist îi revine 
partidului comunist, Comitetului 
său Central în frunte cu secretarul 
general al partidului, eminent con
ducător al clasei muncitoare și po
porului, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
încă de la insurecția armată, în 
condițiile în care forțele reacționare, 
deținînd majoritatea în guvern, sa
botau pe toate căile participarea 
României la război, partidul a mo
bilizat toate energiile poporului, a 
insuflat maselor muncitoare și luptă
torilor de pe front o nestrămutată 
voință de a învinge. Eforturile Ro
mâniei în război au devenit și mai 
intense după instaurarea la 6 martie 
1945 a guvernului prezidat de înflă- 
căratul patriot dr. Petru Groza. 
Lupta desfășurată, sub conducerea 
partidului comunist, pentru elibera
rea țării de sub jugul fascist, parti
ciparea la războiul pentru zdrobirea 
Germaniei naziste au înscris o pa
gină de glorie în cartea marilor tra
diții de luptă ale poporului nostru 
pentru independență, libertate și 
progres.

La a douăzecea aniversare a Zi
lei Victoriei, gîndurile noastre se în
dreaptă cu emoție și recunoștință 
spre ostașii și ofițerii români și 
bravii luptători antifasciști din țara 
noastră, spre militarii Armatei so
vietice, militarii aparținînd forțelor 
armate ale celorlalte state ale coa
liției antihitleriste, eroii mișcării de 
rezistență din toate țările, spre toți 
cei care și-au sacrificat viața în 
lupta pentru nimicirea fascismului.

Tovarăși,
Victoria asupra fascismului a avut 

adinei repercusiuni asupra dezvol
tării mondiale contemporane.

Muncind pentru vindecarea grele
lor răni provocate de război, masele 
populare erau însuflețite de dorința 
de a consolida rezultatele victoriei, 
de a făuri o lume în care pacea să 
aibă o temelie trainică, în care fie
care popor să-și poată exercita din 
plin dreptul de a dispune liber de 
soarta sa. Popoarele dintr-o serie de 
țări ale Europei și Asiei au pășit 
pe calea revoluției, și-au luat soarta 
în propriile lor mîini, asigurînd vic
toria orînduirii noi. socialiste. 
Socialismul s-a transformat în
tr-un sistem mondial, care cu
prinde peste un sfert din teritoriul 
și o treime din populația globului. 
Marile succese obținute de țările 
socialiste pe plan . economic, politic, 
social au făcut să crească continuu 
rolul și influența sistemului mondial 
socialist asupra dezvoltării Omenirii. 
A crescut în amploare lupta maselor 
din țările capitaliste pentru o viață 
mai bună, împotriva politicii reac
ționare, antipopulare, a monopolu
rilor. Pășind în fruntea maselor 
muncitoare, mișcarea comunistă in
ternațională â devenit cea mai pu
ternică forță politică a contempora
neității. Sub loviturile mișcării de 
eliberare națională se prăbușește 
sistemul colonial al imperialismului; 
numeroase țări și-au cucerit inde
pendența, devenind factori activi în 
lupta pentru pace și progres. Un 
puternic avînt cunoaște mișcarea 
de luptă pentru pace.

Transformările înnoitoare petre

cute în lume în perioada postbelică 
au schimbat raportul de forțe pe 
plan internațional în favoarea păcii, 
democrației și socialismului.

Imperialismul agresiv nu renunță 
însă la ideea de a modifica cursul 
istoriei, care îi este nefavorabil, în
treține în diferite părți ale globului 
focare de neliniște, întreprinde noi 
atentate împotriva păcii și libertății 
popoarelor, creînd grave primejdii 
pentru securitatea internațională.

Toate acestea stîrnesc o mare în
grijorare în rîndul popoarelor iubi
toare de pace, care nu pot uita su
ferințele imense, grelele pierderi pe 
care le-a provocat al doilea război 
mondial. Ele știu că, în condițiile 
actuale, cînd există armamentul ra- 
cheto-nuclear, o nouă conflagrație 
mondială ar pricinui distrugeri ma
teriale și pierderi umane incompa
rabil mai mari și mai dureroase. 
Aniversînd Ziua Victoriei, popoare
le sînt animate de hotărîrea de a 
nu permite dușmanilor păcii atrage
rea omenirii într-un al treilea război 
mondial. Uriașele forțe ale contem
poraneității — sistemul mondial so
cialist, mișcarea comunistă și mun
citorească, tinerele state indepen
dente, mișcările largi democratice 
— pot, prin luptă unită, să asigure 
salvgardarea păcii.

Alături de toate forțele pro
gresiste, Republica Populară Ro
mână luptă pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume, pentru res
pectarea dreptului popoarelor la o 
dezvoltare liberă, independentă.

La baza politicii externe a țării 
noastre se află prietenia și alianța 
frățească cu celelalte țări socialiste. 
Militînd pentru continua întărire a 
acestei prietenii, Partidul Muncito
resc Român și guvernul Republicii 
Populare Române își vor aduce și 
în viitor întreaga contribuție la în
tărirea unității și coeziunii țărilor 
sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste internaționale, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului.

Statul nostru promovează activ 
colaborarea cu toate țările, în spi
ritul coexistenței pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite. în re
lațiile internaționale Republica 
Populară Română militează pentru 
respectarea independenței și su
veranității naționale, egalitatea în 
drepturi a popoarelor, respectul re
ciproc și neamestecul în treburile 
interne.

împreună cu toate forțele inte
resate în menținerea păcii, Româ
nia luptă pentru încetarea cursei 
înarmărilor, desființarea blocurilor 
militare, retragerea forțelor armate 
și lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, interzicerea 
armelor nucleare și distrugerea 
stocurilor existente, înfăptuirea de
zarmării generale. Țara noastră se 
pronunță pentru realizarea unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa, care să împiedice reînvie
rea militarismului german, să pună 
capăt tendințelor revanșiste vest- 
germane. Poporul român sprijină 
eforturile Republicii Democrate 
Germane pentru înfăptuirea năzuin
țelor poporului german spre reuni- 
ficare, pe calea tratativelor dintre 
cele două state germane.

Nutrind o prietenie adîncă față 
de eroicul popor vietnamez, poporul 
nostru își exprimă solidaritatea și 
sprijinul deplin față de lupta sa 
dreaptă pentru apărarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
R. D. Vietnam, pentru dreptul po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta. Poporul român con
damnă cu hotărîre acțiunile agre
sive ale Statelor Unite împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, pre
cum și împotriva Republicii Domi
nicane, cere cu fermitate încetarea 
lor imediată și retragerea trupelor 
intervenționiste.

Aducîndu-și contribuția la apăra
rea păcii, țara noastră manifestă vi
gilență neslăbită, se îngrijește de în
tărirea capacității sale de apărare. 
Militarii forțelor noastre armate își 
perfecționează necontenit pregătirea 
lor de luptă și politică, conștienți de 
înalta misiune ce le-a fost încredin
țată — apărarea patriei noastre so
cialiste, a independenței și suverani
tății sale —- de răspunderea ce le 
revine împreună cu armatele state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia și ale celorlalte țări so
cialiste, în apărarea cauzei păcii și 
socialismului.

A 20-a aniversare a Zilei Victo
riei găsește poporul român în plin 
avînt al muncii creatoare pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste. în
fățișarea de azi a țării, înfăptuirile 
de pînă acum sporesc elanul oame
nilor muncii, le întăresc încrederea 
în capacitatea de a îndeplini cu 
succes marile sarcini trasate de 
partid, de a ridica România pe noi 
culmi ale progresului.

înalta conștiință socialistă a ma
selor, patriotismul lor se reflectă în 
entuziasmul cu care întregul popor 
se pregătește să întîmpine Congre
sul al IV-lea al Partidului Muncito
resc Român, eveniment istoric în 
viața partidului și a țării. Muncito
rii, țăranii, intelectualii își înmul
țesc eforturile pentru a obține în 
cinstea Congresului realizări de 
seamă în toate domeniile de activi
tate, pentru a face patria noastră 
tot mai prosperă și înfloritoare.

Sărbătorind Ziua Victoriei, poporul 
nostru își manifestă din nou hotă
rîrea ca, împreună cu celelalte po
poare, cu forțele păcii din toată lu
mea, să-și aducă întreaga sa con
tribuție la înfăptuirea năzuinței 
vitale a omenirii — triumful cauzei 
păcii și prieteniei dintre popoare.

Pe urmele articolelor publicate TEATRE

A

„început de trimestru"
în articolul cu titlul de mai sus, pu

blicat în ,,Scînteia“ nr. 6584, erau sem
nalate unele deficiențe care au dus 
într-o serie de întreprinderi la neînde- 
plinirea sarcinilor de plan pe primul 
trimestru al anului. După publicarea 
articolului, conducerea Întreprinderii fo
restiere Lugoj a trimis redacției o scri
soare în care se arată printre altele : 
,,Pentru îmbunătățirea activității între
prinderii au fost luate următoarele 
măsuri : completarea numărului necesar 
de muncitori fasonatori și corhănitori, 
extinderea mecanizării la brigăzi și în
tărirea asistenței tehnice, urmărirea 
zilnică a indicilor de valorificare supe
rioară a lemnului (se vor exploata în 
trunchiuri lungi toate parchetele cu 
condițir corespunzătoare aplicării aces
tei metode), punerea în funcțiune a li
niei C.F.F. Strîmbu și altele. în prezent 
sînt create condiții pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă din trimestrul I și 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan, 
în scrisoarea trimisă de conducerea în
treprinderii „Texti la“-Piteșt i se subli
niază că, în scopul îmbunătățirii conti- 
nuie a calității, produselor, au fost re
vizuite rețetele de la operația de în
cleiat și vopsit, s-au - stabilit densitățile 
optime pentru suluriJe care urmează a 
fi vopsite ; diferite probleme legate de 
ridicarea calității produselor au fost 
puse în discuția grupelor sindicale și 
colectivelor din secții, iar controlorii 
tehnici de calitate au fost reinstruiți 
asupra caracteristicilor produselor.

La acest articol, redacția a mai pri
mit răspunsuri de la Fabrica de con
fecții Oradea și întreprinderea ,,Salv- 
conserv“-Mediaș“.

„Obligații de sezon"
La articolul intitulat : „Obligații de 

sezon", publicat în ,,Scînteia“ nr. 6557, 
Comitetul executiv al Sfatului popular ai 
regiunii Suceava ne răspunde următoa
rele : „Cele relatate în articolul men
ționat sînt juste. Criticile aduse au fost 
temeinic analizate ; s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea transportului cu 
mărfuri de la I.C.R.T.I. Botoșani la uni
tățile de desfacere. în prezent apro
vizionarea cu mărfuri textile-încălțăminte 
se desfășoară anevoios și datorită fap
tului că acestea trebuie transportate cu 
autocamioanele de la Botoșani în ora
șul Suceava și la cele patru filiale —- 
Vatra Dornei, Cîmpulung, Rădăuți și 
Fălticeni — pe un drum neasfaltat de 
zeci de kilometri. Lipsa unui depozit 
la Suceava face ca mărfurile ce se 
aduc la magazinele de desfacere, une
ori cu mijloace de transport I.R.T.A. 
insuficient protejate împotriva intempe
riilor, să se prăfuiască sau chiar să su

EVOCĂRI DE PE FRONTUL ANTIHITLERIST
în Editura militară a apărut 

lucrarea „Din august pînă in 
mal" de Ion Boțea, general-maior 
în rezerva, și Ion Pană, locote- 
nent-colonel în rezervă.

Cartea înfățișează drumul eroic 
de luptă al uneia dintre unitățile 
armatei noastre, al Regimentului 
34 infanterie, început în primele 
zile ale insurecției armate din 
August 1944 — cînd Armata ro
mână a întors armele împotriva 
Germaniei naziste și țara noas
tră s-a alăturat coaliției anti
hitleriste — și continuat, cot 
la cot cu trupele sovietice, în 
lupta pentru eliberarea părții de 
nord a Transilvaniei și, mai de
parte, dincolo de hotarele patriei, 
în Ungaria și Cehoslovacia, pînă 
la victoria finală asupra Germa
niei hitleriste în mai 1945.

fere degradări. Față de această situa
ție s-au luat măsuri pentru a se înființa 
în orașul Suceava un depozit al filialei 
I.C.R.T.I. în acest scop, se vor pune 
la dispoziție spațiile deținute în pre
zent de O.C.L.-Produse industriale Su
ceava, care însumează o suprafață de 
300 m p, iar o dată cu mutarea depo
zitelor I.C.R.A.-Suceava la Scheia (în
tr-o nouă construcție) se vor afecta și 
alte spații de depozitare.

„Punctualitatea 
aprovizionării"

După publicarea articolului cu titlul 
de mai sus, în „Scînteia" nr. 6587, 
conducerea uzinei „Hidromecanica’' 
din Brașov ne comunică următoarele : 
„Aruncînd o privire asupra ritmicității 
producției, trebuie să arătăm că date 
fiind condițiile concrete în care se des
fășoară activitatea noastră de producție, 
ea prezintă aspecte complexe. Indepen
dent de acest lucru, precum Și de fap
tul că în acest an cifrele ne arată, sub 
raportul ritmicității, o situație mai bună 
ca în anul trecut, adevărul este că de
cada a lll-a a lunii se caracterizează, 
cum se remarcă în articol, prin muncă 
„în asalt" și noi avem datoria să depu
nem în continuare toate strădaniile pen
tru îmbunătățirea Situației existente. în 
această privință însă — fără a căuta să 
ne luăm rezerve pentru eventualele 
justificări în viitor — considerăm că în 
analizarea situației nu trebuie subapre
ciate dificultățile Care derivă din con
dițiile în care ne desfășurăm activitatea.

Cea mai mare parte din aceste di
ficultăți provin din modul extrem de 
defectuos în care se respectă planul 
de colaborare pe care-l avem cu furni
zorii aflați la mari distanțe, cum sînt : 
Uzina de construcții de mașini din Re
șița, care ne livrează piese turnate din 
fontă și aliaje neferoase pentru turbo- 
suflante, Uzinele „23 Augusf'-București 
și altele. Aproape de regulă, livrările 
respective ni se fac în mod neritmic, 
iar o parte din piesele livrate prezintă 
defecte ascunse din turnare pe care le 
descoperim în timpul prelucrării. Din 
această cauză sîntem puși în situația să 
folosim capacități de prelucrare în mod 
neproductiv, iar înlocuirea pieselor re- 
butafe nu se poate face în timp util, 
ceea ce, în mod inevitabil, duce la 
perturbații în fabricație și chiar la 
nerealizări de plan.

Dacă ținem seama că piesele turnate 
din fontă și din aliaje neferoase, pen
tru care sîntem beneficiari prin planul 
de colaborare, reprezintă un număr 
important de repere, aferente în tota
litate produselor de bază ale uzinei, 
este lesne de înțeles că este suficient 
să nu primim la timp sau de calitate 
corespunzătoare fie chiar și numai cîteva 

repere, pentru ca producția să sufere 
întreruperi în desfășurarea ei și să con
ducă, implicit, la lucru „în asalt" în 
ultima parte a lunii.

In alte cazuri se întîmplă ca furni
zorii să nu dispună la un moment dat 
de materia primă necesară pentru exe
cuția fabricatelor comandate de uzina 
noastră și, deci, să nu le poată livra 
la timp. Este tocmai cazul țevii de ca- 
rotiere, semnalat în articol, pentru care 
uzina „Republica" din București, 
neavînd materia primă respectivă, ne-a 
propus o derogare de la calitatea ma
terialului, a cărei rezolvare, a necesitat 
timp și a condus implicit la întîrziere. 
Alteori, în cursul perioadei de plan 
intervin modificări în planurile bene
ficiarilor noștri principali. Ne găsim 
astfel în fața unor situații de moment 
ce necesită măsuri speciale, așa cum 
a fost cazul cu vanele fropicalizafe 
despre care se amintește în articol.

Primirea uneori cu întîrziere a 
S.D.V.-urilor necesare de către secțiile 
de fabricație constituie și ea una din 
cauzele care afectează ritmicitatea pro
ducției. In bună parte, situația se da- 
torește faptului că sculăria de care 
dispunem la ora actuală nu poate sa
tisface încă, în mod corespunzător, ne
cesitățile de S.D.V.-uri ale producției 
uzinei și constituie o problemă care se 
cere rezolvată.

Desigur, problema ritmicității — în 
care punctualitatea aprovizionării, de 
care se ocupă articolul, are fără în
doială o pondere de prim ordin — 
prezintă și aspecte de ordin tehnic și 
organizatoric cu caracter intern. Rezol
varea lor depinde exclusiv de colecti
vul nostru care nu va precupeți nici un 
efort în această direcție".

„Policlinica și pacientul"
Răspunzînd la articolul „Policlinica și 

pacientul", publicat în „Scînteia" nr. 
6596, conducerea Spitalului Unificat 
Brîncovenesc ne informează că ar
ticolul a fost prelucrat cu aten
ție cu întreg colectivul- instituți
ei. în scrisoarea de răspuns se arată 
că s-au luat măsuri severe de respec
tare a bonurilor de ordine a bolnavilor, 
în ce privește timpul îndelungat de 
așteptare al controalelor la serviciul de 
ortopedie, s-au întreprins o serie de 
măsuri pentru a se evita asemenea 
neajunsuri.

Sistemul eliberării rezultatelor exa
menelor de la laborator — se arată 
în răspuns — va fi simplificat în sen
sul că acestea vor fi predate direct 
serviciilor de specialitate și circumscrip
țiilor.

In fața salariaților spitalului a fost 
discutată atitudinea necorespunzătoare, 
nervoasă față de bolnavi a unor cadre 
medicale.

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

în general umedă, cu cer mai 
mult acoperit. Au căzut ploi tem
porare în toate regiunile țării, 
exceptînd Moldova și Dobrogea, 
unde ploile au avut un carac
ter cu totul local. In munți s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 8 grade la Bîc- 
leșu (Oltenia) și 18 grade la Balin- 
tești și Vaslui. In București : Vremea 
a fost în general umedă, cu cer mai 
mult acoperit. A plouat temporar. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-est. Temperatura 
maximă a atins 14 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 
mai. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cer mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale sub formă d? averse. Vîn
tul va sufla potrivit. Temperatura 
aerului ușor variabilă. Minimele vor 
fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 13 și 23 grade. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt potrivit.. 
Temperatura ușor variabilă.

Teatrul de operă și balet : Faust (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : Țara 
surîsului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O 
scrisoare pierdută (orele 19,30), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani (orele 15,30), 
Mașina de scris (orele 19,30).. Teatrul de 
Comedie : Șeful sectorului suflete (amî- 
nat din 29.IV — orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Nimic /tu se pierde, 
dragul meu (orele 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) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Mușcata 
din fereastră (orele 19,30). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" - (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Noaptea la drumul mare 
(orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Cinci schițe și Cîntăreața cheală 
(orele 15,30), Himera (prele 19,30) Teatrul 
„Ion Creangă" (Str. Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Un vis vesel (orele 16), N-ați vă
zut dv. un tată ? (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE

Laleaua neagră — film pentru ecrart 
panoramic : Sala Palatului R. P. Ro
mâne (seria de bilete 1422 — orele 10: 
1423 — orele 16; 1428 — orele 20). Neamul 
Șoimăreștilor cinemascop (ambele serii): 
Patria (9; 12; 15; 18; 21), București (9,30; 
12,30; 17; 20,15), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 19,30). Casa Ri- 
cordi : Republica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21,15), Capitol (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20), grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20). Rachetele nu 
trebuie să decoleze — cinemascop : Lu
ceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fe
roviar (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Re
portaj cu ștreangul de gît — cinemascop: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Cronica unui bu
fon : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21: la grădină — Pasajul Eforie — orele 
19,45). Joe limonadă — cinemascop : 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele
20) , Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Sentința : Victoria (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Gaudeamus igitur : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30), Flacăra 
(10; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Valurile
Dunării : Central (orele 18,30). Ghepardul
— cinemascop (ambele serii) : Lumin-’.
(10; 13,15; 16,45; 20,15). Legea și forța. : 
Union (14,15; 16,30; 18,45; 21). program
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Ucigașii de femei : Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Valurile deasupra noastră — 
Dinosaurii — Praga fără ochelari — Co
mandantul regimentului — Colțul prie
teniei : Timpuri Noi (10—15,15 în conti
nuare ; 17; 18,45; 20,30). Logodnicele vă
duve : Giulești (15 ; 17,30; 20), Dacia (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21), Tomis (10; 12; 14; 
16,30; 20,30; rulează și la grădină •— 
orele 19,45). Ciociara : Tomis (orele 18,30). 
Animalele : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,45; 18; 20,15), Volga (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 21). Furtuna — Eroii de la 
Păuliș : Volga (orele 18,45). Doi băieți ca 
pîinea caldă : Excelsior (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Vieți uscate : Buzești 
(15,30; 17,45; 20,15). Hatari (ambele serii) : 
Grădina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9-11
— orele 19,30). Fata în doliu : Grivița (10;
12; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cu bicicleta spre lună : 
Bucegi (10; 12,15: 16; 18,15; 20,30). Sedusă 
și abandonată : Grădina „Bucegi" (Bd. 1 
Mai nr. 57 — orele 20). Vremea păgîni- 
lor : Unirea (16; 18,15; 20,30). Soții în oraș: 
Vitan (16; 18,15; 20,30; rulează și la gră
dină — orele 19,45), Colentina (16; 18,15;
20,30).  Scaramouche — cinemascop : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamura 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). Djura — cinema
scop : Munca (14; 16,15; 18,30: 20,45).
Umbrelele din Cherbourg : Grădina 
„Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 20). 
Spărgătorul — cinemascop : Popular (16; 
18,15: 20,30). Regina cîntecelor : Arta (11; 
16; 18,15; 20,30 — rulează și la grădină — 
orele 20). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii): Moșilor <*.,30; 16; 
19,45; la grădină — orele 20). O stea cade 
din cer — cinemascop : Aurora (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Rahovu. (15; 17; 
19; la grădină — orele 20,30). Două etaje 
de fericire : Cosmos (16; 18; 20). Străinul
— cinemascop (ambele serii) : Viitorul 
(15,30; 19). Titanic vals : Progresul (15,30; 
18: 20,15). Armata codobaturilor : Lira 
(15,30; 17,45; 20). încurcătură blestemată : 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20.30). Parisul vesel : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 18,15;
20,30).  Nevasta nr. 13: Ferentari (10; 13,45; 
16; 18,30; 21). Mofturi 1900 : Cultural 
(15,30; 18; 20,30), Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Tovarășii : Pacea (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,20 — Reportaj din Dresda. 19,30 — 
Pentru copii : Aventurile Iul Tom Sawyer 
(IV) : Tom dispare. 20,05 — „Locuri și 
clipe de neuitat". 20,25 — Teatru în Stu
dio. „Perla șl stridia'1 de W. Saroyan. 
Traducere. Paul B. Marian. 21,45 — 
Cintă orchestra Casei de discuri Electre
cord condusă de Alexandru Imre. în 
încheiere : Buletin <le știri, sport, bu
letin meteorologic.
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NICOLAE BREBAN
Fragmentul pe care îl publicăm, face parte din romanul „Francisca", la 

care lucrează tînărul prozator Nicolae Breban. Acțiunea cărții se petrece în anii 1952— 
1953, într-o mare uzină bucureșteană. Pe doi dintre eroii principali îi vom întîlni și în 
pagina de față : Chilian, secretar al organizației de partid, și Cupșa, muncitor necalificat. 
Tentat de avantajele unui cîștig lesnicios, temîndu-se să. înfrunte dificultățile legate de 
însușirea unei meserii noi, Cupșa nu înțelege încă necesitatea calificării la nivelul cerin
țelor tehnicii moderne. Chilian nu privește indiferent atitudinea lui Cupșa : se apropie de el 
cu răbdare și înțelegere, căutînd să-i arate greșeala 
se deschid în viață.

să-l convingă de perspectivele ce i

Chilian se ridică încet și se apro
pie de fereastră. Jos îl zări din nou 
pe Cupșa, de care uitase, se întoar
se, vru să spună ceva, dar apoi se 
răzgîndi și coborî în curte.

— Pe cine aștepți, tovarășe — îl 
întrebă secretarul de partid pe Cup
șa — pe mine ? Cupșa se apropie 
mergînd încet, greoi, fără să scoată 
un cuvînt. Cînd ajunse lîngă Chilian 
se opri, se întoarse puțin cu umărul 
și continuă să tacă, mișcîndu-și ușor 
fălcile.

— Care ți-e numele 7 — îl întrebă 
Chilian, fără să aștepte prea mult 
răspunsul, puțin nerăbdător, cu un 
picior pe trepte, gata de a sui înapoi 
scările.

— Cupșa — răspunse cel întrebat, 
ridicînd capul.

— Cupșa ? — repetă Chilian, pu
țin uimit.

— A spus tovarășul Voinescu că 
dumneavoastră...

— Care Voinescu 7
— Pontatorul de la hala cea nouă, 

de la...
— Aha 1 — făcu Chilian, amintin- 

du-și în același timp și de Cupșa. 
Acesta se oprise, dîndu-și seama că 
Chilian îl recunoscuse și îl privea cu 
atenție acum, așteptînd să vadă în 
ce fel va reacționa celălalt. Chilian 
însă după ce spuse : „Aha !' dădu 
din umeri și tăcu, plecîndu-și privi
rea. Pe fața lui nu se putea citi ni
mic și asta îl uimi într-un fel pe 
Cupșa.

— Ei 1 — 
Chilian. Cu

Tonul lui 
sia că vrea să audă cît

făcu în cele din urmă
ce-ți pot folosi 7
Chilian dădea impre- 

mai re-

— Unde e bine ? — întrebă Chilian 
privindu-1 cu ochii mijiți ironic — 
unde e bine nu te duci să lucrezi 1...

— Curb să nu — făcu Cupșa, ho
tărît, privindu-1 cu atenție pe Chilian 
care continua să zîmbească, încer- 
cînd să-și explice purtarea celuilalt 
— dacă trebuie, oi munci și la tur
nătorie, aud că...

— Ce-ai auzit 7 — îl întrerupse 
Chilian tot mai vesel, inexplicabil 
de vesel, privindu-1 pe celălalt me
reu cu aceeași nuanță ușor ironică.

— Am auzit că se cîștigă mai bi
nișor... — spuse Cupșa nesigur — e 
drept că și lucru e destul de... — și 
aici se opri brusc, încercînd să ci
tească pe fața lui Chilian dacă se 
afla pe drumul cel bun.

— Vasăzică — spuse rar Chilian, 
privindu-1 cu ochii sclipind de vese
lie — nu ți-e frică de lucru...

— De la nici un fel de lucru eu nu 
mă trag înapoi 1 — spuse Cupșa ple- 
cînd privirea și pentru întîia dqtă 
uimirea îi dispăru de pe față și a- 
devărata sa expresie, puternică, 
aproape provocatoare și întunecată 
în același timp îi luă locul. Chiar și 
timbrul vocii i se înăspri, de parcă 
l-ar fi suduit pe celălalt pentru felul 
inconsecvent și ciudat în care se 
purta. Pe tîmpla lui Cupșa apăruseră 
cîțiva stropi mărunți de sudoare, 
mai mult din pricina efortului la 
care îl solicita discuția cu Chi
lian decît a căldurii mari de afa
ră. Chilian bănui parcă concentra
rea puternică, obositoare a lui Cup
șa care încerca să-și păstreze ve
chiul loc în uzină și spuse repede, 
căutînd parcă să termine discuția :

CURCUBEU
pede și mai pe scurt ce avea celă
lalt de spus și apoi să plece înapoi 

■ pe scările lui. Cupșa îl privi mirat, 
dîndu-se ușor pe spate, se mișcă în 
loc de parcă el ar fi fost cel care se 
grăbea și spuse cu vocea spartă, 
ca un bas răgușit :

— Tovarășul Voinescu m-a oprit 
de la lucru...

— Da — răspunse Chilian, așa s-a 
hotărît 1 — Și te-a trimis la mine 7

— Da — spuse Cupșa uimit de fap
tul că Chilian știuse toate acestea și 
se purta în felul în care se purta.

— Parcă ai să-mi spui ceva — 
continuă Chilian, mereu cu piciorul 
drept pe prima treaptă. In fața a- 
cestei întrebări, Cupșa se uită dezo
rientat într-o parte, tuși de vreo 
două ori, scurt, inutil și spuse, parcă 
mirîndu-se :

— Să-mi sloboadă banii pe care-i 
am de luat; șapte zile pe luna asta 
și cu trei, din luna trecută, cînd a 
uitat să mi le ponteze, că am lucrat 
afară, la triaj și nu m-a pontat aici, 
la un loc cu...

— Bine-bine 1 — îl întrerupse Chi
lian — o să ți se dea banii! Cupșa 
tăcu

nu vrei

Cupșa
Chilian 

că a-

—• Dar o meserie de ce 
să înveți ?

— O meserie ? — întrebă 
și-l privi din nou mirat pe 
care își dădu seama acum
ceastă mirare puternică a lui Cupșa 
e un fel de a se ascunde, de a cîș- 
tiga timp, de a încerca să nu-și tră
deze adevăratele reacții. Asta îl 
enervă din nou și spuse :

— Ce te miri 7 O meserie. Să în
cerci să înveți o meserie 1 Să te ca
lifici undeva 1

— De calificare, vasăzică 1 — spu
se cu blîndețe Cupșa, prefăcîndu-se 
că nu observă tonul celuilalt. Apoi 
adăugă după cîteva clipe :

aveți nevoie tocmai 
destui care ar vrea 
calificare și mai li-

t

și îl privi cu ochii mari. 
D-apoi cum 1 — spuse el tare, 
voce neașteptat de ascuțită în- 
dactilografă a cărei mașină de 
se auzise mereu țăcănind prin

cu o 
cît o 
scris
apropiere, scoase capul la una din 
ferestrele apropiate cu părul ciufulit 
pe față dar văzîndu-1 pe Chilian, se 
trase repede îndărăt. 
servă și zîmbi, făcînd 
să continue și Cupșa 
cea mai coborîtă :

— D-apoi cum, de 
bun. c-au venit trei inși acum de la

Chilian o ob- 
celuilalt semn 
spuse, cu vo-

ce nu sînt eu

— De ce 
de mine 7 Sînt 
să meargă la 
neri și...

— Dar cîți
Chilian.

— Eu 7 — repetă inutil, cu aceeași 
blîndețe, Cupșa dar apoi adăugă re
pede, temindu-se că celălalt s-ar pu
tea enerva — am bine către treizeci...

—• Foarte bine 1 — spuse Chilian 
și-l privi, parcă încîntat de încurcă
tura celuilalt — facem om din tine...

— La calificare — spuse Cupșa 
după ce-1 privise cîteva clipe cu a- 
tenție pe Chilian și își dădu sea
ma că, în ciuda zîmbetului, acesta 
nu glumește — apoi la calificare nu 
prea s-ar putea... nici vorbă nu 
poate fi 1

— Nu se poate 7 — întrebă Chilian
— de ce nu se poate 7 Se cîștigă 
puțin 7

— Da — recunoscu Cupșa abătut
— cît stai la școală, la calificare, 
sînt bani puțini...

ani ai 7 îl întrebă

NEVĂZUT
Oltenița, niște mucoși, care 
stare nici să...

— Nu vorbim de asta — 
rupse Chilian.

Acestea Chilian le spuse 
cu un fel de nepăsare care îl 
mea grozav pe Cupșa și îl

nu-s în

îl între-

din nou 
ui- 

__ 1 _ ... făcea 
să se frămînte pe loc, să privească 
fără rost în jur, așteptînd parcă din 
clipă în clipă ca Chilian să înceapă 
să rîdă, să-1 bată pe umăr. La 
un moment dat își închipui că totuși 
Chilian nu-1 recunoscuse (doar acum 
două zile intervenise în fața oameni
lor să poată pleca de la lucru cu 
toate orele pontate, pentru că se lo
viși la picior) și adăugă :

— du am pățit accidentul acela la 
picior, cînd am fost de m-o banda
jat la cabinet domnișoara doctor 
cînd erați și dumneavoastră...

— Bine-bine 1 — făcu Chilian, dar 
acolo nu mai poți lucra.

— Bine, dar nu pricep cum de... — 
încercă Cupșa din nou să protesteze 
dar Chilian spuse repede, suind 
treapta pe care ținuse mereu pi
ciorul.

— N-are rost să începem din nou 
toată povestea. S-a hotărît...

— Pot dacă ziceți — mai făcu Cup
șa o încercare, tot mai mirat parcă 
de atitudinea lui Chilian, cu fruntea 
însă foarte încruntată, cu sprînce- 
nele-i groase atît de coborîte încît 
îi acopereau jumătate din ochi — 
pot lucra, dacă ziceți și în altă par
te, eu...

— Da ? — se miră Chilian scoțînd 
o batistă cu care se șterse de trans
pirație pe gît și pe față — și unde 
anume crezi că poți lucra 7

— Unde 7 — repetă repede Cupșa 
— unde s-a’ putea, unde ziceți dum
neavoastră c-a’ fi bine...

— Sînt puțini — recunoscu Chilian 
stînjenit parcă de cele ce spunea 
— dar dacă mergi la școală, în șase 
luni cel mult...

Cupșa însă stătea tăcut, întors cu 
umărul, cu capul plecat, încruntat și 
posomorit și pentru întîia dată părea 
înfrînt. Deși tăcea, chipul îi deveni 
amenințător aproape.

— Ești însurat 7 — îl întrebă Chi
lian — de unde ești ?...

— Sînt însurat — răspunse Cupșa, 
fără să-1 privească — am două fere 
și socrii..

Apoi îl privi o clipă uimit dar și 
posomorit, vrînd să dea să se 
înțeleagă că dacă celălalt nu-i poa
te ajuta în vreun fel, n-are nici un 
rost să stea amîndoi să pălăvră
gească.

Și deodată, fără să știe cum, ceva 
îl făcu să spere din nou și, privin
du-1 drept în față pe Chilian, îi 
spuse, zîmbind ușor, pentru prima 
dată, cu vocea ușor jucăușă :

— Atunci, cred că de mîine voi 
putea lucra mai departe... acum 
ne-au mutat în spate, la vagoane și 
depozităm acolo fierul, în partea 
dinspre gardul de sîrmă. Așa că...

— Mîine dimineață după cîte știu, 
trebuie să te prezinți la casierie, 
trăiești 1

La ora nouă, Cupșa se înființă 
fața biroului lui Chilian, sperînd 
acesta se va răzgîndi. (Dimineața, 
la șase și jumătate, fusese ca în fie
care dimineață în fața cantinei unde 
se adunau muncitorii care lucrau la 
„exterior", dar Voinescu, șeful lor, 
nici nu-1 băgă în seamă). Așteptă 
vreo jumătate de ceas și în cele din 
urmă Chilian coborî treptele însoțit 
de doi inși, unul mai în vîrstă, înalt 
și uscat, îmbrăcat într-un halat al-

bastru — un maistru probabil —' și 
celălalt, un lucrător foarte tînăr, de 
nici douăzeci de ani, blond, cu un 
cap foarte frumos' și atrăgător, însă 
deosebit de slab, de parcă ar fi fost 
ofticos.

— Aici erai ? — spuse Chilian, vă
zîndu-1 pe Cupșa, cu expresia lui de 
totdeauna, nepăsătoare și distrată, 
abia privindu-1. De ce n-ai urcat 7 
Hai cu mine 1 — și plecă înainte, 
continuînd să asculte cele ce-i spu
nea maistrul. Cupșa se luă după cei 
trei cu un sentiment de zădărnicie 
și de revoltă în același timp, față de 
Chilian. Mergea agale, nehotărît, 
dar ținîndu-se totuși de ceilalți ; deși 
simțea o tulbure furie împotriva lui 
Chilian, nu îndrăznea totuși să se în
toarcă și să-l lase în plata domnu
lui. Mai puternică decît speranța că 
celălalt se va răzgîndi și va putea 
să-și reia lucrul — speranță care se 
mai „ținea" doar foarte slab încă — 
pe Cupșa îl uimea și îl intimida oa
recum felul de a fi al acestuia față 
de toată lumea din uzină cît și față 
de el, Cupșa.

Chilian se purta firesc, atît de fi
resc de parcă s-ar fi aflat mereu 
singur, față în față doar cu scaunul 
și cu patul său și pentru că Cupșa 
nu putea înțelege mai departe cau
zele atitudinii lui Chilian, ea îl ui
mea atît de mult încît nici nu credea 
în trăinicia ei. 11 vedea pe Chilian 
mișcîndu-se cum se mișca prin toată 
acea uriașă uzină ca prin fața pa
tului și a pereților săi de acasă, re
simțea asta ca pe un fapt neobișnuit, 
uluitor, pe Chilian însuși îl simțea 
tulbure ca pe un om de o forță neo
bișnuită, dar tocmai pentru acest lu
cru se aștepta, din clipă în clipă, 
ca toate acestea să „sară în aer", 
să se spargă și Chilian, cu felul lui 
neașteptat de a fi, să dispară fără 
urmă, așa cum se topește un fulg de 
zăpadă căzut pe o piatră caldă sau 
cum dispare într-a mia parte dintr-o 
secundă o vedenie care, la rîndul ei, 
durase cam tot atîta vreme cît îi 
trebuise ca să dispară.

Cei trei trecură de halele forjei și 
făcură imediat la dreapta și Cupșa 
se ținu după ei, intrînd într-un ate
lier care se chema „Aparataj C.F.". 
Aici, pe partea dreaptă se aflau în
șirate vreo opt strunguri și Chilian 
împreună cu cei doi se opriră la ul
timul dintre ele, unde Cupșa observă 
un grup de lucrători, ingineri, 
care îi așteptau probabil. Cum ajun
seră lîngă mașină, lucrătorul cel tî
năr cu chipul frumos, care îl în
soțise pe Chilian, se apropie de 
strung și, introducînd o piesă în uni
versal, începu să lucreze. Ceilalți îl 
priveau lucrînd, fără prea mare a- 
tentie și din cînd în cînd, chiar și 
tînărul se întorcea spre ei, spunînd 
cîte o vorbă. Cupșa observă totuși 
că doi dintre cei care stăteau în ju
rul mașinii, țineau în mînă cronome- 
tre, pe care le priveau mereu, no- 
tînd apoi ceva pe niște foi de hîrtie. 
Tînărul termină în acest fel două 
piese — păreau simple, în forma 
unei șaibe late cu vreo trei dimen
siuni — apoi, dădu jos universalul și 
montă un dispozitiv peste care se a- 
plecară cu toții, privindu-1 cu atenție, 
pipăindu-1, schimbînd între ei păreri, 
uneori chiar rîzînd de ceva ce Cupșa 
nu înțelegea prea bine. El privi cu 
atenție grupul acela destul de mare 
care vorbea și se agita lîngă ma
șină, îl căută din ochi pe Chilian și, 
cum nu reuși să-l vadă, se uită după 
tînărul acela blond, cu ochi albaștri 
și blînzi. In locul lui, la strung, era 
maistrul cel înalt și uscat care lu
cra acum o piesă, urmărit de cei
lalți, iar pe tînăr, după ce îl căută 
mult timp cu privirea, Cupșa îl zări 
stînd mai într-o parte și vorbind cu 
o lucrătoare cam de vîrsta lui, ne
gricioasă, care rîdea mereu arătînd 
niște dinți neregulați și ținînd în 
mînă o pisică mică, neagră. Tînărul 
cel blond întinse apoi mina, cu tea
mă parcă, luă pisica din brațele 
fetei și, neștiind ce să facă cu ea, o 
ridică cu stîngăcie în sus.

— Ce zici, ai lucra aici 7 — îl în
trebă Chilian, aprinzîndu-și făiă gra
bă o țigară. Iți place cum merg lu
crurile 7

Cupșa nu înțelese prea bine ce 
voia să spună Chilian, dar îi răs
punse într-o doară, deși celălalt nu 
părea că așteaptă un răspuns :

— îmi place, îmi place — făcu 
Cupșa nepăsîndu-l prea mult de 
cele ce văzuse, cu gîndul mereu la 
grija lui dar, tocmai pentru că nu îi 
prea păsa, încercă să se arate inte
resat, chiar entuziasmat :

— îmi place, cum să nu 1 — făcu 
el — se vede că oamenii au aici... 
hotărît că... — și se opri, așteptînd 
ca Chilian să spună și el ceva, ori 
să-l ajute. Chilian însă îl asculta, fu- 
mînd fără grabă, privindu-1 cu un 
zîmbet ușor ironic.

— Mai vrei să mă însoțești 7 — îl 
întrebă Chilian, 
să te duc și 
lucra...

— Ce să-mi 
Cupșa și păru 
mi-ați arătat pînă acum aș putea lu
cra pentru trei vieți... mai bine aș...

—Trei vieți ? — îl întrerupse Chi
lian, bănuind unde voia celălalt să 
ajungă din nou — nu-nu, încă n-ai 
văzut nici a suta parte din ce tre
buie să vezi. Trebuie să vezi și să 
alegi 1

— Să aleg ? — întrebă Cupșa — 
ce să aleg 7

— Trebuie să te hotărăști unde ai 
să lucrezi 1 Unde o să-ți convină 
acolo ai să te oprești..:

— Ce să aleg ? spuse repede Cup
șa, ușor pornit pentru că nu înțele
gea nimic — dați-mi de lucru și vă 
lucrez unde-o fi...

Chilian începu să rîdă.
— Eu să-ți dau de lucru 7 Eu nu 

pot să-ți dau așa ceva, pot numai 
să-ți arăt ca să poți alege. Și în al 
doilea rînd, de ce vrei să-mi lucrezi 
mie ? Eu nici nu pot să-ți dau să 
lucrezi și nici nu pot face să lucrezi 
pentru mine. Aici stă uzina și aici 
dumneata 1 — făcu Chilian, mereu 
bine dispus, arătînd cu palma în aer, 
două puncte față în față și-apoi re
petă din nou gestul — aici e uzina 
și aici stai dumneata 1 In 
astea două lucruri nu se 
decît un lucru secundar și 
cru secundar sînt eu 1

Cupșa ridică ochii și-l 
cruntat și cu atenție în același timp, 
vrînd să înțeleagă din expresia fe
ței lui Chilian sensul celor spuse de 
el, pentru că frazele lui nu le price
puse de fel. Chilian îl privea cu 
ochi ușor întredeschiși și deși părea 
grav și serios, în ochi îi sclipeau 
niște luminițe. Se bucura la gîndul 
că încetul cu încetul metoda lui va 
da roade, va cîștiga inima lui 
Cupșa.

— De ce nu-mi răspunzi ? — între
bă Chilian deși nu se aștepta la 
nici un răspuns. Mai mult decît atît, 
el știa că orice i-ar fi spus lui Cup
șa acesta nu putea înțelege, „n-avea 
cum să înțeleagă", dar tocmai sen
timentul acesta de neputință a vor
belor și a frazelor, oricît de adevă
rate, îl întărîtau și îl făceau să con
tinue. Era ca și cum Cupșa ar fi 
fost, să zicem, orb din naștere și 
Chilian, după o zi ploioasă, l-ar 
întors 
unde 
curcubeu și 
Cupșa, vezi curcubeul 7 
fi fost învederat că orbul nu poate 
vedea curcubeul, el, Chilian, să se 
înfurie că orbul nu spune tresărind 
de bucurie : — 11 văd, cum de nu 1 
— și mai mult decît atît, înfuriat că 
acesta nu vede ceea ce nu putea 
vedea, Chilian se apucă și îi des
crie culorile acelui fenomen, alter
nanța lor, explicația lor din punct de 
vedere fizic, ajungînd atît de depar
te încît să vorbească în mod deta
liat despre întreaga și uriașa știință 
a spectroscopiei.

Chilian știa prea bine că trebuia 
nu să-i spună lui Cupșa adevărul, 
nu trebuia să-i descrie realitatea, ci 
trebuia să-l facă s-o trăiască l Dar 
pentru asta trebuia o uriașă muncă, . 
răbdare, înțelepciune și, contrar fe
lului său de a fi, chiar 0 oarecare 
asprime, 
mare, pe care Chilian, în cazul lui 
Cupșa, și-o asumase și pe care sim
țea că o cuprinde din ce în ce mai 
bine îl făcea să-i spună totul de-a 
dreptul.

— Eu ie duc peste tot și-ți arăt 
uzina — îi spunea Chilian în conti
nuare lui Cupșa, fără să mai zîm
bească, — te duc și-ți arăt pentru 
că, acum cincisprezece ani, cînd am 
intrat eu aici, ca și tine, și mai proșt 
ca tine, cu mine n-a făcut nimeni 
asta. înțelegi ? — îl întrebă Chilian

zîmblnd mereu. Am 
să-ți arăt unde poți

arătați 7 — întrebă 
furios — după cîte

afară de 
mai află 
acest lu-

privi în-

fi 
cu fața spre partea de cer 
flutura arcul unui magnific 

i-ar fi spus : — Vezi,
și deși ar

Și tocmai sarcina asta
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Trabantul năzdrăvan
și pîinea de la Ostrov

într-o bună zi mă po
menesc la mine acasă cu 
un cal. începe :

— Făt-frumos... Eu îi 
arăt buletinul. El — de 
loc. în toate poveștile e 
scris că dacă hrănești 
calul cu jar, imediat se 
înviorează.

Aiurea! Calul meu a 
dat ortul popii numai 
cînd a văzut că aprind 
dragazul. Dar înainte de 
a pleca în lumea cailor 
drepți mi-a spus :

— Ia-ți calul năzdră
van. și du-te în comuna 
Ostrov—Dobrogea... Vezi 
ce se petrece acolo cu 
pîinea.

Cum n-aveam cal năz
drăvan nici de leac, am 
dat sfoară în țară. Și să 
vezi măre că a început 
să curgă la ofertanți... 
Unul a venit cu un Fiat 
— 600. Se lăuda că sco
sese din circulație cu el o 
autobasculantă încărca
tă cu pietriș. A intrat în 
ea cu 80 pe oră și praful 
s-a ales. Altul a venit cu 
un Wartburg — lux, abia 
ținîndu-l în frîu.

— Dacă iei Wartburg- 
ul ăsta, minuni faci cu 
el.

— Dar e năzdrăvan ?
— Mai întrebi. Pînă 

acum a călcat vreo 73 
de găini, 19 curci, 13 
gîște, 2 purcei de lapte, 
1 juncan de vreo 120 de 
kg și vreo 25 de pietre 
(kilometrice). Plus niște 
indicatoare cu semne de 
circulație.

— Fugi, dom’le, că 
dumneata ești năzdră
van, nu Wartburgul.

Nu l-am cumpărat. 
Mergînd deunăzi pe stra
da Speranței am auzit 
dintr-o curte un : „Pst"!

Mă uit intr-acolo. Un 
schelet de Trabant.

— Ia-mă, Făt-Frumos, 
repară-mă, îngrijește- 
mă, că mult bine ți-oi 
face.

M-am învoit cu fostul 
lui stăpîn. L-am dus a- 
casă și în cîteva zile 
l-am pus pe roate. Am. 
făcut din fostul schelet 
un Trabant... La soare 
te puteai uita, dar la el 
ba.

Dă-mi să înghit 
benzină + 15 la 

ulei și hai să ne
niște
sută 
luptăm cu „zmeii".

— Care zmei ?
— Ce crezi, tovarășe

Făt-Frumos, că 
că a venit un 
dumneata care 
hrănit cu pîinea refu-' 
zată de cetățenii din co
muna Ostrov ? Nu știu 
că ți-a spus că acolo se 
vinde pîinea necrescută, 
veche și sub greutatea 
prevăzută ? Ia-ți buzdu
ganul tău și hai să scă
păm locuitorii comunei 
de pîinea

Ne-am 
drum. Și 
Trabantul 
van pe șoseaua Bucu
rești—Constanța... lăsa
hăt în urmă și pietoni, 
și căruțe, și călăreți, și 
bicicliști, și motorete, 
„Carpați" (fără filtru).

Ajunși la locul cu pri
cina, am ales dintre 
consumatorii pîinii de 
proastă calitate un tri
bunal ad-hoc. Eu pre
ședinte. După multe ore 
de dezbatere, tribunalul 
a hotărît:

1. Responsabilului bru
tăriei din comuna Os
trov și președintelui sfa
tului popular comunal 
li se vor confisca cup
toarele și țesturile de la 
domiciliu pentru a nu-și

nu știu 
cal la 
a fost

necomestibilă, 
așternut la 
măre, alerga 
meu năzdră-

putea face piine de casă. 
Să mănînce și ei din pîi
nea pe care o fabrică.

2. Vicepreședintelui Co
mitetului executiv al 
Sfatului popular raional 
Adamclisi, care cunoaște 
de multă vreme neregu
lile de la această brută
rie, i se aplică regimul 
de „pline zilnică". (>

3. Directorul comer
cial al Sfatului popular 
regional Dobrogea, că
ruia i s-a adus de mul
te ori 
proasta calitate a fă
inii din 
piine la Ostrov, se con
damnă cu ieșirea mai 
des pe teren și luarea 
mesei de prinz în comu
na Ostrov. Nu va avea 
voie să vină cu pii
ne în portbagajul ma
șinii, cumpărată din altă 
comună. Nu i se va face 
nici mămăligă.

4. „Inculpații" 
drept de recurs.

Semnează președintele 
tribunalului ad-hoc 
NICUȚĂ TĂNASE

la cunoștință

care se face

nu au

P.S. Ce va să zică, dom
nule, un Trabant năzdră
van la casa omului.

FOILETOANE
de

NICUTÂ TÂNASE

acum

locul 
mine 
că tu

pe Cupșa ridicînd vocea, tot mai fu
rios. Te port peste tot, te-am oprit 
să mai lucrezi afară, să faci munca 
aceea necalificată, tocmai pentru că 
în cazul meu n-a făcut nimeni acest 
lucru 1 Eu pe tine nici nu te cunosc, 
nu știu de unde vii, nu știu cine ești, 
dar așa am intrat și eu ca tine 
cincisprezece ani...

Tu vrei să muncești aici în 
cel mai de jos și mă rogi pe 
să nu te împiedic, dar cu toate
mă rogi, eu te împiedic și te duc 
prin toată uzina, îți arăt pereții, ma
șinile. și-ți spun : — Alege, unde ai 
să te oprești și ai să spui — aici 1 
Acolo să fie 1 Atunci trebuie tu să-ți 
dai seama ce putere grozavă e în 
tine șj. ai să te sperii și eu am să 
stau lîngă tine și atunci și am să te 
sprijin 1

Se întoarse scurt și spunîndu-i lui 
Cupșa, cu o voce destul de aspră : 
— Vino după mine! — ieși din hală 
și traversînd curtea, se îndreptară 
amîndoi mai departe spre mecanica 
ușoară.

Șantier naval

La etatea de un an și 
paișpe luni, eu singur, ne
ajutat de nimeni, am inven
tat defectarea ceasului 
deșteptător. La numai un 
an după acest patent, pe 
care din modestia ce mă 
caracterizează nu l-am bre
vetat, a urmat o altă mare 
descoperire. Golirea borca
nului de dulcea[ă fără aju
torul linguriței.

Dacă ar fi să înșir toate 
descoperirile pe care le-am 
făcut în copilăria mea pre
coce, ar 
pună la dispoziție cîteva 
tone de

Boala 
lor, a descoperirilor 
obsedează și azi. Pierd zile 
și nopți Întregi cu lei 
chip de experiențe. Ca să 
înlătur orice bănuială, să 
nu care cumva să vă în
chipuiți că mă laud, arr. să 
vă demonstrez chiar acum,

trebui să mi se

hîrtie velină, 
asta a cercelări- 

mă

aici, detaliat și amănunțit, 
la ce experiență lucrez în 
momentul de față. Fiți, vă 
rog, foarte, foarte atenți.

Am luat zece oameni. 
Prieteni buni de-ai mei. 
Trei blonzi cu ochi verzi, 
trei bruneți cu ochi albaștri 
și patru șateni cu ochi că
prui. l-am numerotat cu 
numerele de la unu la zece 
și i-am trimis pe rînd, in 
ordine numerică, la unul 
din magazinele de încăl
țăminte, unde descoperisem 
eu un anunț : „Nu ne 
jigniți cu bacșiș l“, să cum
pere fiecare cîte o pereche 
de pantofi, ultimul model 
de 108 lei, numărul 42. 
Ați reținut că i-am trimis 
în ordine numerică. Acum 
rezultatul. Din toți zece au 
cumpărat pantofii amintiți 
mai sus numai patru. O- 
mul cu numărul 2, adică un 
blond, oamenii cu numere-

Scufița
și lupul
Scufița Roșie cobora cu un su- 

fertaș în mînă scările unui bloc 
din piața Trandafirilor — Tg. 
Mureș. Mergea cu mîncare la mă
mica ei. Pe drum a apucat-o o 
ploaie torențială. S-a adăpostit 
sub o streașină. Tocmai atunci a 
trecut din întâmplare pe acolo un 
lup.

— Vai ce urîtă ești, a zis lupul.
— Ba sînt frumoasă, a răspuns 

supărată Scufița Roșie.
— Frumoasă ! Cum poți să spui 

lucrul ăsta. Picioarele îți sînt 
verzi, mîinile albastre, obrajii 
bleumarin... Ia uită-te în oglindă.

Cînd s-a văzut în oglindă, Scu
fița Roșie s-a speriat. A început 
să plîngă.

— De ce plîngi ? — a întrebat-o 
lupul pozitiv.

— O să mă certe mămica, fi
indcă. am îmbrăcat pe ploaie fusta 
și vesta asta care sînt noi-nouțe.

— Sînt din stofă nouă ? Nu este 
vopsită acasă ?

— Nu. Acum cîteva zile a cum
părat-o de la magazinul de stofe 
nr. 1.

Lupul pozitiv a luat-o de mînă 
pe Scufița Roșie și s-a dus cu ea 
chiar la responsabilul magazinu
lui. Acesta s-a speriat.

— Vrei să mă mănînci ?
— Nu. Sînt vegetarian ! Dar pot 

deveni și carnivor dacă nu recu
noști că stofa asta a fost cumpă
rată de aici.

— Recunosc. Avem zilnic recla- 
mații. Fusta și vesta fetiței sînt 
confecționate din stofa P.F. arti
colul 424—122—1.

— Și cum rezolvăm problema ? 
— a întrebat lupul pozitiv — Scu
fița Roșie a fost totdeauna fru
moasă I De ce o urîțiți cu stofele 
voastre !

— Să vină cu părinții și cu 
bonul de cumpărare. Le trimitem 
la foruri și, gata, se rezolvă...

Lupul pozitiv s-a despărțit de 
responsabil și de fetiță și n-a 
mai dat pe acolo multă vreme.

Cînd a avut drum pe la Tg. 
Mureș, a intrat din nou la maga
zinul nr. 1.

— Ei. s-a rezolvat ? Ați schim
bat stofa Scufiței Roșii ?

— Am trimis cu o adresă la 
O.C.L. Produse Industriale Tg. 
Mureș stofele refuzate, ei au tri
mis cu adresa 10 132 la forurile 
lor, adică la I.C.R.T.I., I.C.R.T.I-ul 
a trimis cu adresa nr. 2 448...

— Ajunge, a urlat lupul, adul- 
m.ecînd aerul din jur. Nu mă in
teresează birocratismul vostru. 
Ați schimbat ori nu stofa Scu
fiței Roșii și a celorlalți recla- 
manți ?

— Nu.
— De ce ?
— Păi, cu adresa nr. 1 678 per 

5 din 5 a doua 1965 ni se răspun
de că...

le 4 și 7, adică doi bru- 
nefi cu ochi albaștri, și nu
mărul 10, șatenul cu ochi 
căprui.

Pe acești
i-am

zece oameni 
adus în laboratorul 

meu personal pentru stu
diu.

Intii, i-am cercetat pe 
cei patru care au cumpărat 
pantofi. Rezultatul 1

Primul — cum bine știți 
— era blond, cu ochii 
verzi. Avea însă și un tic 
nervos. Făcea cu ochiul 
(sting), defect din naștere.

Al doilea — brunet cu 
ochii albaștri. Mișca, habar 
n-am din ce cauză, din u- 
rechi. Din amîndouă urechi
le o dată și pe deasupra a- 
vea și un zîmbet angelic.

Al treilea — tot brunet. 
Pe acest individ l-am ținut 
șaisprezece ore sub supra
veghere. N-avea, domnule, 
nici un tic nervos. Tocmai

amănunf : 
esfe cum-

jafen cu 
avea doar

în momentul cînd îmi pu
neam marea întrebare : 
„cum de-a fost servit a 
venit el cu un 
— vînzătorul îmi 
nat.

Al patrulea — 
ochi căprui. Ăsta
un tic de vorbire : „Hai, 
domnule, că aranjăm noi".

l-am pus pe toji patru 
să jure că n-au dat nici 
un fel de „atenjie" vînzăto- 
rului și s-au jurat. S-a ju
rat și cumnatul. (Să-i văd 
cumpărînd și a doua oară).

Restul, adică ceilalfi șase, 
nu aveau nici un fel de 'ic 
nervos ori de vorbire. A- 
veau reflexe normale. în 
consecință, au rămas fără 
pantofi de 108 lei, ultimul 
model.

Eu, să știți, îmi continui 
experiențele...

Roșie
pozitiv

mîrîie:Lupul a început să
— Termină o dată cu numerele 

de adrese și spune-mi cine a fa
bricat această stofă ?

— Fabrica de postav „Proleta
rul" — Bacău.

Și lupul, pozitiv a pornit spre 
Bacău. Ajuns acolo, nu s-a dus 
să vadă ce mai face echipa de 
fotbal Dinamo care a fost cîndva 
în divizia A, ci a intrat în biroul 
directorului V. Blejuscă, unde mai 
erau de față inginerul șef A. 
Alexandrescu și șeful serviciului 
vînzări Constantin Bordeianu.

Le-a spus :
— Ce-ați avut cu Scufița Ro

șie ? De ce ați vopsit-o ?
— N-avem nici o vină, mămica, 

ei e vinovată, au răspuns cei trei 
în cor.

— De ce? Voi ați vopsit stofa !
— Da, dar stofa articolul 424- 

122-1 a fost livrată de noi con
form STAS-ului.

— Scrie în STAS așa ceva ? 
Culoarea stofei trebuie să iasă 
la apă ?

— Stofa, cu articolul de mai sus 
este destinată numai și numai 
pentru pardesie femei. Mama 
Scufiței Roșii ce-a făcut! Fustă 
și vestă! Așa că nu e greșeala 
noastră I

— Și dacă-i făcea pardesiu ? 
N-o vopsea ?

— Ba da, dar conform STAS- 
ului.

Drept pentru care lupul, fără 
milă, i-a înghițit pe toți trei.

Fiindcă, pasă-mi-te, lupul po
ziții) nu era altul decît subsem
natul Jpe post de lup), care cu 
adîncă mîhnire vă asigură, că n-o 
să-i dezghită pînă cînd serviciul 
de resort din Direcția generală 
textile și încălțăminte din Mi
nisterul Comerțului Interior nu 
va lua măsuri.

Desene de Eugen TARU
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...florile se pot conserva 

pînă Ia un an de iile prin 
congelare și păstrare în 
vid ? S-a făcut experiența 
cu trandafiri care, păstrați 
în acest mod timp de un 
an, au reînflorit după trei 
iile de la decongelare,

...Jacqueline Mommand 
din Geneva (Elveția) a fost 
arsă de vie la 4 iulie 1547 
din cauză că a comis „cri
ma" de-a fi... frizat părul 
unei femei î

...cea mai dulce plantă 
din lume se pare că este 
Eupatorium Rebandinaum, 
care crește în Paraguay j 
Sucul obținut din această 
plantă este de 300 de ori 
mai dulce dectt zahărul.

„LIMBUȚIE“ 
TELEFONICĂ

...țara care deține recor
dul mondial în ceea ce 
privește convorbirile tele
fonice este Canada ? In 
medie, pe cap de locuitor 
revin anual 597,7 convor
biri telefonice; pe locul 
doi se află Islanda, unde 
„limbuția" telefonică se 
datorează pare-se climei 
aspre și iernii polare care 
izolează adesea pe locuitori 
în casele lor.

OBICEI INTELEPT
...potrivit unul vechi o- 

blcei chinez, medicul nu 
era niciodată plătit de bol
nav, ci numai de către cei 
sănătoși ? întreaga iamilie 
economisea o anumită su
mă pe care o plătea anual 
medicului cit timp erau toți 
sănătoși ; cu cît erau mai 
mulțl bolnavi, cu atît veni
tul medicilor scădea.

RECOMANDĂRI

OU... NUANȚE
...studiind obiceiurile cli- 

enților săi, patronul unui 
hotel din Anglia a afișai 
următoarele recomandări : 
„Americanii sînt rugați să 
se întoarcă acasă înainte 
de ora două noaptea ; ger
manii sînt rugați să nu se 
scoale înainte de ora șase 
dimineața ; italienii sînt 
rugați să nu poarte discu
ții în camere sau pe cori
doare după ora 22”.

...australienii Benn Cropp 
șl George Mayer au „călă
rit” recent lîngă Sidney pe 
un rechin-balenă, cel mai 
mare dintre peștii Oceanului 
Pacific ? Cei doi prieteni 
s-au putut fotografia cu a- 
cest pește de 16 m lungi
me. Din fericire pentru a- 
matorii de aventuri subma
rine, rechinul-balenă neflind 
carnivor se hrănește cu 
plancton (fotografiile de sus)

Consumînd treisprezece 
tocănițe de vacă, trei porții 
de macaroane, șapte de mă
măligă, două de salată, o 
pîine și o sticlă de apă, 
Eduardo Montefusco și-a 
confirmat înalta sa clasă în 
turneul menit să desemneze 
pe „regele mîncăcioșilor" 
din Brazilia. Concursul s-a 
desfășurat la Sao Paulo în 
vederea unei competiții 
mondiale. Cu toate că Mon
tefusco a înghițit zece ki
lograme și opt sute de gra
me de mîncare, el nu a 
reușit să-și egaleze propriul 
său record anterior : 11,500 
kg. în fotografie : Eduardo 
Montefusco, în timpul com
petiției trece o barieră u- 
șoară : macaroanele.

Printre dunele de nisip a apârut apa salvatoare...

DEȘERTURILE

Teatrul japonez
tradițional

Sînt mii de ani de cînd pentru oa
meni deșertul echivalează cu dezo
larea. Fără viață, fără istorie, de- 
șerturile au părut tuturora fără vi
itor. încă de pe vremea cînd toate 
locurile pămîntului au căpătat un 
nume, întinderile neroditoare, aride, 
ale acestuia au fost numite deser- 
tum, de la latinescul deserere — a 
părăsi, a abandona.

Astăzi știm despre „pămînturile a- 
bandonate" ale lumii nesfîrșit mai 
mult decît numele lor. Sahara se în
tinde pe un sfert din continentul a- 
frican. In partea de sud a aceluiași 
continent, deșertul Kalahari ocupă 
o suprafață de 3 ori mai mare ca a 
Franței. In America de Sud, lungimea 
fîșiei de pămînt desertic Acatama, 
care însoțește Cordilierii, ajunge la 
1 000 de km. Arabia a dat numele 
ei deșertului care o străbate. Asia 
răsăriteană cunoaște legendele as
pre ale deșertului Gobi. In Austra
lia marele deșert Gibson răpește 
oamenilor suprafețe pe care ar pu
tea apărea orașe, sate, ferme...

Adunînd laolaltă suprafețele de
șerturilor, specialiștii au obținut o 
cifră impresionantă : 25 milioane
kmp. Aceasta reprezintă nu mai pu
țin decît 16 la sută din întreaga su
prafață a continentelor l Drept care, 
întinderi de culoarea galbenă ocu
pă — ca un memento 
— locul corespunzător 
lumii...

Se pot oare oamenii 
gindul că a șasea parte a uscatu
lui e sortită încremenirii veșnice ?

Era o vreme în care lupta pentru 
cunoașterea și cucerirea deșerturi
lor dădea exploratorilor o aureolă 
romantică, de aventură grandioasă, 
dar pînă la urmă inutilă.

Omenirea are astăzi de rezolvat 
probleme de cea mai mare însem
nătate. Ea vrea să tripleze cît mai 
curînd producția agricolă mondia
lă. Ea vrea să schimbe clima unor 
însemnate părți ale globului. Ea 
vrea să cunoască și să exploateze 
noi rezerve de materii prime ener
getice. Ea vrea în sfîrșit să găseas
că noi surse de apă care să înde
părteze de pe planeta noastră pri
mejdia setei.

Deasupra

Dedesubt

al dezolării 
pe hărțile

împăca cu

mări 
de nisip 

mări 
de apă

ternicele vînturi care bat deasupra 
deșertului (simunul, siroco), să de- 
salinizeze și să reducă temperatura 
apei făcînd-o propice irigațiilor.

Desigur pentru irigarea Saharei și 
a celorlalte deșerturi s-ar putea fo
losi și alte căi, printre care și pom
parea pe canale a apei desaliniza- 
te în uzine atomice, care ar funcțio
na pe țărmurile oceanelor. Foloa
sele pe care le-ar putea aduce pen
tru omenire irigarea deșerturilor sînt 
sintetizate în calculele savantului 
american R.C. Fawcet. Potrivit aces
tor calcule, irigarea deșerturilor și 
a stepelor, sau defrișarea parțială 
a junglelor ar aduce în circuitul pă- 
mînturilor productive 1,4 miliarde 
ha. Asta înseamnă că zestrea de te
renuri cultivate a omenirii care este 
azi de 1,3 miliarde ha, s-ar putea 
practic dubla 1 Să fie oare acesta 
un vis al unor vremi îndepărtate ? 
La Forumul atomic desfășurat anul 
trecut la San Francisco s-a exprimat 
părerea că irigarea deșerturilor cu 
apa desalinizată ar putea deveni o 
realitate către anul 1980.

E însă neapărat necesar ca apa 
menită să prefacă Sahara Intr-un 
imens teritoriu roditor să fie adusă 
din adîncuri sau din depărtări? E- 
xistă proiecte care prevăd crearea 
unei adevărate „Mări a Africii Cen
trale". Pentru asta ar putea fi folosit 
fluviul Congo. Bararea Congoului 
într-un loc anumit, între munți, nu 
i-ar mai permite scurgerea pe albia 
sa. In cîțiva ani ar lua naștere aici 
o adevărată mare, care ar acoperi 
10 la sută din suprafața continentu
lui african.

Proiectele de aducere a apei către 
deșerturi nu exclud deloc posibili
tățile de a se folosi pentru fertili
zare și „rezervele interne" ale aces
tora. Un exemplu strălucit în această 
privință l-a oferit aducerea la viață 
a așa-numitei „Stepe flămînde" din

Dovezi recente arată că desertu
rile pot intra în circuitul economic al 
lumii nu numai prin bogățiile ce ar 
putea fi culese de la suprafața lor, 
ci și prin cele dinăuntrul lor. Sur
priza pe care Sahara a făcut-o în 
ultimii ani lumii se numește petrol. 
Algeria a extras încă în 1963 aproa
pe 40 000 000 tone din acest com
bustibil care pune în mișcare auto
mobilele, vapoarele, locomotivele, 
avioanele zilelor noastre. Petrolul e 
rezultat al descompunerii materiilor 
organice depuse pe iundul fostei 
mări care acoperea cîndva aceste 
locuri. Dar multe din deșerturile lu
mii sînt funduri ale unor foste mări. 
Cine ar putea să spună ce au sedi
mentat erele geologice sub pietrele 
și nisipurile fierbinți ? In orice caz 
lupta pentru deșert nu se mai poa
te duce azi doar cu buldozerul și cu 
arbuști care fixează nisipul. Ea tre
buie neapărat dusă și cu sonda de 
foraj. Mii de ani deșertul a echiva
lat pentru oameni cu dezolarea. Au 
fost ani în care aceștia nu i-au cu
noscut decît suprafața. Intr-o pri
vință, deșertul seamănă cu acei oa
meni care-și ascund generozitatea 
sub o mască ursuză : nu-ți dau prie
tenia lor decît dacă știi să le-o cîș- 
tigi.

A sosit vremea în care oamenii 
pot să cîștige prietenia deșertului. 
Singurul lucru pe care acesta îl va 
pierde va fi numele. Atunci afirma
ția „deșertul nu există" nu va mai 
părea un paradox. Va fi o realitate.

Radu ȚIULESCU

In deșertul Arablel

Observatorul cronometric 
de la Neuchâtel dă „ora 
exactă” pentru întreaga Elve
ție. Observatorul se află pe 
colina Mail, iar semnalul său 
orar dirijează, prin radio, cî
teva milioane de ceasuri și 
vieți. Ciudățenia meșterului 
bărbos din marginea orașului 
de pe malurile Lemanului — 
un amestec de piese din șase 
biciclete, unelte de cizmărie 
și o rudimentară instalație hi
draulică — ne amintește 
aici, la Geneva, exact 
două rpii de ani în urmă, 
liu Cesar a fixat pentru eter
nitate durata anului la 365 de 
zile, punînd repere timpului.

De la superior la inferior, 
am parcurs drumul înapoi, că
tre izvoarele măsurătorilor 
vremii.

că
cu 
lu-
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Drama aristocratică, drama burgheză, 
teatrul japonez de păpuși sînt fenome
ne artistice remarcabile, însă cerînd 
pentru înțelegerea lor, din partea spec
tatorului european, mobilizarea întregii 
sale capacități de percepție artistică.

La originea dramei „Noh“, veche de 
7—8 secole, au stat cîndva dansuri și 
scenete populare. Preluată de feudali 
și desăvîrșită pe gustul aristocrației, 
„Noh" devine teatrul nobilimii în așa 
măsură, încît poporului simplu îi era in
terzis prin lege să asiste la spectaco
lele sale.

în drama „Noh“ fotul pare straniu 
unui european : interiorul teatrului, de- 
nudaf de orice element ornamental, care 
ar distrage atenția, scena — un fel de 
foișor sub acoperiș — din lemn natur 
nelustruit, goală și ea, fără decoruri, 
doar cu pinul sacru din Nara, vechea 
reședință imperială, pictată pe peretele 
din fund, un podeț legînd scena de cu
lisele aflate în afara sălii. Actorii, numai 
bărbați, poartă măști, cu excepția unuia 
din personajele principale a cărui față 
imobilă, pare mască și ea. Actorii își 
schimbă hainele, în văzul publicului, 
ajutați de servitori îmbrăcați în kimo- 
nouri gri care în timpul acțiunii se miș-

Bunraku

întîlnim și azi, chiar dacă e 
mai perfecționat, pe navele 
ce-nfruntă oceanele I?

De la clepsidră la „miinilo 

care gindesc"

Dacă strămoșii noștri fo
loseau gnomonul pentru mă
surarea zilei (și încă nu prea 
știm ce făceau în zilele fără 
soare I), clepsidra — nisipar- 
nița din versurile poeților — 
era mai cu seamă „metrul" 
nopții. De la Copernic și 
Tycho Brahe — cu ale cărui 
nstrumente astronomice m-am

cineva incă pe scenă, fără 
seamă. Intr-o parte a scenei, un rînd 
de muzicanți îmbrăcați tot în gri, stind 
așezați în genunchi, cîntă, explicînd și 
comenfînd ceea ce se petrece, acom- 
paniindu-se cu flauturi, tobe și un ins
trument cu coarde — „semizen". In 
fundul scenei, un acompaniator lovește 
în răstimpuri într-o tobă scoțînd niște 
strigăte guturale. Acțiunea e statică, 
actorii se mișcă puțin, vorbesc cu vo
cea monocordă, cîntă, dansează panto
mimă cu mișcări lente.

Deși lipsește jocul scenic al actorilor, 
așa cum îl înțelegem noi, europenii, și 
al mimicii, muzica și litania monotonă 
a corului dau impresia de desuet, 
închistat, totuși „Noh" reprezintă una 
din cele mai interesante experiențe în do
meniul artei. Regulile de regie și joc 
stabilite o dată pentru totdeauna care 
dau pieselor „Noh” caracterul lor apa
rent rigid au dus la o extraordinară 
cizelare a detaliilor, la un rafinament 
neîntrecut al nuanțelor în gesturi și ton. 
Măștile impersonale permit spectatoru
lui să împrumute personajului propriile 
sale stări sufletești pe care le-ar fi 
încercat în respectiva situație, panfo- 
mima, — cu fiecare gest redus la mi
nimum exprimînd un întreg complex de 
sentimente — invită și ajută spectato
rul să participe la cele ce se petrec pe 
scenă, să completeze scheletul acțiunii 
schițate de actori cu propriile sale 
trăiri. Spectatorul devine el însuși ac
tor.

Cele peste 250 de piese 
existente tratează subiecte din 
nobilimii militare, precum și 
manifestări ale naturii umane.

Kabuki, teatrul burgheziei în 
siune, din secolul 17, devenit
cursul timpului teatrul popular japonez, 
a preluat la începuturile lui unele ele
mente din „Noh" : actori bărbați, ac
țiune statică, schimbări de decor și 
costume în văzul publicului. Instrumen
tele muzicale de acompaniament sînt a- 
celeași, actorii uzează de un evantai 
larg de gesturi simbolice. In același 
timp însă, arta „Kabuki", bazată pa 
exagerarea realității, urmărind să frape
ze imaginația spectatorului, este dia
metral opusă simplității și austerități 
aristocratice a dramei „Noh”.

Machiajul pe fond alb, ufilizînd cu
lori violente, accentuează la maximum 
caracterul eroului. Costumele sînt somp
tuoase, nu țin seamă de autenticitatea is
torică și urmăresc de asemenea să scoa-

„Noh* 
viafa 

despre

ascen-
în de-

tă în relief chipul personajului, locul 
scenic, în sensul obișnuit al termenu
lui, este înlocuit de o succesiune de 
gesturi stilizate, deseori exagerate, fie
care exprimînd cu precizie o stare su
fletească, pregătind o izbucnire vio
lentă, pasională, urmată de imobiliza
rea bruscă, înfr-o atitudine sugestiya 
așa-zisul „mie". Totul se petrece îi 
tr-o ambianță de decoruri bogate pusu 
în mișcare de o tehnică variată — sce
nă turnantă, diverse trape în care apar 
și dispar personajele și decorurile — 
folosită în Japonia mult înaintea apari
ției ei în Europa. Deși întreaga ambian
ță a teatrului Kabuki este aceea de spec
taculozitate, de feerie aproape, specta
torul recunoaște, mai ales în scenele de 
pantomimă, bucăți din viața reală a Ja
poniei, problematica socială, morală, fa
milială a burgheziei din perioada feu
dalității. „Tenaraiko", dansul plin de li
rism, de avînfuri frînte ale adolescentei 
japoneze, claustrată în societatea me
dievală, realizat de celebrul actor Na
kamura Jakuemon, rămîne în amintirea 
spectatorilor ca o culme neîntrecută 
a artei mimice.

Bunraku sau „Ningyo-Jarusi" are o 
tradiție veche de 400 de ani. E o dra
mă recitată, cu acompaniament muzi
cal, jucată de marionete mari pe o sce
nă obișnuită de teatru. Păpușile imită 
perfect ființa omenească, ochii, gura, 
sprîncenele, degetele, toate se mișcă, 
dînd iluzia viului. Pentru a o realiza, 
principalul animator este secondat de 
două ajutoare, îmbrăcate în gri, cu 
glugi trase peste cap. Toți trei duc pă
pușa în brațe și operează în văzul, spec
tatorilor. Cu toate acestea, măiestria 
păpușarilor, rezultat al coordonării per
fecte a gesturilor lor, este atît de de
săvîrșită, încît faci abstracție de pre
zența lor și urmărești doar jocul pă
pușii, a cărui complexitate depășește 
posibilitățile unui actor. Spre deose
bire de celelalte două forme ale ve
chiului teatru japonez, în „Bunraku", 
artă populară prin excelență, poporul 
japonez și-a exprimat timp de secole 
necazurile și bucuriile lui și piesele 
scrise pentru teatrul de păpuși sînt la 
nivelul celor mai de seamă realizări ala 
vechii dramaturgii realiste japoneze. 
Împreună cu „Noh" și „Kabuki”, „Bun
raku" se situează printre cele mai 
vechi și mai originale forme clasice 
teatrale din lume.

Alexandru ȘIPERCO

A început apoi epoca dez
voltării navigației. Corăbiile 
nu pot înfrunta întinderile 
oceanelor, fără a stabili ora 
meridianelor, fără a calcula 
longitudinea locurilor străbă
tute. Și în a doua jumătate a 
secolului XVII apar orologiile 
marine. Spirala olandezului 
Christian Huyghens le per
fecționează. Englezul Harrison, 
elvețianul Berthoud, Edouard 
Philipps sînt părinții reglaju
lui. In 1948, la concursul de la 
Neuchâtel, din 163 de crono
metra, 162 aveau eșapamente 
de ancoră, într-o vreme cînd 
„se purta" eșapamentul de 
cilindru. Ancora... era la

dere, duritatea materialului ; 
un cîntar face controlul valo
rii masei oscilante a sisteme
lor de piese automate ; un 
vibrograf 
în toate 
se evita 
vansurile.
de găurit platina și oțelul, 
mașini de tăiat, 
spălat piesele (cîfe trei băi 
chimice), un micrometru care 
controlează precizia operații
lor. La „asamblare", controlul 
fiecărei operații se face cu 
vibrografe și fazele pot fi 
urmărite pe un ecran. Un alt 
control, la o secție specială, 
stabilește etanșeitatea piese-

controlează ceasul 
pozițiile, pentru a 

întîrzierile ca și a- 
In atelier, mașini

mașini de

Pare paradoxal, dar aridul, săra
cul, secetosul, neospitalierul deșert 
își poate aduce azi contribuția la 
rezolvarea acestor probleme. Ro
mantismul nu se atenuează. Eroul 
singular lupta împotriva deșertului. 
Acum oamenii își unesc forțele în 
lupta pentru valorificarea deșertului.

In ultimii ani, în rîndurile oame
nilor de știință a căpătat din ce în 
ce mai multă circulație o idee a că
rei expunere pare să contrazică rea
litatea : deșertul nu există 1 Dar, a- 
tunci, cele 25 milioane kmp... ?

Cercetări răbdătoare au dus Ia 
descoperirea în chiar inima Saharei 
a unui ciclu al vieții. In nisipul fier
binte foiesc uneori șerpi. Animale 
vii, deci animale care se hrănesc 
cu ceva. Dar cu ce, aici, în deșer
tul fără margini ? Cu șopîrla roz, a 
cărei culoare nu e în măsură s-o 
facă chiar una cu nisipul... Apoi cu 
cărăbușul pe care vechii egipteni 
îl considerau sacru. Dar cărăbușul 
cu ce se hrănește ? Cu materiile fe
cale ale meharei, animal care tră
iește la marginea deșertului. Cără
bușul transportă boabele de materii 
fecale pînă la distanțe de necre
zut, făcînd adevărate depozite.

E desigur un lanț primar al vie
ții. Dar de ajuns pentru ca deșertul 
să nu-și mai merite pe deplin nu
mele...

Apoi apa. Se știe că din loc în 
loc deșertul e întrerupt de oaze. 
Cîțiva curmali, cîteva smocuri de 
iarbă pitică, ghizdurile fîntînilor. 
Oamenii au săpat cu perseverență 
și eforturile lor n-au fost zadarnice : 
apa a clipocit vie în fundul puțului. 
Dar existența apei presupune exis
tența unui circuit al acesteia. Și 
iată că săpături efectuate cu meto
de moderne la adîncimi mai mari 
de 1 000 de metri au dus la rezulta
te surprinzătoare : Sahara este pur 
și simplu suspendată pe un uriaș 
rezervor evaluat la 12 miliarde me
tri cubi dă apă 1 E drept că aceas
tă apă nu poate fi folosită direct 
pentru irigații sau consum, deoare
ce are o temperatură prea mare și 
un grad ridicat de salinizare. Dar 
există posibilitatea ca uzine electri
ce eoliene puse în mișcare de pu-

Asia centrală sovietică. Aici apa ve
nită de departe pe canale se întîl- 
neșto cu cea freatică, adusă la su
prafață prin puțuri. Bumbacul ce se 
întinde azi pe sute de mii de hecta
re — ieri pîrjolite — stă mărturie e- 
ficienței acestei metode.

Menhire, gnomoni, 

cadrane solare

Deșertările

în circuitul
pot intra

economic
Au și deșerturile soarta lor. Unele 

— favorizate de climatul social-poli
tic — au început să renască. Altele 
de-abia așteaptă ca proiectele ce 
au fost elaborate pe seama lor să 
poată fi puse în practică. Dar chiar 
și pînă atunci se încearcă valorifi
carea pămînturilor desertoase prin 
cultivarea unor plante utile și rezis
tente. Bunăoară, în ultimii ani au a- 
părut în unele regiuni aride ale A- 
siei centrale sovietice însemnate cul
turi de cactuși fără ghimpi — din 
specia opuncia. Aceștia pot înmaga
zina și menține apa un timp înde
lungat. Vitele care se hrănesc cu a- 
cest cactus nu mai trebuie adăpa
te. Iată așadar că se deschide pers
pectiva creșterii vitelor chiar în 
regiuni lipsite de ploaie! In afară de 
aceasta cactușii ajută la fixarea ni
sipurilor, lucru de mare importanță 
în vederea pregătirii solului pentru 
săparea unor viitoare canale. N-au 
fost sistemele de canalizare ale ve
chilor egipteni înecate de nisipuri, 
tocmai pentru că ei nu cunoșteau 
puterea de ancorare a cactușilor?

Nu încape îndoială că irigarea de
șerturilor, creșterea cantităților de 
apă de la suprafața acestora, respi
rația plantelor ar duce la importan
te schimbări ale climei pe însemnate 
suprafețe ale globului. E ceea ce se 
așteaptă de pildă în cazul deșertului 
Nubiei după terminarea marelui ba
raj în construcție la Assuan și a a- 
dunării apelor Nilului într-un lac 
artificial lung de 600 de km.

„Cît e ceasul ?“ Întrebarea 
aceasta și gestul de răspuns 
al mîinii interogate sînt su
premul omagiu pe care mi
liardele de oameni ai pă
mîntului, apelor și văzduhu
lui îl aduc artizanului creator 
al micului instrument ca o 
vietate, al vietății neînsufle
țite dar în continuă mișcare : 
ceasul.

In fața noii manufacturi 
„Favre-Leuba", muncitorii au 
instalat un strălucitor cadran 
solar construit după același 
principiu pe care l-au cu
noscut, opt sute de ani îna
intea erei noastre, străvechii 
egipteni, constructori de pi
ramide în ritmul orologiului 
cu umbră. E o glumă, poa*e, 
sau o cinstire a 
înaintașilor cu 
gîndesc", dar 
nu rămîne în 
giului-mamă", 
dirijat de impulsurile meca
nismului cu cuarț.

înaintea aparatului care 
măsura înălțimea soarelui, 
însă, menhirele de piatră ne
cioplită, dispuse într-o anu
mită ordine, stabileau linia 
orizontului, după cum gno- 
monii antichității determinau 
meridianul și ora, miezul zi
lei confundîndu-se cu 
mentul cînd 
lui era „cea 
la gnomonul 
orizontal s-a 
progres, dar 
nic a fost privit ca o senza
ție. Ce să mai vorbim de a- 
saltul de la cercul solar alti- 
metric la astrolabul marin mă
surător al poziției aștrilor sau 
sextanful măsurător de un
ghiuri și distanțe pe care-l

memoriei 
„mîini care 

cadranul solar 
urma „orolo- 
deși nu este

mo- 
umbra soare- 
mai scurtă". De 
vertical la cel 
înregistrat un 

globul gnomo-

rog, cît
e ceasul?"

de 
lui

întîlnit în muzeul marin 
la parterul „castelului 
Hamlet" din Helsingoer — 
pînă la Galilei și Einstein, o- 
menirea a știut să tindă spre 
lumină. Unde am văzut ma
nuscrisele îngălbenite ale lui 
Kepler? Isocronismul oscila
țiilor pendulare, descoperit 
de astronomul german, a ves
tit apariția pendulei. Dar 
înaintea pendulei a fost oro
logiul, iar ceasul a precedat 
spiralei

Quai de l’Horloge din Pa
ris poartă numele celui mai 
vechi orologiu mecanic citat 
în istorie. A fost plasat acolo 
în 1370 și era o mașină volu
minoasă de fier forjat, cîntă- 
rind cîteva chintale cărora li 
se adăugau două greutăți de 
cîfe 500 de livre fiecare. 
Timp de două veacuri a fost 
imitat, fără schimbări, în vo
lum mare pentru edificii, în 
dimensiuni mai mici pentru 
locuințe. Avea deja eșapa
ment și balansier — limba 
de pendulă din zilele noas
tre. Dar au trecut aproape o 
sută de ani pentru ca-, 
inventarea arcului, artizanul 
să poată concepe piesele 
portative : orologiile de masă 
sau de consolă.

prin

modă în prima jumătate a se
colului al XVIII-lea.

Diligența n-a solicitat prea 
mult fantezia maeștrilor orlo- 
geriei și nici pe aceea a sa- 
vanților. Trenul însă a impus 
punctualitatea. 'Diferența de 
o oră pe zi la ceasurile de 
pînă la spirala lui Huyghens 
se reduce treptat, pînă la 
„curbele lui Philipps" (1960), 
contribuția inginerului de 
mine preocupat de proble
mele reglării preciziei. După 
un secol, cronometru! elec
tronic de bord al lui 
gines" face o diferență anua
lă de numai o secundă.

„Lon-

Artizanatul • •• electronic

Fabrica „Favre-Leuba" de 
la Petit-Lancy este o institu
ție ultramodernă, dar își spu
ne „manufactură". In labora
tor, ceasul este supus unei 
electrocardiograme ; pe un 
ecran verde se „văd“ șocul 
lui (bătăile), iar pe o diagra
mă analiza este înregistrată 
de un creion mecanic. O altă 
instalație îi măsoară coefici
entul termic ; un pătrat de 
diamant stabilește, prin că-

lor, adică în ce măsură cea
sul este atît de ermetic în
chis încit să nu permită pă
trunderea apei sau aerului. 
Dar tot la „asamblare"... se 
mai lucrează manual. Munca 
aceasta cere o rigurozitate 
absolută, o exactitate fără 
greș, ochi de agerimea vul
turului, mîini „care știu să 
gîndească". Orlogeria rămî- 
ne o profesie artizanală.

D-l Bovay, directorul fa
bricii, 
ceasul 
neața, 
energia 
tivităfii 
destul de agitată. Apoi, tre
buie curățat la un an sau 
doi, chiar dacă merge per
fect. Întocmai ca un om 
care, periodic, își controlea
ză tensiunea. E un insoțitor 
discret, care nu cere nimic, 
care, dimpotrivă, este ori- 
cînd gata să răspundă la a- 
pel. Merită deci această so
licitudine.

mi-a demonstrat că 
trebuie 
pentru a-i 
vitală
de

întors dimi- 
asigura 

necesară ac- 
zi, adeseori

Bate ora atomului?

La Geneva, la Granges, la 
Chaux-de-Fonds am înțeles 
că activitatea productivă nu

poate fi concepută fără con
torul industrial, un totaliza
tor care permite determina
rea timpului fiecărei opera
ții succesive, ca și durata a- 
cumulată a ciclului total al 
operațiilor. Cronograful sta
bilește cu* mare precizie du
rata unui fenomen, fie el na
tural, sportiv, profesional. în
zestrat cu o scară producto- 
metrică, calculează fără greș 
producția realizată într-o oră. 
Parașutistul, aviatorul, alpi
nistul își consultă adeseori 
ceasul de mînă, prevăzut cu 
un altimetru-barometru sau 
cu o busolă. Ceasurile geo
logilor sau meteorologilor 
dispun de dispozitive anti- 
șoc, rezistă la o umiditate 
care mănîncă și oțelul, su
portă trecerile bruște de la 
o climă la alta.

Am văzut ceasuri cu care 
poți înota liniștit la o adîn- 
cime de 200 m ; ceasuri-pan- 
dantiv și ceasuri-broșe ; cea
suri ultraplate înalte de nu
mai 3 mm ; ceasuri-calendar 
și ceasuri-brichetă , ceasuri 
pentru navigația aeriană, ca
re indică simultan timpul me
diu și unghiul orar corespun
zător timpului sideral ; cea
suri care indică ora univer
sală ; ceasuri electronice care 
funcționează sub vid de aer ; 
instalații de cronometraj ș'n- 
cronizate cu o precizie de 
ordinul unei milisecunde — 
adevărate antene îndreptate 
spre sateliții artificiali. Pe 
bordul sateliților meteorolo
gici — am aflat — vor apa
re curînd orologii cu cuarț 
ayînd un diapazon ale cărui 
vibrații, întreținute de un 
dispozitiv electronic, au o 
perioadă constantă. Oro’o- 
giile vor fi sincronizate cu 
cele ale stațiunilor meteoro
logice terestre, apoi vor re
veni la zero.

Cine a spus că ceasul «șfc) 
„conștiința infinitului" ? Am 
parcurs paginile unei fantas
tice aventuri : de la orolo
giul metalic din Paris la oro
logiile cu cuarț ale obser
vatoarelor ; de la ceasul de 
buzunar greu și mare, supra
numit „ceapa", la ceasul de 
mînă antimagnetic și cu su
net deșteptător ; de la fizi
ca lui Newton la fizica ato
mică ; de la 
și a luminării 
siderală.,.

Oare unde 
cu răbdare și 
răforul orei nucleare, al orei 
atomului care zmulge pămîn- 
fului, apei și văzduhului 
belșug pentru miliardele de 
oameni ? I

Horio LIMAN
Geneva

ora clepsidrei 
gradate la ora

se plămădește, 
migală, măsu-
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII GERMANIEI DE SUB JUGUL FASCIST
r prilejul telei de-a XX-a ani-

.1 a eliberării Germaniei de 
sub jugul fascist, Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membrii ambasadei au de
pus vineri dimineață coroane de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei, 
precum și la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului For
țelor Armate. La Monumentul Eroi
lor Sovietici au fost prezenți I. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul R. D. Germane la 

București, Ewald Moldt, a oferit

In secția motoare Diesel a uzinelor constructoare de mașini din Reșița
Foto : Gh. Vințilă

„Cupa Victoriei" la tir
Pe poligonul de la Tunari au 

continuat vineri întrecerile con- 
tînd pentru competiția internațio
nală de tir dotată cu „Cupa Vic
toriei'. Iată învingătorii: armă ca
libru mare 3x40 — N. Rotaru 1 121 
puncte ; pistol calibru mare — V. 
Atanasiu 582 puncte ; armă liberă 
calibru redus 3x30 senioare—Mar
gareta Enache 834 puncte. După 
prima manșă în proba de talere 
aruncate din șanț conduce Gh. 
Enache cu 97 puncte, urmat de 
I. Dumitrescu — 91 puncte și Ha- 
gher (Vorwarts Berlin) 91 puncte.

Ciclism
Pe șos. București-Oltenița s-a 
jputat vineri campionatul re

gional de ciclism contra cronome- 
trului pe echipe. Proba seniorilor 
(80 km) a revenit echipei Dinamo 
(Bădără, Rusu, Ciumeti, Ciocan) 
cu timpul de 1 h 53’30”. La juniori 
I (40 km) a terminat victorioasă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Selecționata de lupte libere 

a R. P. Române va întîlni în 
R.S.F. Iugoslavia în zilele de 8, 
9 șl 11 mai echipa țării gazdă. 
Din echipa țării noastre fac 
parte, printre alții, I. Focaru, I. 
Popescu, Al. Geantă, N. Cristea, 
Gh. Ureianu, Fr. Bolla și St. 
Stîngu.

• La 14 mai, în localitatea 
y-«»hanl« (Izrael) se va desfășura 
u turneu internațional de șah, 
o re va reuni șahiști din mai 
multe țări europene. La turneu 
vor participa și sportivii români 
Victor Ciodltea și Bela Soos.

• întîtaiiTea retur pentru semifi
nalele „Cupei campionilor euro
peni* la fotbal între echipele 
Benfica Lisabona șl Vasas Gydr, 
desfășurată la Lisabona în fața 
a 45 000 de spectatori, a revenit 
fotbaliștilor portughezi cu scorul 
de 4—0 (4—0). în acest joc, o for
mă deosebită a manifestat-o Eu
sebio și Torres, care au înscris 
cîte două goluri.

• înaintea ultimei runde a tur
neului internațional de șah de la 
Zagreb, în clasament conduce 
marele maestru iugoslav Ivkov 
cu 12,5 puncte, urmat de Uhlmann 
(R.D.G.) 12 (1) puncte etc. în runda 
a 18-a, Petrosian a remizat cu 

vineri o recepție, cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Germaniei de sub jugul fascist.

Au participat tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Moghioroș, 
Ștefan Voitec, Ilie Verdeț, Avram 
Bunaciu, Petre Blajovici, Gogu Ră- 
dulescu, membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

echipa Steaua în 1 h 00’52” iar 
la juniori II (30 km) formația 
Olimpia — 49’03”.

Reuniune de box 
în sala Dinamo

Astă-seară, de la ora 19, în 
sala Dinamo va avea loc o inte
resantă reuniune de box. Din pro
gram se desprind meciurile : 
I. Mihalik-Gh. Manea ; V. Tecu- 
ceanu-H. Stumpf; St. Sipocs-St. 
Florea ; I. Vișinescu-P. Radu ; Gh. 
Anton-Gh. Stănouț.

Fotbal
Peste cîteva zile va sosi în 

Capitală cunoscuta echipă sco
țiană de fotbal Celtic Glasgow, 
cîștigătoarea din acest an a „Cu
pei Scoției'. Celtic Glasgow va 
întîlni miercuri 12 mai Iotul R. P. 
Române. In deschidere formația 
Wismut Aue (R.D.G.) va juca în 
compania echipei de tineret a ță
rii noastre.'

Minici, Ivkov cu Parma, iar 
Pîdevski l-a învins pe Udovcic. 
Uhlmann a întrerupt cu avantaj 
la Bisguier.

• La Russe s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționata orașu
lui Istanbul și cea a orașului 
Russe. Partida s-a încheiat la e- 
galitate 2—2 (2—2).

• Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, echipa feminină de baschet 
a S.U.A. a jucat la Heidelberg cu 
selecționata R. F. Germane. Au 
cîștigat sportivele americane cu 
scorul de 60—29 (39—11).

• Vineri, la Roma au continuat 
întrecerile turneului internațional 
de tenis. C. Gisbert (Spania) l-a 
învins cu 4—6 ; 6—4 ; 6—1 ; 6—3 
pe campionul român Ion Tiriac.

• Aseară la Lodz s-a disputat 
al doilea meci dintre echipele se
lecționate de baschet (masculin) 
ale R. P. Polone și R. P. Române. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 91—50 (42—26). In pri
mul joc baschetbaliștii români ter
minaseră învingători cu scorul 
de 62—51.

(Agerpres)

Ministrul agriculturii și silviculturii al Austriei 
a părăsit Capitala

Vineri dimineața au părăsit Capi
tala ing. dr. Karl Schleinzer, minis
trul agriculturii și silviculturii al 
Austriei, și colaboratorii săi, care, la 
invitația președintelui Consiliului 
Superior al Agriculturii, au făcut o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, au fost 
prezenți Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, Nicolae Giosan și Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinți ai Con
siliului Superior al Agriculturii, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Române, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față dr. Johann Manz, 
ambasadorul Austriei la București, 
și alți membri ai ambasadei.

★

Totodată a părăsit Capitala ing. 
Rudolf Sallinger, președintele Ca
merei federale pentru comerț și in
dustrie a Austriei, și dr. Mayer Gunt- 
hof, președintele Uniunii industria
șilor austrieci, care s-au aflat în țara 
noastră în legătură cu Expoziția in
dustrială austriacă.

★

înaintea plecării, ing. dr. Karl 
Schleinzer, ministrul agriculturii și 
silviculturii al Austriei, a făcut o 
declarație redactorului Agenției ro
mâne de presă „Agerpres", E. Ma
rinescu.

Am venit pentru prima dată în 
România. Călătoria pe care am fă
cut-o a prezentat pentru mine și 
colaboratorii mei un interes deose
bit. Am cules cu acest prilej impre
sii bogate și frumoase. în puținele 
zile cît a durat șederea noastră în 
România, am avut prilejul, datorită 
condițiilor create, să vizităm re
giuni diferite, să ne întîlnim cu spe
cialiști din agricultură, silvicultură 
și industrie, să ne facem o imagine 
cuprinzătoare asupra realizărilor și

Ședința lărgită a Biroului Comitetului român pentru 
colaborare și ințelegere reciprocă Intre popoarele din Balcani

Vineri a avut loc în Capitală o 
ședință lărgită a Biroului Comitetu
lui român pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele 
din Balcani prezidată de prof. M. 
Ghelmegeanu. în cadrul ședinței au 
fost discutate probleme privind a 
V-a întîlnire a reprezentanților Co
mitetelor de colaborare balcanică 
care va avea loc în capitala Greciei 
între 10 și 15 mai.

Sesiune tehnico-științificd
La Miercurea Ciuc a început vi

neri o sesiune tehnico-științifică or
ganizată de Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice, Comitetul geolo
gic și Trustul minier „Mureșul" din 
localitate. Sesiunea, la care partici
pă specialiști din ramura prospec
țiunilor, explorărilor și exploatărilor 
miniere din țară, are ca temă „Re
zultatele și perspectivele prospectă
rii, explorării și exploatării substan
țelor minerale utile din zona sudică 
a Carpaților Orientall“. în cele două 
zile cît va dura sesiunea se vor pre
zenta referate și comunicări privind 
rezultatele obținute în ultimii ani 
în identificarea rezervelor de sub
stanțe minerale utile în raza de ac
tivitate a Trustului minier „Mure

LA A 20-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII 
POPORULUI GERMAN DE SUB FASCISM

La 8 mai, cetățenii Republicii De
mocrate Germane și forțele păcii 
din Germania occidentală sărbăto
resc cea de-a 20-a aniversare a eli
berării poporului german de sub 
jugul fascismului hitlerist. Cinstim 
în această zi amintirea nemuritoare 
a victimelor luptei și ne exprimăm 
profunda noastră recunoștință față 
de poporul sovietic și celelalte po
poare ale coaliției antihitleriste, pre
cum și față de eroii mișcării germa
ne de rezistență antifascistă.

La 8 mai 1945, reprezentanții 
Wehrmachtului nazist au semnat 
capitularea necondiționată. în acest 
fel a luat sfîrșit cel mai îngrozitor 
dintre toate războaiele, război prin 
care milionarii germani din indus
tria de armament și conducătorii 
naziști și-au propus drept țel să in
stituie dominația lor barbară, fas
cistă, asupra țărilor europene pen
tru a-și însuși sursele lor de materii 
prime și celelalte bogății. Popoare
lor Europei, ca și poporului german 
însuși, acest război criminal le-a 
cauzat nemăsurate jertfe și suferințe.

înfrîngerea imperialismului fascist 
german a constituit o necesitate 
istorică și a corespuns legității 
istoriei. Deși, inițial, fascismul hitle
rist dispunea de cea mai puternică 
forță militară și de cele mai mari 
mijloace economice, el și-a rupt col
ții datorită rezistenței popoarelor și, 
înainte de toate, datorită rezistenței 
opuse de Uniunea Sovietică. U.R.S.S., 
primul stat socialist din lume, a su
portat principala povară a războiu
lui. Orînduirea sa socială, unitatea 
moral-politică a popoarelor ei, pre
cum și ideile socialismului s-au do
vedit de neînfrînt. Prin lupta și vic- 

posibilităților largi ale economiei 
și frumuseților țării dumneavoastră. 
Un interes deosebit au suscitat pen
tru noi rezultatele pe care le-ați ob
ținut în domeniul cercetărilor agri
cole, în special în ameliorarea plan
telor și obținerea de semințe valo
roase pentru producție. Am consta
tat succese remarcabile în creșterea 
animalelor și a păsărilor ca și în ce
lelalte ramuri ale agriculturii. De 
asemenea am fost impresionat de 
dezvoltarea uzinelor din Brașov, de 
calitățile tehnice ale tractoarelor 
românești cu care se asigură rapid 
înzestrarea modernă a agriculturii 
țării.

Consider, după cum am mai afir
mat în diferite ocazii în timpul că
lătoriei mele, că vizitele, schimburile 
științifice și culturale, legăturile co
merciale între țări sînt mai necesa
re ca oricînd. Ele duc la o mai bună 
cunoaștere și apropiere între țări, 
în această privință, vreau să men
ționez faptul că între Austria și Ro
mânia există legături tradiționale 
economice și culturale. Ele s-au lăr
git și dezvoltat în ultimul timp și 
am speranța că în viitor se vor dez
volta, în continuare, și mai mult. 
Sînt încă mari posibilități de ambele 
părți.

Vizita mi-a prilejuit contacte cu 
oameni de stat din țara dumnea
voastră cu care am avut convorbiri 
deschise. Am avut plăcerea să inau
gurez la București Expoziția indus
trială a Austriei. Este îmbucurător 
pentru noi că ea prezintă interes în 
rîndurile vizitatorilor.

Vreau să mulțumesc pentru ospi
talitatea călduroasă, pentru primi
rea prietenească ce ni s-a făcut, iar 
în calitate de ministru al agricultu
rii doresc din toată inima lucrători
lor din agricultura țării dumnea
voastră să obțină recolte tot mai 
bune.

în seara aceleiași zile a plecat 
spre Atena, pentru a participa la a 
V-a întîlnire, o delegație formată din 
prof. M. Ghelmegeanu, președintele 
Comitetului român pentru colabora
re și înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, șeful delegației, 
Maria Groza, membră a Biroului, 
Titus Cristureanu și Ion Păun, mem
bri ai Comitetului.

șul" cît și perspectivele de valorifi
care a acestora.

Sesiunea se va încheia cu prezen
tarea unui plan de măsuri privind 
activitatea viitoare în aceste dome
nii. (Agerpres)

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto din 7 mai 

1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
60 5 83 51 86 85 11 38 21 59

Premii suplimentare : 67 37 74 
Fond de premii : 860 294 lei.
Tragerea următoare va avea 

loc vineri 14 mai a.c. la Iași.

KURT HAGER
membru al Biroului Politic al CC. 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania

toria ei, Uniunea Sovietică a adus 
contribuția hotărîtoare la salvgar
darea culturii popoarelor europene 
de fascism.

Victoria asupra fascismului hitle
rist a constituit punctul de plecare 
pentru o schimbare radicală a ra
portului de forțe în lume în favoa
rea forțelor păcii, democrației și 
socialismului. Ea a adus, de ase
menea, poporului german eliberarea 
de război, militarism și teroare 
nazistă. De aceea noi sărbătorim 
ziua de 8 mai 1945, care a pecet
luit înfrîngerea statului hitlerist și 
a armatei sale, drept Zi a eliberării.

Răsturnarea dominației hitleriste 
a oferit poporului german prilejul 
să săvîrșească o cotitură radicală în 
istoria sa. Ea i-a oferit marea 
șansă să înfrîngă, odată pentru tot
deauna, puterea monopolurilor din 
industria de armament și a milita
rismului, să lichideze pentru tot
deauna influența ideologiei lor și să 
făurească o Germanie nouă. Acor
dul de la Potsdam dintre cele 
trei mari puteri a oferit poporului 
german posibilitatea să pășească, în 
sfîrșit, pe o cale pașnică și demo
cratică. Cum a fost folosită această 
șansă ?

Acum cîteva zile, cea de-a 9-a 
Plenară a C.C. al P.S.U.G. a dat 
răspuns la întrebarea : ce s-a făcut 
în cei 20 de ani care s-au scurs,

Să fie predate la timp 
locuințele planificate pentru 1965
(Urmare din pag. I-a)

Ritmul de execuție a fost înceti
nit în unele perioade și din cauza 
livrării cu întîrziere a betoanelor. 
Uneori nu primim nimic, alteori 
sosesc pe șantier deodată 7—8 ma
șini. întreprinderea de prefabricate 
și agregate pentru construcții, cu 
toate că are comenzi precise, nu le 
onorează. Dimineața, constructorii 
pierd cîte 1—2 ore din timpul de 
lucru, deoarece mașinile cu beton 
încep să vină de la ora 9 în sus. 
Greutăți în aprovizionare ne creează 
și întreprinderea de aprovizionare 
construcții. In goana după îndeplini
rea planului valoric, ea ne livrează 
cu prioritate materialele de masă. 
Desigur, îi este comod să trimită ci
ment, pentru că acesta se încarcă 
pneumatic, dar ce să facem cu el 
dacă n-avem și celelalte materiale — 
mozaic, parchet, humă etc., absolut 
indispensabile pe șantier ?

Șantierul microraionului 8 B al 
întreprinderii construcții-montaj 
nr. 3 din Drumul Taberei are 
planificat să construiască în a- 
cest an 390 de apartamente. Dar 
pînă în prezent nu a fost terminat 
nici unul. Am întrebat pe ing. 
Petre Stolcescu, șeful șantierului: 
de ce nu asigurați predarea rit
mică a apartamentelor ?

— în graficele noastre nu s-a 
prevăzut pentru trimestrul I preda
rea nici unui apartament. De altfel, 
ne lipsesc finisorii. Acesta nu este 
singurul motiv. în octombrie am 
început lucrările la blocurile pe 
care le finisăm acum. Cu toate că 
eram în întîrziere cu cîteva luni, a 
trebuit să sistăm după scurt timp 
activitatea pe șantier și să repar
tizăm muncitorii la microraionul 
3, care nu reușea să-și îndeplineas
că planul de dare în funcțiune. Am 
pierdut astfel mai bine de o lună, 
timp în care lucrările ar fi avansat 
mult. Nici vremea nu a fost favora
bilă. Din cauza frigului, glisările 
s-au încetinit. Nu am primit la 
timp cărămida eficientă și unele 
utilaje grele.

— Planul pe primul trimestru 
a fost realizat ?

— La toți indicatorii, în afară de 
producția valorică, unde n-am atins 
decît 70 la sută. O să recuperăm ră- 
mînerea în urmă...

întrebaț dacă productivitatea 
muncii planificată a fost realizată, 
șeful șantierului a răspuns că... nu
mai în proporție de 91 la sută. Nici 
sarcina de reducere a prețului de 
cost planificat nu a fost îndeplinită. 
Atunci, care sînt „toți indicatorii" ? 
Din discuțiile purtate se degajă o a- 
titudine de împăcare cu asemenea 
situație nesatisfăc^toare. încălcarea 
disciplinei de plan este foarte ușor 
Irecută cu vederea. Șeful șantierului 
își pune speranța într-o vară căldu
roasă, cu timp frumos, în care să se 
poată lucra „în asalt" pentru recupe
rarea rămînerii în urmă.

Tot în Drumul Taberei este și 
microraionul 3 al întreprinderii 
de construcții-montaj nr. 3. Din 
1 415 apartamente prevăzute a se 
preda în acest an, în primul tri
mestru au fost terminate numai 
60. Alte 160 de apartamente sînt 
aproape complet finisate. Grafi
cul de execuție prevede ca 1 140 
să fie terminate în semestrul II.

— Pentru lucrările pe care le 
executăm acum — ne spune ing. 
Traian Pătr&școiu, șeful șantierului, 
am avut din timp toate proiectele.

pentru ca să se pășească pe această 
cale pașnică, democratică și pentru 
ca de pe pămîntul german să nu se 
mai declanșeze niciodată un război ?

Putem afirma că în partea de est 
a Germaniei — în fosta zonă de 
ocupație sovietică și actuala R.D.G. 
— timpul a fost bine folosit și tre
cutul fascist a fost biruit.

Sub conducerea clasei muncitoare 
unite și, datorită înmănuncherii 
puternice a tuturor forțelor antifas- 
ciste-democratice, aici a avut loc 
cea mai mare transformare din isto
ria germană. Prin crearea organe
lor de stat, exproprierea crimina
lilor de război și a naziștilor, a 
stăpînilor monopolurilor și a junke- 
rilor, precum și prin reconstrucția 
planificată a economiei, crearea în- 
treprinderilor-proprietate a poporu
lui și transformările democratice la 
sate, a fost pus fundamentul unei 
ordine noi, antifasciste-democratice 
și s-a pregătit trecerea ulterioară 
la construcția socialismului în Re
publica Democrată Germană. A fost 
depusă o muncă uriașă pentru a li
chida ideologia fascistă care prin
sese pături largi ale poporului 
german, și pentru a contribui la 
afirmarea ideilor păcii, ale priete
niei între popoare, democrației și 
umanismului. Baza acestui succes 
l-a constituit făurirea unității cla
sei muncitoare și alianței dintre 
clasa muncitoare, țăranii muncitori 
și ceilalți oameni ai muncii.

Prin constituirea Republicii De
mocrate Germane a apărut în Ger
mania un stat socialist care este 
un bastion al păcii, al înțelegerii 
între popoare și al progresului. în
treaga Germanie ar fi putut deveni 

Aprovizionarea cu materiale a mers 
strună, n-am dus lipsă de utilaje și 
nici de forță de muncă. Totuși, nu 
vom putea preda ritmic apartamen
tele pentru că lucrările nu au fost 
atacate la timp și eșalonat în cursul 
anului trecut. Pe șantierul nostru 
durata medie de execuție a unui bloc 
este de 10 luni și jumătate. Deci, 
pentru a preda în ianuarie primele 
apartamente trebuia să atacăm lucră
rile încă din martie 1964. Noi însă 
le-am început abia în septembrie. 
Pentru a cîștiga timp am întocmit 
noi grafice cu termene de predare 
mai apropiate. Vom reuși să realizăm 
planul de predări pe acest an, însă 
nu ritmic cum ar trebui.

Pentru a avea o privire de an
samblu, la Sfatul popular al Ca
pitalei am discutat cu tovarășii 
care conduc nemijlocit sau în
drumă activitatea în domeniul 
construcțiilor de locuințe.

Iată ce ne-a relatat ing. Spiridon 
Constantinescu, director al Direc
ției generale de construcții-montaj:

— în acest an, graficul de preda
re a apartamentelor este stabilit 
în conformitate cu normativul pri
vind durata de execuție a lucrări
lor de construcții de locuințe, 
astfel: 488 în trimestrul I, 2 083 în 
trimestrul II, 1 750 în trimestrul III 
și 7 638 în trimestrul IV.

— De ce aproape două treimi 
în ultimul trimestru ?

Există o explicație. Nu am a- 
vut creat la sfîrșitul anului trecut 
suficient front de lucru. Cu toate că 
pe șantier s-a atacat din timp cea 
mai mare parte a lucrărilor, numai 
cîteva sute de apartamente au fost 
aduse la stadiul de finisaj. Ne dăm 
seama cîte greutăți ne creează lucrul 
„în asalt". De aceea, încă,de acum 
s-au început lucrările la 4 150 de a- 
partamente cu termene de predare 
în 1966. Pentru majoritatea lucrări
lor din anul viitor avem asigurate 
proiectele necesare.

— Dar pentru acest an, ce mă
suri asigură îndeplinirea la timp 
a planului ?

— Am analizat posibilitățile fie
cărui șantier și am întocmit grafi
ce de predare cu termene mai mobi
lizatoare, încît durata de execuție să 
se reducă mult sub normativ. Căutăm 
ca toate punctele de lucru să fie 
bine aprovizionate cu materiale și 
utilaje. Cu toate greutățile existen
te, planul pe 1965 va fi realizat.

Am cerut și părerea ing. Traian 
Ispas, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, care răspunde de activita
tea de construcții.

— Și în acest an se menține un 
„vîrf" de predare în trimestrul IV, 
deși în 1964 s-au atacat peste 9 000 
de apartamente. Cum probabil ați 
aflat, spre sfîrșitul anului trecut și 
chiar în ianuarie s-au concentrat 
forțe serioase pentru terminarea 
blocurilor planificate pe 1964. Anul 
acesta s-au atacat de pe acum lu
crările la 4 150 de apartamente care 
vor fi predate în primele luni ale 
anului viitor. S-au asigurat și mij
loacele necesare — fonduri, mate
riale, utilaje. Ne propunem ca în 
1966, mai mult de 40 la sută din to
talul apartamentelor să fie predate 
în primul trimestru.

Pentru acest an se mai pot scur
ta termenele de execuție și se poa
te îmbunătăți actualul grafic, lucru 
pe care noi îl studiem. Planul con
strucțiilor de locuințe din Capitală 
va fi îndeplinit cu certitudine, pînă 
la sfîrșitul anului fiind date în folo

un asemenea stat iubitor de pace. 
Dar puterile occidentale imperia
liste au abandonat Acordul de Ia 
Potsdam și au trecut, inițial în zo
nele lor de ocupație, iar apoi în în
treaga Germanie occidentală, la 
restabilirea puterii monopolurilor și 
imperialismului. împreună cu forțele 
reacționare din Germania occiden
tală, ele au determinat, treptat, 
scindarea Germaniei. Fără a între
ba poporul, Germania occidentală 
a fost inclusă în N.A.T.O. în locul 
unui stat pașnic, umanitar și bazat 
pe dreptate socială, — așa cum este 
stipulat în Constituția Republicii 
Federale occidentale — potrivit cu
vintelor revistei „Blăter fur deut- 
sche und internaționale Politik", 
care apare la Koln, „s-a format un 
stat militarist, cu serviciu civil obli
gatoriu și cu legi privind starea ex
cepțională".

Nu este, de aceea, de mirare că 
în Germania occidentală ziua de 8 
mai nu este sărbătorită, în mod ofi
cial, ca Zi a eliberării.

Milionarii din industria de arma
ment și foștii conducători ai eco
nomiei de război, generali, diplo- 
mați și judecători fioroși ai lui 
Hitler — care domină în Germania 
occidentală economia și politica, 
deplîng faptul că Germania hitle- 
ristă a trebuit să plătească cu o 
înfrîngere războiul ei de cucerire. 
Ei se consideră succesorii lui Hitler 
și vor să continue politica impe
rialistă a acestuia, chiar dacă prin 
alte metode. Ei tind spre supre
mație în Europa occidentală și vor, 
cu ajutorul S.U.A., să obțină acces 
Ia armele nucleare. Ei amenință 
R.D.G., încurajează revanșismul și 
vor să schimbe statu quo-ul în 
Germania și Europa. Guvernul vest- 
german este unicul guvern din Eu
ropa care formulează revendicări în 
ce privește frontierele. în planurile 
sale, Berlinul occidental joacă ro
lul unui cap de pod pentru politica 
revanșardă, așa după cum o arată 
recenta ședință provocatoare a 
Bundestagului de la Bonn, care a 
avut loc în Berlinul occidental. Dar 

sință toate apartamentele planifica
te. Sîntem convinși că anul viitor 
vom putea asigura o eșalonare judi
cioasă, deoarece încă de acum au 
fost create condițiile pentru preda
rea ritmică a apartamentelor.

★
Cu prilejul anchetei întreprinse 

în luna decembrie 1964, Sfatul popu
lar al Capitalei a dat asigurări că 
s-au luat și se vor lua măsuri pen
tru eșalonarea mai rațională a pre
dării noilor locuințe. Se arăta că 
proiectanții au întocmit din timp 
toată documentația pentru 1965, că 
s-au eliberat amplasamentele, că — 
în sfîrșit — există posibilitatea a- 
provizionării șantierelor cu toate 
materialele necesare. Dar iată că 
au trecut patru luni din acest an șl 
situația în privința eșalonării dării 
în folosință a apartamentelor pla
nificate pe 1965 nu s-a schimbat cu 
mult. Din discuții a reieșit că mal 
mult de jumătate din totalul apar
tamentelor vor fi predate abia în ul
timul trimestru.

Am redat explicațiile unor tova
răși de pe șantiere și de la sfatul 
popular. La ce se reduc ele ? La 
afirmația că nu s-au creat din timp 
condiții pentru predarea ritmică a 
apartamentelor, iar acolo unde s-au 
creat — lucrările au fost întrerupte 
în perioada „asaltului*. Deși tova
rășii cărora ne-am adresat cunosc 
că le revine o răspundere mare 
pentru modul cum asigură îndepli
nirea planului de construcții de lo
cuințe, ei nu au făcut o analiză a- 
profundată a factorilor de întîrziere 
a lucrărilor. în plus, nu peste tot pe 
șantiere se stabilesc măsuri pre
cise și eficiente care să ducă la 
accelerarea ritmului lucrărilor. Pe 
multe șantiere utilajele nu sînt fo
losite din plin, brigăzile nu sînt bine 
aprovizionate cu toate materialele 
necesare, se pierde timp din cauza 
organizării necorespunzătoare a 
muncii. In schimb interlocutorii 
ne-au dat din nou asigurări că totul 
va merge bine... în anul viitor.

Sfatul popular al Capitalei, prin 
dublul său rol — de beneficiar și 
constructor — are răspunderea in
tegrală în asigurarea realizării în
tocmai a planului de construcții de 
locuințe pe acest an. Se impune 
urmărirea îndeaproape, pe baza 
graficelor, a felului cum sînt res
pectate termenele de predare a a- 
partamentelor pe fiecare șantier și 
luarea de măsuri eficace acolo 
unde se constată rămîneri în urmă, 
tendințe de prelungire a termenelor 
de predare. Desigur nu trebuie ad
misă accelerarea ritmului lucrărilor 
pe seama nerespectării condițiilor 
de calitate. Conducerea Direcției ge
nerale construcții-montaj este che
mată să acorde mai mult sprijin în
treprinderilor în organizarea lucră
rilor și a muncii pe șantiere, să asi
gure folosirea din plin a parcului 
existent de utilaje și repartizarea 
lui mai rațională între întreprinderi 
și șantiere, potrivit cerințelor aces
tora, creînd constructorilor condiții 
să lucreze ou o înaltă productivita
te a muncii. Totodată, este necesa
ră o mai bună aprovizionare cu 
materiale a șantierelor în vederea 
asigurării ritmicității lucrărilor.

Este de datoria Comitetului orășe
nesc de partid București și a comi
tetului de partid al Direcției genera
le construcții-montaj din Capitală să 
urmărească în permanență activita
tea pe șantierele de construcții, să 
îndrume organizațiile de partid să 
desfășoare o intensă și multilatera
lă muncă politică pentru a se rea
liza la timp toate locuințele planifi
cate pe acest an.

Berlinul occidental este un teritoriu 
aparte, care se află în mijlocul 
R.D.G. și unde guvernul vest- 
german nu are nici un fel de 
drepturi.

Din faptul că această politică re
vanșardă este legată de planurile 
înarmării atomice și de așa-numita 
„strategie a pozițiilor înaintate" re
zultă primejdii serioase pentru pa
cea în Europa. De aceea, statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, la consfătuirea lor din ianuarie 
de la Varșovia, au arătat că dacă 
statele membre ale N.A.T.O. vor păși 
mai departe pe calea transpunerii 
în viață a acestor planuri, ele vor 
fi nevoite să ia măsurile necesare 
pentru asigurarea securității lor.

Ca verigă a comunității socialiste, 
R.D.G. militează cu fermitate ca 
de pe teritoriul german să nu mai 
fie niciodată declanșat un război. 
Ea se situează de partea forțelor pă
cii din Germania occidentală care 
vor desăvîrși, și în Germania occi
dentală, opera de eliberare de sub 
militarism, neonazism și de sub pu
terea milionarilor din industria de 
armament.

R.D.G. își îndeplinește datoria in
ternațională în cadrul țărilor so
cialiste ; ea se pronunță cu consec
vență pentru asigurarea păcii și re
zolvarea pașnică a problemei ger
mane, luptă cu consecvență pentru 
înfăptuirea revoluției tehnice și spo
rirea productivității muncii în indus
trie și în agricultură și dezvoltă în 
continuare democrația socialistă.

Pentru populația R.D.G., ziua de 
8 mai este o sărbătoare. în această 
zi, salutul și recunoștința noastră 
se îndreaptă și spre Republica 
Populară Română, al cărei popor a 
adus o însemnată contribuție la ni
micirea fascismului. Prin prietenia 
de nezdruncinat dintre cele două 
state ale noastre, prin alianța noas
tră de luptă pentru pace, demo
crație și socialism, cinstim jertfele 
pe care le-a adus poporul român 
în lupta împotriva imperialismului 
și militarismului german.
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REPUBLICĂ DOMINICANĂ în Camera Comunelor

AU FOST DEBARCAȚI 20000 
MILITARI AMERICANI

Majoritatea laburistă
s-a redus la 3

Ministrul de externe al guvernului provizoriu:
Dacă intervenția S.U.A, nu ia sfîrșit imediat, 

ne vom retrage din O.S.A."

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române primită de președintele
R. S. Cehoslovace

Ședința festivă de la Berlin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., a rostit o amplă cuvîntare.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducători ai unor delegații : A. 
Kosîghin (U.R.S.S.), Frantisek Pene 
(R. S. Cehoslovacă), Jozef Cyran-t 
kiewicz (R. P. Polonă), Luigi Longo 
(P.C. Italian), — Jacques Duclos 
(P. C. Francez), Lu Din-i (R. P. Chi
neză), Mohammed Abu Nusseir 
(R.A.U.), Walid Taleb (Siria), Max 
Reimann (P. C. din Germania).

BERLIN 7 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 7 
mai a avut loc la Berlin ședința 
festivă consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării poporului 
german de sub fascism. In prezidiul 
ședinței au luat loc W. Ulbricht, W. 
Stoph, prof. J. Dieckmann, prof. E. 
Correns, conducătorii tuturor parti
delor din R. D. Germană.

Au participat delegații de partid 
și guvernamentale ale R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, R.P. 
Ungare, U.R.S.S., R. D. Vietnam, 
delegația guvernamentală a R.A.U., 
delegația C.C. al Frontului Națio
nal de eliberare din Vietnamul de 
sud, delegațiile partidelor frățești 
din Iran, Italia, Franța, Finlanda, 
Grecia, Germania occidentală, Nor
vegia, Spania, Turcia și alte țări. 
. A participat delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Române, 
condusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici.

Ședința a fost deschisă de prof. 
E. Correns, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național al 
Germaniei democrate.

W. Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin-

LONDRA 7 (Agerpres). — Alege
rile parțiale desfășurate joi în dis
trictul Hall Green (Birmingham) 
pentru completarea unui loc vacant 
în Camera Comunelor au fost cîș- 
tigate de candidatul conservator R. 
Eyre. Prin această victorie, opoziția 
conservatoare și-a sporit numărul 
locurilor în Camera Comunelor, re- 
ducînd majoritatea de patru voturi, 
deținută de laburiști, la numai trei 
voturi.

Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace. A fost de față O. 
Simunek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al guvernului.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

PRAGA — Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite : Vineri, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Române, condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, a fost primită de Antonin

S.U.A. — continuă mesajul — vio
lează acordul de încetare a focului, 
încheiat miercuri, prin înaintări con
tinue provocatoare, pentru a încerca 
să invadeze o mare parte a țării. 
Ministrul de externe a arătat că 
guvernul Caamano este singurul gu
vern constituțional al Republicii Do
minicane al cărui mandat expiră la 
20 decembrie 1966, data expirării 
mandatului fostului președinte Juan 
Bosch, și a declarat că dacă inter
venția Statelor Unite în Republica 
Dominicană nu va lua sfîrșit imediat, 
guvernul său se va retrage din O.S.A.

Ministrul afacerilor externe al gu
vernului provizoriu dominican a a- 
dresat, de asemenea, un mesaj preșe
dintelui Franței, de Gaulle, în care 
cere ca „prestigiul acestei țări să fie

SANTO DOMINGO 7 
— Un nou incident între 
mericane și forțele 
liste s-a petrecut joi în capitala Re
publicii Dominicane cînd trei mili
tari americani au fost uciși, doi ră
niți și alți doi au fost luați prizo
nieri, după ce două automobile în 
care se aflau au pătruns în zona o- 
cupată de „constituționaliști". Mai 
tîrziu, cei doi prizonieri au fost pre- 
dați autorităților nord-americane.

Potrivit informațiilor transmise de 
surse oficiale nord-americane, nu
mărul militarilor S.U.A. implicați în 
imixtiunea în Republica Dominicană 
depășește cifra de 30 000, dintre care 
peste 20 000 au fost debarcați pe te
ritoriul dominican, restul aflîndu-se 
pe bordul navelor militare ce patru
lează în apele teritoriale ale acestei folosit în favoarea Republicii Domi- 
țări.

Ministrul afacerilor externe al 
guvernului provizoriu dominican a 
adresat un mesaj miniștrilor aface
rilor externe ai unor țări latino-ame- 
ricane și Canadei, în care atrage a- 
tenția asupra „atitudinii primejdioa
se a Statelor Unite, care s-au adă
postit în spatele Organizației State
lor ■ Americane pentru a-și spori în
tăririle militare in insulă". Forțele

(Agerpres). 
trupele a- 

constituționa-

nicane, care trebuie să facă față re
centei hotărîri a reuniunii consul
tative a O.S.A. de a internaționaliza 
o forță de peste 20 000 de oameni, 
care a debarcat nu numai în capi
tală ci și în alte regiuni ale țării. Este 
evident, se arată în mesaj, că sco
purile Statelor Unite prin această 
acțiune unilaterală de debarcare ma
sivă de trupe urmăresc un obiectiv 
politic nemărturisit“.

♦■

io '4

Mllitarl americani luați prizonieri de insurgenți. In dreapta : colonelul 
Caamano, președintele provizoriu al Republicii Dominicane

Presa internațională
despre implicațiile

in Republica Dominicană
Deplîngînd faptul că S.U.A. au moti

vat intervenția lor în Republica Domini
cană prin „pericolul" unei influențe co
muniste în insulă, ziarul „NEW YORK 
TIMES" scrie într-un editorial că Sfafele 
Unife „lasă impresia că se îndreaptă spre 
o poziție de neinvidiaf, fariseică — aceea 
de jandarm internațional". Editorialisful 
scrie, de asemenea : „Republica Domini
cană este o țară slabă. Dar problemele 
sale nu sînt dintre acelea care pot fi re
zolvate prin mijloace militare... Ieri a fost 
semnaf un acord de armistițiu, dar el nu 
va avea nici o valoare dacă, rămînînd pe 
loc, americanii vor încerca să silească 
Republica Dominicană să instaureze nu
mai genul de guvern pe care-l aprobă 
Sfafele Unife”.

Ziarul „LE POPULAIRE", organ al Par
tidului socialist din Franța, scrie : „Înceta
rea focului obținută de colonelul Caama
no și partizanii săi îi asigură legitimita
tea recunoașterii ca fapt". „L'AURORE" 
(Paris), de tendință conservatoare, scrie : 
„Astăzi se vădește destul de limpede că 
poziția adoptată de președintele Johnson 
comportă elemente de precaritate sigură".

★
WASHINGTON. — John Hightower, co

respondentul agenfiei ASSOCIATED 
PRESS, afirmă că «s-a înregistrat o nouă 
înrăutățire a relațiilor între administrația 
Johnson și guvernul de Gaulle, o dată cu 
dezvăluirea, la Paris, a opozifiei lui de 
Gaulle lajă de acțiunea S.U.A. în Repu
blica Dominicană și a posibilității recu
noașterii de către el a regimului consti
tuit de forțele rebele, în frunte cu colo
nelul Caamano».

Hightower relatează că membrii ad
ministrației Johnson au hotărît să păstre
ze pentru moment tăcerea față de noua 
critică formulată de generalul de Gaulle 
la adresa politicii americane și «nu in
tenționează să se lase provocat' Și să 
facă declarații publice».

★
WASHINGTON. Agenfia FRANCE 

PRESSE relatează că «cercurile competen
te americane regretă laptul că Franfa nu 
a acordat aliatului său atlantic sprijinul 
moral pe care acesta ar fi dorit să-l pri
mească, într-un moment în care Statele 
Unite erau chemate să ia o hofărîre difi
cilă și nepopulară». Deși Departamentul 
de Stat nu a comentat pozifia adoptată de 
Franfa, care a dezaprobat intervenția ar
mată americană la Santo Domingo, în 
cercurile sus-citate, afirmă France Presse, 
«se recunoaște că poziția Franfei reflectă 
părerea a numeroase țări din continentul 
american și că Franfa se află astăzi într-o 
pozifie foarte avantajoasă în ochii aces
tor fări».

Referindu-se la „criza dominica
nă", agenția France Presse trans
mite : „Preocuparea principală a 
Organizației Statelor Americane 
este de a realiza forța interameri- 
cană pe.care a decis s-o trimită la 
Santo Domingo, rupînd astfel pen
tru prima dată cu principiul nein
tervenției. Prima chestiune este a- 
ceea a efectivelor acestei forte. 
Actualmente, numai Venezuela și, 
Paraguay au promis să furnizeze 
un contingent. Argentina și Brazi
lia sînt foarte rezervate încă. Me
xicul, Ecuadorul și Uruguayul, care 
au votat (în Consiliul O.S.A.) îm
potriva rezoluției instituind forța 
interamericană, nu vor trimite 
trupe".

La aniversarea eliberării Cehoslovaciei
Lupte intre trupele 
irakiene

7 
de

și kurzi
(Agerpres). - 

radio Bagdad, agen- 
că

Ci-BAGDAD 
tind postul 
ția Associated Press relatează 
trupele guvernamentale irakiene au 
reluat luptele împotriva kurzilor din 
nordul țării. Potrivit unor relatări 
ale oficiului kurzilor din Beirut, în 
munții din nordul țării au avut loc 
lupte soldate cu pierderi de ambele 
părți.

Farsa electorală 
de la Salisbury

SALISBURY 7 (Agerpres). — 
Farsa electorală numită „alegeri. le
gislative" de către guvernul Rhode- 
siei de sud, condus de Ian Smith, a 
început la Salisbury și în celelalte 
orașe ale țării în primele ore ale di
mineții de 7 mai. Din prima oră a 
deschiderii operațiilor de votare, la 
Salisbury a fost decretată starea de 
urgență.

Partidele africane, aflate în frun
tea mișcării pentru dobîndirea unei 
adevărate independențe în condi
țiile instaurării la putere a unui gu
vern al majorității africane, nu par
ticipă la alegeri, fiind interzise de 
autoritățile rasiste. Ele au adresat 
poporului sud-rhodesian chemarea 
de a boicota alegerile, întrucît a-' 
cestea reprezintă o nouă manevră la 
care recurge guvernul rasist pentru 
a asigura menținerea la putere a 
minorității albe.

PRAGA 7 — Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite : Vineri 
după-amiază, la cimitirul Olsany 
din Praga, unde sînt înmormîntați 
militari sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, și 
la mormîntul Eroului necunoscut de 
pe Vitkov au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, guvernului și C.C. al 
Frontului Național, a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale R. P. 
Bulgaria, R. D. Germane, R.S.F. Iu
goslavia, R. P. Polone, R. P. Româ
ne, R. P. Ungare, U.R.S.S., a dele
gațiilor partidelor comuniste din 
Austria, Franța, Germania și Ita
lia, invitate la festivitățile prileju
ite de cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei.

In seara aceleiași zile, delegațiile 
străine au fost primite de Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia în 
Hradul din Praga. După aceea, în 
sala „Vladislav", delegațiile au asis
tat la concertul Filarmonicii cehe, 
care a interpretat ciclul „Patria mea" 
de Smetana.

La Bratislava a avut loc o ședință 
festivă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist. Michal Chudik, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Con
siliului Național Slovac, a rostit o 
cuvîntare. Participanții au asistat 
apoi la dezvelirea monumentului ri
dicat în memoria comuniștilor slo
vaci ilegaliști și a luptătorilor îm
potriva fascismului care și-au pier
dut viața la 19 și 20 februarie 1945

în apropiere de Melk și în lagărul 
de la Mauthausen.

In aceeași zi, la cimitirul Slavin, 
din Bratislava, unde sînt înmormîn- 
tați militari sovietici căzuți în lup
tele pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
a avut loc ceremonia depunerii de 
coroane de către reprezentanți ai 
C.C. al P.C. din Slovacia și Consi
liului Național Slovac.

i

Intilnirea reprezentanților

★
BERLIN 7 Corespondentul Ager

pres, Șt. Deju, transmite : In cursul 
zilei de 7 mai, conducători de pa. 
și de stat ai R. D. Germane, repre
zentanți ai organizațiilor, institu
țiilor și întreprinderilor berlineze 
au depus coroane de flori la cimi
tirele Friedrichsfelde și Treptow din 
Berlin, unde se află înmormîntați 
eroi ai clasei muncitoare germane 
și ostași sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea Berlinului. De a- 
semenea, au depus coroane de flori 
delegațiile de partid și guverna
mentale aflate la Berlin, printre 
care delegația R. P. Române, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici.

partidelor comuniste
din țările

COPENHAGA

nordice

(Agerpres). — La 
loc o întîlnire a

NOI ATACURI AERIENE

7
Copenhaga a avut 
reprezenta.nților partidelor comu
niste din Danemarca, Norvegia, Fin
landa și Suedia. Reprezentanți ai 
Partidului Socialist Unit din Islanda 
au luat parte în calitate de obser
vatori.

In comunicatul publicat în ziarul 
„Land og Folk" se arată că partici
panții la întîlnire au exprimat do
rința partidelor lor de a colabora 
strîns in interesul păcii, progresului 
și democrației, au chemat la unirea 
tuturor forțelor în sprijinirea luptei 
poporului vietnamez, au subliniat că 
militarismul vest-german reprezintă 
cea mai gravă primejdie pentru pa
cea în Europa și s-au pronunțat 
pentru crearea unei zohe denuclea- 
rizate neutre și a unei zone dezar
mate în nordul Europei.

ASUPRA R. D. VIETNAM

ADUNARE FESTIVA LA SOFIA
SOFIA 7 (Agerpres). — In seara 

zilei de 7 mai a avut loc la Sofia 
adunarea festivă consacrată împli
nirii a 20 de ani de la victoria a- 
supra Germaniei fasciste. Au luat 
parte T. Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat, șefi și 
colaboratori ai unor reprezentanțe 
diplomatice, acreditați la Sofia. Adu
narea a fost deschisă de Ivan Mihai
lov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. A luat apoi cuvîntul 
general-colonel Ivan Vracev, prim- 
locțiitor al 
populare.

de la infringerea

NEW YORK 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
la înfrîngerea Germaniei fasciste, 
Lyndon Johnson, președintele S.U.A. 
a rostit la 7 mai la posturile de 
radio și televiziune o cuvîntare în 
care a făcut o trecere în revistă a 
evenimentelor din 
decenii.

ultimele două

ministrului apărării

★
Cu același prilej 

țări radig-difuzate 
primul ministru al Marii Britanii, și 
Ludwig Erhard, cancelarul R. F. 
Germane.

au; rostit cuvîn- 
Harold Wilson,

HANOI 7 (Agerpres). — In ziua de 
7 mai, numeroase avioane de luptă 
cu reacție americane și sud-vietna- 
meze au bombardat și mitraliat de 
cîteva ori regiuni populate, situate 
de-a lungul căilor de comunicație 
din partea 
Thanh Hoa (R. D. Vietnam). Șeful 
misiunii de 
mandament
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un mesaj în care protestează 
împotriva acestor atacuri, cerînd ca 
Statele Unite și Vietnamul de sud 
să pună capăt acestor acțiuni agre
sive asupra R. D. Vietnam și să res-

pecte acordurile de la Geneva 
1954.

din

de nord a provinciei

legătură a înaltului co
al Armatei Populare

★
SAIGON 7 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că alte trei 
batalioane de pușcași marini și teh
nicieni americani, de aproximativ 
6 000 de persoane, au început să de
barce vineri dimineața, la 80 km sud 
de baza aeriană Da Nang, din regiu
nea centrală a Vietnamului de sud. 
Noile trupe fac parte din cea d'e-a 
treia divizie de marină, dislocată pe 
Insula Okinawa. Odată cu debarca
rea lor, transmite agenția Associa
ted Press, efectivul pușcașilor marini 
americani în Vietnamul de sud se 
ridică la aproximativ 13 000.

unui comitet al O.N.U.
9

(Agerpres). — Pre- 
special al

NEW YORK 7 
ședințele Comitetului 
O.N.U. însărcinat cu cercetarea po
liticii de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane, Achkar 
Marof (Guineea), a propus comite
tului să sesizeze Consiliul de Securi
tate asupra situației serioase care 
s-a creat în R.Ș.A., ca urmare a po
liticii guvernului Verwoerd. Marof a 
subliniat că, în ciuda hotărîrilor 
O.N.U., unele cercuri occidentale 
continuă să acorde rasiștilor sud- 
africani ajutor militar, economic și 
financiar.
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CORESPONDENȚE DIN STRĂINĂTATE

Dialog greco-cipriot
„Tratative grele și hotărîtoare", 

„Cotitura în problema cipriotă", 
„Conferința N.A.T.O. în centrul 
atenției". Acestea sînt cîteva din 
titlurile sub care ziarele atenie
ne comentează actuala vizită a 
președintelui Makarios în capita
la greacă. Cu toate că ambele 
părți păstrează un secret absolut 
asupra conținutului tratativelor, 
s-a aflat totuși că șeful statului 
cipriot insistă asupra hotărîrii 
sale de a. bara calea oricărei evo
luții, care ar putea duce la încăl
carea dreptului poporului cipriot 
de a-și hotărî singur soarta, sau 
ar știrbi suveranitatea țării. In 
acest sens- este semnificativă de
clarația făcută presei de Maka
rios înainte de a pleca spre Ate
na : „Am. aflat că din diferite 
părți se depun eforturi pentru a 
se găsi, sau mai bine zis pentru 
a se impune, o soluție contra vo
inței poporului cipriot și princi
piilor fundamentale ale Cartei 
O.N.U."

Tot mai numeroase sînt știrile 
care vorbesc despre existența u- 
nui plan anglo-american predat 
de pe acum Greciei și Turciei, 
după cit se spune. Ziarul „Kathi- 
merini" relevă că acest plan pre
vede o soluție de amînare a auto
determinării Ciprului pe o peri
oadă de 5—10 ani. In baza pla
nului, atît Atena cit și Nicosia 
ar trebui să recunoască validita
tea acordurilor de la Londra și 
Zurich, iar Turcia și ciprioții 
turci să accepte modificarea a- 
cestor acorduri pe baza cunoscu
telor propuneri ale lui Makarios. 
Planul prevede, de asemenea, 
restabilirea calmului în insulă.

desființarea fortificațiilor și ce
darea către N.A.T.O. a unei baze 
militare britanice. Observatorii 
politici din capitala Ciprului ca
lifică planul ca o încercare an- 
glo-americană de a scoate întrea
ga problemă a Ciprului din ca
drul O.N.U. și a o deplasa spre 
N.A.T.O.

Primul pas spre transpunerea 
acestui plan în practică se va 
face la apropiata conferință mi
nisterială a N.A.T.O. de la Lon
dra. Ministrul apărării Greciei, 
Garufalias, va avea în timpul 
conferinței o serie de convorbiri, 
deja stabilite, cu miniștrii Tur
ciei, Angliei și Statelor Unite, 
care sînt calificate de presa grea
că drept o etapă preliminară tra
tativelor bilaterale greco-turce. 
Tocmai datorită acestei conferin
țe, președintele Makarios și-a 
grăbit cu 10 zile vizita la Atena. 
Privit, prin această prismă, ac
tualul dialog greco-cipriot la ni
vel înalt are o importanță hotă- 
rîtoare pentru evoluția viitoare 
a problemei Ciprului. Potrivit u- 
nor surse competente, negocierile 
Papandreu-Makarios au, printre 
altele, scopul de a stabili modul 
de contact între Grecia și Cipru 
pe timpul desfășurării lucrărilor 
conferinței N.A.T.O. Nu se știe 
încă în ce măsură președintele 
Makarios acceptă dialogul intre 
Atena și Ankara. Potrivit presei 
din Nicosia, guvernul cipriot nu 
mai exclude aceste tratative, așa 
cum făcea in trecut, dar cere ca 
ele șă fie organizate sub auspi
ciile O.N.U. și sub egida media
torului Galo Piaza, cu participa
rea reprezentanților insulei. Ară-

tind că guvernul grec dorește să 
obțină consimțământul lui Maka
rios pentru începerea dialogului 
greco-turc, ziarul „Avghi" scrie : 
„Guvernul cipriot este de părere 
că un asemenea dialog trebuie să 
se refere numai la unele proble
me care să intereseze exclusiv 
relațiile dintre Grecia și Turcia 
și că nu pot fi abordate proble
mele de competența exclusivă a 
guvernului cipriot".

Ziarele ateniene relevă exis
tența unor probleme în care po
zițiile lui Papandreu și Makarios 
vin în contradicție. Printre aces-

tea se numără propunerea șefu
lui statului cipriot de organizare 
a alegerilor prezidențiale în insu
lă (mandatul său expira în au
gust), insistența guvernului ci
priot privind achiziționarea de 
rachete antiaeriene necesare apă
rării țării etc. De asemenea, par
tea cipriotă insistă asupra res
pingerii presiunilor N.A.T.O. și a 
șantajelor care au drept scop a- 
jungerea la soluții false de regle
mentare a conflictului.

Const. ALEXANDROAIE
Atena

REUȘITA CONFERINȚEI YEMENITE
Observatorii pesimiști nu prevesteau 

ur> sfîrșit pozitiv pentru conferința re
prezentanților triburilor din Yemen, 
care s-a desfășurat zilele acestea la 
Khamer. Răsturnind aceste pronos
ticuri, participanții, în ciuda deosebiri
lor de păreri, au găsit totuși un lim
baj comun. După cum anunță postul 
de radio Sanaa, rezoluțiile adoptate 
la sfîrșitul conferinței se pronunță în 
sprijinul actualului guvern, condus de 
Mahomed Noaman, cerîndu-i se depu
nă în continuare eforturi pentru înfăp
tuirea programului său și restabilirea 
păcii în țară. In acest scop s-a hotărît 
crearea a două organisme — mem
brii unuia dintre ele avînd menirea 
să viziteze țările arabe pentru a le 
solicita sprijin la stabilirea păcii în 
Yemen, celălalt avînd misiunea de a 
lua contact cu triburile care nu au răs
puns încă la apelul guvernului, che- 
mîndu-le să înceteze luptele fratrici
de. In celelalte rezoluții, participanții 
la conferință se pronunță pentru întă
rirea economiei naționale și a forțelor

de securitate, pentru o politică de 
prietenie cu țările arabe vecine.

La conferinjă au fost reprezentate 
majoritatea triburilor (peste 30), pre
cum și celelalte pături ale populației. 
Neîncrezători, unii șefi de triburi care 
luptaseră împotriva republicii au venit 
înconjurați de o gardă numeroasă. In 
rîndurile celor prezenfi la conferință 
a produs o vie impresie cea de-a 
doua zi a lucrărilor. In timp ce vorbea 
Mahomed Noaman, primul ministru 
yemenit, au sosit reprezentanții triburi
lor Bani Aii, Arhab, Ozar Hasbur și 
Sahmat, înconjurați de cîfeva sute de 
soldați. Toți aceștia luptaseră împo
triva republicii, alături de imam. Avînd 
insă în vedere hotărîrea acestor tri
buri de a înceta lupta împotriva re
gimului republican, adunarea i-a pri
mit cu însuflefire.

Localitatea Khamer, situată la 80 
km nord-esf de Sanaa, nu are nici un 
hotel, astfel că majoritatea celor pre- 
zenfi au dormit afară și în corturi. Șe
dințele comisiilor s-au ținui în mos- 
cheia din localitate la lumina lămpilor

cu petrol — orașul nu are lumină 
electrică — iar ședințele plenare s-au 
desfășurat în aer liber, la poalele unui 
deal de la marginea orașului. Cînd 
se întuneca, dezbaterile continuau la 
lumina focurilor.

O serie de ziare arabe scof în re
lief meritele primului ministru yeme
nit Noaman, care a izbutit să unească 
pe o platformă comună diferite 
tendinfe existente în fără. In decem
brie anul trecut, Noaman s-a aflat prin
tre personalitățile politice yemenite 
care și-au prezentat demisia din func
țiile publice pe care le defineau. Unii 
din aceștia au părăsit Yemenul, tre- 
cînd în tabăra imamului. Noaman a 
preferat să rămînă în țară, întreprin- 
zînd turnee prin diferite regiuni și 
chemînd la concilierea națională. Nu
mit prim-ministru cu cîfeva săptămîni 

■în urmă, el și-a propus convocarea 
unei conferinfe a tuturor triburilor ye
menite, în vederea găsirii soluțiilor 
pentru încetarea războiului fratricid, 
împreună cu ceilalți membri ai gu
vernului prezenfi la conferință, el a 
izbutit să creeze atmosfera care a dus 
la succesul întrunirii de la Khamer.

Comentatorii se întreabă acum dacă 
apelurile lansate de reprezentanții tri
burilor vor găsi ecou favorabil în 
cercurile conducătoare din Arabia 
Saudită și printre triburile care îl mai 
sprijină pe imam. In legătură cu a- 
ceasta se amintește declarația regelui 
saudit Feisal că el ar fi gaia să accepte 
orice soluție, cu condiția ca ea să re
prezinte voinfa poporului yemenit. In 
prezent există o asemenea solufie. Ea 
va putea prinde viafă dacă poporul 
yemenit va fi lăsat să-și rezolve pro
blemele în condifii de pace, dacă tri
burile rebele nu vor fi incitate de 
cercurile imperialiste să se dedea la 
noi provocări.

Nicoltie PLOPEANU
Cairo

La Neapole, demonstrație muncito
reasca împotriva concedierilor din
- ■ - - - - - . 
viața să salvăm fabrica ; axi — 
cediați ca dușmani ai labrlcll” — 

scrie pe o pancartă

întreprinderi : „In 1943 ne rls

SCURTE ȘTIRI
SALISBURY. S-a anunțat oficial 

că guvernul indian a hotărît să-și 
retragă imediat misiunea diploma
tică din Rhodesia de sud, în semn 
de dezaprobare față de politica gu
vernului Smith și de solidaritate 
cu lupta poporului sud-rhodesian 
pentru drepturile sale.

MOSCOVA. La invitația Prezi
diului Sovietului 
U.R.S.S., la 7 mai a i 
cova, într-o vizită 
Gheorghi Traikov, 
Prezidiului Adunării 
R. P. Bulgaria, și alte 
ficiale.

VIENA. în cadrul
Viena cu prilejul festivității rN 
care i s-a conferit premiul G n, 
fried von Herder, acad. TU- 
Arghezi a participat la manifest.? 
rile organizate de membrii coloniei 
române și a făcut o vizită la se
diul Asociației de prietenie Aus
tria-Romania. De asemenea, el a 
făcut o vizită la seminarul de 
limba română al LJniversitățij vie- 
neze, cu care prilej studenții au 
recitat din poeziile sale. Radioul 
austriac a transmis un interviu al 
maestrului Arghezi.

, ........ ;l t. ; ' , ' :
BELGRAD. Ambasadorul Repu

blicii Populare Române la Belgrad, 
Aurel Mălnășan, a predat Acade
miei Sîrbe de Științe și .Arte, din 
partea Academiei Republicii Popu
lare Române, o colecție' de 200 de 
cărți din diferite domenii ale 
științei.

Suprem al 
sosit la Mos- 
de prietenie, 
președintele 

a 
o-

Populare 
persoane

vizitei la

MOSCOVA. La 7 mai, în 
U.R.S.S. a fost lansat un nou satelit 
artificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-66".
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