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HOTÂRÎREA
CC. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P. Române 
privind unele măsuri de îmbunătățire a regimului 
de valorificare a produselor vegetale și animale
ln cei trei ani care au trecut de la încheierea 

cu succes a cooperativizării, în agricultura 
noastră socialistă s-au obținut însemnate pro
grese. Ca urmare a măsurilor luate de partid 
și guvern, a sporit numărul de tractoare și 
mașini agricole și s-au asigurat cantități din 
ce în ce mai mari de îngrășăminte. S-au dez
voltat producția de cereale, cultura plantelor 
tehnice, pomicultura și viticultura, a sporit și 
s-a îmbunătățit efectivul de animale și a cres
cut producția de lapte, came, ouă, lină, asi- 
gurîndu-se în condiții tot mai bune aprovizio
narea populației, materiile prime agricole ne
cesare industriei și disponibilități pentru 
export.

Cooperativele agricole de producție au valo
rificat către stat pe calea contractărilor și 
achizițiilor, în condiții avantajoase, cantități 
tot mal mari de grîu, porumb, floarea-soarehd, 
sfeclă de zahăr, animale, produse animale, con
tribuind la asigurarea fondului central de pro
duse agricole și sporindu-și veniturile bănești.

Cerințele mereu crescînde ale dezvoltării 
economiei naționale și ale ridicării continue 
pe această bază a nivelului de viață al popu
lației cer asigurarea an de an a unor cantități’ 
sporite de produse agricole vegetale și animale.

Pentru aceasta, în aplicarea consecventă a 
politicii partidului și guvernului de dezvoltare 
intensivă și multilaterală a agriculturii este ne
cesar un complex de măsuri menite să asigure 
înzestrarea în continuare a agriculturii cu noi 
mijloace mecanizate, sporirea considerabilă a 
cantităților de îngrășăminte chimice, lucrări de 
hidroameliorații, extinderea suprafețelor irigate 
și altele, măsuri ce vor fi supuse dezbaterilor 
Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Român.

Toate acestea vor contribui la sporirea ■ pro
ducției agricole, la consolidarea economică și 
organizatorică a cooperativelor agricole de 
producție, asigurîndu-se în continuare ridica
rea nivelului de trai material și cultural al ță
rănimii.

Totodată, ținînd seama de necesitatea creș
terii cointeresării materiale a producătorilor 
agricoiiTși în vederea dezvoltării proprietății 
obștești ca sursă principală a veniturilor co
operativelor și a bunei stări a membrilor aces
tora, Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Român și Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Române au hotărit adoptarea 
unor măsuri de îmbunătățire a regimului de 
valorificare a produselor agricole, majorarea 
prețurilor de cumpărare la unele produse agri
cole, îmbunătățirea circulației produselor agri
cole, acordarea de sprijin din partea statului 
pentru îmbunătățirea activității financiare a 
cooperativelor agricole de producție.

în acest scop, Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Român și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Române

HOTĂRĂSC:

I. Cu privire la regimul 
de valorificare 

a produselor agricole
1. — în scopul întăririi rolului economic și 

stimulativ al contractelor, unitățile economice 
de stat cu sarcini de cumpărare vor încheia 
în continuare contracte de cumpărare a pro
duselor agricole cu cooperativele agricole de 
producție pentru producția-marfă agricolă a 
acestora, pe baze comerciale, cu respectarea 
riguroasă a principiului bunei învoieli.

Contractele devin valabile după aprobarea lor 
de către adunările generale ale cooperativelor 
agricole de producție.

Cooperativele de consum pot încheia con
tracte cu cooperativele agricole de producție în 
aceleași condiții ca și unitățile de stat, conform 
cu dispozițiile legilor în vigoare.

fcK Valo rîficarea cerealelor
2. Cooperativele agricole de producție pot 

vinde unităților de stat grîu, secară și porumb 
din producția-marfă de care dispun. Aceste vin- 
vări se pot efectua în tot cursul anului; pentru 
vîrzările făcute pe bază de contracte încheiate 
înainte de recoltare, cooperativele au dreptul la 
avansuri în bani.

De asemenea, membrii cooperativelor agri
cole de producție pot vinde disponibilul de grîu, 
secară și porumb din cantitățile primite pentru 
zile muncă prin intermediul cooperativelor de 
producție respective. în acest scop cooperati
vele agricole de producție, ca mandatare ale 
membrilor, vor încheia contracte cu unitățile 
economice de stat.

entru operațiunile de valorificare efectuate 
îi contul membrilor lor, cooperativele agricole 
de producție vor primi din partea unității eco
nomice de stat cu care contractează un comi
sion, precum și sporurile legale.

Pentru vînzările încheiate în tot cursul anului 
de către cooperativele agricole de producție și* 
de membrii lor prin aceste cooperative se va 
plăti același preț — prețul de contractare.

3. — Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorii individuali pot vinde în 
continuare către unitățile cooperației de con
sum pe calea achizițiilor și direct pe piață 
grîu, secară și porumb din disponibilul propriu, 
cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Comerțul de cereale fiind monopol de stat,

cumpărarea acestor produse în scopul revînză- 
rii se poate efectua numai de organizațiile 
economice de stat și ale cooperației de consum 
prevăzute de legile în vigoare.

b. Valorificarea fructelor 
și legumelor

4. — Se va îmbunătăți sistemul de contrac
tare la legume și se va extinde sistemul de 
contractare la fructe cu cooperativele agricole 
de producție, membrii acestora, precum și cu 
producătorii individuali din zonele pomicole.

Pentru contractele încheiate înainte de re
coltare, producătorii agricoli vor avea dreptul 
la avansuri în bani.

5. — Restaurantele, cantinele și alțl consu
matori coIdCtivi pot cumpăra legume și fructe 
direct, pe calea contractelor, de la cooperati
vele agricole de producție și pe calea achizi
țiilor de la membrii acestora și producătorii 
individuali.

6. — Cooperativele agricole de producție, 
membrii acestora și producătorii individuali pot 
să-și valorifice disponibilul propriu de legume 
și fructe pe piață, cu respectarea dispozițiilor 
legale în vigoare.

c. Valorificarea animalelor 
și produselor animale

7. — Regimul actual de vînzare liberă a ani
malelor și produselor animale rămîne în vi
goare. Ca urmare, cooperativele agricole de 
producție, în afară de animale și produse ani
male contractate cu statul, pot valorifica în 
continuare direct pe piață purcei, păsări, ouă, 
lapte, produse lactate și alte produse animale.

De asemenea, membrii cooperativelor agri
cole de producție și producătorii individuali 
pot să vîndă direct pe piață porci, păsări, ouă, 
lapte, produse lactate și alte produse animale.

8. — Cooperativele agricole de producție pot 
vinde bovine pentru producție, prăsilă și muncă 
altor cooperative.

Membrii cooperativelor agricole de producție 
și producătorii individuali pot vinde bovine 
pentru producție, prăsilă și muncă cooperati
velor agricole de producție, precum și altor 
producători agricoli.

II. Cu privire la majorarea 
prețurilor de cumpărare la unele 
produse agricole și a prețurilor 

de desfacere cu amănuntul 
ia unele bunuri de consum
9. — Pentru a crea condițiile de rentabilitate 

necesare creșterii producției de lapte în ve
derea satisfacerii necesităților mereu sporite 
ale populației, se hotărăște majorarea prețului 
de cumpărare de la producători la laptele de 
vacă și de oaie, începînd cu data de 17 mai 
1965, după cum urmează:

— laptele» de vacă, de la 1,34 la 1,75 lei/1, 
adică o creștere de 31 la sută,

— laptele de oaie, de la 2,43 Ia 3 lel/1, adică 
o creștere de 23 la sută.

Cooperativele agricole de producție, membrii 
acestora și producătorii individuali vor realiza, 
ca urmase a majorărilor de mai sus, la livrările 
către fondul central de stat pe anul 1965, ve
nituri în plus de cca. 280 milioane lei.

Suma necesară pentru aplicarea acestor 
măsuri se va acoperi în parte de către stat și 
în parte prin majorarea prețurilor de desfacere 
cu amănuntul, cu începere de Ia 17 mai 1965, 
la unt, smîntînă, brînzeturi, păstrîndu-se ne
modificate prețurile la lapte în bidon, lapte 
praf, principalele sortimente de iaurt și alte 
produse. La laptele îmbuteliat, prețul va fi mo
dificat de la 2 lei la 2,10 lei per litru, pentru 
acoperirea cheltuielilor de îmbuteliere.

10. — Se vor majora prețurile de contractare 
cu producătorii pentru cartofii de toamnă înce
pînd cu recolta anului 1965, după cum urmează:

— cartofii de toamnă din soiuri superioare, 
de la 0,65 la 0,75 lei/kg

— cartofii de toamnă din soiuri comune și 
în amestec de soiuri, de la 0,45 la 0,60 lei/kg.

Cooperativele agricole de producție, membrii 
acestora și producătorii individuali vor realiza, 
ca urmare a majorărilor arătate, la cantitățile 
prevăzute a fi cumpărate pentru fondul central 
din recolta anului 1965, venituri în plus de circa 
67 milioane lei.

Cooperativelor agricole din zonele de produc
ție favorabile culturii cartofilor care contrac
tează cu unitățile comerțului socialist o mare 
parte din producția de cartofi obținută li se va 
vinde porumb la preț de stat.

în vederea sporirii producției de cartofi la 
hectar, se vor repartiza producătorilor cantități 
mai mari de îngrășăminte chimice.

Majorarea prețurilor de cumpărare la produ
cători pentru cartofii de toamnă se ?a acoperi 
prin reducerea acumulărilor la organizațiile co
merciale.

11. — Se va acorda producătorilor un spor de 
preț de 1,50 lei/kg viu peste prețul actual de 
9,50 lei/kg viu pentru porcii grași ce depășesc 
130 kg viu.

Producătorii vor primi în plus, ca urmare a 
acestui spor, la livrările prevăzute pentru anul 
1965, suma de 30 milioane lei; acest spor se va 
acoperi din fondurile bugetare ale statului.

12. — Se va majora prețul de contractare cu

producătorii de țuică, cu începere de la data de 
17 mai 1965, de la 7 lei/1 țuică de 30 grade la 10 
lei/1, adică o creștere de 43 la sută.

De asemenea, se vor majora prețurile de 
cumpărare la celelalte rachiuri naturale, pre
cum și la cele livrate de deținătorii de cazane.

în același timp se va îmbunătăți regimul de 
cumpărare, acordîndu-se producătorilor și alte 
avantaje.

Ca urmare a majorării prețurilor de cumpă
rare producătorii vor realiza în plus, la canti
tățile prevăzute a fl cumpărate pentru fondul 
central în anul 1965, 126 milioane lei.

Creșterea prețurilor de cumpărare se va 
acoperi în parte de către buget și în parte prin 
majorarea prețurilor de vînzare cu amănuntul 
la spirtul sanitar, de la 8 lei/1 Ia 14 lei/1 și la 
spirtul rafinat de 80 de grade, de la 50 lei Ia 
56 lei/1.

13. — Se va majora prețul mediu de contrac
tare cu producătorii de struguri hibrizi din re
colta anului 1965 de la 0,80 lei/kg la 1,15 Iel/kg 
la concentrația de zahăr corespunzătoare tăriei 
alcoolice de 9,5 grade.

Prin această majorare producătorii vor pri
mi în plus suma de 42 milioane lei.

Această sumă se va acoperi prin majorarea 
cu 0,50 lei per litru a prețului cu amănuntul 
la unele sortimente de vinuri cu tărie alcoolică 
de 8 și 9 grade.

III. Cu privire la circulația 
produselor agricole

14. — Cooperativele agricole de producție vor 
putea folosi fără nici o restricție, în toate zo
nele țării, mijloacele de transport pe care ie 
dețin pentru nevoile lor de producție, precum 
șl pentru valorificarea produselet-proprii.

15. — Comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor asigura condițiile corespunzătoare 
desfacerii surplusului de produse agricole în 
piețe, oboare etc. de către cooperativele agri
cole de producție, membrii acestora și produ
cătorii individuali.

IV. Alte măsuri privind 
valorificarea produselor agricole

16. — Se vor îmbunătăți condițiile de recep- 
ționare a animalelor cumpărate de la producă
torii agricoli.

Ca urmare a acestor îmbunătățiri producăto
rii vor realiza, la cantitățile prevăzute pentru 
anul 1965, venituri în plus de 81 milioane lei; 
acest spor se va acoperi din fondurile bugetare 
ale statului.

17. — De asemenea, se vor lua măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor de recepționare și 
preluare și la celelalte produse agricole livrat^ 
statului de către cooperativele agricole de pro
ducție și ceilalți producători agricoli.

18. — Se vor simplifica formele organizato
rice de contractare și achiziție la legume și 
fructe.

Se vor introduce forme mai operative de sta
bilire a prețurilor la legume și fructe, prin lăr
girea competenței organelor locale.

19. — Comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și raionale vor controla în
deplinirea de către întreprinderile comerțului 
socialist a sarcinilor ce le revin acestora în le
gătură cu activitatea de contractare și achiziții.

V. Cu privire la întărirea muncii 
economice-financiare

și de evidență in cooperativele 
agricole de producție

20. — Pentru a veni în sprijinul cooperative
lor agricole de producție în organizarea mai 
bună a activității economico-financiare, în asi
gurarea integrității proprietății obștești și întă
rirea disciplinei financiare, Banca de Stat va 
îndruma și sprijini cooperativele agricole de 
producție în organizarea și ținerea corectă și la 
zi a evidenței contabile și exercitării controlu
lui financiar preventiv, încadrînd, la cererea 
cooperativelor agricole de producție, contabili 
șefi salarizați de stat. în acest scop se va aloca 
din bugetul statului anual o sumă de circa 
100 milioane lei.

21. — în vederea întăririi ajutorului acor
dat de Banca de Stat a Republicii Populare 
Române cooperativelor agricole de producție, 
precum și pentru concentrarea într-un singur 
organ a sarcinilor de îndrumare și control, 
financiar bancar, îndrumătorii contabili ai con
siliilor agricole raionale vor trece la Banca de 
Stat a Republicii Populare Române.

★
22. — Măsurile prevăzute în prezenta hotă- 

rire vor fi puse în aplicare prin acte normative 
elaborate de către Consiliul de Miniștri.

★
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Român și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Române își exprimă convingerea că 
măsurile prevăzute în prezenta hotărîre vor 
contribui ia sporirea producției vegetale și ani
male, consolidarea economică a cooperativelor 
agricole de producție și întărirea alianței mun- 
citorești-țărănești, la dezvoltarea întregii eco
nomii naționale și creșterea nivelului de trai 
al populației.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

ION GHEORGHE MAURER

Reduceri de prețuri 
la unele bunuri de consuni

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Române a hotărit redu
cerea prețurilor de vînzare cu a- 
mănuntul la unele bunuri de con
sum șl a tarifelor la unele prestări 
de servicii, începînd din ziua de 17 
mai a. c.

Principalele grupe de produse _ și 
servicii la care se reduc prețurile 
și tarifele sînt: mobila din plăci 
fibrolemnoase meiaminate și emai
late și cea cu furnire exotice, cu 
procente medii între 8 și 13 la 
sută ; unele articole textile, printre 
care inipermeabile din țesături de 
bumbac pentru adulți, ciorapi din 
producție internă fabricați din fire 
sintetice, pentru femei, pălării de 
calitate superioară, cu procente me
dii între 9 și 20 la sută; stilouri co
mune, creioane automate din pro
ducție internă, precum și diverse 
articole foto, cu procente medii în
tre 20 și 25 la sută; ceasuri de 
mînă, ceasornice deșteptătoare din 
producția internă, cu procente me
dii între 10 și 15 la sută, unele pie
se de schimb pentru radiodiode și 
tranzistori, cu procent mediu de 30 
la sută; alte produse industriale, 
cu procente medii între 20 și 50 la 
sută. Se reduc, de asemenea, în me

die cu 12 la sută tarifele pentru lu
crările fotografice.

Ministerul Comerțului Interior șl 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești vor stabili, cu avi
zul Comitetului pentru prețuri, 
listele bunurilor de consum pe pro
duse și sortimente, precum și lu
crările fotografice cu noile prețuri 
și tarife reduse.

în hotărîre se mai stabilește ca 
pînă la 1 iunie comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale și ale orașelor București șl 
Constanța să reducă prețurile de 
vînzare cu amănuntul pentru bu
nurile de consum și tarifele pen
tru serviciile similare, produse sau 
prestate de unitățile locale, prin co
relare cu noile prețuri și tarife re
duse.

S-a recomandat totodată uniuni
lor centrale cooperatiste să aplice 
pînă la 1 iunie aceleași reduceri de 
prețuri și tarife la bunurile de con
sum și prestările de servicii simi
lare, care intră în competența lor.

Prin aceste reduceri de prețuri 
populația va realiza o economie a- 
nuală de aproximativ 183 milioane 
lei.

(Agerpres)

ÎNTRECEREA ÎN CINSTEA 

CONGRESULUI PARTIDULUI

• Ieri au fost livrate 27 vagoane cu dife* 
rite produse • Salt valoric la calitate 
fl» Forța vie a angajamentelor e Un cori
jent: Direcția regională a economiei fores
tiere Oltenia

Lemnul își schimbă fața
Prin telefon de la trimisul nostru ION MÂRGINEANU

în aceste zile de întrecere în cin
stea Congresului partidului, grafi
cele de producție ale Complexului 
de industrializare a lemnului din 
Tîrgu-Jiu înregistrează nu numai 
produse peste plan și însemnate 
economii, ci, înainte de toate, un 
adevărat salt valoric în privința 
calității.

Eram în biroul inginerului șef, 
Ion Mafiei, cînd tocmai se centrali
zau rezultatele unei noi zile de în
trecere. Pe porțile complexului au 
ieșit ieri 27 vagoane cu diferite pro
duse, unele din ele — mobilă, plăci 
aglomerate și placaje — fiind desti
nate și exportului. Rețin din reali
zări : fabrica de placaje și-a depășit 
în această zi planul cu 8 la sută, 
iar cele de mobilă și plăci aglome
rate — cu 5 la sută.

11 întrebăm pe inginerul-șef ce 
măsuri tehnico-organizatorice au fost 
aplicate pînă acum pentru ridicarea 
calității pe o treaptă tot mai înaltă.

— De fapt, tocmai aceste măsuri 
în număr de 11, dintre care 10 le-am 
și aplicat, stau la temelia îndeplini
rii angajamentelor luate în întîmpi- 
narea Congresului partidului. Aș 
vrea să amintesc doar cîteva. Expe
riența ne-a arătat că actualul pro
cedeu de grundare a mobilei nu mai 
corespunde tehnologiei moderne. De 
aceea, în zilele care urmează vom 
trece la grundarea cu nitrolac. La 
fabrica de placaje, chiar astăzi a in
trat în funcțiune un utilaj de retușat 
și, în scurt timp, va fi montată o ma
șină de șlefuit.

— Pînă nu de mult, cheresteaua 
livrată de complex nu trecea întot
deauna cu succes „examenul" cali
tății.

— Este adevărat. Tocmai de a- 
ceea ne străduim acum să punem în 
funcțiune înainte de termen trei ca
mere de aburit cheresteaua. Rezul
tatul ? Va avea de cîștigat calitatea, 
vor spori și beneficiile.

...La fabrica de parchete ajung cu 
puțin înainte ca schimbul I să-și în
cheie orele de muncă. Intr-una din 
hale lucrează brigada condusă de 
Ion Bărbuceanu. Despre e; și oame
nii din brigadă auzisem numai cu
vinte de laudă. L-am întrebat pe Ion 
Bărbuceanu ce realizări predă 
schimbului doi care tocmai sosise.

Coincidența a făcut ca exact aceeași 
întrebare să i-o pună și Aurel Co- 
rici, brigadierul celuilalt schimb.

— Astăzi, în loc de 410 mp de par
chete cît prevedea planul, am reali
zat 450 mp. Controlul de calitate 
ne-a dat calificativul „foarte bine".

Muncitorul fruntaș Gheorghe Andrl- 
țolu din secția furnire

Brigadierul se simte dator să 
adauge :

— Cheia succesului este buna or
ganizare a muncii, stăpînirea ma
șinilor moderne. E drept că și 
tovarășii mei sînt toți unul și unul.

Seara am aflat că întreaga fabri
că de parchete a depășit planul de 
producție al zilei cu două pro
cente.

...Poate cea mai spectaculoasă 
transformare a lemnului de la sim
plu trunchi, purtînd încă mireasma 
pădurilor de pe creste, în produ
sul de mare valoare — placa
jul — este cea de la derulor. 
îl transformă agregatele moder
ne, de înaltă tehnicitate, pe care 
oamenii le mînuiesc cu iscusință. 
Forța vie a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă își face sim
țită din plin prezența. Obiectivul 
principal îl constituie și aici cali
tatea.

(Continuare în pag. III-a)
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SIMPOZION

INTERNAȚIONAL

AL

ATOMIȘTILOR
Mîine, în Capitală, în Sala 

Mică a Palatului R. P. Româ
ne, se deschide un simpozion 
internațional organizat de A- 
genția internațională pentru 
energia atomică (cu sediul la 
Viena), cu sprijinul Institutului 
de fizică atomică al Academiei 
R. P. Române.

In legătură cu această im
portantă manifestare științifică.

Acad. HORIA HULUBEI, 
directorul Institutului de 
fizică atomică al Aca
demiei R. P. Române
șeful delegației noastre la sim
pozion, ne-a declarat:

Agenția internațională pentru 
energia atomică (A.I.E.A.) nu
mără 91 de țări membre, prin
tre care și țara noastră. Menirea 
ei este să înlesnească dezvolta
rea și răspîndirea aplicațiilor 
energiei nucleare sub toate for
mele pașnice, utile industriei, 
agriculturii, medicinii și cerce
tărilor științifice.

Una dintre caracteristicile ac
tuale ale activității A.I.E.A. o 
constituie modul remarcabil în 
care a ajuns să desprindă din 
numărul mare de probleme ale 
tehnicii nucleare pe acelea care 
prezintă la un moment dat un 
interes major și cărora le a- 
cordă o atenție sporită. De o 
asemenea atenție se bucură și 
problema care a furnizat tema
tica simpozionului ce se des
chide mîine la București. E vor
ba de metodele de măsură și 
control a unor caracteristici e- 
sențiale ale materialelor nucle
are, fără a fi nevoie să se ia 
probe separate din aceste mate
riale dintr-un mediu radioactiv, 
sau — cum li se mai spune — 
încercările nedistructive.

îmbunătățirea eficienței aces
tor tehnici prezintă în momen
tul de față o mare importanță 
din două puncte de vedere.

în primul rînd, este vorba de 
perfecționarea mijloacelor de 
control a funcționării reactori- 
lor cu scopul de a se obține o 
siguranță sporită în exploatarea 
acestora. De asemenea, nu este 
mai puțin adevărat că micșora
rea cheltuielilor de investiție 
rămîne o sarcină de prim or
din pentru specialiști, mai ales 
că reactorii energetici au intrat 
azi în utilizare industrială. In 
faza actuală se mai iau precau
ții suplimentare mari și, în ge
neral, costisitoare, pentru a se 
evita efectele dăunătoare ale 
unor eventuale deficiențe de 
funcționare. De exemplu, de
fectarea unei teci de protecție 
a unei bare de combustibil nu
clear se poate solda cu o de
gajare puternică de gaze ra
dioactive, nocive pentru perso
nalul de exploatare. La efecte 
asemănătoare poate conduce 
modificarea proprietăților me
canice, termice, metalurgice, 
etc. ale materialelor combusti
bile sau chiar din construcția 
reactorului.

Problema constă în a detecta 
defectele respective în faza lor 
inițială sau chiar înainte de a 
se produce, cînd au apărut par
țial numai premizele unei ava
rii. Dificultățile de rezolvare 
provin din faptul că, de îndată 
ce reactorul a fost pus în func
țiune, cvasitotalitatea pieselor 
care îl alcătuiesc devin puter
nic radioactive și, deci, acce
sul la ele foarte greu de reali
zat; pe de altă parte majorita
tea acestor piese trebuie con
trolate fără să li se aducă nici o 
modificare, de orice formă ar fi 
aceasta.

(Continuare în pag. III-a)
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| Fără generalități
Dacă vizitezi astăzi Uzina meca

nică, Rafinăria, I.R.A. sau alte În
treprinderi din orașul Cîmpina, îți 
atrage atenția caracterul concret, 
„adresa" precisă pe care organiza
țiile de bază au dat-o agitației vi
zuale. Panouri mari, așezate la 
locuri vizibile, aduc la cunoștința 
colectivelor de muncă prin cifre și 
date sugestive principalele sarcini 
ale întreprinderilor sau ale fiecărei 
secții. Se tinde însă ca muncitorii 
să cunoască nu numai obiectivele 
pe care le au de atins, dar și im
portanta economică și obștească a 
îndeplinirii lor. La Uzina mecanică, 
bunăoară, un panou sună astfel: 
„Prin sporirea productivității muncii 
cu 1 la sută in 1965 se va realiza o 
economie de un milion lei". La in
trarea în Rafinăria Cîmpina se află 
un panou pe care stă scris : „Tova
răși rafinori, știți că prin valorifi
carea superioară a tonei de țiței cu 
1 la sută realizați o producție peste 
plan în valoare de 1 500 000 lei?" 
Organizațiile de bază din această 
Întreprindere au orientat agitația vi
zuală și spre obiectivele concrete 
ale secțiilor. Alături de graficele 
comparative, sînt afișate chemări su
gestive. Una din aceste chemări, de 
pildă, scoate în evidență faptul că 
prin reducerea consumului de ener
gie electrică pentru Iluminat numai 
cu o oră pe zi se pot economisi

36 500 kWh cu care se pot țese 
360 000 m pînză.

Comitetul orășenesc de partid 
Cîmpina a îndrumat organizațiile de 
bază ca lozincile, graficele, panou
rile confecționate să se adreseze 
nu întregului colectiv la modul 
general, ci fiecărei profesiuni în 
parte, să se refere la problemele 
specifice activității și locului lor de 
muncă. Firește, îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, reducerea 
prețului de cost, gospodărirea cu 
grijă a materiei prime sînt sarcini 
care privesc pe toți, dar aceste o- 
biective au o altă eficacitate dacă

Din multitudinea de probleme și as
pecte ale muncii de partid pe care ni le 
comunică în scrisorile lor activiști din 
diferite regiuni și raioane, am desprins 
cîteva, referitoare la unele preocupări 
actuale în diverse domenii.

slnt explicate fiecărei categorii de 
muncitori în raport cu specificul 
muncii, cu sarcinile lor concrete.

Mergînd pe teren ne dăm seama 
că, totuși, în unele întreprinderi a- 
gitația vizuală nu e suficient de 
combativă, nu trezește o atitudine 
de reprobare față de unele feno
mene cum ar fi încălcarea disciplinei 
socialiste a muncii, nerespectarea 
procesului tehnologic sau neglijarea 
utilajului. Ne propunem ca pe viilor 
să înlăturăm asemenea aspecte tran- 
dafirii-dulcege, să insuflăm felurite
lor forme ale agitației vizuale un 
caracter militant, combativ.

Tibariu VARGA 
prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid Cîmpina

| „Nu indiferent cum...“
La începutul anului. Baza de des

facere Iași a respins fabricii de con
fecții din Birlad ca necorespunză
toare un lot de produse tn valoare 
de 86 000 lei. Comitetul de partid 
din fabrică s-a Întrunit neintirziat 
în ședință plenară luînd în discuție 
cauzele acestui refuz care păgu
bește întreprinderea din punct de 
vedere material și îi știrbește pres
tigiul. Pe drept cuvint cei prezenți 
lși puneau Întrebarea : cum au pu
tut ieși pe poarta fabricii produse 
cu defecte de execuție cfnd ele sînt 
controlate atlt pe faze cit și tn sta-

diul final de controlori cu bună ca
lificare ? Maistrul Maria Andrei a 
criticat aspru atitudinea unor con
trolori de calitate ca Ecaterina Ur
sei, Maria Cernat, Ionel Dima, care 
n-au dovedit destulă exigentă la 
controlul fiecărui produs. S-au scos 
la Iveală procedeele incorecte ale 
unor șefi de brigadă care pun la 
suprafață produsele cele mai bune 
lăsîndu-le pe celelalte mai la fund. 
„Să realizăm planul este o sarcină 
de cinste — a spus maistrul Vasile 
Petriman — dar nu indiferent cum".

Plenara a stabilit o serie de mă

suri destinate să ridice calificarea 
controlorilor, să sporească simțul 
de răspundere al tuturor față de 
munca executată. Printre altele, s-a 
cerut conducerii întreprinderii și 
sindicatului organizarea unui curs 
cu durata de trei luni pentru aju
tori de maiștri și controlori, la 
care să se predea lecții despre 
executarea unor operațiuni ce au o 
pondere mai mare în asigurarea ca
lității înalte a produsului. Cursul se 
va încheia cu o examinare, a cunoș
tințelor acestora. S-a indicat ca în 
cadrul învățămîntului de partid și 
politic U.T.M. propagandiștii să in
siste, la lecții și convorbiri, asupra 
sarcinilor ce se desprind din lucră
rile plenarei C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1964 în ce privește îmbu
nătățirea continuă a calității .produ
selor. Agitația vizuală, gazeta de 
perete, adunările generale ale orga
nizațiilor de bază din secții vor fi 
axate în mod deosebit pe probleme 
legate de munca maiștrilor, de con
trolul și ajutorul ce trebuie dat 
muncitorilor cu un stagiu mai redus 
in producție.

Rezultatele aplicării acestor mă
suri au și început să fie vizibile. în 
ultimele luni pe porțile fabricii de 
confecții Birlad n-a mai ieșit nici 
un produs care să necesite vreo re
tuș are.

B. BERA
activist al Comitetului orășenesc 
de partid Birlad

Sanatoriul do copil de la Mangalia

Filmul științific
CERCETARE • ÎNVĂȚĂM INT • POPULARIZARE

Omenirea trăiește astăzi o adevă
rată revoluție tn domeniul științei. 
Citim în ziare despre ciberneti
ca și radio-astronomie, despre 
astro-botanică și geologie lunară. 
Sateliții artificiali ai planetei, lan
sați unul după altul, constituie un 
subiect de discuție cotidiană. Nici
odată standurile librăriilor nu au 
cunoscut o abundență attt de mare 
a literaturii documentare, iar publi
cațiile consacrate celor mai diierite 
ramuri ale științei și tehnicii lși gă
sesc tot mai mulți cititori.

Filmul, în esența lui, reprezintă o 
fereastră larg deschisă asupra lu
mii. Este firesc deci să iie și un 
mijloc puternic de răspîndire a 
cunoștințelor științifice. Dealtmin- 
teri, filmul însuși este un mijloc de 
cercetare științifică, de investigație 
precisă. Cu ajutorul filmului, oame
nii de știință pot urmări și studia 
cele mai diferite fenomene — de la 
uriașele explozii ale protuberanțelor 
solare pînă la cele mai intime trans
formări ce se petrec în celula vie. 
Tehnici speciale au făcut de mult 
din aparatul de filmat un instrument 
de laborator de o importanță covîr- 
șitoare.

★

Filmul de știință popularizată se 
adresează unui public foarte larg. 
Multe din filmele noastre de acest 
gen sînt văzute de sute de mii de 
spectatori, chiar de milioane. Este 
firesc deci să ne punem mereu în
trebarea care sînt preferințele spec
tatorilor noștri, care le este pregă
tirea pentru înțelegerea uneia sau 
alteia din problemele științifice.

Publicul nu este și nu poate fi o- 
mogen. La cinematograf vine și pro
fesorul universitar, șl elevul de 
școală. Alegerea temei unui film de 
popularizare științifică și tratarea ei 
trebuie să iie raportată la un spec
tator mediu. Cu alte cuvinte, la un 
spectator cu o oarecare cultură ge
nerală formată. Totodată însă este 
necesar să ținem seama și de anu
mite categorii de spectatori, altfel 
riscăm să facem filme fără o adresă 
precisă.

Prin abordarea în filmele noastre 
a unor teme cit mai actuale din do
meniul științei și tehnicii, publicul 
este ținut la curent cu tot ce e nou. 
Deosebit de valoroase în această 
privință mi se par cîteva filme pro
duse recent de Studioul cinemato
grafic „Alexandru Sahia", ca : „Noi 
și soarele" (regia Zoltan Terner), 
„Miniaturi In tehnică' (regia Paul 
Cojocaru).

Asemenea filme ar putea să fie 
mai numeroase. O atenție specială 
merită filmele documentare menite 
să vină direct în sprijinul produc
ției. Se simte neveia unui număr mai 
mare de filme realizate interesant, 
cu imaginație și destinate răspîndi- 
rii metodelor noi de lucru, populari
zării tehnicii moderne și a cunoștin
țelor necesare pentru mînuirea ei, 
unor probleme economice și de or
ganizare a muncii etc.
' Mulți ppectatori doresc să-și

completeze cunoștințele generale 
asupra naturii și universului. Acum 
cîțiva ani am realizat filmele „Din 
trecutul pămîntului" și „Adevărul 
despre Adam', primul despre evo
luția vieții pe planeta noastră, iar 
al doilea despre originea omului. 
Filme modeste, făcute cu mijloace 
simple — planșe, fosile, machete, 
locuri din natură etc. — care s-au 
bucurat însă de o largă difuzare. 
Le-au vizionat și țăranii cooperatiști 
dintr-un sat sucevean, și marinarii 
de la Constanța, și publicul bucu- 
reștean. Utilitatea unor astfel de fil
me este incontestabilă.

Răspîndirii cunoștințelor de bază 
sînt consacrate și filme mai re
cente ca „Temă cu variațluni' (regia 
Dona Barta) — despre mimetism, și 
filmul lui Mircea Popescu „Călătorie 
imaginară’. Acesta din urmă consti
tuie o experiență interesantă, fiind 
interpretat de actori și totodată a- 
vînd calitățile unui bun film de știin
ță popularizată. Cele mai abstracte 
probleme, legate de timp, spațiu, 
viteză, lși găsesc expresie în fră- 
mîntările-unui autor de romane știin- 
țifico-fantastlce, în aventura cosmi
că a doi tineri astronauți. Daca sce
nele cu actori ar fi fost folosite ală
turi de secvențe științifice documen
tare, autentice, s-ar fi ajuns, cred, la 
o operă hibridă. Un film în întregime 
jucat, dar care dezbate o problemă 
științifică reală, are pe deplin drep
tul la existență.

Filmul de știință popularizată mai 
poate oferi spectatorului șl emoția 
explorării autentice. Cînd am coborît 
cu aparatul de filmat în adîncul 
lacurilor glaciale din Retezat, cînd 
am explorat împreună cu speologi 
peșteri neumblate, sau cînd am pe
trecut o sută de zile printre pelicani, 
alături de mine și tovarășii mei de 
echipă erau și milioanele de viitori 
spectatori ai filmelor noastre.

Filme de explorare șl cunoaștere 
a naturii ar trebui făcute sub o for
mă potrivită și pentru copii. „Poves
tiri din lumea mării* (regia Dona 
Barta), precum și filmele noastre 
„Lacul cu nuferi' și „Urme pe zăpa
dă', au constituit experiențe intere
sante, dar izolate. Micii spectatori 
le-au primit cu bucurie, calitatea 
le-a fost confirmată prin cîteva dis
tincții internaționale, și totuși genul 
a fost lăsat oarecum de o parte.

Calitatea unui film științific de
pinde de cele mai multe ori de co
laborarea strînsă și rodnică între 
cineaști și oameni de specialitate. 
Abordînd o temă științifică fără aju
torul unui specialist, cineastul riscă 
întotdeauna să facă o treabă de di
letant. Dar și specialistul, apucîn- 
du-se de film fără sprijinul unui ci
neast, poate aluneca spre amato
rism. Colaborarea cu cei mai buni 
specialiști din toate domeniile știin
ței și culturii a devenit o adevărată 
tradiție la Studioul „Alexandru Sa
hia*. Menținerea și dezvoltarea a-

cestei tradiții va asigura, fără în
doială, și dezvoltarea viitoare a fil
mului științific de toate genurile.

★

Trăim într-o lume de imagini. Cu- 
vîntului tipărit i se alătură tot mai 
mult clișeul, ilustrația. La fiecare pas 
privirea ne este solicitată de afișul 
colorat, iar televiziunea, filmul și fo
tografia ne permit sa vedem ceea 
ce altădată nu se putea cunoaște 
decît din descrieri, desen și gravură.

Anul trecut am avut prilejul să 
particip la lucrările unui colocviu 
internațional organizat la Budapes
ta pentru problemele folosirii mij
loacelor audio-vizuale în învață- 
mînt. Filmul de învățămînt a consti
tuit, bineînțeles, tema principală a 
comunicărilor și dezbaterilor. în fie
care an, în lumea întreagă se pro
duc aproximativ 15 000 de filme 
științifice și tehnice, din care 10 la 
sută sînt destinate învățămîntului 
superior.

Din comunicările făcute la coloc
viu a reieșit că eficacitatea cursuri
lor însoțite de proiectarea filmelor 
didactice este mai mare, termenul 
de predare putînd fi redus la unele 
discipline cu 20 la sută. în multe 
țări există centre naționale de co
ordonare a producției de filme știin
țifice și didactice, constatîndu-se 
pretutindeni o tendință spre minia
turizarea aparaturii și peliculei fo
losite. De obicei, pentru filmele de 
învățămînt este folosită pelicula alb- 
negru sau color de 16 mm. Acest 
format prezintă mari avantaje teh
nice și economice. în ultimii ani, da
torită perfecționării peliculei de 8 
mm, care a căpătat o pistă sonoră 
magnetică, se folosește mult și acest 
format redus.

Filme de învățămînt se fac și în 
țara noastră, aproape toate însă pe 
peliculă de 35 mm. Formatul acesta 
le face mai costisitoare, limitînd pro
ducția la un număr relativ mic de 
filme. De altfel, problema formatu
lui se pune la noi și pentru filmele 
de specialitate, destinate unor cate
gorii bine determinate de specta
tori. în special filme tehnice și a- 
gricole ar putea fi făcute într-un nu
măr mult mai mare dacă s-ar re
curge la pelicula îngustă. Este știut 
că cea mai mare parte din cinema
tografele sătești sînt dotate ou a- 
parate de proiecție de 16 mm. ; ast
fel de aparate, care se construiesc 
și la noi în țară, ar putea fi ușor in
stalate în tot mai multe fabrici, 
uzine, școli.

Filmul îngust — de 8 șl 16 mm — 
este folosit în întreaga lume și în 
cercetarea științifică propriu-zisă. 
Organizarea unui centru de îndru
mare, precum și a unui laborator 
pentru prelucrarea filmului îngust 
(alb-negru și color) ar contribui mult 
la dezvoltarea producției filmelor de 
învățămînt și cercetare. Cinemato
grafia noastră, la actualul ei stadiu 
de dezvoltare, ar putea să facă față 
și acestei necesități.

Ion BOSTAN

Sala Palatului R. P. Române : Intllnlre 
cu îngerul — (spectacol prezentat de 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" — o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — (orele 10,30), Tîrgul 
de fete — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale” (sala Comedia) : Apus 
de soare — (orele 10), Inșlr-te mărgărite
— (orele 15), Oameni și șoareci — (orele 
19,30), (sala Studio) : O femeie cu bani — 
(orele 10), Patima de sub ulmi — (orele 
15), Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Festival de 
poezie „Mihail Emlnescu" — (orele 10,30), 
Comedia erorilor — (orele 20), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cumin
te, Crlstofor ! — (orele 10,30 și orele 20). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Colombe — (orele 10), Luna dezmoșteni
ților — (orele 15,30), Hipnoza — (orele 
19,30), (sala Studio) : 3.3.3 — (orele 10,30 
și orele 20), Sonet pentru o păpușă — (o- 
rele 16). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 10,30 
șl orele 19,30), Mușcata din fereastră — 
(orele 15). Teatrul ,,Barbu Delavrancea” 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Școala ne
vestelor — (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile hr. 16) : Cinci schițe și 
Cintăreața cheală — (orele 10,30), Doi pe 
un balansoar — (orele 15,30), Himera — 
(orele 19,30). Teatrul „Ion Creangă" (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap Alb — 
(orele 10,30), N-ați văzut dv. un tată ? — 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Intîl- 
nire la Senlis — (orele 10,30), Trandafiri 
roșii pentru mine — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Doctorul Aumădoare — (orele 11), 
Drumul piperului — (orele 16), (sala din 
Str. Academiei nr. 18) : Punguța cu doi 
bani — (orele 11), Eu șl materia moartă
— (orele 20,30). Teatrul satlric-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei — (orele 11 șl orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Așa se joacă pe la noi — (orele 20). 
Circul de stat : Selecțluni de circ — (o- 
rele 10,30), Aii Baba și cei 40 de acrobațl
— (orele 16 șl orele 20).

Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (completare 
Șopîrle — 9; 12; 15; 18; 21), București 
(completare Șopîrle — 9,30; 12,30; 17,30; 
20,30), Melodia (completare Șopîrle — 
8,30; 11,15; 16; 19), Flamura (completare 
Sport nr. 2/1985 — 10; 13; 16,15; 19,30).
Casa Ricordi : Republica (9,30; 12,15; 16; 
18,45; 21,30), Capitol (8; 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21,30), Stadionul Dlnamo (Șos. ște
fan cel Mare — orele 20), Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), To
mis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; la grădină
— orele 19,45) Fernand cow-boy : Lucea
fărul (completare Comori de artă româ
nească — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Feroviar (completare Albinele șl oamenii
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), Ex
celsior (completare Albinele șl oamenii
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30), Grădina
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 
20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20), Modern (completare Poveste 
africană — 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Visul unei nopți de vară : Carpațl (10; 
12; 14; 16). Ianoșik — cinemascop (am
bele serii) : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21; la grădină — Pasajul Eforie — 
orele 19,30). Cronica unui bufon : Buzeștl 
(completare Colțul prieteniei — 14; 16,15; 
18,45; 21), Moșilor (completare Valurile 
deasupra noastră — 15,30; 10; 20,30). Nu 
te atinge de fericire : Victoria (comple
tare Palmira — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Grlvița (completare Știință șl tehnică nr. 
5/1965 — 10; 12; 16; 18,15; 20,30), Volga
(completare Praga fără ochelari — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). O stea cade din cer
— cinemascop ; Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cîntînd în ploaie: 
Lumina (completare Sport nr. 2/1965 — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Soții în
oraș : Union (completare Calatls — 11; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Munca (completare 
Calatis — 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45). A- 
nimalele : Doina (completare Iepurașul 
șl fîntîna — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Unirea (completare Colțul priete
niei — 11; 16; 18,15; la grădină — orele 
20,30), Vitan (completare Pionieria nr. 
2/1965 —16; 18; 20,15; la grădină — orele 
19,45). Drumurile celui de-al cincilea 
continent — Comori de artă românească
— Rapsodie ungară — Omulețul de plas
tilină : Timpuri Noi (9—15 în continuare; 
17; 19; 21). Fata în doliu : Giulești (com
pletare Veniți cu noi — 16; 18; 20), Bu- 
cegi (completare Pionieria nr. 2/1965 — 
10; 12; 16; 18,15; 20,30). Regina cîntece-
lor : Cultural (10,30; 15,30; 18; 20,30), Gră
dina „Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : înfrățirea între popoare (comple
tare Dinosaurii — 10,30; 15,45; 18; 20,15). 
Scaramouche — cinemascop: Dacia (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Grădina „Bu- 
cegi" (Bd. 1 Mai nr. 57 — orele 20), Flo- 
reasca (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Gaudeamus 
igitur : Cosmos (16; 18; 20), Ferentari 
(completare Sport nr. 2/1965 — 10; 16;
18,15; 20,30). Parisul vesel : Flacăra (com
pletare Călătorie imaginară — 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Rachetele nu trebuie 
să decoleze — cinemascop : Miorița 
(completare Secretul diamantului — 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (completare 
Comandantul regimentului — 11; 16;
18,15; 20,30; la grădină — orele 20). Pădu
rea spînzuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Popular (11,30; 16; 19,30). Viață
particulară : Grădina „Moșilor" (Calea 
Moșilor nr. 221; completare România pe 
meridianele lumii — orele 20),

Un

pe
post
de
elefant

a

NICUT A TANASEd e

s-a 
raio- 

t 12k 
elibe- 
după

funcfia de elefant și 
foarte

torii, faceți uz de exagerarea conști
entă. Un șef de personal să anga
jeze un vulpoi pe post de elefant e 
prea de tot.

La care am răspuns :
— Omul avea acoperire. Avea la 

dosar o hirtie 7 O avea.
Participanfii la intllnire au înce

put să dea semne de nervozitate, de 
nemulțumire. Deodată s-a ridicat 
insă un cetățean :

— Vreau să spun și eu ceva. To
varășul are dreptate în fabula asta. 
Se găsesc și printre noi destui P.'ură 
cască. Eu sint procurorul șef al făra
șului și dacă aveți putină răbdare' 
vă dau și eu un exemplu. îmi per-
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Un circ provin
cial avind nevoie 
de un elefant dădu 
la gazetă un a- 
nunț : „Angajăm 
elefant indian (E- 
lephas maximus) 
cu o înălțime de 
circa trei metri, cu 
fildeși nu prea 
mari, ori elefant 
african (Laxodonta 
africana), dar im- 
blinzit. Doritorii de 
angajament se vor 
prezenta la biroul 
personalului cu ac
tul de naștere, cer
tificatul de Imblln- 
zire și o cerere

noastră in __  .
avut o comportare foarte bună". 
Patalamaua era semnată de oameni 
de Încredere, așa că șeful se mai 
liniști puțin, dar totuși o umbră de 
neîncredere se mai vedea pe fata 
lui. Zise :

— Văd că ai avut funcție de ele
fant, dar o dovadă că ești intr-ade
văr elefant nu ai 7

— Am, dar nu e la mine, am scris 
să mi se trimită. în maximum o lună 
de zile o avefi. Văd că vă uitat i ia 
mine cu neîncredere, de ce 7 Sînt 
elefant. Pe cuvîntul meu că sint ele
fant. tn ultimul timp am fost puțin 
răcit, de-aia arăt așa rău.

Șeful s-a dus cu actele la direc
torul circului șl, datorită hirtiei pe 
care o avea la mină, vulpoiul a fost

netimbrată. Sala
riul intre 1 900— 
3 000, plus prime 
și concedii legale".

Un vulpoi bătrîn, care toată via
ta lui a trăit din găinării, citind a- 
nunful, făcu o cerere și se prezentă 
la administrația circului. Mai pre
cis, chiar la șeful biroului personal.

— Bună ziua, a zis vulpoiul. Știți, 
am venit pentru angajare.

— Ce angajare 7
— N-ați dat dumneavoastră 

anunț că angajați un elefant 7
— Ba da, unde-i elefantul 7
— Eu sint.
Șeful lși puse ochelarii și se uită 

mai bine la vizitator.
— Dumneata elefant 7
— Nu vă vine să credeți că sint 

elefant 7 Hm I Mă jigniți. Poftim. Și 
vulpoiul îi viri o hirtie cu antet sub 
ochelari. Pe hirtie era scris: „Se 
adeverește de noi că posesorul a- 
cestei dovezi a lucrat in instituția »

UN

un

angajat ca elefant. Lucrătorii circu
lui s-au dus la șeful personalului și 
l-au Întrebat :

— Tovarășe șef, ți-am cerut un 
elefant și dumneata ne dai un vul
poi 7

— Care vulpoi 7 Noul angajat e 
vulpoi 7

— Dar ce e 1
— Elefant I Poftim, are adeverin

ță ștampilată. La mine actele con
tează I

Și, uite așa, vulpoiul a stat pe 
post de elefant multă vreme. Dacă 
n-o ii șt astăzi.

★

Istorioara asta am citit-o eu in 
orașul Pitești, cfnd am fost invitat la 
o intllnlre cu cititorii. La discuții s-a 
ridicat un cetățean și m-a Întrebat:

— Ce-a fost asta 7 Și care-i mo
rala 7

— A fost un fel de fabulă și mo
rala e să nu fim „gură cască".

— Știu că dumneavoastră, scrii

vă dau și eu un exemplu. îmi 
miteți 7

Și omul începu.
— Individul Cristescu Petre 

născut in comuna Domașnea, 1 
nul Orșova, regiunea Banat, la 
martie 1930. în anul 1961, 
rîndu-se din penitenciar, 
executarea ultimei pedepse de trei 
ani pentru delapidare, s-a hotărit 
să-și atribuie titlul de inginer cons
tructor (avea doar 8 clase) și astfel 
s-a prezentat in această calitate și 
a fost angajat fără să prezinte acte 
de studii, ci pe cuvint, de opt între
prinderi din localități diferite :

1. La 10 septembrie 1961 a fost an
gajat ca inginer principal dispecer 
la T.R.C. Argeș, unde a functional 
pină la 30 aprilie 1962, cînd a pără
sit serviciul și a dispărut din loca
litate ■,

2. La 7 mai 1962 a fost angajat ca 
inginer principal construcții și mon
taje la întreprinderea de poduri 
și lucrări speciale transporturi 
(I.P.L.S.T.) București pentru șantie
rul Mintia-Crăciunești, de unde, 
după ce a stat numai 9 zile și a În
casat anumite sume de bani, a ple
cat sub pretext că-și aduce familia, 
dar nu a mai revenit ;

3. La 22 mai 1962 a fost angajat ca 
inginer principal dispecer la T.R.C. 
Brașov, unde a funcționat pină la 7 
iunie 1962, cînd a dispărut ;

4. La 7 iunie 1962 a fost angajat 
pe postul de inginer șef in cadrul 
serviciului C.T.C. de la T.R.C. Su
ceava, de unde la 8 iulie 1962 i s-a 
desfăcut contractul de muncă, fiind
că nu a prezentat actul de studii;

5. La 8 iulie 1962 a fost angajat 
ca inginer șei adjunct la șantierul 
de construcții Copșa Mică, de unde 
la 15 octombrie 1962 a dispărut ;

6. La 15 octombrie 1962 s-a întors 
din nou In orașul Brașov, fiind an
gajat de trustul nr. 5 Brașov pe 
șantierul Fabrica de ciment Bicaz, 
ca inginer principal construcții, de 
unde după 21 zile și-a luat concediu 
de odihnă și nu a mai revenit •,

7. La 16 ianuarie 1963 a tost an
gajat ca inginer principal — inves
tiții la Direcfia comercială din ca
drul Sfatului popular 
Maramureș, de unde la 
a dispărut ■,

8. La 1 martie 1963 
jat ca inginer principal C.T.G., 
cadrul I.C.H. București, pentru șan
tierul Firiza, de unde la 
1963 a dispărut.

în sfirșit „inginerul" 
Petre, nemaifiind crezut 
a fost descoperit șt, pentru cele opt 
fapte prin care a adus pagube în
semnate avutului obștesc, a fost tri
mis fn 
șl nu

Așa 
palidă 
Cristescu.

(După o corespondentă trimisă de 
tov. I. Lepșa, procuror șef al regi
unii Argeș).

al regiunii
1 martie 1963

a fost anga-
in

1 aprilie

Cristescu 
pe cuvint,

judecată, dar pe bază de acte 
„pe cuvint"...
că istoria elefantului meu e 
pe lingă cea a vulpoiului

S-A LUAT

INTERVIU
în marea lor majoritate, interviu

rile sint luate de gazetari. Se obiș
nuiește Insă ca o dată la 40 de ani 
și 10 luni să se inverseze rolurile. 
Adică cineva vine la un gazetar și 
Începe să-l chinuiască cu niște 
trebări. Cum astăzi s-a Împlinit 
rocul, Uniunea Ziariștilor m-a 
semnat pe mine. Așa că m-am 
menit la biroul meu cu un cetățean 
care mi-a pus următoarele Între
bări :

întrebarea lui:
— Ce-ați face dacă, să presupu

nem, ați fi directorul Editurii teh
nice 7

Răspunsul meu :
— Aș deschide o fabrică de că

rămidă.
întrebarea lui:
— Nu lnfeleg. Pentru ce-ati avea 

nevoie de o fabrică de cărămidă 7
Răspunsul meu :
— Pentru a face cărămizi. 
întrebarea lui:
— Logic... Dar dacă nu vi s-ar da 

fonduri, ce-a(i face 7
Răspunsul meu :
— Aș deschide o carieră de pia

tră in munții cei mai apropiat! de 
strada Știrbei Vodă-București unde 
se află localul Editurii tehnice.

întrebarea lui:
— Dacă nu vi s-ar aproba nici 

deschiderea carierei 7
Răspunsul meu :
— Aș dărfma clădirea alăturată 

Editurii tehnice.
întrebarea lui:
— Cu ce scop 7

(Desene de Eugen TARU).

Răspunsul meu :
— Cu simplul scop de a face rost 

de cărămizi.
întrebarea lui:
— Sînteti cumva cărămidofil 7
Răspunsul meu :
— încă nu. Dar dacă aș fi direc

torul Editurii tehnice...
întrebarea lui:
— Sincer să fiu, pină 

Înțeles nimic. Sper că
mea a fost destul de clară: ce ați 
face dacă ați fi directorul Editurii 
tehnice 7

acum n-am 
Întrebarea

TELEVIZIUNE
Orele 8.50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
Transmisiune de la restaurantul „Perla". 
9,30 — Emisiune pentru copii și tinere
tul școlar : Aventurile echipajului Val- 
Vîrtej. „Misterul piramidei din Ghizeh": 
„Comoara faraonului" (reluare). Cîntece 
de primăvară. Telejurnalul pionierilor. 
11,00 — Emisiune pentru sate. 13,30 —
Duminică sportivă. Fotbal : Transmi
siunea de la Moscova a întîlnirii dintre 
echipele Uniunii Sovietice și Austriei. 
Transmisiuni de la București șl Iași : 
meciuri de fotbal programate tn etapa a

XXH-a a campionatului republican. Tn 
cadrul emisiunii își dau concursul : cîn- 
tărețul argentinean Teddy Martino, ba
lerinii Doina și Cornel Patrichi. Cîntă or
chestra casei de discuri „Electrecord" con
dusă de Alexandru Imre. 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Filmul „Celule 
amețite". 19,40 — Filmul artistic „Lili“. 
21,00 — Concertul orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii. Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii. 
Conducerea muzicală — Jean Ionescu. 
22,10 — Buletin de știri. 22,20 — Telesport. 
în încheiere : buletin meteorologic.

Răspunsul meu i
— S-o iau de la început 7 Aș des- 

o 
o

chide o fabrică de cărămidă, ori 
carieră de piatră, ori aș dărima 
clădire...

întrebarea lui:
— Pentru ce toate astea 7 
Răspunsul meu :
— Pentru a-mi putea duce munca 

de editor cum trebuie.
întrebarea lui:
— Mal clar, dacă vreți.
Răspunsul meu :
— Editura tehnică colaborează cu 

tipografiile din Sibiu, Timișoara, O- 
radea etc. Deci trebuie să trimită șl 
să primească manuscrise. Și fiindcă 
trebuie trimise urgent, se utilizează 
avionul. TAROM insă nu primește 
colete cu o greutate sub 10 kg. Așa 
că manuscrisele sini Învelite In că
rămizi...

Mirarea lui:
— Cărămizi, tovarășe 7
Răspunsul meu;
— Dai In caz de forță majoră, 

însă, se poate și cu pietroaie.
întrebarea lui;
— Dumneata glumești 7
Răspunsul meu :
— Mă știi pe mine că mă (in de 

bancuri 7 Pînă acum editura a tri
mis 43 200 kg cărămizi la tipografii 
și tipografiile au trimis la rindul lor 
editurii aceeași cantitate.

— Ce ați face dacă ați fi in con
ducerea TAROM ?

Răspunsul meu :
— Aș lua măsuri. Aș discuta cu 

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor pentru rezolvare. Mai 
ales că povestea asta a fost criti
cată și anul trecut de „România Li
beră".

întrebarea lui:
— Ce planuri de viitor aveți 7 
Răspunsul meu personal:
— Pînă In anul 2005 și două luni 

să nu mai dau interviuri. Dar pînă 
atunci poate că și cărămizele vor 
ajunge să fie folosite numai la con
struirea zidurilor.

Cum va ti vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 mai. în țară : Vreme în 
general frumoasă cu cerul variabil, 
înnourări mai accentuate se vor pro
duce în nord și nord-estul țării, unde 
vor cădea averse de ploaie. în rest, 
averse izolate. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 grade, local mal 
ridicate. în București : Vreme în ge
neral frumoasă cu cerul variabil. 
Vor cădea averse izolate de ploaie la 
începutul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere.

I
I

I
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Informații

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 15 mai, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a pri
mit în audiență pe Leslie Charles 
Glass, Cmg, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare ca ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Marii 

FȚ Sânii la București.

VIZITELE 
DELEGAȚIEI CULTURALE 

A R. P. CHINEZE

Sîmbătă la amiază, delegația cul
turală a R. P. Chineze, condusă de 
Li Cian, prim-vicepreședinte al Co
mitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, în memoria 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost de față Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București.

PLECAREA MINISTRULUI 
AD-INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE AL R. P. POLONE

La 15 mai, Marian Naszkowski, 
ministrul ad-interim al afacerilor 
externe al R. P. Polone, și-a înche
iat vizita în țara noastră. In timpul 
vizitei, între Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Române, și Marian Naszkowski au 
avut loc convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate. La convorbiri au 
participat funcționari superiori ai 
ministerelor afacerilor externe din 
cele două țări. La plecare, oaspeții 
au fost salutați de Corneliu Mănes
cu, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și membrii ambasadei.

★

Prof. univ. Călin Popovici, șeful 
secției de astrofizica din cadrul Ob
servatorului astronomic al Acade
miei R. P. Române, a plecat spre 
Argentina pentru a participa la cea 
de-a 8-a adunare generală a Comi
tetului pentru cercetarea spațiului 
cosmic (Cospar) care are loc la Bue
nos Aires.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Vicepreședintele Comitetului de 

stat pentru cultură și artă, Vasile 
Dinu, conducătorul delegației de 
cineaști din țara noastră care parti
cipă la al 18-lea Festival interna
țional al filmului de la Cannes, a 
plecat sîmbătă dimineața spre 
Franța. La acest festival, cinemato
grafia românească este reprezentată 
de filmul lui Liviu Ciulei „Pădurea 
spînzuraților".

★

In cadrul relațiilor culturale din
tre R. P. Română și U.R.S.S., sîm
bătă a plecat spre Moscova o dele
gație de scriitori condusă de Tibe- 
riu Utan, redactor-șef al revistei 
„Gazeta literară", care va participa 
la o discuție pe tema : „Chipul erou
lui contemporan în literatură". Din 
delegație mai fac parte scriitorii 
D. R. Popescu, Nicolae Tic, Paul 
Everac și Dumitru Micu. In cadrul 
acestei discuții, criticul Dumitru 
Micu va prezenta referatul „Viziu
nea omului contemporan în litera
tura română".

★

La invitația Pen-Clubului a ple
cat la Paris o delegație de scriitori 
din țara noastră condusă de acad. 
Victor Eftimiu, președintele Centru
lui român al Pen-Clubului. Din de
legație mai fac parte scriitorii Eugen 
Jebeleanu, Alexandru Bălăci și Ma
rin Preda.

★

In sala Ateneului R.P. Române, 
orchestra Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu" a susținut sîmbătă sea
ra un concert simfonic, dirijat de 
Stansilaw Wislocki din R.P. Polonă, 
cu concursul violonistei Lola Bo- 
bescu din Belgia. Concertul a cuprins 
piesa „Segmenți" de Kazimierz 
Serocki, în primă audiție, Simfonia 
spaniolă de Lalo și Simfonia nr. 98 
în si bemol major de Haydn.

(Agerpres)

Ișalnița-Slatina :

O nouă arteră 
energetică

A fost pusă sub tensiune și 
este pregătită să alimenteze cu 
energie electrică Uzina de alu
miniu din Slatina, linia de trans
port a energiei electrice de 
220 kV, cu dublu circuit, între 
Ișalnița (Craiova) și Slatina. O 
dată cu aceasta s-au pus în 
funcțiune și stațiile de transfor
mare de 220 kV de la Slatina și 
Craiova. In stația Craiova a fost 
instalat primul autotransforma- 
tor de 200 MVA, 220/110 kV con
struit în țara noastră de colec
tivul uzinelor „Electroputere”.

Linia și stațiile de transforma
re au fost realizate de lucrători 
ai Trustului de construcții și 
montaje energetice-București din 
cadrul Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, iar partea de 
construcție de ia Slatina de că
tre specialiști ai Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei.

A

In cîteva rînduri„Cursa Păcii"
• 201 kilometri cu peste 40 la oră. • Toți cicliștii 
noștri sosiți in același timp cu învingătorul • Cla

samentele nu au suferit modificări importante
PRAGA 15 (Agerpres). — Intre fă

rașele Pardubice și Otrokovice (201 
km), pe un timp însorit și călduros 
(+25 de grade), s-a disputat sîmbătă 
etapa a 7-a a competiției cicliste 
„Cursa Păcii*.

Deși aveau de străbătut un traseu 
lung, cu multe urcușuri, concurenții 
au pedalat foarte rapid chiar de la în
ceput, acoperind în prima oră 45 de 
kilometri. înainte de localitatea Svy- 
tavi (kilometrul 83) se desprind din 
pluton românii Dumitrescu și Arde- 
leanu, sovieticul Saidhujin, polonezul 
Gazda, belgianul Springel, bulgarul 
Cianliev și iugoslavul Spaninger. Ce
lor 7 li se alătură maghiarul Megyerdi 
și olandezul Deenen. La kilometrul 
130, grosul plutonului trece cu o întîr- 
ziere de 4 minute. Sprintul cu premii 
de la Olomouc este ciștigat de Said
hujin, urmat de Gazda și Dumitrescu. 
Cu 40 de kilometri înainte de sosire, 
avansul celor din față este de 3 mi
nute și jumătate. Se părea că soarta 
etapei a fost decisă. Dar plutonul con
dus de Lebedev, Schejbal și Desvages 
revine puternic și la kilometrul 180 
fruntașii sînt ajunși. Dumitrescu și

Lecție de scrimă la școala sportivă experimentală „Viitorul1' din Capitală

SIMPOZION
INTERNATIONAL 
AL
ATOMIȘTILOR

(Urmare din pag. I-a)

După cum vedeți, metodele res
pective trebuie să fie nedistructive 
și să permită o manipulare de la 
distanță. Tehnicile radiometrice și 
radiografice intervin aici pe primul 
plan. Se dovedesc din ce în ce mai 
utile și alte metode folosite de mult 
timp în defectoscopia nedistructivă 
din alte domenii ale tehnicii, cum 
ar fi acelea cu curenți de inducție 
sau cu ultrasunete. De curînd s-a 
dovedit că aduc contribuții semni
ficative și metodele electronice, mai 
ales la măsurarea fără contact a 
dimensiunilor pieselor puternic ra
dioactive, a grosimii pereților unor 
astfel de piese etc. Fără îndoială 
că această înșirare nu epuizează 
lista soluțiilor posibile.

Al doilea punct de vedere care 
conferă încercărilor nedistructive un 
interes atît de mare în momentul 
de față este legat de așa-zisul 
„sistem de garanții". Elaborarea lui 
este o sarcină principală a Agenției 
și țintește să asigure modalitățile 
tehnice pentru a se putea controla 
folosirea combustibilului nuclear 

Springel mai încearcă o evadare pe 
străzile orașului, se distanțează cu 
150 de metri, însă atacul lor este a- 
nihilat. Pe stadionul din Otrokovice, 
sprintul final este cîștigat de france
zul Desvages. Clasamentul etapei: 
Andre Desvages a parcurs 201 ki
lometri în 4h 54'42" (medie orară 
40,900 km), Schejbal (R.S.C.), Butzke 
(R.D.G.). In același timp cu primii trei 
clasați a fost cronometrat un pluton 
numeros în care se aflau toți cicliș
tii români,- Clasamentul general in
dividual: Lebedev (U.R.S.S.), Swerts 
(Belgia) la 2'07", Zielinski (R.P.P.) la 
2'15", Peschel (R.P.P.) la 2’36", Sprin
gel (Belgia) la 3'52", C. Dumitrescu 
(R.P.R.) la 4'28", Ritter (Danemarca) 
la 4'37", Dolezal (R.S.C.) la 4’44", 
Schejbal (R.S.C.) la 5'34", Heller 
(R.S.C.) la 5'45". Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de R. D. Germană și 
R. S. Cehoslovacă. Echipa R. P. Ro
mâne ocupă locul 7. De la Otrokovice 
cicliștii au fost transportați cu mași
nile la Gottwaldov, de unde vor lua 
astăzi startul în etapa a 8-a, care se 
va încheia după 136 kilometri la 
Dubnica.

exclusiv în scopuri pașnice. De 
exemplu, cînd într-un reactor nu
clear sînt folosite elemente com
bustibile cu uraniu, prin arderea 
uraniului se produc plutoniu și pro
duși de fisiune. Metodele nedis
tructive fac posibil să se determine 
cit de mult uraniu a fost consumat, 
cît plutoniu este prezent și să se 
obțină un număr de informații im
portante.

In cadrul simpozionului, în comu
nicările participanților, se vor pre
zenta în amănunt metode, tehnici, 
materiale folosite în diferite țări, 
precum și o descriere de aparaturi 
și instalații. Firește, discuțiile vor 
fi cuprinzătoare și vor urmări în
deosebi obținerea de ameliorări, de 
perfecționări ale tehnicilor și insta
lațiilor existente etc. Avînd posibi
litatea de a participa cu un mare 
număr de specialiști la lucrările a- 
cestei manifestări științifice, sîntem 
într-un fel avantajați. Va fi o lecție 
de înaltă ținută științifică, care va 
stimula și mai mult cercetările pro
prii. Importanța ei iese și mai 
pregnant în evidență dacă se are în 
vedere însemnătatea sporită a reac- 
torilor nucleari pentru producerea, 
în primul rînd, a energiei electrice.

Subliniez că la această importantă 
manifestare științifică vor fi pre- 
zenți peste o sută de oameni de 
știință și specialiști din numeroase 
țări. Printre participanți se vor afla 
reprezentanții unor importante la
boratoare de cercetări, cum sînt 
Institutul „Kurceatov" (U.R.S.S.), 
Los Alamos și Oak Ridge, (S.U.A.), 
Harwell (Anglia), Saclay (Franța), 
ai unor institute de cercetări de 
fizică nucleară din Belgia, Canada, 
Danemarca, Italia, Japonia etc.

Țara noastră face parte dintre 
membrii fondatori ai A.I.E.A. și 
sprijină Agenția în toate acțiunile 
ei care au drept scop întărirea

• Rutierul vest-german Wolfshohl 
continuă să conducă cu o diferență de 
peste 6 minute in Turul ciclist al Spa
niei. Ciștigînd etapa a 16-a contra cro
nometru (61 km) în lh 36’22", Poulidor 
(Franța) a trecut pe locul doi cu 79h 
10’14'”. Rik Van Looy (Belgia) se află 
pe locul trei cu 79h 13'13".

• Evolutnd la Birmingham tn compa
nia selecționatei Angliei, echipa de te
nis de masă a R. P. Chineze a obținut 
victoria cu 8—1. Singura victorie a gaz
delor a fost realizată de Barnes care l-a 
învins cu 22—20 ; 28—26 pe Lian Ven- 
tin.

• Intr-un meci internațional de judo 
desfășurat la Grenoble, selecționata 
Franței a învins cu 8---0 echipa Iugosla
viei. Au obținut victorii înainte de limi
tă Noris, Buc și Desmet.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism disputat la Londra, cunoscuta atletă 
Mary Rand a cîștigat probele de 80 m 
garduri (ll’'6/10) și săritură în înălțime 
(1,62 m).

• Atletul Bill Baillie, recordman mon
dial în proba de 20 km, a eșuat în ten
tativa de a corecta recordurtle mondiale 
în probele de 15 mila și 25 km. El a 
realizat timpurile de lh 14’44” 4/10 și 
respectiv lh 17'22” 4/10. Recordurile 
mondiale oficiale aparțin atletului ceho
slovac Zatopek cu lh 14’01” și lh 16’36” 
4/10.

• tn prima zi a turneului internațio
nal de volei de la Subotica, selecționata 
feminină a Iugoslaviei a învins cu 3—0 
echipa Franței, iar selecționata masculi
nă iugoslavă a întrecut la același scor 
o combinată română.

• Boxerul vest-german Karl Milden- 
berger și-a păstrat titlul de campion al 
Europei la cat. grea întrecîndu-1 net la 
puncte pe italianul Pierro Tomasoni.

• Fostul campion mondial de box la cat. 
grea, negrul Floyd Patersson, a susținut 
vineri seara'; la Stockholm un meci în 
compania compatriotului său Tod Her
ring. Patersson a obținut victoria prin 
ko în numai 40 de secunde. In aceeași 
gală, la cat. semigrea, Del Papa (Italia) 
a dispus la puncte de finlandezul Kok- 
konen.

• Selecționatele secunde de fotbal 
ale Austriei și U.R.S.S. s-au întîlnit sîmbătă 
la Innsbruck. Meciul s-a terminat la ega
litate : 1—1 (1—0).

colaborării între popoare în dome
niul utilizării energiei atomice în 
scopuri pașnice.

★
In legătură cu deschiderea la 

București, în ziua de 17 mai, sub 
auspiciile Agenției internaționale 
pentru energia atomică de la Viena, 
cu sprijinul Institutului de fizică a- 
tomică al Academiei R. P. Române, 
a Simpozionului despre încercări 
nedistructive în tehnologia nuclea
ră, sîmbătă la amiază, reprezentanți 
ai agenției au organizat o confe
rință de presă.

Reprezentanții agenției au expus 
ziariștilor români și corespondenți
lor de presă străini o scurtă infor
mare privind activitatea acestei or
ganizații, colaborarea ei cu diverse 
țări, printre care și R. P. Română. 
Ei au vorbit, totodată, despre pro
blemele care vor fi dezbătute de 
către oamenii de știință și specia
liștii în domeniul energiei nucleare 
la acest simpozion.

Lemnul
iși schimbă fața

(Urmare din pag. I-a)

La unul din deruloare îl întîlnesc 
pe șeful de brigadă Ion Burtoi. El 
și oamenii pe care-i conduce au 
dat pînă la ceasurile amiezii nu
mai placaj de calitate.

— După cîte mi-a spus tovarășul 
inginer Manta, și celelalte brigăzi 
țin pasul cu noi. Asta înseamnă că 
angajamentul luat de colectivul fa
bricii noastTe va fi îndeplinit.

j RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

I DUPĂ SESIUNEA N.A.T.O.
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Sub titlul „Presa germană înregis
trează fără iluzii compromisul celor 
trei”, ziarul „LE MONDE” publică re
latările transmise de corespondentul 
său la Bonn, Roland Delcour, în le
gătură cu declarația cu privire la 
problema germană, adoptată după 
lungi pertractări de reprezentanții 
S.U.A., Angliei și Franfei la sesiunea 
N.A.T.O.

„Acordul asupra declarației tripar
tite — scrie corespondentul — cu 
toate că a fost anunfat aici la cîteva 
ore după știrea că generalul de Gaulle 
va sosi la 11 iunie la Bonn, este 
departe de a fi risipit impresia su
părătoare creată în Germania de lun
gile și bizantinele discuții de la Wa
shington. Reflexiile auzite cel mai 
des în public sînt acestea : iată-i pe 
cei trei protectori ai noștri care nu 
sînt capabili să se înțeleagă măcar 
asupra unei formule goale și pur 
verbale. Ce ar fi dacă s-ar afla în 
chestiune fondul problemei germane ?

„Frankfurter Allgemeine" este doar 
ceva mai puțin amar : „La noi 
se presupunea și pînă acum că cele 
trei mari puteri occidentale se pro
nunță pentru reunificarea germană cu 
o intensitate variabilă și, în tot ca
zul, nu prea mare. Acum se știe că 
și în ce privește metoda de abor
dare a problemei între ele au apărut 
divergențe radicale". Cei mai mulți 
comentatori își pun de pe acum în

LA STAMPA
AGENDĂ
VOLUMINOASĂ

„Intîlnirea dintre Erhard și de 
Gaulle a fost fixată pentru 11 și 
12 iunie, la Bonn.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui vest-german a anunțat că pre
ședintele francez a dat un răspuns 
afirmativ la dorința cancelarului 
de a lămuri cît mai repede diver
gențele între Bonn și Paris.

După părerea cercurilor di
plomatice din capitala federală, 
guvernul vest-german intenționea
ză să pună în discuție toate pro
blemele care privesc direct și in
direct cele două țări și pregătește 
o voluminoasă agendă in acest 
sens. «Nemulțumirea vest-germană 
pentru cele mai recente inițiative 
în politica externă ale lui de Gaulle 
este mare» — a transmis agenția 
de presă D.P.A.

Problemele care vor fi discutate 
de cei doi sînt următoarele : 1) lip
sa unui progres în problema uniu
nii politice vest-europene ; 2) difi
cultățile pe care Franța le pro
voacă la Bruxelles în dezvoltarea 
sectorului agrar al Pieței comu
ne i 3) divergentele franco-ameri- 
cane,- 4) relațiile Paris-Moscova.

Cercurile diplomatice de la Bonn 
nu sînt prea încintate de antici
parea întîinirii Erhard-de Gaulle, 
propusă de R. F. Germană și ac
ceptată cu promptitudine de Fran
ța. Ar fi fost de preferat data de 
3 iulie sugerată de președintele 
francez. Există teama că generalul 
ar putea face presiuni și promisi
uni vagi pentru a obține noi con
cesii vest-germane în politica a- 
gricolă a C.E.E., care va trebui sta
bilită la Bruxelles pină la 31 iulie. 
Se consideră, totuși, că, după con
cesiile făcute de Bonn în decem
brie asupra prețului la grîu, este 
exclus ca acesta să cedeze încă 
o dată generalului".

Una din mașinile din preajmă nu 
lucrează. Era vorba de cea de fre
zat furnire. Inginerul Iulian Manta 
explică : „Uneori serviciul mecanic- 
șef ne cam face greutăți. De la 4 
mai stă mașina, deși putea să tie 
reparată doar în două zile. Cei de 
la meoanic-șef dau vina pe cel de 
la aprovizionare, care n-au adus 
încă materialele necesare. Se poate 
sâ fie și așa, dar cu justificări nu 
putem pune mașina în funcțiune".

Cîteva ceasuri mai tîrziu, ingine
rul Nicolae Sperdea, directorul 
complexului, ne informează că în 
cinstea Congresului partidului co
lectivul s-a angajat să depășească 
producția globală cu 600 000 lei, 
producția marfă cu 700 000 lei și să 
dea peste plan 5 000 mp de plăci 
aglomerate, 500 mp parchete și 30 
mp de placaje. Se referă însă și la 
problema aprovizionării cu bușteni.

— La această oră noi trebuie să 
avem în depozit 16 000 mc de buș
teni. Există însă mai puțin de jumă
tate, pentru că unitățile Direcției re
gionale a economiei forestiere Ol
tenia nu respectă termenele de li
vrare prevăzute în contract.

— Dar în privința calității, cum 
se achită D.R.E.F.-Oltenia de obli
gații ?

— In mod necorespunzător. La 
fabrica de placaje noi avem nevo
ie de bușteni de calitatea I, ori 
peste 50 la sută din cantitatea pe 
care ne-o livrează sînt de calitatea 
a IlI-a. A cam rămas corijent 
D.R.E.F.-ul nostru în privința livră
rilor și a calității.

Intr-adevăr, ce părere au tovară
șii de la D.R.E.F.-Oltenia, ca și cei 
de la direcția de resort din minis
ter ?

Răspunsul cel mai bun pe care îl 
așteaptă colectivul complexului din 
Tg. Jiu constă în fapte. 

gardă cititorii împotriva oricărei 
iluzii".

★
Pe aceeași femă, revisla vest-ger

mană „DER STERN" publică sub ti
tlul „Ne înșelăm pe noi înșine", un 
comentariu semnat de Paul Sethe :

„Noi cerem o «inițiativă în pro
blema germană» — scrie autorul — 
și dat fiind că puterile occidentale nu 
vor să ne indispună, ele ajung sa 
facă cîteva declarații retorice. Ele știu 
însă prea bine cît de lipsit de sem
nificație este acest lucru ; în sinea 
lor sînt enervate de pretențiile noas
tre. Aliații occidentali sînt însă prea 
politicoși pentru a spune deschis a- 
cest lucru. Nu ar trebui oare să ni-l 
spunem noi, nouă înșine ?

Deocamdată doleanfa noastră pri
vind o nouă «inijiativă în problema 
germană» nu a dus decît la o ceartă 
vehemenîă între aliafi, care nu ne 
poate lăsa indiferenți. Săptămîni de 
zile americanii și francezii s-au don
dănit între ei. Diplomația R.F.G. va 
reuși poate — poate I — să apla
neze contradicțiile, dar ce va fi pe 
urmă ?...

Ne ferim să privim în fa(ă reali
tățile simple...

Pașii mici și mijlocii sînt mai efi
cienți decît spectacole (sau drame), 
avînd drept conținut inițiativa Occi
dentului în problema germană. Acor
dul asupra permiselor de trecere a 
contribuit mai mult la menținerea ba
zei psihologice, absolut necesare 
pentru reunificare, decît toate iniția
tivele imaginabile în problema ger
mană. Comisii intergermane ar în
tări și mai mult efectul favorabil — 
dacă, bineînțeles, nu ne așteptăm la 
prea multe de pe urma lor și dacă 
sîntem pregătifi să înfruntăm dificul
tățile inerente. Convorbiri diplo
matice asupra actului reunificării sînt 
pentru multă vreme lipsite de sens, 
sînt o energie risipită și nu duc de
cît la certuri interoccidentale.

In timpul guvernării lui Adenauer, 
puteau fi auzite, în numeroase con
vorbiri, următoarele cuvinte : «Nu vă 
dați seama că nu poate exista poli
tică fără nici un tei de bluf ? Sînteți 
un visător dacă nu vrefi să vedeți 
lucrul acesta». Nu vrem să analizăm 
astăzi dacă asemenea păreri sînt 
juste. In orice caz, este însă o formă 
fatală de bluf atunci cînd te înșeli 
pe fine însuji, O politică bazată pe 
asemenea concepții va avea întot
deauna un sfîrșit prost..."

Un lobby la
Căutarea febrilă de către Anglia 

a unui prieten in Orientul Mi/lociu 
a impins-o in inima Arabiei. La 
Londra, un grup de presiune dis
cret Încearcă sâ convingă guver
nul și presa că dacă Anglia doreș-. 
te un prieten arab, ea il va găsi in 
regele Feisal. Pe scurt, teoria este 
următoarea: regele Feisal se va 
afirma ca un nou lider panarab, 
care va fi dirijat spre o nouă po
litică de „nealiniere", proocciden-

ENCICLOPEDIE AFRICANA

Reprezentantul Colegiului de re
dacție al Enciclopediei africane, 
A. V. Hesse, a declarat miercuri că 
primele trei volume ale Enciclope
diei africane vor vedea lumina tipa
rului in anul 1970. La elaborarea ce
lor 10 volume ale enciclopediei, În
cepută în 1962, participă 30 de 
comitete organizate pe lingă univer
sitățile a 30 de țări africane. Enci
clopedia va cuprinde materiale 
legate de istoria socială, economică, 
culturală și politică a popoarelor Ă- 
fricii, precum și de probleme con
temporane.

PENTRU COMBATEREA SECETEI 
DE PE CONTINENTUL AMERICAN

Pentru înlăturarea secetei care 
bîntuie într-o mare parte a conti
nentului american, un proiect recent 
întocmit prevede să se aducă în fie
care an din Alaska și din nordul Ca
nadei 140 trilioane de litri de apă în 
vederea satisfacerii nevoilor a 33 de 
state americane, șapte provincii ca
nadiene și trei state din Mexic. A- 
ceasta ar permite irigarea a 20 mi
lioane de hectare de pămînt, produ
cerea a 100 milioane kilowați de e- 
nergie electrică și poate chiar să se 
stabilească, prin săparea unui canal, 
legătura fluviului Sf. Laurentiu cu 
Oceanul Pacific. înfăptuirea acestui 
program ar necesita un termen de

Cît va mai dura 
prietenia ? In 
grădina zoolo
gică a orașului 
St. Paul (S.U.A.) 
trei iepuri tră
iesc intr-o cuș
că cu un pui 
de leopard, în 
cea mai bună 

armonie

New jjark Straw.

MAI MULT COMERȚ
EST-VEST

Sub titlul de mai sus, ziarul „NEW 
YORK TIMES" publică un editorial 
consacrat problemei lărgirii schim
burilor comerciale dintre Est și Vest 
în care, printre altele, se arată : *

„Inițial, embargo-ul stabilit asu
pra exporturilor de mărfuri strate
gice în Rusia și țările Europei răsă
ritene își propunea să împiedice 
dezvoltarea economică a acestor țări. 
Rapida creștere a forței industriale 
și militare a țărilor comuniste cu 
începere din 1950 arată însă în mod 
clar că această politică a constituit 
un eșec... Aliații țării noastre 
din Europa și Japonia au în
țeles cu mulți ani în urmă a- 
ceastă realitate. Ei au slăbit res
tricțiile la export și au dezvoltat un 
comerț considerabil cu Moscova, 
Praga și alte capitale comuniste. 
Englezii, francezii, vest-germanii și 
japonezii au avut pentru aceasta 
motive mai importante decît doar 
speranța unor avantaje economice 
de pe urma comerțului Est-Vest. Ei 
au înțeles că sporirea legăturilor 
comerciale poate contribui la slăbi
rea încordării internaționale, creînd 
totodată interese reciproce.

Pînă nu de mult diriguitorii poli
ticii S.U.A. s-au împotrivit acestei 
tendințe. Ei au insistat asupra men
ținerii unor reglementări mai seve
re de embargo decît au făcut-o vest- 
europenii și japonezii... Această ade
rență la o politică perimată a îm
piedicat, pur și simplu, pătrunderea 
pe unele piețe și obținerea de profi
turi de către oamenii de afaceri, 
fără a fi, de altfel, de vreun folos 
intereselor noastre naționale.

Este un merit ai oamenilor de 
afaceri americani care și-au asumat 
recent un rol viguros în exercitarea 
de presiuni (asupra guvernului) pen
tru a se da dovadă de un mai mare 
realism în politica americană. Cu 
toate acestea este nevoie să se facă 
mai mult decît se arată că este ne
cesar în raportul publicat recent de 
comisia prezidențială de studiu și de 
comitetul similar pentru dezvoltarea 
economică. Aceleași considerente in
vocate pentru a argumenta în fa
voarea intensificării comerțului ame
rican cu țările din Europa răsări
teană și cu Uniunea Sovietică su
gerează, de asemenea, că ar fi înțe
lept să se intensifice legăturile eco
nomice americane cu țările comu
niste din Asia și, în special, cu 
China".

Londra
tală. puternic favorabilă Interese
lor britanice și americane. Feisal 
folosește vechea «armatd albă» a 
triburilor beduine care, cind slnt 
bine instruite, reprezintă o forfă. 
Un general și un colonel din ar
mata britanică iși dau acum con
cursul la reechiparea acestor 30 000 
de oameni, tn schimbul sprijinului 
britanic, Feisal ar recunoaște pre
zenta Angliei in peninsula arabică.

30 de ani. Principala dificultate o 
constituie aducerea unei asemenea 
cantități de apă printr-o regiune 
muntoasă. Pentru rezolvarea acestei 
probleme se prevede construirea pe 
rîurile din nord a unei serii de ba
raje, care vor forma lacuri artificia
le. Apa va fi trimisă prin țevi mari 
aflate la 1 000 de metri altitudine în 
Munții Stîncoși pentru a ajunge în 
albiile naturale ale rîurilor Colom
bia Fraser și Kootenay. Incepînd de 
aici, terenul coboară mereu și apa 
ar putea urma albia rîurilor. Acolo 
unde acest lucru nu va fi posibil, 
se vor construi tuneluri și canale.

A TRAIT 194 DE ANI

Agenția Antara anunță că în insu
la Sumatra a încetat din viată un 
cetățean in vîrstă de 194 de ani. 
Soția lui este în vîrstă de 120 de 
ani. Familia decedatului este alcă
tuită din 9 fii și aproximativ 300 
de nepoți si strănepoți.

PESTE 50 LA SUTA ANALFABET!

Potrivit datelor furnizate de in
stituțiile specializate ale O.N.U., 
peste 50 la sută din populația Asiei 
este analfabetă. In Iran, neștiutorii 
de carte reprezintă 87,2 la sută din 
numărul populației, In Bahrein — 
74,7, în Pakistan — 81,2, iar în Tur
cia •— 61,4.
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SE FESTE EOT ASE
SEUL

Opoziția in luptă 
cu forțele polițienești

SEUL 15 (Agerpres).— Sîmbătă a 
avut loc la Seul o demonstrație or
ganizată de opoziție, în semn de pro
test împotriva negocierilor japono- 
sud-coreene. Treizeci de deputați ai 
opoziției, printre care și fostul pre
ședinte Posun Yun, au organizat un 
miting în fața sediului Adunării 
Naționale. în urma intervenției for
țelor polițienești participanții la mi
ting au fost împrăștiați. Cu toate 
acestea, un grup de demonstranți a 
început un marș pe străzile orașu
lui. Ei au fost însă opriți de cîteva 
sute de polițiști. Mai mulți de
putați ai opoziției au fost îm
barcați într-un camion al poliției. 
Demonstranții s-au întrunit ulterior 
în apropierea clădirii unuia din par
tidele de opoziție pentru a continua 
mitingul.

Vietnamul de sud

Convoi militar distrus 
de patrioți

SAIGON 15 (Agerpres). — Sîmbătă, 
detașamentele de patrioți sud-viet- 
namezi au atacat la numai 75 de km 
nord-est de Saigon un convoi de 
vehicule transportînd mari cantități 
de muniții, escortat de trupe guver
namentale și „consilieri" americani. 
Din sursă militară americană s-a a- 
flat că toate cele 12 vehicule ce al
cătuiau convoiul au fost distruse. 
Doi „consilieri" americani au fost 
uciși, iar 35 de soldați și ofițeri sud- 
vietnamezi uciși și răniți.

★
HANOI 15 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția Vietnameză 
de Presă, la 14 și 15 mai numeroa
se grupuri de reactoare de recu
noaștere americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam 
pentru a desfășura activități de 
spionaj. Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
un protest împotriva acestor noi 
provocări.

Reluarea luptelor la Santo Domingo
SANTO DOMINGO 15 (Agerpres). 

— Lupte puternice, care au crescut 
în intensitate, au început sîmbătă 
dimineața în cartierul industrial din 
nordul orașului Santo Domingo, a- 
flat sub controlul forțelor constitu- 
ționaliste conduse de colonelul Fran
cisco Caamano. După cum relatează 
agențiile occidentale de presă, cioc
nirile au fost provocate de trupele 
juntei militaro-civile conduse de ge
neralul Imbert Barreras, care au

„Bila de aur“ se rostogolește...
La Paris, apoi la Washington au avut 

loc, recent, noi confruntări între poziția 
francezilor și cea a anglo-saxonilor fafă 
de actualul sistem monetar al lumii capi
taliste, cunoscut sub numele de „Gold 
exchange standard". „Nimic nu indică 
însă — apreciază ziarul francez «Com
bat» — că, în urma convorbirilor pre
mierului britanic, H. Wilson, cu genera
lul de Gaulle și cu președintele Johnson, 
«cei trei» s-ar apropia de un acord în 
privinfa felului de a proceda la o re
formă a sistemului monetar amintit".

Presa occidentală subliniază că Franja 
continuă să susțină propunerea de a se 
abandona sistemul „Gold exchange stan
dard" — sistem în care dolarul și, în- 
tr-o mai mică măsură, lira sterlină joacă 
rolul de „monede conducătoare". Din 
motive lesne de înțeles Statele Unite și 
Anglia se opun.

In argumentarea sa, partea franceză 
susfine că prin „Gold exchange stan
dard" a fost suprimată disciplina de 
plăfi, pe care o impunea sistemul eta
lonului aur, asigurînd un transfer auto
mat în aur de la debitor la creditor. 
De asemenea, economiștii francezi a- 
rată că în prezent, deoarece dato
riile pe termen scurt ale Statelor Unite 
depășesc valoarea rezervelor lor meta
lice, ele nu ar putea onora angajamen
tul pe care și l-au luat de a schimba la 
cerere în aur dolarii aflafi în posesia 
străinilor. în această situafie, S.U.A. s-ar 
vedea nevoite să instituie un embargo 
asupra schimbului în aur, ceea ce — 
după părerea economistului francez J. 
Rueff — ar putea atrage „o catastrofă 
financiară comparabilă cu aceea din 
anii '30“.

în privinfa evolufiei acestei probleme, 
specialiștii arată următoarele : în primii 
ani de după cel de-al doilea război 
mondial, Statele Unite au cunos
cut o perioadă de acumulare a aurului. 
După 1957, însă, datorită deficitelor per
sistente ale balanfei de plăfi, rezervele 
lor de aur au început să scadă ; stocul 
american este în prezent de 14 413 m:- 
lioane de dolari, ceea ce reprezintă cel 
mai redus nivel din ultimii 27 de ani, 
în timp ce datoriile externe ale S.U.A. 
depășesc 29 miliarde de dolari. Ca fac
tori care au determinat această situafie 
excepțională, diferiți economiști citează, 
în primul rînd, investițiile de capital și 
cheltuielile militare în străinătate.

După cum este știut, Statele Unite au 
făcut și continuă să facă importante in- 
vestifii în străinătate. Dar, prin meca
nismul „Gold exchange standard”-ului, 
dolarii investifi în exterior nu părăsesc 
efectiv S.U.A., ci rămîn în băncile ame
ricane, la dispozifia beneficiarilor. în-

Capitala austriacă a sărbătorit 
sîmbătă cea de-a 10-a aniversa
re a semnării Tratatului de stat cu 
Austria. Razele soarelui de pri
măvară s-au revărsat generos, 
după mai multe zile ploioase, a- 
supra străzilor împodobite ale 
Vienei. Aproape de ora prînzului 
în marea sală a Palatului Bel
vedere, unde cu zece ani în urmă 
a fost semnat documentul care 
prevedea restabilirea Austriei ca 
stat independent și democratic, 
au luat loc cancelarul federal în
deplinind funcția de președinte 
al Austriei, Josef Klaus, membrii 
guvernului austriac, personali
tăți ale vieții politice, economice, 
culturale și artistice austriece, un 
numeros public. Au fost prezenți 
miniștrii de externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Franței și Marii Britanii, 
reprezentînd cele patru pu
teri care au semnat Tratatul, pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U., și alți oaspeți din străi
nătate, sosiți la Viena pentru a 
participa la festivitățile consacra
te aniversării.

Invitați Ia festivitățile de la Viena, printre care miniștrii de externe al 
celor patru puteri care au semnat Tratatul

Telefoto : Agerpres

declanșat atacuri repetate asupra 
constituționaliștilor, sub acoperirea 
focului de artilerie și cu sprijinul ca
relor blindate. Acest lucru a fost recu
noscut chiar de generalul Caminero, 
așa-zisul „ministru al apărării" în 
guvernul condus de Barreras. A- 
genția Associated Press apreciază că, 
în urma atacurilor de sîmbătă, a- 
cordul de încetare a focului „s-a 
transformat într-un simplu petec de 
hîrtie".

frucît pînă acum acești beneficiari s-au 
abținut să convertească dolarii, rezervele 
în aur ale S.U.A. nu au scăzut propor
tional cu creșterea datoriilor lor. 
Pentru banii astfel depozitafi în S.U.A., 
străinii primesc dobînzi de maximum 
3—3,5 la sută, pe cînd americanii reali
zează de pe urma capitalului investit 
în Europa occidentală profituri de 10-15 
la sută. Tocmai la acest mecanism se 
referă criticii actualului sistem mone'ar 
international, cînd afirmă că Europa oc
cidentală furnizează ea însăși america
nilor capitalurile cu care aceștia cum
pără întreprinderi și societăți, accen- 
tuîndu-și penetrația în economia vest- 
europeană". într-un răstimp de aproxima
tiv un deceniu, firmele americane au 
reușit să-și sporească investițiile în ță
rile vest-europene de la 1,7 la 11,5 mi
liarde de dolari. în momentul de față.

COMENTARIUL ZILEI

scrie revista «Newsweek», 800 din cele 
mai mari 1 000 de societăți din S.U.A. 
au filiale peste ocean.

Importantele cheltuieli pentru întreți
nerea bazelor militare din străinătate ale 
S.U.A., precum și alte sume cheltuite 
peste hotare în scopuri politico-militare, 
constituie de asemenea o cauză princi
pală a deficitului balanței de plăfi ame
ricane. Numai agresiunea din Vietnam 
va costa Statele Unite, anul acesta, po
trivit declarației lui McNamara, suma de 
1,5 miliarde de dolari. Zilele trecute 
a fost adoptată o lege care prevede 
suplimentarea cu încă 700 de milioane 
dolari a creditelor penfru operafiile mi
litare din Vietnamul de sud și Repu
blica Dominicană. Avantajele care de
curg pentru S.U.A. din sistemul „Gdld 
exchange standard" favorizează și aces
te cheltuieli făcute în exterior. Aban- 
donîndu-se actualul sistem monetar — 
scrie revista «Paris Match» — „america
nii, care vor trebui să plătească în aur 
și nu prin emisiuni de monedă-hîrtie, 
vor fi nevoifi să reducă creditele con
sacrate fie ajutorului militar pentru străi
nătate, fie investițiilor în afara teritoriu
lui S.U.A ". Astfel, disputele monetare 
din Occident nu au doar caracter teh
nic, ci și un pronunțat caracter politic.

Dificultățile pe care le întîmpină ba

CORESPONDENȚE DIN:
Semnarea protocolului privind colaborarea tehnică 
și științifică intre R. P. Română și R. P. Chinez’»-

ZECEA ANIVERSARE
La ora 11 în Piața din fața Pa

latului au răsunat acordurile 
„Fanfarei pentru trompete" a 
compozitorului vienez A. Bruck
ner, după care un cor de 1 000 
de persoane a intonat „Imnul că
tre natură" de Ludwig van 
Beethoven. După cuvîntarea ros
tită de Bruno Kreisky, ministrul 
afacerilor externe austriac, au 
luat cuvîntul miniștrii de ex
terne ai țărilor semnatare ale 
Tratatului, președintele Adunării 
Generale a O.N.U. și președintele 
Consiliului Europei.

In încheierea adunării festive a 
luat cuvîntul Josef Klaus, care a 
subliniat că țara sa „a ales în 
mod liber ca principii ale poli
ticii sale apărarea independen
ței, neparticiparea lă alianțele 
militare și la blocurile politice’. 
„Austria, a încheiat el, se stră
duiește să contribuie la reducerea 
încordării și la apropierea po
poarelor".

K. HABIG

0 DECLARAȚIE A P. C. 
DIN S.U.A.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care se 
spune, între altele: „împreună cu 
milioanele de concetățeni ai lor și 
de luptători pentru pace, comuniș
tii americani cer guvernului S.U.A. 
să înceteze imediat războiul în 
Vietnam și în Republica Dominica
nă, să aducă acasă trupele ameri
cane, să înceteze de a mai amenința 
lumea cu un război atomic".

lanța de plăți americană, ca și instabili
tatea lirei sterline — care în noiembrie 
anul trecut s-a aflat la un pas de deva
lorizare — au slăbit încrederea țărilor 
occidentale în cele două „monede con
ducătoare". După Franța, R.F.G., Belgia, 
Spania și alte țări vest-europene au tre
cut la convertirea unor importante sume 
de dolari în aur. De asemenea, R.F.G. 
— care a sporit ponderea aurului în re
zervele sale monetare de la 50,3 la 
sută în 1963 la 55,6 la sută în 1964 — 
și-a reînnoit anul acesta propunerea ca 
toate statele să conserve 75 la sută din 
rezervele lor în aur, iar restul în devize 
convertibile și să efectueze plățile inter
naționale în aceeași proporție. Aceasta 
echivalează cu o invitație de a converti 
dolari în aur și a creat noi probleme fi
nanțelor S.U.A.

Legat de această slăbire a încrederii 
în dolar, în cercurile financiare occiden
tale se remarcă faptul că în prezent mai 
solicitate în cadrul împrumuturilor de la 
Fondul monetar internațional (F.M.I.) sînt 
monedele unor țări vest-europene decît 
dolarul. Astfel, din împrumutul de 1 400 
milioane de dolari acordat zilele tre
cute Angliei de către F.M.I., 750 de mi
lioane sînt furnizate de țările Pieței co
mune în monede naționale. Subliniind 
că acest fenomen marchează o situafie 
nouă, președintele Camerei internațio
nale de comerț, Wallenberg, conchide 
că sînt necesare convorbiri privind ela
borarea unui sistem monetar internațio
nal adaptat noilor cerințe.

Evoluția în acest sens a raportului de 
forțe pe plan financiar și disputa mone
tară din Occident au devenit o preocu
pare acută penfru anglo-saxoni. Din 
surse oficiale se subliniază că premierul 
britanic, Wilson, a arătat președintelui 
Johnson că propunerea franceză privind 
crearea unei noi unități de rezerve me
rită să fie examinată. Agenția Reuter re
latează că S.U.A. și Anglia sînt decise 
să studieze problema în scopul găsirii 
eventualelor baze de acord înaintea re
uniunii anuale, din septembrie, a F.M.I. 
Acesta este de altfel și scopul convor
birilor ce vor avea loc în iunie, la Was
hington, între secretarul american al tre
zoreriei, H. Fowler, și ministrul britanic 
al finanțelor, J. Callaghan, care mai întîi 
se va întîlni la Paris cu colegul său fran
cez, Giscard d’Estaing.

După ce, în februarie, Franța a arun
cat pe masă „bila de aur", unii au cre
zut că disputa monetară din Occident va 
intra în culisele politicii ; dar, așa cum 
se observă, jocul în jurul metalului gal
ben abia începe.

Gheorghe CERCELESCU 

genevȚ] „RUNDA"
Hotărît lucru, Comisia Hallstein 

a Comunității Economice Europe
ne are de înfruntat fulgerele care 
s-au abătut în vremea din urmă 
asupra celui care i-a împrumutat 
numele. încă la 26 aprilie se aș
teptau la secretariatul G.A.T.T. de 
la Geneva propunerile concrete 
elaborate de conferința miniștrilor 
agriculturii din țările C.E.E. în ve
derea negocierilor din cadrul run
dei Kennedy, anunțate pentru luni 
17 mai. Ele au fost amînate, da
torită dezacordului dintre parte
nerii Pieței comune cu privire la 
prețul comunitar al cerealelor. Se 
spera la Bruxelles că documentul 
va căpăta în sfîrșit o formă defi
nitivă la conferința încheiată vi
neri seara, dar „cei șase" n-au 
izbutit nici de data aceasta să 
ajungă la o hotărîre comună. 
Textul înaintat secretariatului 
G.A.T.T. are un caracter absolut 
formal.

Președintele Comisiei Hallstein 
obișnuiește să spună : „A făuri 
Piața comună înseamnă a făuri 
Europa politică". In cazul pieței 
agricole, el a preconizat o sche
mă cuprinzînd, între altele, urmă
toarele măsuri : crearea unei pie
țe comune pentru un număr de 
produse agricole pînă la 1 iulie 
1967; reglementarea prețurilor 
pentru celelalte produse, cel puțin 
în principiu, pînă la aceeași 
dată ; realizarea unei piețe agri
cole comune trebuie să coincidă 
cu cea a unei piețe industriale 
comune ; crearea unei „case co
munitare’ controlate de Parla
mentul european.

Pentru a înțelege mai bine eșe
cul acestei scheme, trebuie să a- 
mintim că nici vicepreședintele 
Comisiei executive a C.E.E., Sicco 
Mansholt, n-a fost mai norocos. 
El a propus ca prețui principale
lor cereale — și în primul rînd al 
griului — sa fie adus la nivelul 
celui al Canadei, Australiei și 
Statelor Unite, adăugîndu-se o 
majorare de 5 dolari la tonă.

i Ecuador

Represiuni împotriva forțelor democratice
QUITO 15 (Agerpres). — în ulti

mele zile situația din Ecuador s-a 
înrăutățit considerabil. Junta mili
tară, care a venit la putere după 
răsturnarea în 1963 a guvernului 
constituțional, recurge din nou la 
represalii împotriva forțelor demo
cratice care cer lichidarea dictaturii 
militare. Potrivit informațiilor 
transmise din Quito, capitala țării, 
junta militară a arestat un număr 
de lideri ai organizațiilor studen
țești și sindicale. A fost arestat, de 
asemenea, Pedro Saad, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Ecuador. învinuite de „activitate sub
versivă", două ziare („El Telegrafo"

DOCUMENTAR

MAURITIUS- 
0 INSULĂ 
MAI PUȚIN 
EXOTICĂ

Agențiile de presă relatează des
pre noi incidente care au avut loc în 
insula Mauritius. Au fost operate nu
meroase arestări ; a fost adus un nou 
contingent de trupe britanice.

La solicitările unor cititori publicăm 
mai jos un documentar despre „insu
la zahărului".

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la victoria asupra Germaniei fasciste, la Diisseldorf (R.F.G.) a avut 
loc o manifestație a luptătorilor antifasciști

Șl DEZACORDURILE
Planul Mansholt însă a întîmpi- 
nat opoziția unor membri ai Pie
ței comune.

Formula Hallstein de organiza
re a pieței comune a cerealelor 
și de creare în acest scop 
a unui buget comunitar a 
fost primită încă cu mai multă 
ostilitate. Pe de o parte, Franța 
consideră că Parlamentul investit 
cu prerogative de perceptor ar fi 
un organ supranational, incompa
tibil cu concepțiile generalului de 
Gaulle. Pe de altă parte, princi
piile după care s-ar realiza echi
librul comerțului agricol și crea
rea unor resurse proprii ale Co
munității (stocarea produselor 
considerate excedentare) au fost 
primite cu rezerve nuanțate : în 
timp ce Franța era mai fermă, 
R.F.G. a cerut să nu se decidă ni
mic înainte de a se cunoaște, la 
Geneva, punctul de vedere al a- 
mericanilor și englezilor.

Presa elvețiană subliniază că 
obiectivul urmărit de conferința 
miniștrilor C.E.E. nu a fost atins. 
„Journal de Genăve" remarcă, pe 
drept cuvînt, că „nu este vorba 
de un acord definitiv". La rîn- 
dul său „Gazette de Lausanne" 
reține faptul că „formula destul 
de vagă" a acordului de la Bru
xelles nu angajează pe nimeni și 
nu poate fi considerată o bază 
de discuție. însuși textul adoptat 
afirmă că prețurile cerealelor „ar 
putea fi negociate" de părțile 
contractante ale G.A.T.T.-ului în 
cadrul convorbirilor de la Gene
va. Concluzia logică este că înșiși 
„cei șase" încearcă să temporize
ze adoptarea unor măsuri care nu 
pot fi întrevăzute într-un viitor a- 
propiat. Divergențele dintre par
tenerii Pieței comune sînt mai 
profunde decît apar la o analiză 
superficială. în cercurile Palatu
lui Națiunilor se exprimă părerea 
că ele ar putea influența în mod 
negativ noua etapă a rundei 
Kennedy.

Horia LIMAN

și „El Universo") și trei stații de ra
dio („Atalaya", „Ecuador" și „Cre") 
au fost interzise. De asemenea, au 
fost operate arestări în rîndurile ar
matei. în orașul Guayaquil, unde au 
avut loc numeroase demonstrații 
împotriva guvernului, a fost decla
rată starea de asediu și au fost im
puse restricții asupfa circulației. în 
punctele strategice ale orașului au 
fost amplasate trupe, iar soldații pa
trulează pe străzi.

în semn de protest împotriva po
liticii juntei militare, ministrul a- 
griculturii, Eduardo Carrion, a demi
sionat.

De la poalele dealurilor pînă la 
țărmul scăldat de talazurile Oceanu
lui Indian, numai trestie de zahăr... 
Sînt cuvinte cu care încep, de regulă, 
reportajele despre insula Mauritius.

Istoria insulei, care are o suprafață 
de 1 865 km* și 639 000 locuitori, în
cepe din secolul XVI, o dată cu des
coperirea ei de portughezi ; aceștia 
susțineau că au debarcat pe un pă
mînt nelocuit. Cucerită de olandezi, 
apoi de francezi și, in 1890, de en
glezi, Mauritius este o colonie a co
roanei britanice. Aceste cuceriri succe
sive s-au răsfrînt în realitatea etno
grafică : populația se compune din 
urmașii vechilor cuceritori europeni și 
din ai africanilor, indienilor, creolilor, 
chinezilor, aduși pe insulă ca forță de 
muncă pe plantațiile de trestie de za
hăr.

Importați din insula Java, în seco
lul al XVII-lea, puieții de trestie de 
zahăr s-au dezvoltat foarte bine în 
condițiile climaterice și de sol locale. 
Urmarea : pădurile tropicale au fost 
defrișate, cedînd locul plantațiilor. 
Acestea acoperă azi 90 la sută din 
suprafața arabilă care, la rindul ei, 
reprezintă 40 la sută din teritoriul

PEKIN 15 (Agerpres). — între 28 
aprilie și 15 mai s-au desfășurat la 
Pekin lucrările Comisiei' mixte chi- 
no-române de colaborară tehnică și 
științifică. La 15 mai, Gljeorghe 
Cioară, secretarul Comisiei guver
namentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, conducătorul

Ambasada R.F.G. din Cairo. însăr
cinatul cu afaceri, Kurt Muller, în 
drum spre Ministerul de Externe al 
R.A.U., unde i s-a comunicat reac
ția autorităților la hotărîrea guver
nului vest-german privind stabilirea 
de relații diplomatice cu Izraelul

Ziarul suedez „Expressen" publică 
noi amănunte cu privire la organi
zația neonazistă „Svearike", recent 
descoperită in Suedia. Potrivit ziaru
lui, „Svearike" era în legătură cu o 
organizație similară din Republica 
Sud-Africană, care ar dispune de 
armament ascuns la o bază secre
tă. In fotografie : arme confiscate 
de politie de la cartierul general 

nazist

insulei. Restul pămîntului arabil este 
cultivat cu ceai, tutun, porumb, fibre 
aloe. Este unul din locurile cele 
mai intens cultivate din lume ; astăzi 
aproape că nu există spațiu pentru 
creșterea vitelor.

Producția anuală de zahăr este de 
o jumătate de milion de tone, aii- 
menfînd peste 95 la sută din expor
tul care se îndreaptă, aproape exclu
siv,. spre Anglia și Canada.

Pe insulă există o originală diviziu
ne a muncii între grupurile etnice : 
indienii lucrează, în marea lor majo
ritate, pe plantații și în întreprinderi ; 
chinezii se ocupă de comerțul cu a- 
mănuntul sau sînt muncitori. O dife
rențiere există și în celelalte pături. 
Francezii sînt oameni de afaceri, eco
nomia insulei aflîndu-se în mina a 75 
de familii franceze. Ele dețin mari 
plantații de trestie de zahăr și ceai, 
precum și fabricile de zahăr. Englezii 
lucrează, în special, în cadrul admi
nistrației coloniale, comerțul exterior 
aflîndu-se de asemenea în mîinile fir
melor engleze.

Cel mai mare partid din colonie 
este Partidul Muncii, care cuprinde în 
mare parte indieni, dar se străduiește 

delegației R. P. Române, și Ciu Uen- 
lun, conducătorul delegației chi
neze, au semnat un protocol cu pri
vire la colaborarea tehnică și știin
țifică dintre cele două țări.

La 15 mai membrii delegației 
R. P. Române au plecat spre țară.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 15 mai, In sala 

de ședințe a Sovietului Suprem de 
la Kremlin a avut loc un miting in 
legătură cu vizita în Uniunea So
vietică a lui Lal Bahadur Shastri, 
prințul ministru al Indiei. A. N. 
Kosighin și Lal Bahadur Shastri au 
rostit cuvîntări.

ROMA. Un grup de cunoscuți 
oameni politici și reprezentanți ai 
culturii italieni au dat publicității 
un apel în care cer punerea în li
bertate a deținuților politici vene- 
zueleni și restabilirea libertăților 
democratice în Venezuela. Apelul 
a fost semnat de parlamentarii 
Umberto Terracini, Lelio Basso, 
scriitorii Alberto Moravia, Carlo 
Levi, Pier Paolo Pasolini, poeții 
Giusseppe Ungaretti și Dario 
Puccini, juriștii Ugo Natoli, Gu- 
lielmo Nocera și alții.

ADDIS ABEBA. A fost dată pu
blicității o declarație a secretaru
lui general al Organizației Unită
ții Africane, Diallo Telli, în care 
se arată că O.U.A. ia toate măsu
rile de rigoare în eventualitatea 
proclamării unilaterale a indepen
denței de către actualul guvern al 
Rhodesiei de sud.

VIENA. In zilele de 24 și 25 
mai va avea loc aici sesiunea Aso
ciației liberului schimb (E.F.T.A.), 
care la insistențele Marii Britanii 
s-a transformat dintr-o sesiune 
ministerială într-una la nivel înalt.

FRANKFURT PE MAIN. Procu
rorul Friedrich Vogel a cerut vi
neri Tribunalului din Frankfurt pe 
Main, unde se desfășoară proce
sul celor 20 de foști gardieni SS 
ai lagărului de concentrare de la 
Auschwitz, condamnarea Iui Franz 
Hofmann la închisoare pe viață.

PARIS. în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Franța, delegația 
de ziariști români a fost primită la 
Adunarea Națională Franceză, 
unde s-a întîlnit cu grupul parla
mentar de prietenie Franța-Romfe- 
nia.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energie atomică din Statele Unite 
a anunțat că, vineri, la poligonul 
din Nevada a fost efectuată o 
nouă explozie nucleară subterană 
de mare putere. Aceasta este cea 
de-a 11-a experiență nucleară efec
tuată în cursul acestui an.

STOCKHOLM. La biblioteca din 
orașul Urnea, important centru 
universitar din Suedia, a avut loc 
deschiderea expoziției de carte ro
mânească modernă, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

WASHINGTON. Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că nava 
cosmică americană „Mariner-4", a 
străbătut pe orbită pînă vineri o 
distanță de 252 923 370 de mile, a- 
tingînd o medie orară de 46 500 de 
mile. Distanța în linie dreaptă din
tre această navă și Pămînt parcur
să de semnalele radio recepționate 
de stațiile terestre este de numai 
79 de milioane de mile.

BRUXELLES. Salariații de la 
instituțiile financiare din Bru
xelles au organizat o demonstra
ție în sprijinul satisfacerii reven
dicărilor lor economice la care au 
participat peste 8 000 de persoa
ne.

să unească întreaga populație, indife
rent de culoare sau credință. In pro
gramul său este cuprinsă revendica
rea obținerii imediate a independen
ței. In jurul partidului mauritian se 
grupează francezii și englezii. El are 
numai trei reprezentanți în parlament, 
dar administrația colonială îi acordă 
favorurile sale. Nu este de mirare că 
acest partid se pronunță pentru „men
ținerea și sfrîngerea legăturilor cu 
Anglia”. Cele două partide principa
le patronează cite o organizație de 
tineret. Lucrul nu este lipsit de im
portanță, deoarece peste jumătate 
din populajie are sub 20 de ani.

Divergentele dintre partide au iz
bucnit în urma vizitei ministrului bri
tanic pentru problemele coloniilor, 
Anthony Greenwood, venit pentru a 
duce tratative în legătură cu acorda
rea independenței. S-a căzut de acord 
ca, la sfîrșitul acestui an, să aibă loc 
o conferință în această problemă. Ca 
urmare pe insulă domnește o situafie 
încordată, care a dat naștere în ulti
mele zile la ciocniri violente între 
partizanii diferitelor partide, soldate 
cu morți și răniți.

Adriana SOCEC
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