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GOSPODĂRIREA 
FONDURILOR BĂNEȘTI 
în cooperativele 
agricole de producție

ȘTIINTA
SI
CONSTRUCȚIA 
SOCIALISMULUI 

în rîndul intelectualității, al întregului popor a stir- 
nit. un viu interes recenta întîlnire a conducătorilor de 
partid și de stat cu oamenii de știință, expunerea pre
zentată cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prim-secretar al C.C. al P.M.R. Această întîlnire, 
schimbul de vederi al conducerii de partid și de stat 
cu oamenii de știință, eveniment important în viata 
culturală a țării, a ilustrat o dată mai mult grija și 
preocuparea permanentă a Partidului Muncitoresc 
Român, a conducerii sale pentru dezvoltarea științei, 
prețuirea care se acordă în țara noastră cadrelor ști
ințifice și din învățămînt, aportul lor la rezolvarea 
sarcinilor construcției socialiste.

Posibilitatea de a folosi larg' și multilateral cuceri
rile științei în toate domeniile activității social-eco- 
nomice reprezintă unul din factorii importanți ai su
periorității societății socialiste. Așa cum s-a subliniat 
în cadrul întîlnirii, știința se află la însăși temelia o- 
perei de construcție socialistă ; partidul se călăuzește 
în întreaga sa activitate după principiile marxism- 
leninismului — chintesență a progreselor realizate 
de-a lungul mileniilor de întreaga cultură a omenirii. 
Partidul nostru consideră știința un „aliat“ important 
în lupta pentru făurirea noii orînduiri sociale.

în anii puterii populare au fost asigurate cercetării 
științifice laboratoare moderne, utilaj de înaltă tehni
citate, posibilități largi de documentare și de studiu. 
Este grăitor, pentru a ilustra eforturile materiale fă
cute de stat în scopul dezvoltării bazei materiale a 
cercetării științifice, faptul că în perioada 1961—1965 
au fost cheltuite în acest domeniu 5 506 milioane de 
lei (sumă în care nu sînt cuprinse cheltuielile pentru 
prospecțiuni geologice și pentru activitatea institutelor 
de cercetări ale Consiliului Superior al Agriculturii). 
Din fondurile alocate în 1965 pentru finanțarea acțiu
nilor social-culturale, circa 1 miliard lei revine cer
cetării științifice. în anii puterii populare au fost în
ființate aproape 50 de institute și centre de cerce
tări științifice ale Academiei. Detașamente noi de cer
cetători științifici se alătură, an de an, vechilor pro
moții ; numărul cercetătorilor de toate gradele care 
activează în institutele Academiei R. P. Române, în 
institutele de cercetări și în laboratoarele subordonate 
departamentelor se ridică în prezent la peste 26 000.

însuflețiți de fierbinți sentimente de dragoste de 
țară, oamenii de știință preiau și continuă în noile con
diții tradițiile progresiste ale înaintașilor științei din 
țara noastră—Spiru Haret, Gheorghe Țițeica, Traian La- 
lescu, Dimitrie Pompei, Victor Babeș, Gheorghe Mari
nescu, Ion Cantacuzino, P. B. Hașdeu, Ovid Densusianu, 
Vasile Pîrvan, Nicolae Iorga și alți întemeietori stră
luciți ai școlilor românești de matematică, biologie și 
medicină, lingvistică, arheologie și istorie națională, 
savanți străluciți, larg prețuiți pe plan internațional, 
militanți pentru nobile idealuri umaniste, pentru pro
gres social.

La consfătuire s-a relevat înalta apreciere pe care 
partidul o acordă aportului oamenilor de știință la 
rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării eco
nomiei și culturii noastre socialiste. Realizările remar
cabile obținute în diferitele domenii ale cercetării știin
țifice au ridicat prestigiul științei românești, au făcut 
să crească contribuția țării noastre la patrimoniul 
științei mondiale.

Orientindu-se spre rezolvarea marilor probleme ridi
cate de industrializarea țării, transformarea socialistă 
a agriculturii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății publi
ce, creația științifică s-a integrat tot mai mult in pro
cesul transformărilor revoluționare generale, oamenii 
de știință consacrîndu-și forțele înaltelor țeluri aie 
înfloririi patriei spre care au năzuit toți marii înain
tași ai științei românești. Ca rezultat al eforturilor lor 
entuziaste, s-au obținut progrese însemnate în toate 
principalele ramuri ale științei. Științele matematice, de 
pildă, au abordat domenii noi de cercetare ca teoria 
algebrică a mecanismelor automate, teoria matematică, 
eoria informațiilor : s-a dezvoltat cercetarea în fizica 

.ideleară, fizica corpului solid, fizica gazelor ionizate, 
optica și spectroscopia ; în pas cu dezvoltarea modernă 
a chimiei, s-a creat școala de chimie fizică, se desfă
șoară largi cercetări privind chimizarea agriculturii, 
dezvoltarea petrochimiei, valorificarea superioară a ți
țeiului ; s-au extins cercetările experimentale în dome
niile biologiei cu implicații in agricultură, silvicultură, 
medicină ; paralel cu stabilirea de metode agrotehnice 
diferențiate pentru diferite regiuni și adoptarea măsu
rilor pentru ridicarea fertilității solurilor au fost create 
în ultimii ani hibrizi, soiuri și linii valoroase de plante 
agricole, multe dintre ele introduse și generalizate în 
agricultură. In domeniul științelor sociale au fost, ela
borate lucrări sintetizînd experiența dobîndită de partid 
în construcția economică și culturală, tratate și mono
grafii care valorifică tradițiile înaintate ale gindirii 
științifice și culturale din țara noastră, studii consa
crate problemelor filozofice ale științelor naturii, ma
nuale originale de științe sociale. Oamenii noștri de 
știință au adus o contribuție importantă ia abordarea 
diferitelor domenii ale științei în lumina concepției 
marxist-leniniste.

Conducerea partidului și statului relevă faptul că 
exigențele crescînde. generate în toate domeniile acti
vității social-economice de marea operă de desăvîrșire 
a construcției socialiste, impun continua ridicare a ni
velului muncii științifice. Gradul și amploarea cerce
tărilor în diferitele domenii ale științei sînt determi
nate de nevoile țării noastre și de nivelul atins pe plan 
/ sndial. Ritmul vertiginos al dezvoltării științei mo- 

ne. vastitatea și complexitatea problemelor care 
ât rr in diferitele ei ramuri fac. desigur, necesar să se 
desfășoare și în viitor largi contacte cu savantii de 
peste hotare, să se cunoască, să se studieze și să se 
folosească cu pricepere cele mai valoroase cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale.

Pentru a realiza sarcinile noi. de însemnătate^ pri
mordială pentru dezvoltarea multilaterală a României, 
pentru a înainta în pas cu progresele realizate pe plan 
mondial este necesară intensificarea continuă a efor
turilor în domeniul cercetării științifice proprii, orien
tarea activității cercetătorilor noștri spre problemele 
științifice majore. „Comitetul Central al Partidului. gu
vernul subliniază însemnătatea deosebită a cercetării 
științifice proprii și consideră că trebuie manifestată 
toată grija pentru dezvoltarea în continuare a aces
teia, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. A renunța 
să cercetăm noi înșine înseamnă a rămîne în urmă față 
de dezvoltarea mondială. Construirea socialismului se 
face tocmai pe baza celor mai înalte cuceriri ale știin
ței : în aceasta constă esența superiorității noii orîn
duiri — orînduirea socialistă".

(Continuare în pag. V-a)

Pe șantierul centralei electrice de termolicare 
București Sud

Foto : A. Carto] an

n cinstea celui de-al IV-lea Congres al P. M. R.

ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE IN ÎNTRECERE
Uzinele de utilaj greu „Progresul" 

din Brăila
întreprinderea 

„Electromotor" - Timișoara
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii uzinei de utilaj greu „Pro- 
gresul" din Brăila au hotărît să 
depășească principalii indicatori 
ai planului pe acest an cu :

• 5 OOO 000 lei la pro
ducția globală ;

• 5 OOO OOO lei la pro
ducția mariă ;

• 0,5 la sută la producti
vitatea muncii ;

• 1 500 OOO lei economii 
la prețul de cost ;

• 1 500 OOO lei beneficii;

• 250 tone oțel lichid ;

• 1 500 tone piese tur
nate și forjate ;

• 20 concasoare cu trior.

în același timp planul de ex
port va fi depășit cu peste un 
milion lei, livrîndu-se în plus 
trei concasoare cu trior pe pneuri, 
50 tone utilaj chimic și alte pro
duse.

Din care pînă la 1 iulie :

• 2 700 OOO lei la pro
ducția globală ;

• 2 250 OOO lei la pro
ducția marfă ;

• 900 OOO lei economii 
la prețul de cost ;

• 500 000 Iei beneficii ;

• 150 tone oțel lichid ;

• 1 200 tone piese tur
nate și forjate ;

• 15 concasoare cu trior;

• 10 rulouri compre- 
soare ;

• 400 osii montate și 
eboșate.

(Continuare în pag. V-a)

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara și-au propus 
să depășească principalii indica
tori ai planului pe acest an cu :

• 3 500 000 lei la pro
ducția globală ;

• 500 motoare electrice;
• 1 500 aspiratoare de 

praf ;
• 1 OOO 000 lei economii 

la prețul de cost ;
• 1 000 000 lei beneficii.

Din care pînă la 1 iulie :
• 2 500 OOO lei la pro

ducția globală ;

întreprinderea de produse finite din lemn 

„23 August"-Tg. Mureș

Colectivul întreprinderii de 
produse finite din lemn „23 Au
gust" din Tg. Mureș a hotărît să 
realizeze pînă la sfîrșitul anului 
peste plan :

• 2 140 OOO lei Ia pro
ducția globală ;

• 400 OOO lei economii 
Ia prețui de cost ;

• 660 OOO lei beneficii.

Din care pînă la 1 iulie :

• 1 130 OOO Iei Ia pro
ducția globală ;

• 250 OOO Iei economii 
la prețul de cost ;

• 350 OOO lei beneficii.

Realizarea acestor angajamen
te va fi susținută prin aplicarea

unor măsuri tehnico-organizato- 
rice menite să contribuie îndeo
sebi la îmbunătățirea calității 
produselor. Dintre acestea amin
tim : montarea în flux tehnologic 
continuu a pieselor componente 
ale garniturii de mobilă 623—3 ; 
confecționarea unei prese cu aer 
comprimat pentru curbarea unor 
piese la scaune; executarea a trei 
dispozitive de asamblare a cutii
lor pentru mobila corp ; procu
rarea unui autostivuitor pentru 
depozitul de cherestea etc.

Colectivul întreprinderii își ex
primă convingerea că și celelalte 
unități din sectorul produse fi
nite din lemn vor întîmpina 
Congresul partidului, alături de 
el, cu noi și însemnate succese 
pe calea satisfacerii depline a 
exigenței mereu crescînde a cum
părătorilor.

• 200 motoare electrice;
• 650 aspiratoare de 

praf ;
• 500 OOO lei economii 

la prețui de cost ;
• 500 OOO lei beneficii.

Realizarea acestor angaja
mente va fi asigurată prin în
făptuirea unor importante mă
suri tehnico-organizatorice des
tinate in special îmbunătățirii 
calității produselor, ca : reorga
nizarea fluxului tehnologic la 
sectorul de micromotoare și in
troducerea montajului pe bandă 
al aspiratoarelor de praf, al 
motoarelor pentru mașinile de 
spălat rufe și al dinamurilor 
pentru echipamentul electric 
auto și de tractor ; montarea pe 
bandă a motoarelor asincrone 
trifazate peste 0,25 kW ; înlocui
rea lagărelor de bronz cu lagăre 
sinterizate la ventilatoarele de 
masă.

Colectivul întreprinderii, con
știent de însemnătatea realizării 
integrale a sarcinilor izvorîte 
din planul de cooperare, asigură 
colectivele uzinelor „Steagul 
roșu" și „Tractorul" din Brașov, 
Uzinelor mecanice Muscel și uzi
nelor „30 Decembrie“-Cugir că 
va depune toate eforturile să se 
achite cu strictețe de sarcinile 
ce-i revin pe această linie.

Hotărîți să îndeplinească an
gajamentele luate, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprin
derii se adresează colectivelor 
Fabricii de cabluri și materiale 
e’.ectroizolante București, Uzine
lor mecanice Timișoara. Uzine
lor metalurgice Bocșa Română, 
cu cerința de a respecta întocmai 
termenele prevăzute în planul de 
cooperare, premisă de seamă în 
vederea realizării ritmice a sar
cinilor de plan, pentru îmbună
tățirea calității produselor.

COMUNISTUL
sub mu de ochi

TELEGRAMĂ

Tovarășului HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

HANOI

Dragă tovarășe Ho Și Min,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă trimitem în numele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Român, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române 
și al nostru personal cele mai cordiale felicitări și un călduros salut 
frățesc.

Sub conducerea încercată a Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
în frunte cu dv„ militant devotat pentru cauza socialismului, eroicul 
popor vietnamez a dus o luptă îndelungată și grea pentru eliberare 
națională și, după victoria revoluției populare, a obținut mari succese 
în munca pentru construirea socialismului în Republica Democrată 
Vietnam.

Poporul român nutrește sentimente de prietenie frățească față de 
poporul vietnamez și își exprimă profunda solidaritate și sprijinul de
plin față de lupta sa dreaptă împotriva agresiunii imperialismului ame
rican, pentru apărarea independenței naționale, pentru dreptul de a 
dispune singur de destinele sale.

Vă urăm, tovarășe Ho Și Min, sănătate, viață îndelungată și noi 
succese în activitatea dv.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Pot ii zece, o suta, o mie. 
Numărul n-are importanță. 
Important e că ochii te pri
vesc. sînt ațintiți spre tine 
chiar atunci cind nu-ți dai 
seama ; te privesc pe tine, 
comunist, membru al ace
lui partid care simbolizea
ză tot ce e mai înaintat în 
sinul poporului — din ne
voia străveche și firească 
a omului de a căuta și a 
urma modele înalte. Pute
rea unui reflector obișnuit 
se măsoară în wați, pute
rea acestui reflector al pri
virilor se măsoară în ceva 
aparent insesizabil, dar in
finit mai prețios — încre
dere omenească.

— Comunist e pentru 
mine omul care nu șovăie 
in fața greutăților, care le 
ia pieptiș și le învinge de
oarece posedă o voință 
de fier și știe pentru ce 
muncește și luptă, pentru 
că vede lucrurile pînă la 
capăt — îmi spunea tînă- 
ru] Tudor Popa, macaragiu 
pe șantierul Combinatului 
chimic de la Turnu Măgu
rele. Un asemenea om — a 
adăugat — te face, prin 
exemplul lui, mai puternic, 
îti dezvăluie puteri care 
zăceau în tine și de care 
habar nu aveai... Uite, așa

e la noi tovarășul Pascu 
Saioc, secretarul organiza
ției...

Tot ce mi s-a povestit pe 
șantier despre Pascu Saioc 
îndreptățea pe deplin ad
mirația tînărului. El a par
ticipat la una din cele 
mai aspre, mai înverșuna
te înfruntări cu stihia Du
nării — stabilizarea teme
liei uzinei de apă pe fundul 
fluviului. într-un moment 
greu din toiul iernii, cînd 
apele Dunării creșteau a- 
menințînd să răstoarne 
corpul uzinei în Dunăre, 
prin luciditatea și forța în
crederii lui nestrămutate a 
evitat panica, a insuflat tu
turor calm și spirit de mun
că organizat. Au ieșit la 
iveală marile lui resurse de 
energie ; pretutindeni unde 
se cerea încordarea su
premă a voinței era pre
zent, mereu neobosit, pînă 
ce uzina s-a consolidat sub 
presiunea marii cantități 
de apă introduse în cheson 
spre a contrabalansa furia 
dezlănțuită a fluviului.

Despre forța contagioasă 
a unui asemenea exemplu 
vorbește munca pe macara 
a lui Tudor Popa, tînărul 
care și-l luase pe Pascu 
Saioc drept model și îa-

dreptar în vietțh. Avind la 
dispoziție pentru manevra
re numai o palmă de loc 
pe o porțiune îngustă a 
digului de susținere dintre 
țărm și cheson, orice ma
nevră greșită putea să răs
toarne macaraua în Dună
re ; Tudor Popa își strunea 
mașina cu măiestria și 
precizia unui dresor. Masi
vii piloți de beton erau ri
dicați cu agilitate de bra
țul macaralei și înfipti cu 
soneta plutitoare la șapte- 
opt metri sub nivelul flu
viului. A executa cu exac
titate operații de o atate 
complexitate înseamnă nu 
numai o performanță teh
nică. dar și un act de cu
raj. Tudor Popa e un băiat 
tînăr, dar comuniștii i-au 
insuflat un înalt simț de 
răspundere pentru munca 
lui.

— Partidul nostru — îmi 
spunea comunistul Nicolae 
Sîrbu, tehnician la Fabrica 
de mase plastice „Bucu
rești" — a arătat întotdea
una că membrii săi se 
deosebesc doar într-o sin
gură privință de ceilalți 
oameni ai muncii — prin 
fapttrl că au mai multe în
datoriri decît ei. Printre al
tele ei au obligația să în

vețe necontenit, să se per
fecționeze, să se afle mereu 
pe pozițiile cele mai avan
sate, să fie promotori ai 
noului.

— Și ce înțelegeți prin 
nou ?

— Definiții nu mă simt 
în stare să dau...

— Nici nu vă solicit o 
definiție. Pur și simplu, ce 
reprezintă noul pentru 
dumneavoastră ?

— E vorba, firește, în 
primul rînd de noul în teh
nică, în producție. Știu că 
prin asta nu spun nimic... 
nou, dar ce să fac, ade
vărul acesta este prea im
portant, aș spune esențial, 
ca să nu-1 repet și eu. în 
orice colectiv oamenii te 
judecă acum, înainte de 
orice, după felul cum stă- 
pînești meseria, mașinile 
cu care lucrezi. Te mulțu
mești să-ți execuți conști
incios sarcinile de produc
ție, sau te străduiești să 
muncești creator, cu creie
rul în plină activitate, să 
afli, să descoperi, să um
bli pe căi nebătătorite, să 
inovezi...

Victor BlRLADEANU

(Continuare in pag. V-a)

grlob în. 24 de ore

Stare excepțională 
în Bolivia

Guvernul militar a decretat 
„starea de asediu" pe întreg cu
prinsul țării și a ordonat mobili
zarea tuturor bărbaților între 19 
și 50 de ani. Greva generală din 
La Paz s-a extins în principalele 
centre miniere. în pag. a Vl-a — 
o corespondență asupra eveni
mentelor din Bolivia).

LUCRĂRILE COMITETULUI 
O.N.U. PENTRU DEZVOLTARE 
INDUSTRIALA. La New York, in 
cadrul discuțiilor generale ale 
comitelului, șeful delegației 
R P Române, I Desmireanu, a 
subliniat interesul manifestat de 
tara noastră pentru activitatea 
O N U. ltr direcția unei mai bune 
cooperări internaționale în vede
rea intensificării procesului de 
dezvoltare industrială Tn scopul 
îmbunătățirii programului viitor 
de lucru, vorbitorul a prezentai 
unele propuneri

CONGRESUL ARGENTINEAN 
PENTRU REFORMA AGRARA, 
organizat sub auspiciile Confederației 
Generale a Muncii din Argentina, a

adoptai mai muPe rezoluții în care se 
subliniază „urgenta ți necesitatea im
perioasă a realizării unei reforme a 
grare integrale, ca instrument de bază 
pentru schimbări structurale de care 
tara are neapărată nevoie".

ULTIMELE REZULTATE ALE 
ALEGERILOR GENERALE DIN 
BURUNDI oferă principalului 
partid politic Uprona (Uniunea 
pentru progresul național) 16 
locuri în parlament, cu unui mai 
puțin decît majoritatea absolută. 
Partidul poporului a obținut opt 
locuri, iar independenții două. 
Mai rămin de atribuit încă șapte 
mandate. Președintele partidului 
Uprona, Joseph Bamina, care a 
deținut funcția de prim-ministru 
pînă la dizolvarea vechiului par
lament. nu a fost reales.

Noî arestări la Seul
La 13 mai autoritățile militare 

sud-coreette l-au arestat pe Yoon 
Hwa-Sun. colonel in rezervă, acu
zat de a fi orgauizalorul unui com
plot pentru răsturnarea actualului 
regim al lui Pak Cijan Hi. O dată 
cu Yoon Hiva Sun au mai fost a- 
restati alți 20 rle ofițeri și civili
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Un viciu în muzica ușoară:A

Diletantismul interpretului

Nr. 6623

TEATRE

Teatrul de stat de operetă : Suflet de 
artist (oi ele 19,30). Teatrul Național „1. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Vizita bătrt- 
nei doamne (orele 19.30), (sala Studio) : 
Patima de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio. ’ str.’ ,Al. 
Sahla nr. 76 A) : Intrigă și iubire (orele

artist (oi ele 19,30). Teatrul Național „1. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Vizita bătrt- 
nei doamne (orele 19,30), (sala Studio) : 
Patima de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio, ’ str.’,Al.

. ~-Z
19"30). Teatrul „C. i. Nottara" (eale Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților (orele 
19,30), (sala Studio) : Sonet penti - -
gheru) :

POȘTA băilor

REDACȚIEI
Victoria

Viitoarele

cadre

La Combinatul de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș, paralel cu lucrările de construcții 
și monta), se desfășoară și pregătirea teh- 
nico-profesională a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor. Peste 100 de tineri urmea
ză cursuri cu o durată de 6 luni, spre a se 
califica in meseria de mecanic de Întreținere 
a aparatelor de măsură și control și de ope
ratori chimiști. Cei care vor conduce insta
lațiile tehnologice sint școlarizat! la combi
natele cu profil similar din orașele Făgăraș, 
Victoria și Piatra Neamț unae, o dată cu 
insușitea cunoștințelor teoretice, au posibi
litatea să lucteze practic la instalații ase
mănătoare cu cele care vor ti montate aici. 
O mare atenție se acordă șl perfecționării 
pregătirii cadrelor de tehnicieni și ingineri. 
Recent au absolvit cursurile de specializare 
42 de ingineri și 53 de maiștri și tehnicieni. 
Mai multi ingineri și tehnicieni au lost tri
miși ta specializare In străinătate. Plnă la 
Începerea probelor tehnologice. întregul co
lectiv al șantierului va II format din oameni 
calificați,

Petre HORIA 
inginer

Se
întocmește

dosarul...

Instalațiile electrice ale unor clădiri de pe 
strada Cărpiniș. raionul Lenin, fiind vechi 
și necorespunzătoare. l.D.E.B. ne-a Întrerupt 
furnizarea curentului electric. Aceasta s-a 
tntimplat la 17 decembrie 1064. De atunci, 
cu excepția zilelor din jurul Anului Nou. 
cele 50 de familii care locuiesc aici au fost 
nevoite să se Întoarcă la lampa cu petrol. 
Ne-am adresat l.A.L. care abia după 2 luni 
(la 17 februarie) a cerul I.R.C.R. să refacă 
instalațiile electrice. Dar nici I.R.C.R.-ul nu 
s-a grăbit așa că abia la 13 aprilie, deci 
după alte două luni, lucrările au putut li 
iiicheiate și dosarele depuse la l.D.E.B. Se 
vede însă că și l.D.E.B.-ului ti trebuie 2 luni 
ca să verifice și să aprobe dosarele. Iată 
cum. din pricina sistemului complicat de co
menzi. Întocmiri de dosare, măsurători, ve
rificări, aprobări etc. stntem ținuți de cinci 
luni fără lumină electrică. Aparatele 
noastre de radio și televizoarele au devenii 
obiecte decorative. Cerem ca sfatul populai 
să ia măsuri 
și să dea In 
După aceea, 
la forme cite

ca l AL. și l.D.E.B să termine 
folosință instalația electrică, 
n-au decît să tot întocmească 
luni or dori

Mai mulfi locatari

3
tn luna martie, la întreprinderea de repa

rații auto il.R.A.) 5 Ciul a tost adus, pentru 
reparații capitale, un autocamion al coope
rativei agricole de producție ..11 Iunie 1848“ 
din Cudalbi raionul Tecuci. Delegatul coo
perativei a depus multă stăruință ca auto
camionul să lie primit la reparat. Dar. după 
discuțiile purtate cu conducerea l.R.A. și 
convorbiri telefonice cu serviciul mecanic 
șei de la Consiliul Supei lor al Agriculturii, 
cu consiliul agricol regional și cu condu
cerea cooperativei, el a fost nevoit să-l te- 
Imbarce la tren, tn aceeași stare In care II 
adusese și să se întoarcă la Cudalbi. Plim
barea inutilă a autocamionului de la Cudalbi 
la Cluj și înapoi a costat circa 2 000 de lei. 
Cum s-a putut tntlmplo aceasta ?

Am cercetat amănunțit cauzele și lată ce 
am constatat. Actele Întocmite de Consiliul 
agricol regional Galați și I.R.T.A. Galati, 
care au fost trimise Ini reprinderii noaslte 
arată că autocamionul cooperativei „11 Iu
nie 1'148 ‘ urma să fie leparat tn trimestrul 
IV 1065. A a tuns insă la l.R.A Clui la 10 
martie cu 7 — 8 luni mai devreme decll pre
vedea planul. De ce ? Ca să lasă din în
curcătura pricinuită de propriile lipsuri avu
te la întocmirea planurilor de trimitere la 
reparații capitale 'a planificat pentru trimes
trul IV autocamioane ce trebuiau reparate 
tn trimestrul 1 și pentru trimestrul 1 pe cele 
care mai puteau lucra) consiliul agricol ra
ional a îndrumat cooperativele agricole să 
trimită autocamioanele ta Clui Încă de la 
începutul lunii martie. A socotit că trimitind 
autocamioanele la Ciul conducerea între
prinderii nu va mai avea Încotro șl le va 
opri la reparat. Dai nu s-a intlmplaf așa din 
cauză că lipsa unor piese de schimb, care 
n-au fost livrate de uzinele producătoare, a 
pus intreprinderea noastră tn situația de a 
nu putea executa nici reparațiile planificate 
pe primul trimestru.

A. STANESCU
revizor contabil l.R.A. 5 Cluj

ORADEA (coresp. 
„Scînteii". — în scopul 
măririi capacității de 
cazare și îmbunătățirii 
condițiilor de trata
ment balnear la sta
țiunea balneo-climate- 
rică Victoria-Oradea 
va începe în curînd 
construirea unui pa
vilion cu 40 de came
re și 80 de locuri. La 
parterul noului pavi
lion vor fi amenajate 
12 cabine cu vane 
pentru băi. Tot aici 
vor funcționa instala
țiile pentru 
te balneare 
terapeutice, 
clădire vor
două cabinete medi
cale. Proiectul de mo
dernizare a stațiunii 
prevede și construirea 
unei centrale termice 
care va deservi noul 
pavilion, două din cele 
existente și blocul ali
mentar.

tratamen- 
și fizio- 
în noua 

funcționa

Succesele obținute de com
pozitorii noștri în țară și pes
te hotare, desfășurarea cu 
bune rezultate, în fiecare an, 
a Festivalului de la Mamaia, 
creșterea măiestriei artistice 
a interpreților de muzică 
ușoară și apariția unor tineri 
compozitori și interpreți va
loroși — toate aaestea sub
liniază posibilitățile muzicii 
ușoare românești și totoda
tă marea responsabilitate ce 
revine creatorilor și institu
țiilor (teatre, radio, televiziu
ne, edituri etc.) pentru a le 
pune în valoare.

Cunoscutul scriitor Jean 
Cocteau spunea : „Cîntecul 
e o artă majoră". Dar tot el 
atrăgea atenția asupra nu
meroșilor- „mistificatori" care 
invadează cîmpul vast al 
cîntecului de muzică ușoară 
cu „mesajele lor ridicole". 
Aceasta se referă atît la 
creatori cît și la interpreți.

Interpretul transmite spec
tatorilor mesajul cîntecului. 
Cîte melodii nu-și datoresc 
succesul măiestriei interpre
tative a cîntărețului, rămînînd 
în amintirea publicului lega
te de numele acestuia. Ast
fel, Ia noi, numele lui Luigi 
Ionescu va fi asociat întot
deauna cu „Lalele", iar al 
lui Gigi Marga cu „Ada-Ka- 
leh”. Interpretul re-creează 
cîntecul și-j lansează în 
lume. De aceea, adevăratului 
artist nu-i poate fi indiferent 
ceea ce cîntă.

Un cîntec de muzică ușoa
ră reprezintă pentru regizo
rul unui concert de estradă 
o „piesă" și „un rol". în prac
tica noastră de scenă spu
nem adesea „o piesă" de 
muzică ușoară, dar mai rar 
interpretul se apropie de 
piesă cu dorința și seriozi
tatea de a aprofunda rolul 
său. Iar uneori el nici măcar 
nu-și pune întrebarea : Ce 
spune cîntecul ? Ce a vrut 
să spună autorul (poet și 
compozitor) ?

Exigența 
versar al 
alegerea 
ușoară pe
tează, colaborarea sa activă 
cu autorii cîntecului, atunci 
cînd există această posibili
tate, constituie singura bază 
solidă de fixare a reperto
riului personal.

cîntăretului, ad- 
mediocrității, în 

piesei de muzică 
care o interpre-

Repertoriul oglindește ga
ma posibilităților artistice 
ale interpretului. Ne-am obiș
nuit să-l ascultăm pe Con
stantin Drăghici, mai ales, 
în cîntece lirice, pe Ilinca 
Cerbacev în melodii ritmate 
sau pe Nicolae Nițescu în 
cîntece de muzică ușoară cu 
un conținut optimist. Alege
rea și formarea unui reperto
riu de calitate, care să pună 
în valoare talentul interpre
tului, personalitatea sa artis
tică, este o necesitate și o 
datorie profesională. Reper
toriul ales dovedește și cui- . 
tura cîntărețului.

Există, printre tineri, cre
dința că pentru a fi un bun 
interpret de muzică ușoară 
este suficient numai să do
rești 1 Această credință este 
alimentată și de o serie de

baj clar și de o mare inten
sitate emoțională. Aceasta 
cere mijloace artistice sim
ple, dar bogate în imagini, 
înlăturarea șabloanelor și 
efectelor exterioare.

De altfel aici este poate 
punctul nevralgic al inter- 
preților 
ușoară, chiar al celor mai 
talentați dintre ei, fuga după 
procedee exterioare, străine 
personalității lor artistice, aș 
spune o autodespersonali- 
zare voită, prin copierea ser
vilă a unor modalități împru
mutate din bagajul unor cîn- 
tăreți străini și nu întotdeau
na de certă valoare.

în teatru se spune că dic
țiunea este „politețea actori
lor față de public". Unii cîn- 
tăreji de muzică ușoară, ne- 
putînd învinge dificultățile

noștri de muzică

falsi-profesori de canto sau 
instructori artistici necalifi
cați, care le îndrumează, 
iară competență, pașii.

Avînd la baza actului său 
de creație propriile sale 
sentimente, cîntărețul de mu
zică ușoară trebuie să aibă 
cunoștințe despre arta trăirii 
scenice. Inchipuindu-se în 
situațiile propuse de autor, 
interpretul topește gîndurile 
și sentimentele autorului în 
propriile sale gînduri șl sen-, 
timente pe care le redă a- 
poi spectatorului în imagini 
artistice convingătoare.

Am avut ocazia, nu de 
mult, să-l văd pe Jacques 
Brăll, la Paris, în ultimul său 
recital, de la teatrul „Olym
pia", care i-a adus marele 
premiu de interpretare pe 
anul 1964. Jacques Brăll este, 
prin excelentă, un interpret 
al artei trăirii scenice. Brdll, 
pe scenă, trăiește o viață 
dramatică intensă : gîndește, 
suferă, se bucură, dorește, 
acționează. Brăll dinamizea
ză cu cîntecele sale sala în
treagă.

Mt s-ai 
mai mult, 
prețul de
adresîndu-se păturilor largi 
ale marelui public, trebuie 
să le vorbească într-un lim-

confirmat, o dată 
părerea că inter- 
muzică ușoară,

succes, a compus 
pe un ritm brazi- 
nu cunoștea bine 
nu s-a sfiit totuși

unei articulații corecte, pre
feră introducerea în reperto
riul lor personal a unor cîn- 
tece în limbi străine, ajun- 
gînd astfel să cînte în limbi 
pe care nu le cunosc. Un cu
noscut dirijor de muzică 
ușoară, în goană după o me
lodie de 
un cîntec 
lian. Deși 
spaniola,
să scrie tot el textul, punînd 
unul sub altul diferite titluri 
de cîntece și melodii brazi
liene. Cîntărețul care a pre
zentat piesa a oîntat-o au o 
pasiune demnă de o cauză 
mai bună pentru că el nici 
măcar nu avusese curiozita
tea să afle ce spune.

CurBuri de inițiere practică 
în arta actorului pe lîngă 
instituțiile interesate ar pu
tea să folosească interpre- 
ților noștri tineri. Mersul sce
nic, atitudinea corporală, po
ziția capului, gestul, privirea 
sînt probleme importante și 
dificile care constituie baza 
mijloacelor de expresie ac
toricești.

Armonizarea tuturor aces
tor mijloace de expresie a 
ridicat, de pildă, la mare

înălțime artistică interpretă
rile neuitatei Maria Tănase. 
Maria Tănase a fost o inter
pretă completă de muzică 
ușoară : de la doină și 
bocet, pînă la cîntec satiric 
sau cupletul de revistă, în 
toate aceste variate și emo
ționante creații, Maria Tă
nase a fost unică prin per
sonalitatea sa artistică pu
ternică, prin stilul unei in
terpretări originale, profund 
românești, prin cunoașterea 
temeinică a artei actorului și 
stăpînirea unei bune tehnici 
vocale. Arta ei constituie un 
model pentru tinerii noștri 
interpreți.

Mîinile — spuneau vechii 
greci — pot vorbi mai mult 
decît cuvintele. Cuvîntul în
soțit de gest se întipărește 
mai repede în mintea spec
tatorului, Dacă la actor ges
tul precede cuvîntul, la cîn- 
tăreț gestul trebuie să urme
ze fraza 
du-se și 
ritmul și 
rețul, ca 
buie „să meargă" pe 
zică. Un gest în contratimp 
cu muzica sau făcut la în- 
tîmplare mai rău încurcă, de
rutează și produce o impre
sie penibilă asupra specta
torului, la fel ca și gesturile 
stereotipe, șablonarde ale ri
dicării brațelor în sus pen
tru punctarea unui final mu
zical.

Exemplul unor valoroși cîn- 
tăreți de muzică ușoară care 
se bucură de o largă popu
laritate ca : Ioana Radu, 
Gică Petrescu, Dorina Dră
ghici și alții, arată că suc
cesul carierei de interpret 
se obține prin muncă, dă
ruire. devotament 
această frumoasă 
ne. Este timpul să 
diletantismul din

pusă” (orele 20). Teatrul Mic (Str. C‘- viile 
nr. 16) : Cinci schițe și Cî^-rcctc
cheală (orele 19,30). Teatrul „Ion
Creangă" (Str. Eremla 
24) : Un vis vesel (orele 
Institutului de artă teatrală șl 
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 
brie nr. 9) ; Anna Christie 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
Victoriei nr. 50) : Katia și 
(orele 15 șl orele 17) (sala din Str. -----
demiei nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndărică 
(orele 16). Teatrul satiric-muzical "AC. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20), (sala Victoria) : Veselie la 174 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se Joacă pe la 
noi (orele 20). Circul de stat : AII Baba 
și cei 40 de acrobați (orele 20).

și cîntareața 
Teatrul 
Grlgorescu nr.

16). Studioul 
cinemato- 

30 Decem- 
(orele 20). 
din Calea 
crocodilul 

’. Ata-

cinematogrM
1V'

p

Cîntarul didactic
buie să fie
• Indispoziție și obiectivitate • Situații 
numai in aparență penibile • Examinări... 
știute dinainte - răspunsuri „ca pe apă"
• Procente bune, cu 
necesare rapoartele 
ori pe an?

orice preț? • Sînt 
statistice de trei

școala, profesorii acordă
aprecierii

De cînd e
o însemnătate deosebită 
cunoștințelor elevilor prin verificări 
orale, lucrări scrise de control sau 
probe practice, iar aprecierea cu
noștințelor se face prin note. După 
cum este și firesc, calificativele tre
buie să reflecte în mod obiectiv ni
velul de cunoștințe al tineretului 
școlar, precum și forma de expri
mare orală și scrisă.

Caracteristic pentru corpul nostru 
profesoral este grija pentru notarea 
judicioasă și ritmică a progreselor 
dobîndite de elevi la învățătură. To
tuși, după părerea mea. în școala 
noastră, ca și în altele, unii colegi 
nu utilizează destul de eficient acest 
instrument important al procesului 
instructiv-educativ. Tn cele ce ur
mează, mă voi referi la unele si
tuații care concură la acordarea unor 
note ce nu reflectă realmente ba- 
ga.iu’ de cunoștințe al elevilor.

Dacă cineva ar redacta un cod al 
îndatoririlor profesorului, mi se pare 
că la primul punct ar trebui să fi
gureze : ..indispoziția să nu influen
țeze cu nimic obiectivitatea în acor
darea calificativelor''. Cu toate aces
tea. unii colegi. în clipele de indis
poziție personală, dau note mici, 
pentru goluri în cunoașterea lecției 
pe care. în cazul că ar fi fost „bine 
dispuși" le-ar fi trecut cu vederea, 
în asemenea împrejurări se ridică, 
pe drept cuvînt, întrebarea : cu ce 
sînt vinovați elevii? Alteori. în apre
cierea elevilor se tine seama și de 
unele abateri anterioare. Este o mă
sură. cred, nepotrivită, pentru că 
pregătirea elevilor nu se confundă 
cu purtarea Pentru abateri avem la 
dispoziție măsuri suficiente prevă
zute în regulamentul școlar.

O situație penibilă se creează pen
tru unii învățători și profesori cînd 
în clasă au copii sau nepoți ai unor 
cadre didactice din școală. De ce mă

■o_

asupra acestei chestiuni ?opresc
Deși n-ar trebui să fie așa, dacă e- 
levul este bun. i se acordă chiar și 
cu unele concesii 
cînd 
plică 
îi dă 
pere 
promovare — se sesizează clasa. Re
zolvarea logică este tratarea tuturor 
elevilor exact cu aceeași monedă. Pe 
trimestrul I am încheiat media 3 
nepotului unui coleg din școală, ele
vul avînd un nivel de cunoștințe 
foarte scăzut. Este adevărat că în 
cancelarie s-a creat o atmosferă 
oarecum încărcată, mai ales că ele
vul era promovat la celelalte obiecte, 
dac cel puțin elevii din clasa respec
tivă s-au convins că nu există „fa
vorizați și persecutați", că singurul 
criteriu în notare este nivelul de cu
noștințe.

Unii profesori sînt de părere — și 
oractică acest lucru — că la începu
tul anului sau trimestrului trebuie 
să dea note mici pentru a-i 
mina pe elevi să învețe în 
timpului. Cred că o asemenea 
dă nu este pedagogică, 
ță totdeauna cu drag, 
lecțiile sînt atractive. 
Cunoștințele trainice se 
muncă depusă din conștiință, nu de 
frica notei.

Majoritatea profesorilor, la fie
care oră. examinează, după anume 
considerente. 2—3 elevi din lecția la 
zi. Spre deosebire de aceștia, alții 
examinează pe elevi în ordinea din 
catalog Astfel, fiecare elev știe cînd 
îi vine rîndul. învață lecția „ca pe 
apă" și obține note mari, care 
corespund pregătirii lor reale, 
notarea elevilor cred că trebuie să 
ținem seama și de prostul .obi
cei al unor tineri de a învăța, 
cum se spune, în asalt. Iată un 
exemplu. Lucrarea scrisă pe trimes-

învață slab, 
și mai mult.
media sub 5 
colegul ; dacă îi dă

nota maximă ; 
lucrurile se com- 
Dacă un profesor 
— riscă să-și su- 

notă de

deter- 
restul 
meto- 
înva-Elevii 

atunci cînd 
interesante, 
capătă prin

nu 
în

muzicală, încadrîn- 
fiind determinat de 
accentele ei. Cîntă- 
și dansatorul, tre- 

mu-

față de 
profesiu- 
lichidăm 
această 

artă. Interpretul trebuie să 
aibă nu numai voce și ta
lent, ci și bogate cunoștințe 
despre arta actorului, o teh- 

o 
variată și coirijolexă 
artă în general și 
arta interpretării cîn- 
de muzică ușoară în

nică vocală studiată și 
cultură 
despre 
despre 
tecului
special, un studiu aprofundat 
al genului.

Nicolae DINESCU 
regizor

ireproșabil
trul I a elevei M. P. din clasa a Xl-a 
am notat-o cu doi. Pentru a obține 
notă de trecere la istorie, eleva a 
lipsit de la școală cîteva zile învă- 
țînd în vederea ultimei examinări. 
Ca urmare, a obținut nota de trece
re. Dar nu și-a pus deloc întrebarea 
dacă va reuși să recupereze orele 
de la care a lipsit ? întrebarea 
mi-am pus-o eu, la 22 decembrie, 
iar răspunsul îl dau la ora cînd 
scriu aceste rinduri : n-a izbutit să 
asimileze materia predată în zilele 
cînd a absentat. Chiar la istorie 
făcuse doar un salt cantitativ și nu 
calitativ ; azi, cînd se face recapitu
larea pentru examenul de maturi
tate. fie că își amintește unele lu
cruri foarte vag. fie că nu le mai știe 
deloc. Golurile create n-au putut fi 
umplute pe parcurs.

Consider greșită și poziția acelor 
colegi care la încheierea situației 
anuale în clasa a Xl-a gîndesc cam 
așa : dacă a ajuns în a Xl-a îl trec, 
ee-o face la maturitate îl privește ; 
sau : „eu îl trec, dar la maturitate 
o să cadă" Cînd ești sigur că n-are 
să treacă la examenul de maturita
te, atunci de ce-1 mai promovezi ? 
De ce nu-i dai posibilitatea ca în 
cursul verii să se pregătească te
meinic ? Colegii în cauză uită că 
maturitatea nu este un examen nu
mai pentru elevi, ci și pentru pro
fesorii care au contribuit la pregă
tirea lor de-a lungul anilor de 
școală

Din păcate, unele , cadre didactice 
se conduc după principii similare 
și atunci cind trebuie să se pronun
țe asupra cunoștințelor unor elevi 
din clasa a VlII-a. Generalizarea 
învățămîntului de opt ani, înfăptuită 
de partidul nostru, este un act de 
cultură de o mare,:-importanță, me
nit să asigure lărgirea considerabilă 
a cunoștințelor tinerelor generații. 
Părerea mea este, însă, 
prevede obligativitatea 
școlii generale de opt ani. dar nu și 
obligația profesorilor de a promova 
pe acei elevi care nu și-au însușit 
materia Firește, datoria noastră 
este să folosim toate mijloacele pen
tru a-i ajuta, dar, în cazurile în 
care sprijinul nostru nu este primit 
așa cum se cuvine, cred că nu pu
tem face nici un rabat la cunoștin
țele cerute .de programa școlară.

Aș vrea să mă opresc și asupra 
unui alt aspect al aceleiași probleme. 
Cu ocazia unor analize ale muncii la 
școala noastră, ca și in alte școli,

că legea 
absolvirii

se pronunță 'critici la adresa unor 
profesori pe motiv că în trimestrul 
I sau II au încheiat medii de 4 sau 
că în notarea elevilor folosesc note 
de 3 și 2. Este o chestiune com
plexă, desigur. Nu toți stăpînim, în 
egală măsură, măiestria pedagogică; 
de la unii dintre noi, elevii pot învă-. 
ța multe, de la alții mai puțin. Dar 
cred că priceperea unui cadru di
dactic nu poate fi pusă sub semnul 
întrebării, pentru că, apreciind obiec
tiv cunoștințele elevilor, nu a dat 
notă de trecere tuturor.

După cît mi se pare, la stilul ne
gativ al unor ședințe de analiză a 
muncii contribuie și felul în care se 
interpretează situațiile statistice, care 
se cer de 3 ori pe an de către sec
țiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare. Am să mă opresc la un 
singur exemplu. Cu cîțiva ani în 
urmă, făceam parte din colectivul de 
conducere al școlii medii nr 4 din 
Capitală. La încheierea situației pe 
trimestrul I din anul școlar 1958— 
1959 am recomandat din nou cadre
lor didactice să dea dovadă de cel 
mai înalt grad de obiectivitate, deși 
situația la învățătură a multor elevi 
nu era prea strălucită. Numărul de 
note sub cinci era mai mare decît în 
alte școli. Școala și profesorii au fost 
aspru criticați în mai multe rînduri 
Critica era întemeiată, deoarece cor
pul didactic n-a făcut tot ce-i stătea 
în putință pentru spriiinirea studiu
lui elevilor. Dar criticile n-au fost 
urmate de o analiză temeinică a cau
zelor care au dus la situația de caro 
aminteam și astfel, deși nimeni nu 
le-a cerut-o, profesorii au devenit 
mai darnici cu notele Tn consecință, 
la finele celui de-al doilea trimes
tru am devenit ..școală fruntașă" 
printre școlile din raion, iar profe
sorii au fost evidențiați. Corespun
dea oare aceasta realității ? Cu ade
vărat elevii deveniseră în masă mai 
buni ? Mă îndoiesc.

Există oare dilema • note mari sau 
note mici ? Nu. Ea este falsă. Elevul 
trebuie să primească, după fiecare 
răspuns, nota pe care o merită. De
sigur. cînd numărul notelor mici în
cepe să se mărească, este de datoria 
profesorului să-și analizeze metodele 
de predare, să-și facă o problemă de 
conștiință din a-i ajuta pe elevi să 
obțină, pe merit, note mari.

Laleaua neagră — film pentru ecra 
panoramic : Patria (9; 11,30; 14: 16,30; 1 .
21.30) . Merii sălbatici : Republica (10; 1 ;
15; 17; 19; 21). Casa Ricordi : Capitol 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), Grivlța
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Grădina
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). 
Fernand cow-boy :’ Luceafărul (comple
tare Comori de artă românească — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 2Q.45), Feroviar
(completare Albinele șl oamenii — 9; 

•11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), Melodia
(completare Comori de artă românească
— 9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Stadionul
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — com
pletare Comori de artă românească — 
orele 20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr, 5 — completare Comori de artă 
românească — orele 20). Copiii minune : 
Carpațl (10; 12; 14-; 16). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) : 
București (completare Șopîrle — 9,30; 
12.30; 17,30; 20,30), Tomis (completare
Șopîrle — 9,30; 12,30: 16,30; 19,30). Ianoșik 
cinemascop (ambele șerii) ; Festival 
(completare 1 Mai 1965 — 9; 12,45; 16,45; 
20,30; la grădină' — Pasajul Eforie — 
orele 19,45), Excelsior (10,30; 15,30; 19,30), 
Aurora (completare 1 Mai 1965 — 9,45;

,13,15; 16,45; 20,15). Pe urmele Iul Ahmed': 
' Victoria (completare Scoarțe populare — 

10; 12; 14; 16: 18.15; 20,30). Vieți uscate : 
Central (10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20 30), Crtngașl (16; 18,15: 20,30). Hanke: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Giulești (14; , 16,151 18.80; 20,45), Arenele 
Libertății (Str. îl Iunie. — orele 20), 
Flamura (10; 12,15; 16: 18,15; 20,30). GaU- 
deamus igitur : Union (completare 1 Mai 
1965 — 16; 18,15; 20,30), Unirea (comple
tare Celule amețite — 16; 18,15; la gră
dină — orele 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Doi băieți ca 
plinea caldă ; Celule amețite : Doina 
(11,30: 14,30; 16,30; 18,30;. 20,30). Festival 
Chaplin — Sport nr. 2/1965 : Timpuri Noi 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45). Legea 
și- forța : Cultural (completare Expediție 
în pod — 15.30; 18; 20,30). Joe llmonadă — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,45; 18; 20,15), Bucegi (10; 12.15: 
16; 18,15; 20,30.; la grădină orele 20). Unde 
ești acum, Maxim ? — cinemascop: Dacia 
(completare Dincolo de cercul polar — 
9:30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20.45). Fata în 
doliu : Buzcștl' (15; -17; 19), Miorița (com
pletare Palmira — 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Cronica unui bufon ; Flacăra (com
pletare Plonieria nr. 2/1965 — 10: 16: 18;

,, 20) La • ■ - • - - -..............
18. 20) 
Petrică
Regina cînteeelor : Popular 
18; 20,30). Scaramouche — 
Arta (completare Sport nr. 
15,30; 18, 20,30; la grădină 
Volga (completare 1 Mai 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Parisul vesel : 
Moșilor (completare Călătorie Imaginară
— 15,30; 18; 20,30: la grădină — orele 20). 
Micul pescar — cinemascop : Cosmos (16; 
18: 20). Cauze drepte — cinemascop : Vil-

. torul (15,30; 18; 20,30). Mofturi 1990 : Cp- 
îetitina (completare Ultimul rol — 16: 
18,15; 20,30: la grădină — orele 20). Pă
durea spînzuraților — cinemascop (amr 
bele serii) : Floreasca (completare Pio- 
nieria nr. 2/19’65 —’ 10,30; 16; 19,30). Cel
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Rahova (15,30; ,19,15; la grădină
— orele 20) Rachetele nu trebuie să deco
leze — cinemascop : Modern (completare 
Țărmul ospitalier — 9.45; 12; 14.15; 16,30: 
18.45; 21). Două etaje de - • •
greșul (15- 17; 19; 21). . ___
cinemascop : Lira (15.30: 18: 20.30). Ani
malele Drumul Sării (completare Pio. 
nierla nr. 2/1965 - 16; 18,15; 20,30), Feren
tari (completare Cum am crescut sănă
tos — 16; 18,15; 20.30). Nu te atinge de fe
ricire : Cotroceni (completare Sport nr. 
2/1965 - 15; 17; 19; 21). Grădina ..Tomis» 
(Calea Văcărești nr 21 — orele 20). 
Djura - cinemascop : Pacea (16: 18: 20). 
Cu bicicleta spre Lună : Grădina „Lira" 
(Calea 13 Septembrie hr. 196 — orele 20) 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop ; Oameni la înălțime : Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 19,45). 
Viață particulară (completare România’ 
pe meridianele lumii) ; Grădina „Pro-’ 
gresul-parc" (Str. 11 Iunie - orele 20,30).. 
încurcătură blestemată : Grădina „Au
rora" (Bd Dimitrov nr 118 - orele 20A0) ’ 
Roșu șt negru (ambele serii) : Grădff 
„Buzesti" (Str. Buzești nr. 9-11 — orei» 
20). /»

patru pași de infinit : Vttan (16; 
Titanic vals : Munca (qompletare 
și încă cine'vti — 16; 18,15; ’20.30).

* ' ‘ “ (10,30; 15.30:
cinemascop : 
2/1065 — 11;
— orele 20), 
1965 — 9,30;

fericire : Pro- 
Spărgătorul —

In Jurul oiel. 15 15 — Fotbal. Intîlnlrlle 
din Bucureșb dintre echipele Rapid — 
Știința Craiova șl Dinamo București — 
Steagul Roșu ; întîlnlrea din Ploiești din
tre echipele Petrolul - steaua 19,00 - 
Jurnalul televiziunii. 19.20 - Pentru ti
neretul șeolui ■ Vrea i să știu „Cetațea 
apel- - transmisiune de la Arenda 
19.50 - Recitalul violonistei Lola Bo- 
bescu. 20.tn — Teatru Transmisiune Ce 
ta Teatrul National din Iași . „BlilcescU" 
de Cărnii Petrescu in încheiere : buletin 
de știri, buletin meteorologic.

țară i Vremea a fost fru- 
călrluroasă cu cerul varia- 
mult senin tn sudul tării, 

aerului Înregistra ta

Ieri în 
moașă șl 
oii. mai 
Temperatura ____________
orele valori cuprinse între 15 grade 
la S illnș șl 32 grade la Băilești. Tn 
Bucur oști : Vremea 
ș1 călduroasă, cu 
nin Trfn per «tura 

.<0 de urade.
Timpul probabil 

2i și 22 ma» a 
călduroasă, mat 
a Icter valului 
Vor cărie? 
turc- la 
scădere 
fre 6-16 grade. 
20 30 «rade, 1 
călduroasă r*  
a Intervalul';!'. 
Temperatura 
apoi în scădere.

a fost frumoasă, 
cerul mai mult se. 
maximă a fost de

pentru zilele de 20. 
c. tn țară : Vreme 
ales în prima parte 

Cerul va fi variabil.
avei se locale Tempera 

început staționară, apoi .în, 
Min-meie vor fi cuprinse în- 

“trie. iar maximele între" 
în București, ț . Vreme 

mai ales în prima parte 
■ i Cerul va fi variabil 

’ la început staționară

Prof Nicolae CARAIANI
Școala medie nr. 21 din București
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ANCHETA „SCÎNTEII" ȘTIINȚA
Șl CONSTRUCȚIA 
SOCIALISMULUI

1 Care este aportul cercetărilor științifice, 
in domeniul de care vă ocupați, la rezolvarea 
cerințelor construcției socialismului?

2, Cum vedeți raportul dintre cercetarea funda
mentală și cea cu caracter aplicativ?

3, Ce păreri și sugestii aveți in legătură cu 
organizarea și coordonarea activității de 
cercetare științifică?
Cum apreciați indrăzneala și spiritul inovator 
in știință ?

TEHNICA

Acad. ȘTEFAN NĂDĂȘAN
Recenta întîlnire a conducă

torilor de partid și de stat cu 
oameni de știință a avut un 
puternic ecou în rîndul cerce
tătorilor, al tuturor oamenilor 
de știință Eu personal am fost 
foarte impresionat că tovară
șii din conducerea de partid 
și de stat s-au întreținut atît 
de mult cu noi. Socotesc că 
cele spuse de către primul 
secretar al Comitetului Cen
tral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au 
clarificat multe probleme. Cu 
acest prilej s-au dat jaloanele 
principale după care să ne 
o-ntărn în organizarea și 
desfășurarea muncii științifice. 
Cu toții am fost impresionați 
cît de profund, pînă Ia amă
nunt cunoaște conducerea su
perioară de partid și de stat 
problemele muncii de cerce
tare. în mod firesc, în discu
țiile la această întîlnire un loc 
principal au ocupat proble
mele legate de contribuția 
științei la dezvoltarea econo
miei naționale.

Consider că cercetările care 
se întreprind In prezent în 
domeniul tehnicii sînt, cu pu
ține excepții, utile economiei 
naționale. Cu succes au fost 
întreprinse cercetări teoretice 
fundamentale în domeniul ca- 
vitației, elasticității și plasti
cității materialelor, oboselii și 
ruperii fragile a metalelor. 
Multe îmbunătățiri aplicate 
în industria de autovehicu
le își au originea în stu
dii fundamentale de vibrații. 
Construcția economică cere, 
totuși, mai mult din par
tea noastră. întîlnirea cu con
ducătorii de partid și de stat 
este un stimulent important 
pentru noi în această di
recție.

Realizări teoretice românești, 
de mare valoare, de pildă din 
domeniul lubrificației și al hi- 
drodinamicii, care în alte țări 
stau la baza unor aplicații 
practice, nu sint larg utilizate 
în industria românească. Ar 
trebui intensificate studiile le
gate de industria noastră de 
aluminiu, de teologia metale
lor și a lubrifianților, de meta
lurgia fizică și fizica metale
lor. Deși a lost înființat un in
stitut departamental pentru 
cercetări in domeniul tehnolo
giei construcțiilor de mașini, 
dezvoltarea impetuoasă a a- 
cestei ramuri cere o amplifi
care masivă a cercetărilor în 
acest domeniu.

Rolul cercetării fundamenta
le este de a deschide pers
pective celei aplicative, care 
la rîndul ei este punctul de 
plecare în introducerea teh
nicii noi în procesul de pro
ducție. Partea fundamentală 
și cea aplicativă a unei cer

MATEMATICA

Acad. GR. C. MOISIL
In etapa actuală, afirmîndu-se 

tot mai mult în tehnică și eco
nomie, matematica pătrunde în cele 
mai diferite domenii ; ea a început 
să pătrundă chiar și în biologie, în 
medicină. Calculatoarele electro-

-e sînt solicitate în măsură cres- 
. ndă la rezolvarea unor proble
me considerate înainte cu totul 
inabordabile. De aici, imperativul 
dictat de numeroase ramuri ale 
economiei de a se crește cadre ca
lificate. cu nivel superior sau me
diu, în stare să lucreze la aceste 
mașini, să alcătuiască programele 
mașinii și să folosească soluțiile 
date de ea.

Așa cum s-a subliniat Ia 
recenta întîlnire a conducăto
rilor de partid și de stat cu 
oamenii de știință, important 
este ca studiile pur teoretice 

cetări nu trebuie să fie ela
borate neapărat de către unul 
și 'același colectiv, este însă 
de dorit, pentru a nu exista 
discontinuități, ca cel puțin o 
singură persoană din colecti
vul cercetării fundamentale 
să participe la munca de 
cercetare aplicativă.

După părerea mea, plani
ficarea cercetării științifice tre
buie să se facă nu în ca
drul planurilor tehnice de stat 
și departamentale, care în 
prezent cuprind o secțiu
ne aparte cu problemele 
cercetării, ci trebuie făcu
tă de sine stătător, cu obiec
tive imediate și de perspecti
vă. Comisiile de specialitate 
ale Academiei, alcătuite din 
cele mai valoroase cadre din 
cercetare, invățămint și pro
ducție, pot juca un rol mai 
important in legarea cercetă
rii de industrie.

Consider de altfel de mare 
actualitate asigurarea coor
donării cercetării la nivel re
publican prin crearea unui 
organism corespunzător, care 
să-și desfășoare activitatea 
cu ajutorul celor mal emi- 
nenți specialiști.

Peufru a obține rezultate pe 
măsura cerințelor actuale este 
necesară dotarea în continua
re cu aparatură modernă de 
cercetare dar, totodată, este 
absolut necesar să fie folosită 
cît mai bine și cu cît mai 
mare eficiență baza materială 
care se pune la dispoziția 
cercetătorilor. Pentru mine este 
greu de înțeles cum apa
ratura de cercetare ultramo
dernă din dotarea Uzinelor 
constructoare de mașini — Re
șița nu este încă complet 
utilizată.

Consider defectuos și ac
tualul sistem de valorificare 
a noilor descoperiri. Oficiul 
de stat pentru invenții stabi
lește noutatea, dar nu asigu
ră materializarea ei. Pe baza 
unei selecții, ministerele ar 
trebui să valorifice în mai 
mare măsură descoperirile va
loroase.

Perfecționarea și specializa
rea tinerilor cercetători la ni
velul cerințelor actuale ale 
științei trebuie să fie, după 
cum s-a arătat la recenta în- 
tîlnire, unul din obiectivele 
principale. Ar trebui găsite și' 
forme prin care cei mai buni 
absolvenți ai învățămîntului 
superior să poată fi atrași di
rect în munca de cercetare.

Am convingerea că în con
dițiile favorabile create de 
către partid și de stat activi
tății de cercetare din tara 
noastră, știința românească va 
contribui în măsură tot mai 
mare la dezvoltarea patriei 
socialiste.

să fie utile celor cu caracter 
aplicativ, ea cercetarea știin
țifică să atace teme esențiale.

Studiile teoretice de logică ma
tematică au permis, de pildă, a- 
pariția și dezvoltarea logicii ma
tematice aplicate, care și-a găsit 
întrebuințare în automatele cu un 
număr finit de situații, utilizate 
astăzi în automatizarea unor ma- 
șini-unelte, cuptoare etc.

Nu se poate preciza care 
ramuri ale matematicii au aplica
bilitate și care nu. Unele dome
nii par mai abstracte pen
tru că procesul de abstrac
tizare este mai rapid de- 
cît, să zicem, progresul teh
nic. Ele nu sînt însă străine 
de cerințele practice, ci merg 
înaintea lor. Așa-zisa creație pur 
teoretică de astăzi constituie fon
dul din care vor fi extrase 
mîine soluțiile cele mai practice. 
Acum 40 de ani, logica matema

tică nu-i interesa pa tehnicieni. 
Lipsa ei a devenit însă de necon
ceput pentru tehnicianul ultimilor 
zece ani.

O chestiune de mare actua
litate pentru matematicieni 
este utilizarea metodelor ma
tematice pentru probleme 
de economie, planificare, or
ganizare etc. Astăzi, cînd 
putem apela tot mai ușor 
ie serviciile calculatoarelor elec
tronice, se poate face mai mult 
în privința folosirii cercetării ma
tematice în practica economică, 
contribuind la mersul înainte al 
construcție socialiste. Pentru 
aceasta inginerul trebuie să 
învețe să colaboreze mai mult 
cu matematicianul. Asociați, cei 
doi pot da rezultate incomparabil 
mai bune decît dacă lucrează in
dependent. Matematica va pătrun
de în viitor peste tot, în toate 
domeniile de activitate. Bine ar 
f' ca acest proces să fie înfeles 
just, sprijinit și facilitat atît de 
către forurile noastre academice 
cîf și de către cele depar
tamentale. Ce, care nu sînt încă 
adepții matematizării trebuie 
să considere calculatoarele e- 
lecfronice un ajutor al lor și 
nicidecum un concurent. Mașina 
electronică de calcul nu va supri
ma nicicînd pe medic, nici pe 
poetul traducător, ci va fi un co
laborator extrem de util al lor. 
Ar fi apoi bine venită moder

Acad. MIRON
Cercetarea matematică din 

țara noastră satisface tot mai 
mult cerințele construcției e- 
conomiei socialiste. Studiile 
asupra problemelor automa
telor finite, traducerilor auto
mate, de economie matemati
că etc. efectuate la secția de 
algebră a institutului vin. 
direct sau indirect, în întîmpi- 
narea cerințelor producției. 
Legături ale cercetărilor’ teo
retice cu problemele practice 
există și la secția de mecani
că, unde se studiază teoria 
plasticității, mecanica fluide
lor etc.

Un just echilibru, diferit de 
la caz la caz, între cercetarea 
științifică fundamentală și Cea 
cu caracter aplicativ, întrepă
trunderea lor cu activitatea e- 
conomică sînt condiții esen
țiale pe care trebuie să le sa
tisfacă cercetarea științifică 
dintr-o țară socialistă. Negli
jarea unui aspect sau a altuia 
duce inevitabil, mai devreme 
sau mai tirziu, la îngustarea 
orizontului cercetării științifi
ce. la stagnarea progresului 
științific.

Insist asupra punctului de 
vedere că o cercetare nu tre
buie să fie neglijată dacă pen
tru moment nu este evidentă 
utilitatea rezultatelor ei. Isto
ria științei cunoaște multe e- 
xemple de cercetări în dome
nii abstracte care, pînă la ur
mă, într-o anumită fază de 
dezvoltare a tehnicii, au avut 
un caracter aplicativ deosebit.

întîlnirea noastră cu condu
cătorii de partid și de stat a 
fost, pentru participanți ca și 
pentru toți oamenii de știință 
ai tării noastre, un moment 
de o excepțională importanță. 
Contactul direct cu conduce
rea de partid, aprecierea acti
vității depuse pînă acum, în
drumările și sfaturile care ni 
s-au dat. schimbul franc de 
păreri care a avut loc ne-au 
încălzit inimile și ne-au înte
țit voința de a munci mai 
mult, mai dirz și mai bine 
pentru a contribui mai susți
nut la realizarea planului de 
stat, de a ridica cercetarea 
fundamentală și știința româ
nească pe noi culmi.

CHIMIA

Acad. RALUCA RIPAN
Intre ceicetarea fundamen

tală și cea aplicativă există o 
indiscutabilă legătură organică. 
După părerea mea, aceste două 
aspecte ale investigației știin
țifice nu pot fi izolate intre ele, 
după cum nu se poate stabili 
un anumit procent pentru fie
care. Pină și aprofundarea 
celor mai teoretice probleme 
tintește, in ultimă analiză, sa

nizare» învățării matematicii 
in politehnici, utilizarea largă 
a mijloacelor rapide de mul
tiplicare a rezultatelor cerce
tărilor originale, perfecționa
rea sistemului de informare și 
documentare etc.

In prezent, contactul dintre cer
cetare și producție are loc mai ales 
prin intermediul centrelor de calcul. 
Este o legătură bună, dar nu tre
buie să fie singura. Mă gîndesc 
la un organ special care să 

- facă legătura intre matemati
cieni și ingineri.

Pentru noi, Oamenii de știință, 
întîlnirea cu conducătorii de par'id 
și de stat a fost un prilej de mare 
bucurie. într-un stat socialist, omul 
de știință își încadrează munca în 
efortul întregului popor, lată de ce 
contactul cu conducătorii de partid 
și de stat face ca el să simtă crea
ția lui științifică mai legată de re
zultatele muncii pentru desăvîrși- 
rea construcției socialismului. Ast
fel de întîlniri sînt de mare im
portanță și deosebit de fructuoase.

In ce-i privește, matematicienii 
știu că este năvoie, mai mult ca 
oricind, să știe totul, să nu ră- 
mînă în urmă, să mențină la un 
nivel înalt frontul cercetării știin
țifice. Roadele muncii lor vor fi 
cu atît mai utile cu cît își vor 
îndrepta mai mult privirea spre 
cerinjele — actuale sau de pers
pectivă — ale economiei.

NICOLESCU
Așa cum s-a remarcat și în 

cadrul întîlniril, în organiza
rea și coordonarea activității 
științifice din țara noastră e- 
xistă și unele lături perfecti
bile. Deficiențele de organi
zare și coordonare se mani
festă, de pildă; prin unele pa
ralelisme în activitatea dife
ritelor institute. în unele ca
zuri, abordarea aceleiași pro
bleme științifice de către 
două sau mai multe colec
tive din unități diferite de 
cercetare este recomandabilă. 
Este indispensabilă însă cola
borarea strîtisă a colectivelor 
ce atacă o aceeași problemă, 
de la repartizarea sarcinilor 
pe colective pînă la comunica
rea reciprocă a rezultatelor 
obținute pe parcursul cerce
tării. In cercetarea matemati
că din țara noastră există pro
bleme similare în studiul mai 
multor colective, fără un con
tact susținut între acestea. 
Probleme similare de automa
tizare sînt abordate simultan 
de către colective din Iași, 
Cluj, București și Timișoara, 
în domeniul economiei mate
matice — munca unor colecti
ve din București se suprapune 
cu a unora din Cluj etc.

Multilateralitatea activității 
de cercetare științifică din 
tara noastră face necesară 
existența unui organ central 
de coordonare a muncii știin
țifice, care să repartizeze ju
dicios sarcinile de cercetare și 
să indrumeze rezolvarea lor, 
să unifice eforturile universi
tăților și ale institutelor. între 
colectivele catedrelor univer
sitare și cele ale institutelor 
de cercetare există o colabo
rare, dar fără să fie dirijată 
pe plan național. De asemenea, 
în momentul de față se simte 
necesitatea unor legături sta
bile. permanente, ale centre
lor noastre de documentare 
cu centrele și institutele de 
cercetară din întreaga lume.

Matematicienii români au 
toate condițiile să creeze noi 
valori și sînt hotărîți să ducă 
mai departe sarcina ce le re
vine în construcția socialistă, 
misiunea nobilă încredințată 
de popor și de partid.

tisfacerea unor necesități ale 
practicii, chiar dacă lucru) 
nu este evident de la început.

Dezvoltarea științei, după 
cum a subliniat conducerea 
partidului nostru, cere unele 
îmbunătățiri fri organizarea ac
tivității da cercetare. între al

tele, trebuie spus că în activi
tatea depusă de diferite insti
tute de cercetare, aflate în le
gătură cu diferite întreprinderi, 
pot apare numeroase aspecte 
paralele. Consider că ar trebui 
creat un for central care să în
globeze și reprezentanți ai de
partamentelor și care să coor
doneze activitatea de cercetare 
științifică în funcție de necesi
tățile actuale ale economiei, 
de perspectivele care se con
turează în viitor. Orientarea 
științei spre nevoile 3e astăzi 
ale construcției socialiste nu 
exclude, ci presupune ca oame
nii de știință și cercetătorii să 
cunoască perspectivele de dez
voltare ale economiei naționale, 
pentru a putea răspunde aslfej 
exact și operativ la nevoile de 
mîine, așa cum s-a cerut pe 
bună dreptate în întîlnirea cu 
conducătorii de partid și de 
stat.

Socotim că o bună parte din 
rezultatele cercetărilor efec
tuate la Institutul de chimie din 
Cluj reprezintă o contribuție u- 
tilă la rezolvarea unor proble
me practice. Utilizarea izotopi
lor radioactivi în rezolvarea u- 
nor probleme teoretice ale 
structurii combinațiilor chimice, 
sinteza de medicamente, colo
rant! etc: au dus la realizarea 
unor metode folosite astăzi în 
întreprinderile chimice din tară. 
Rezolvare^ ’problemei utilizării 
radiațiilor în valorificarea supe
rioară a minereurilor, abordată 
de unele colective de cerce
tare cu anumite rezultate pozi
tive, își va găsi desigur aplica
ție în economia națională.

Dispunem de o anumită ex
periență în ce privește colabo
rarea directă cu întreprinderile, 
pe bază de contract. în co
laborare cu specialiștii unuia

PRELUCRAREA PETROLULUI

Prof. dr. ing.
GHEORGHE CLAUDIU SUCIU 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Române

între cercetările fundamen
tale și cele aplicative trebuie 
să existe un echilibru, poate 
chiar o preponderență a celor 
dinții. Considerentul: primele 
deschid drumuri noi, ridică 
probleme noi, care pot însem
na tot atîtea posibilități pen
tru lucrările cu caracter apli
cativ.

Cred că alegerea cu compe
tență a temelor de cercetare, 
chiar o eventuală restrîngerc a 
lor, ar putea contribui Ia ridi
carea calității cercetărilor spre 
care s-ar îndrepta, în funcție 
de importanța și urgența lor, 
forțe și utilaje mult sporite. 
Aceasta ar asigura menținerea 
unui nivel ridicat în cerce
tarea științifică.

Dar nu trebuie să renunțăm 
la adîricirea și continuarea 
unor cercetări teoretice de 
perspectivă. Cu ani. în urmă, 
chimiști români, între care și 
acad. C. D. Nenițescu, au e- 
fectuat studii fructuoase în 
domeniul aromatizării catali
tice. Rezultatele au • fost date 
publicității, dar, din păcate, 
cercetările au fost abandona
te la nivel teoretic. în schimb, 
pornind de la aceste studii, 
specialiștii americani au ini
țiat lucrări de mare impor
tanță economică.

Reliefarea unei orientări 
clare a cercetărilor face ne
cesară existența unui orga
nism central unic, care să 
planifice, cu competentă și e- 
lasticitate, activitatea științi
fică. S-ar putea evita astfel 
suprapunerile de cercetări, 
preocupările inutile de a des
coperi uneori cu mari cheltu
ieli lucruri deja descoperite, 
dispersarea de forțe, construi
rea de instalații pilot costisi
toare etc.

Restrîngerea temelor de 
cercetare, pe lingă faptul că 
ar permite aprofundarea și 
valorificarea unor teme de 

din trusturile miniere, cer
cetătorii Institutului de chi
mie din Cluj au reușit să 
perfecționeze procesul tehno
logic de extragere a unor 
minereuri Rezultate concrete a 
avut și colaborarea de cîțiva 
ani cu fabrica de medicamente 
„Terapia" din Cluj care a dus 
la introducerea in fabricație a 
unor medicamente noi și valo
roase. Fără îndoială că legătu
rile de acest gen cu unitățile 
economice trebuie mult spo
rite. pentru a-și pierde carac
terul lor sporadic și a deveni 
un obiectiv permanent.

La Cluj, in cadrul filialei A- 
cademiei, lucrează astăzi 27 de 
academicieni și membri cores
pondenți, secondați de sute de 
cercetători tineri și entuziaști. 
Din îmbinarea experienței vîrst- 
nicilor cu elanul tineresc se 
creează acel climat care favori
zează progresul științei. Și fa
cem lot posibilul pentru men
ținerea și încurajarea acestui 
climat sănătos.

încrederea în forțele noastre, 
bucuria de a dispune de o bo
gată bază tehnico-materială nu 
trebuie însă nici o clipă șg ne 
facă să uităm că cercetarea 
progresează și în alte părți ale 
lumii și deci să avem privirea 
ațintită spre realizările științei 
mondiale, la tezaurul căreia a- 
ducem și contribuția noastră.

Discuțiile prilejuite de întîl
nirea conducătorilor partidului 
nostru cu oamenii de știință 
constituie un exemplu de abor
dare înțeleaptă a rolului și im
portanței muncii de cercetare 
în etapa actuală. După cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceau
șescu construirea socialismului 
se face tocmai pe baza celor 
mai înalte cuceriri ale științei.

maximă importanță, ar trebui 
totodată să ofere cercetători- 
lor posibilitatea de a urmări 
în secundar și alte piste, care 
ar putea deveni majore în 
viitor. Să nu uităm că fiecare 
cercetător are o „slăbiciune" a 
lui, o problemă predilectă. Să 
dăm glas și acestor- chemări 
intime, care duc de multe ori 
la descoperiri utile și va
loroase.

Realizările pe care le numim 
frumoase, cu care ne mîndrim, 
reflectă deopotrivă existența 
unor calități deosebite și Ia 
cercetătorii și practicantii din 
domeniul nostru. Fără îndrăz
neală inovatoare și luciditate 
științifică n-am fi putut rea
liza instalațiile moderne de 
coesare de la Rafinăria Brazi, 
cele de la Combinatul din o- 
rașui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, instalațiile de solventare 
de la rafinăriile Gauhati și 
Barauni din India, construite 
cu echipament românesc, și 
altele. Trebuie totodată îm
bunătățită munca de pregătire 
a cadrelor tinere și urmărită 
evoluția lor. Diletantismul și 
munca de cercetare științifică 
nu fac casă bună, nu fac de
cît să se aglomereze labora
toarele cu persoane apărute 
„intimplător".

Să nu uităm că îndrăzneala 
în cercetări, după cum 
s-a arătat în cuvîntul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la întîlnirea cu oameni de 
știință, presupune „folosirea 
cit mai bună și cu cît mai 
mare eficiență a bazei mate
riale de care dispunem". Apa
ratura de cercetare să o folo
sim cît mai intensiv, chiar pe 
schimburi dacă este cazul, dar 
să tratăm cu grijă aparatele 
minunate și costisitoare pe 
care statul hi le pune la dispo
ziție și care reprezintă adese
ori ultimul cuvînt al tehnicii 
mondiale.

ELECTROTEHNICA

Acad. AUREL
Separate una de alta, cer

cetarea fundamentală și cea 
aplicativă își pierd rațiunea 
de a fi. Strîns unite între ele 
prin însăși natura lor, ele se 
impulsionează reciproc. Semi- 
conductorii, de pildă, produs 
al cercetării teoretice în fizica 
corpului solid, au devenit o- 
biect al unei tot mai largi uti
lizări industriale. Industria, la 
rîndul ei. prezintă în perma
nentă noi pretenții cercetării 
fundamentale în acest dome
niu, iar cercetările dezvăluie 
legi și posibilități noi, cu to
tul nebănuite înainte.

Rezolvarea unor probleme 
cu caracter fundamental poa
te determina dezvoltarea în 
continuare a electrotehnicii. 
Aprofundarea structurii mate
riei, o mai bună cunoaștere a 
legilor care guvernează miș
cările electronilor și cîmpul 
electromagnetic deschid per
spectiva, foarte apropiată 
de altfel, a realizării unor noi 
forme de producere și trans
port al energiei electrice.

Studiul problemelor electro
tehnicii pretinde o tratare ști
ințifică de înalt nivel mate
matic. Astfel, la Institutul de 
cercetări energetice al Acade
miei R. P. Române s-a rezol
vat recent cu ajutorul mașinii 
electronice de calcul analo
gic „Mecan-2", construită în 
institut, o problemă practică 
importantă : optimizarea regi
mului de funcționare a viitoa
rei centrale hidroelectrice de 
la Porțile de Fier.

Unirea forțelor de cercetare, 
evitindu-se risipirea lor pe 
probleme răzlețe, utilizarea ju
dicioasă a bazei materiale, în
dreptarea cercetărilor spre un

RADIO-COMUNICAȚIILE

Prof. ing.
GHEORGHE CARTIANU
membru corespondent 
al Academiei R. P. Române

Cercetarea fundamentală este 
desigur absolut necesară. Ea 
stă la baza tuturor cuceriri
lor din tehnica radiocomunica- 
țiilor. Studiile cu caracter 
aplicativ constituie însă pun
tea de legătură între „ab
stract" și producție.

Valoarea cercetării științifice 
nu constă numai în amploa
rea temei, ci, mai ales, in nou
tatea și utilitatea rezultatelor 
obținute. De aceea și caut să 
imprim colaboratorilor mei, 
în special tinerilor, orientarea 
spre problemele de larg in
teres practic. După părerea 
mea, și proiectarea sau tehno
logia au adesea caracter de 
cercetare. Eu consider că cer
cetarea aplicativă poate fi și 
ea de un foarte înalt nivel 
științific, poate avea un. ca
racter de largă generalizare.

în domeniile în care cerce
tarea reclamă aparatură cos
tisitoare sau în cele care uu 
privesc direct economia, nu 
cred că este bine să abordăm 
prea multe probleme, adesea 
de dragul de a arăta, pur și 
simplu, că avem preocupări 
în domeniul respectiv. Așa 
cum s-a subliniat și la re
centa întîlnire a conducători
lor de partid și de stat cu 
oamenii de știință, activitatea 
noastră trebuie să aibă fina
litate. să ducă la rezolvarea 
unor probleme concrete ale 
economiei.

Vreau să insist asupra încă 
unui aspect. Se întîmplă une
ori ca cei cărora le oferim 
spre exploatare prototipurile 
unor realizări de înaltă tehni
citate să ezite să Ie accepte, 
manifestând neîncredere față 
de utilitatea lor și chiar lipsă 
de interes. „Ce ne tre
buie ? Putem trăi ca și înain

AVRAMESCU
scop practic bine definit ar 
putea garanta accelerarea 
desfășurării activității științi
fice proprii — răspunzind sar
cinilor noi trasate de condu
cerea partidului in recenta în
tîlnire cu oamenii de știință. 
Existența unei instituții știin
țifice coordonatoare ar con
duce la o mai mare apro
piere a cercetărilor fundamen
tale și aplicative de obiecti
vele economiei naționale și 
totodată ar orienta și concen
tra eforturile spre problemele 
de perspectivă

Cred că trebuie să fie evi
tate descompletările sau mu
tările pripite, de la institut la 
uzină sau viceversa, a unor 
colective de cercetare înche
gate, axate pe anumite pro
bleme și care și-au justificat 
existenja. Asemenea măsuri 
răpesc acestor colective efi
cienta, le restring perspectiva.

Spiritul inovator al cercetă
torilor noștri se manifestă 
pregnant și în domeniul elec
trotehnicii. Trebuie să recu
noaștem însă că sprijinul a- 
cordat inventatorilor este in
suficient. Există cazuri cînd 
brevetarea este condiționa
tă de punerea în aplicare a 
invenției, de acceptarea ei 
prealabilă de către o între
prindere. La aprecierea valo
rii invențiilor, la stabilirea ce
lor care merită acest sprijin, 
trebuie atrași oameni de ști
ință al căror aviz competent 
să decidă soarta lor. S-a do
vedit că iscusința și voința 
lucrătorilor noștri pot da 
naștere unor soluții, metode, 
produse care nu odată au 
întrunit cele mai înalte apre
cieri în țară și peste hotare.

te" — par a zice. Cred că 
tovarășii care lucrează nemij
locit in producție ar trebui să 
fie primii care să sugereze 
cercetătorilor spre ce proble
me noi să-și îndrepte atenția 
și nicidecum să considere 
inutilă cercetarea originală.

De multe ori. în cazul unor 
defecțiuni, și eu și alți cerce
tători sîntem întrebați: .Pu
teți da o soluție în două 
luni ?“ Cum pentru o cerceta
re serioasă acest răgaz este in
suficient. tema respectivă de 
studiu nu se poate aborda. 
Pentru a putea crea la un 
înalt nivel științific, dar 
totodată și pentru nevoile 
industriei, cercetătorul e obli
gat. să intuiască și să se 
ocupe de ceea ce 1 se va cere 
abia peste 3—4 ani, ca atunci, 
„operativ", să dea soluții „pe 
loc".

Finind seama de unele ne
voi practice și de importanta 
rezolvării lor ne-am străduit 
sa dăm soluții cît mai e- 
ficiente. Astfel. împreună cu 
un colectiv de la Institu
tul politehnic ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" am realizat o 
instalație de comunicații bi
laterale între o stație-dispecer 
și locomotive, pentru minele 
de cărbuni Complet tranzis
torizată, de dimensiuni foarte 
«nici, instalația asigură comu
nicări permanente mult mai 
comode decît prin telefon. La 
catedra de radiocomunicații de 
la institutul nostru au fost 
realizate și alte instalații 
valoroase.

Recentele indicații ale con
ducerii de partid și de stat 
constituie pentru noi un aju
tor prețios în formarea unor 
cadre tinere cu preocupări 
strîns legate de economie.
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Cooperativele agricole folosesc pentru 
nevoile curente ale producției, pentru 
dezvoltarea lor continuă, însemnate fon- 
duri bănești. Cheltuirea acestora cu cea 
mai mare grijă, evitarea oricărei risipe, in- 
vestirea fiecărui leu în obiective strict ne- 
cesare, eficace, rentabile, ce asigură întă- 
rirea economică a unității respective, spo- 
rirea veniturilor — iată sarcini esențiale 
care stau în fața conducerilor cooperative- 
lor agricole, a adunărilor generale, a fie

cărui membru cooperator.

Vom reda în cele ce urmează cîteva as

pecte ale folosirii fondurilor în cooperati- 
vele agricole de producție.

GOSPODĂRIREA
FONDURILOR BĂNEȘTI 

în cooperativele 
agricole de producție

sînt chibzuite și invers
In ultimii ani cooperativele agricole de producție „Drum 

spre socialism'-Suhaia și „23 August'-Bragadiru din raio
nul Zimnicea au obținut succese însemnate în întărirea lor 
economică și organizatorică, în sporirea producției și a 
veniturilor bănești. In ambele unități, alături de cultura ce
realelor și a plantelor tehnice s-au dezvoltat tot mai mult 
sectoare de producție importante, cum sînt legumicultura, 
zootehnia, pomivificultura. Datorită acestui fapt și obținerii, 
fn marea majoritate a cazurilor, a unor producții bune, 
veniturile bănești au sporit continuu, ajungînd, în 1964, la 
210 000 lei la suta de hectare, în prima gospodărie, și la 
274 000 lei în cea de a doua.

Obiectivul - dezvoltarea proprietății 
obștești, creșterea producției

Sergiu VREJBA 
vicepreședinte al Băncii de Stat 
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Urmînd cu încredere cuvîntul 
partidului, care a orientat în mod 
statornic agricultura noastră pe 
calea dezvoltării intensive și mul
tilaterale, prin îmbinarea armoni
oasă a diferitelor ramuri de pro
ducție. membrii cooperativelor a- 
gricble au obținut succese impor
tante în consolidarea economică a 
unităților în care lucrează, în spo
rirea producției și a veniturilor 
bănești. Aceste rezultate au la 
bază eforturile depuse de coope
ratori pentru dezvoltarea continuă 
a proprietății obștești, aplicarea pe 
scară tot mai largă și în condiții 
din ce în ce mai bune a com
plexului de măsuri agrozooteh
nice.

Eficienta 
creditelor

O însemnătate deosebită pentru 
în'-ărirea cooperativelor agricole de 
ț .oducție o are sprijinul acordat 
d? stat în afara zecilor de mii de 
tractoare și mașini puse la dispo
ziția acestor unități prin interme
diu! S.M.T., a semințelor valoroase, 
de mare productivitate, a anima
lelor de rasă livrate de gospodă
riile de stat și stațiunile experi
mentale agricole, a asistenței teh
nice pe care o acordă cadrele de 
specialiști etc. un rol deosebit 
în consolidarea economică a coo
perativelor agricole îl au creditele 
pe termen lung, pentru investiții, 
și cele pe termen scurt, de produc
ție. acordate de către stat acestor 
unități. Alături de mijloacele pro
prii, investite de fiecare coopera
tivă, importantele fonduri puse la 
dispoziție de către stat au creat 
condiții favorabile pentru crește
rea continuă a mijloacelor fixe în 
cooperativele agricole și lărgirea 
intr-un ritm mai rapid a pro
ducției.

Volumul creditelor acordate de 
stat a crescut continuu, pe măsu
ra cooperativizării agriculturii, a 
intensificării și dezvoltării multi
laterale a producției. Astfel, în

perioada 1961—1964, valoarea cre
ditelor de investiții s-a ridicat la 
3,5 miliarde lei, față de 1,2 mi
liarde lei în perioada 1957— 
1960. Peste 80 la sută din aceste 
sume au fost folosite pentru cum
părarea de animale de producție 
și executarea de construcții agro
zootehnice. De asemenea, tot mai 
mare a fost volumul de credite de 
care au beneficiat cooperativele 
agricole situate în zonele cu con
diții naturale favorabile pentru 
dezvoltarea viticulturii, pomicul- 
turii și legumiculturii.

în majoritatea cooperativelor, 
creditele au fost folosite judicios, 
pentru dezvoltarea producției și 
creșterea avutului obștesc. La coo
perativa agricolă Grindu, raionul 
Urziceni. dir credite bancare și 
fonduri proprii membrii coopera
tivei agricole au dezvoltat fermele 
de porcine, păsări și ovine, au ri
dicat adăposturile necesare aces
tora. Procedînd astfel, unitatea a 
avut numai de cîștigat. întrucît 
veniturile provenite din zootehnie 
au crescut simțitor, ele reprezen
tând. în 1964 peste 30 la sută din 
totalul veniturilor realizate de coo
perativă. Asemenea exemple sînt 
foarte numeroase. Trebuie spus 
însă că s-au semnalat și cazuri 
cinci mijloacele de investiții pro
prii sau împrumutate. în loc să fie 
concentrate spre realizarea ce
lor mai importante obiective,
au fost utilizate pentru lu
crări de mai mică importan
ță și cu eficiență economică 
redusă. Alteori, neana lizîndu-se 
în suficientă măsură condițiile 
concrete, economice și naturale, 
s-au făcut construcții zootehnice de 
calitate slabă, greșit amplasate. în 
sfîrsit, există și situații cind se 
fac aprovizionări cu materiale care 
nu sînt necesare, cind se an
gajează cheltuieli pentru acțiuni 
neprevăzute în plan și pentru care 
nu sînt asigurate fondurile bănești, 
ceea ce duce la neachitarea ia ter
men a obligațiilor de plată față de 
furnizori, buget și bancă. De 
exemplu, cooperativa agricolă Pla
iul Viilor, din raionul Segarcea, a

cumpărat din credite șapte pompe, 
în valoare de 300 mii lei, din care 
trei au fost apoi vîndute, iar res
tul stau și astăzi nefolosite.

Cum trebuie 
sa se procedeze

Pentru a sprijini cooperativele 
agricole în folosirea mai judicioasă 
a fondurilor de investiții, proprii 
și împrumutate de la stat, prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
nr. 150 din 10 martie 1965, s-au 
stabilit noi criterii și condiții cu 
privire la acordarea creditelor și 
folosirea lor de către cooperative
le agricole. Pe baza noii reglemen
tări, creditele de investiții pe ter
men lung se acordă pentru spori
rea suprafețelor agricole și arabile 
prin lucrări de desecări și comba
tere a eroziunii solului, pentru lu
crări de ameliorare și fertilizare a 
terenurilor, prin irigații, amenda
rea terenurilor acide, îmbunătățirea 
pășunilor și fînețelor.

Și în viitor, cooperativele agrico
le pot beneficia de credite pentru 
procurări de animale, construirea 
de adăposturi și lucrări de alimen
tări cu apă în zootehnie. De ase
menea, ele pot primi credite pen
tru introducerea și extinderea mi
cii mecanizări și folosirea ener
giei electrice în procesele de pro
ducție agricolă, pentru dezvoltarea 
viticulturii, pomiculturii, legumi
culturii, precum și pentru construi
rea de spații de depozitare a pro
ducției agricole etc.

în cadrul politicii generale a sta
tului de dezvoltare a agriculturii. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
orientează repartizarea pe zone și 
pe acțiuni a volumului de credite 
aprobate anual. Pentru a putea 
obține creditele de care au nevoie, 
cooperativele agricole vor trebui să 
dovedească unităților Băncii de 
Stat, pe bază de documentație, dacă 
investiția pentru care solicită fon
duri este justificată din punct de 
vedere al necesității și oportunită
ții, dacă este eficientă din punct de 
vedere economic, dacă cooperativa 
are posibilități concrete de execu

tare a ei în termenul prevăzut și 
de exploatare rațională.

Pentru a putea satisface aceste 
cerințe, este necesar ca fiecare co
operativă agricolă, încă de la întoc
mirea planului anual de producție 
și financiar, să analizeze cu multă 
grijă obiectele de investiții pe care 
și le propune a le realiza în cursul 
anului, dînd prioritate acelora care 
sînt strict necesare, și contribuie 
într-un termen scurt la spori
rea producției și a veniturilor. 
După aprobarea creditului de 
investiție, fiecărei cooperative î’ 
revine obligația să respecte în
tocmai destinația pentru care 
el a fost acordat. în trecut, au fost 
unele unități care nu au respectat 
această condiție. Cooperativa agri
colă de producție Ionești, din raio
nul Drăgășani, a procurat din cre
dite materiale la preț redus, pe 
care apoi le-a vîndut altei coopera
tive, neexecutînd grajdul pentru 100 
de bovine prevăzut în planul de in
vestiții pe anul 1964.

O problemă esențială, căreia uni
tățile agricole trebuie să-i acorde 
atenție, este rambursarea la sca
dență a creditelor primite.

O mare înlesnire făcută coopera
tivelor agricole este aceea că prin 
hotărîrea amintită mai sus se pre
vede majorarea termenului de 
rambursare a creditului pentru 
unele investiții, ca de exemplu 
pentru plantații de vii de la 7 ani 
la 10 ani. pentru îmbunătățiri fun
ciare de la 8 la 12 ani etc.

Rolul băncilor
Sarcini de răspundere în acorda

rea și folosirea rațională a credite
lor revin unităților Băncii de Stat, 
în afară de analiza pe care trebuie 
să o facă înainte de aprobarea cre
ditului, ele au sarcina să verifice 
periodic dacă creditele sînt folosite 
potrivit destinației inițiale, dacă 
fiecare cooperativă participă la rea
lizarea obiectivului stabilit cu 
mijloacele materiale și bănești pro
prii, prevăzute în plan. Hotărîrea 
partidului și guvernului publicată 
acum cîteva zile subliniază cu și

Investirea unei pârți din veniturile realizate in animale de producție a adus cooperativei agricole din Vilcele, raionul DrdgâneștLOlt, mari 
avantaje. In fotografie : sectorul zootehnic al cooperativei

mai multă tărie rolul băncilor, sar
cinile ce revin acestor instituții în 
îmbunătățirea activității economică 
și financiare a cooperativelor. Pen
tru a veni în sprijinul cooperati
velor agricole de producție în or
ganizarea mai bună a activității 
economico-financiare, în asigurarea 
integrității proprietății obștești și 
întărirea disciplinei financiare, 
Banca de Stat va îndruma și spri
jini cooperativele agricole de pro
ducție în organizarea și ținerea co
rectă și’la zi a evidenței contabile 
și în exercitarea controlului finan
ciar preventiv, incadrînd, la cere
rea cooperativelor agricole, conta
bili șefi salariați de stat.

în Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri din 10 martie 1965 sînt pre
văzute și unele măsuri cu privire 
la reglementarea plăților pentru a- 
provizionări cu materii prime și 
materiale și a altor operațiuni bă
nești, măsuri menite să sprijine 
cooperativele în folosirea mai bună 
a fondurilor. Astfel, în viitor, cu 
excepția operațiunilor mărunte, 
toate încasările și plățile făcute de 
cooperative în relațiile pe care le 
au cu celelalte unități socialiste 
se vor efectua prin conturile des
chise de acestea în unitățile băncii. 
Păstrarea disponibilităților bănești 
ale cooperativelor agricole în con
turile deschise la bancă (pînă la 
efectuarea plăților) garantează 
buna gospodărire a fondurilor și 
ușurează efectuarea operațiunilor 
de încasări și plăți, fără numerar, 
în relațiile cu celelalte unități so
cialiste. în afară de aceasta, pen
tru sumele aflate în conturile cu
rente cooperativei^ încasează de la 
unitățile băncii o dobîndă de 3 la 
sută pe an, deci realizează un ve
nit suplimentar.

în vederea desfășurării în cele 
mai bune condiții a activității de 
producție și de investiții, fiecare 
cooperativă trebuie să examineze 
cu răspundere, în prealabil, dacă 
are condiții materiale ca în perioa
da imediat următoare să efectueze 
cheltuielile curente și obligațiile 
de plată, întrucît orice angajare 
de cheltuieli peste posibilitățile fi
nanciare ale unității poate duce la 
un dezechilibru temporar între ve
nituri și cheltuieli. Pentru a evita 
o astfel .de situație, este necesar că 
în fiecare cooperativă consiliul de 
conducere să analizeze periodic, 
împreună cu inginerul agronom și 
contabilul cooperativei, mersul 
realizării planului de producție, de 
aprovizionare tehnico-materială, de 
valorificare a producției, precum și 
nivelul veniturilor bănești. în e- 
ventualitatea că veniturile prevă
zute nu se realizează, este necesar 
să ia măsuri operative pentru re
ducerea unor cheltuieli care pot 
fi amînate sau la care se poate re
nunța, fără însă a prejudicia des
fășurarea normală a proceselor de 
producție.

Folosind pîrghia creditelor, a de
contărilor, organele financiare și 
bancare au posibilitatea să sprijine 
cooperativele agricole în respecta
rea disciplinei de credite, de plăți 
și de casă pentru mai buna utili
zare atît a mijloacelor proprii, cît 
și a creditelor obținute de la stat.

O bună parte clin 
veniturile bănești re
alizate de cooperati
vele agricole sfnf 
destinate investiții
lor. La Suhaia, bună
oară, din veniturile 
totale de 4 924 000 

lei realizate In 1964, peste an milion de lei au 
fost rezervați lucrărilor de investiție, iar la Bragadiru 
din cei 8 233 000 lei obținuți — 2 427 000 lei. Se pune 
întrebarea : au fost economice aceste investiții ? Ce fo
loase au adus ele cooperativelor și membrilor lor ?

In 1964, în cazul cooperativei agricole de producție din 
Bragadiru, majoritatea sumelor destinate investițiilor au fost 
folosite pentru procurarea de utilaje (au fost cumpărate 
trei autocamioane, aspersoare și electropompe pentru ex
tinderea irigației la grădina de legume și orezărie, prese 
de ghivece nutritive, pluguri de vie, adăpători automate 
etc.), precum și pentru introducerea luminii electrice și a 
apei potabile la fermele de animale. De asemenea, s-au 
folosit însemnate sume de bani pentru ridicarea diferitelor 
construcții, procurarea de material săditor necesar extin
derii, pe terase, a plantațiilor de vii și pomi etc. Aceste 
obiective nu au fost alese la înfîmplare. „în fiecare an, 
înainte de alcătuirea planului de producție și financiar — 
ne spunea tov. Constantin Bulugiu, inginerul cooperativei, 
— consiliul de conducere și orqanizația de partid studiază 
împreună cu un mare număr de cooperatori ce avem de 
făcut la capitolul investiții în anul următor. De fiecare dată 
cind se făcea cîte o propunere ne întrebam : Este ren*s-  
bilă investiția respectivă? Trebuie neapărat să fie făcută 
sau se mai poate amina ? Procedînd astfel, am reușit să 
stabilim numai lucrările absolut necesare, care aveau să 
ducă la dezvoltarea continuă a producției".

Cele relatate de inginer sînt confirmate întrufoful de re
zultatele obfinute. în 1964 s-au realizat recolte bogate de 
cereale și plante tehnice (1 730 kg grîu la hectar, 4 320 kg 
porumb boabe, 29 100 kg sfeclă de zahăr, 1 427 kg floa- 
rea-soarelui etc.), precum și producții mari de pe cele 80 
de hectare cultivate cu orez și 70 hectare cu legume. 
Rezultate bune s-au obținut și de la cele 825 bovine, din 
care peste 200 vaci, la cele 1 900 oi, 14 000 păsări etc.

Recompensă 
economică

Și la Suhaia, în 
majoritatea cazurilor, 
investițiile au fost 
făcute cu grijă, în 
acele sectoare care 
duc la întărirea coo
perativei agricole, 
pun în valoare 

condifiile naturale existente în vederea sporirii pro
ducției, fac să crească veniturile bănești. în aceas
tă unitate s-au semnalat însă și cazuri cînd pla
nul de investifii nu a fost stabilit cu discernămînt, 
propunîndu-se obiective neeconomice în momentul 
respectiv, nerealizabile datorita situației financiare a uni
tății, cazuri cînd s-au strecurat printre degete sume impor
tante de bani fără ca unitatea să tragă prea mari foloase 
din aceasta. Cîteva exemple : în 1964 s-au cheltuit pentru 
procurarea de materiale de construcții 105 291 lei, fața de 
340 000 lei cît fusese prevăzut. Aceasta economie serioasă, 
de peste 200 000 lei, nu se datorează eforturilor proprii 
depuse de cooperatori pentru economisirea materialelor, 
înlocuirea celor scumpe cu altele, locale, care costă mai 
puțin, ci planificării necorespunzătoare, nerealizării multor 
obiective propuse. în planul pe 1964 s-a prevăzut, bună
oară, să se continue lucrările la sediul administrativ și la 
un grajd de 100 de bovine, începute cu un an în urmă, 
să se construiască un saivan pentru 800 de oi, o casă pen
tru specialiștii din cooperativă, patru remize etc. Ținînd 
seama de stadiul actual de dezvoltare al cooperativei, de 
situația ei financiară, trebuie spus din capul locului că unele 
din aceste obiective nu trebuiau să-și găsească locul în 
plan. Oare cei 370 000 lei, cît va costa, în cele din urmă, 
sediul administrativ, nu puteau fi investiți mai bine în alte 
scopuri, productive, care să aducă venituri sporite ?

Pînă acum la cooperativa agricolă „Drum spre socialism*  
din Suhaia s-au plantat pe coastele dealurilor 38 de hectare 
de viță. Cooperatorii nu se vor opri aici. Ei au pregătit în 
continuare încă 10 hectare în vederea plantării lor cu viță 
de vie. O acțiune binevenită, care duce la valorificarea 
suni»rioară a terenurilor slab productive de pe dealuri. Da
torită faptului că această cooperativă n-a mai avut fonduri 
suficiente pentru procurarea materialului săditor, terenu
rile respective n-au fost plantate în primăvara acestui an. 
Rezultatul : zilele-muncă investite aici vor aduce venituri 
nu peste trei ani, ci abia peste patru. La capitolul mașini, 
motoare, unelte ele., cooperativa a realizat o economie 
însemnată. Cum anume ? Datorită dificultăților financiare 
ivite, pe parcurs s-a renunțat la procurarea unui auto
camion. Dacă în sediul administrativ nu s-ar fi investit 
atifia bani poate că această mașină putea fi cumpărată.

Ce demonstrează aceste cîteva exemple, precum și fap
tul că unele obiective ale p’anului de investifii nu s-âu 
realizat s-au au fost înlocuite cu altele ? Că la alcătuirea 
planului nu s-a studiat cu discernămînt ce trebuie făcut 
îrt decurs de un an, în ee să se investească banii.

Sume strecurate 
printre degete

E X PERIENȚE
Unde să faci economie 
și unde nu

La începutul fiecărui 
an, în planul financiar 
al cooperativelor agri
cole se prevăd sume 
importante pentru ne
voile curente ale pro
ducției. Noi alcătuim a- 
ceste planuri, în așa fel 
încit ele să cuprindă 
numai sumele absolut 
necesare. Facem acest 
lucru fiindcă banii in
vestiți stnt ai noștri, ai 
tuturor, și fiecare coo
perator este interesat 
ca el să nu se risipeas
că, ci să contribuie la 
sporirea producției și a 
veniturilor bănești. In 
1864 noi am prevăzut

un volum de chel
tuieli directe de circa 
1 500 000 lei. O dată în
ceput lucrul la fermele 
de animale și în cîmp, 
am căutat să cheltuim 
cu grijă fiecare leu, să 
nu depășim sumele pre
văzute. Așa se face că 
la încheierea bilanțului 
a rezultat o economie 
de 370.000 lei.

La cultura cerealelor, 
cheltuielile prevăzute 
inițial au fost depă
șite cu 112 000 lei, din 
care numai la porumb 
cu 91 000 lei. Ce a de
terminat aceasta ? A-

nul trecut, datorită con
dițiilor naturale existen
te am executat pe în
treaga suprafață culti
vată cu porumb — 1 050 
hectare — încă o prași- 
lă mecanică, am procu
rat și administrat încă 
12 vagoane de îngră
șăminte chimice. Ce 
am cîștigat procedînd 
astfel ? O producție de 
porumb cu 34 vagoane 
mai mare decît fusese 
prevăzut, care, valorifi
cată, întrece de aproape 
patru ori cheltuielile su
plimentare făcute. Cu 
alte cuvinte din faptul 
că „nu ne-am scumpit 
la tărîțe", că nu am cău
tat neapărat să facem 
..economii' pe seama 
producției, am avut nu- 
mat de cîștigat. In 
schimb am economisit 
însemnate fonduri în 
acele sectoare de pro
ducție unde acest lucru 
a fost posibil, fără a di

minua recolta. Așa s-a 
întîmplat, de exemplu, 
în legumicultură. Anul 
trecut am construit o 
parte din răsadnițe din 
materiale procurate pe 
plan local. Pe această 
cale am economisit mai 
bine de 150 000 lei. Pro
ducția nu a suferit. Dim
potrivă, veniturile bă
nești realizate anul tre
cut din acest sector au 
depășit prevederile pla
nului cu circa 230 000 
lei.

în continuare, ne ocu
păm cu răspundere de 
descoperirea și punerea 
în valoare a noi rezerve 
interne menite să ducă 
la sporirea producției și 
la economisirea fondu
rilor bănești.

Ion 
CONSTANTINESCU 
președinte
Cooperativa agricolă 
Mircea Vodă, regiu
nea Galați

Pe picioarele proprii
In ultimii trei ani, coo

perativa noastră agri
colă a primit din partea 
statului credite în va
loare de 351 000 lei. 
Cu ajutorul lor am 
construit două hale mari 
de păsări, 4 grajduri de 
bovine, 6 000 metri pă- 
trați răsadnițe etc. In
tr-un cuvînt am utilizat 
creditele acordate, cît 
și fondurile cooperativei 
pentru dezvoltarea con
tinuă a proprietății ob
ștești, care, după cum se 
știe, este izvorul venitu
rilor în cooperativele a- 
gricole. Folosirea bani
lor numai în scopuri 
productive ne-a fost de 
mare folos. Veniturile 
bănești au sporit la pes
te 4 milioane de Iei, fapt 
ce ne-a permis In acest 
an să împărțim în fieca

re lună cîte 9 lei la zi- 
muncă drept avans bă
nesc, să nu mai utili
zăm credrte de la stat, 
ci să trăim pe picioare 
proprii.

In cooperativa noas
tră s-a încetățenit bunul 
obicei de a se analiza, 
lună de lună, In consi
liul de conducere cum 
se folosesc fondurile bă
nești. Aceste analize 
sînt absolut necesare, 
deoarece numai pe a- 
ceastă cale se poate 
preveni, operativ, depă
șirea sumelor prevă
zute. Anul trecut, datori
tă unor deficiențe orga
nizatorice precum și a 
faptului că n-am urmărit 
în permanență cum se 
înfăptuiesc prevederile 
planului de producție șl 
financiar, recolta de

legume extratimpurii a 
întîrziat, iar veniturile 
bănești pe trimestrul 
unu nu au fost realiza
te. Ne-a fost învățătură 
de minte.

Pe viitor vom acorda 
o atenție sporită dezvol
tării avutului obștesc, 
lărgirii producției. Vrem, 
bunăoară, să extindem 
și mai mult cultura legu
melor, creșterea păsări
lor și a vacilor. Prevede
rile recentei Hotărîri a 
partidului și guvernului 
ne dau un jmbold și mai 
mare în acest sens : 
vom putea să vindem 
statului, pe bază de 
contract, cantități spori
te de produse agricole 
și să realizăm venituri 
mai mari.

Mihai CORNOIU
președinte 
Cooperativa agricolă 
Tuzla-Dobrogea

în legătură cu fo
losirea fondurilor de 
investiții se ridică și 
o altă problemă : 
realizarea obiective
lor propuse cu bani 
cît mai puțini și da
rea lor în folosință în 

cel mai scurt timp. „La noi, la Bragadiru — relata contabilul 
cooperativei — aceasta constituie o preocupare de zi cu zi, 
fiindcă numai pe această cale se realizează o amortizare 
mai rapidă, o eficiență economică mai ridicată". Nu este 
o simplă afirmație. Aici, fiecare obiectiv propus In plan 
este realizat la termenul stabilit, spre a-și putea recupera 
valoarea în cel mai scurt 4imp. în afară de aceasta, condu
cerea cooperativei, consultîndu-se cu masa cooperatorilor, 
folosește pe scară largă toate rezervele existente pe plan 
local (materiale, manoperă etc.) în vederea micșorării cos
turilor investițiilor. Cum stau lucrurile în cealaltă unitate ?

în 1963, aici, la Suhaia, s-a început construirea unu: grajd 
pentru bovine. Lucrările au continuat în 1964 și ele vor 
continua și în acest an. Bineînțeles că într-un asemenea caz 
nu mai poate fi vorba de o eficiență economică ridicată a 
banilor chelfuiți. în afară de aceasta, qrajdul, deși are a- 
ceeași capacitate ca a celo? de la Bragadiru, costă cu 
circa 40 000 de lei mai mult

Din aceste deficiențe noua conducere a cooperativei a- 
gricole „Drum spre socialism" din Suhaia a tras învăță
mintele necesare. Primind un sprijin ma; mare din partea 
organelor raionale de partid și de stat, ea a reușit să pună 
mai multă ordine în utilizarea fondurilor.

★
Veniturile obținute prin munca membrilor cooperatori po*  

șl trebuie să fie ctf mai bine folosite. Nici un ban 
zvîrlif pe fereastră — aceasta să fie grija de zi cu zi a 
consiliilor de conducere din cooperativele aqricole.

Radu ATANASESCU 
Florea CEAUSESCU

Amortizare 
rapidă
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Expoziția tehnică 
a R. F. Germane
Marti s-a deschis la București 

Expoziția tehnică a R. F. Germane. 
Au participat Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior, Pompiliu Ma- 
cc'.ai, adjunct al ministrului aface- 

y rirfi' externe, membri ai conducerii 
' unor ministere și instituții centrale 

economice, oameni de știință, repre
zentanți ai vieții economice, precum 
și ziariști români șl străini. Au luat 
parte șefii unor misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diploma
tic. A fost de față York von Warten- 
burg, șeful Reprezentanței comer
ciale a R. F. Germane la București.

Oaspeții au fost salutați de Hans 
J. Reuther, președintele comitetului 
expoziției, și dr. Wilhelm A. Menne, 
vicepreședinte al Uniunii federale a 
industriei, președintele Comitetului 
pentru expoziții și tîrguri al econo
miei R. F. Germane.

Multe firme au avut dorința să vă 
prezinte nemijlocit produsele lor, 
sub forma unei expoziții de realizări, 
a spus Hans J. Reuther. Ea prezin
tă un program selecționat al indus
triei bunurilor de investiții și scoate 
în evidență posibilitățile tehnice o- 
ferite pentru o lărgire fructuoasă a 
comerțului între țările noastre. Spe
răm că produsele noastre vor trezi 
interes și vor servi astfel la adînci- 
rea legăturilor existente de afaceri 
cu partenerii români și la stabilirea 
de contacte noi.

Vicepreședintele Uniunii federale 
a industriei, în cuvîntul său, a subli
niat între altele că oamenii de afa
ceri trebuie să ofere produsele lor în 
așa fel încît ele. să corespundă ce
rințelor reciproce noi. Noi, a spus el, 
trebuie să majorăm în mod esențial 
importurile din țara dv., lucru pen
tru care sîntem hotărîți. Ar trebui 
extinsă colaborarea în domeniul teh
nicii și științei. Ne bucură dezvol
tarea atît de puternică a industriei 
dv. Această expoziție este mărturia 
posibilităților noastre de livrare.

A luat cuvîntul dr. Rolf Lahr, se
cretar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe al R.F. Germane.

Am o deosebită bucurie — a spus 
oaspetele — să vizitez România cu 
ocazia Expoziției tehnice a R.F. Ger
mane în București și să pot trans
mite guvernului său cele mai bune 
urări din partea cancelarului federal 
german. El a vorbit în continuare 
despre rolul expoziției în prezenta
rea realizărilor R.F. Germane în do
meniul industrial.

Urmărim cu interes și admirație 
opera de construcție din R.P. Ro
mână, a spus vorbitorul în încheiere, 
participarea crescîndă a tuturor 
cercurilor la viața intelectuală a na
țiunii dv., gradul de dezvoltare a 
economiei dv., rezultatele uimitoare 
în formarea cadrelor de specialitate 
și în sporirea realizărilor dv. știin

Informații 

țifice și culturale. Vorbitorul și-a 
exprimat speranța că între cele 
două țări se vor realiza schimburi 
de artiști, oameni de știință, stu- 
denți și turiști.

A vorbit apoi Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de comerț a R.P. 
Române.

Salutînd deschiderea Expoziției 
tehnice, el a subliniat că aceasta 
este o acțiune utilă pentru cunoaș
terea posibilităților de producție și 
de export ale industriei vest-ger- 
mane. Vorbitorul a relevat că' a- 
ceastă expoziție, ca și participările 
românești la tîrgurile care au loc în 
R.F. Germană, precum și alte ac
țiuni, aduc o contribuție pozitivă la 
progresul relațiilor economice dintre 
cele două țări. Dezvoltarea relații
lor noastre comerciale, a spus el, se 
datorește și procesului rapid și 
multilateral de industrializare ce se 
desfășoară în România de azi. An
gajată în acest efort constructiv, 
România militează pentru dezvol
tarea colaborării economice interna
ționale, considerînd că aceasta este 
una din căile eficiente pentru pro
gres și pace!

în acest cadru se înscriu și actua
lele relații economice cu R.F. Ger
mană.

Președintele Camerei de Comerț 
și-a exprimat convingerea că aceas
tă expoziție va constitui nu numai 
un prilej de cunoaștere a realizări
lor tehnice și industriale din R. F. 
Germană, dar și o ocazie pentru 
oaspeți de a avea contacte utile, de 
a cunoaște mai bine România de azi, 
efortul creator al poporului român, 
năzuințele sale pentru lărgirea rela
țiilor de colaborare cu toate po
poarele lumii pe baza principiilor 
respectării independenței și suvera
nității, ale egalității și respectului 
reciproc, al avantajului reciproc în 
relațiile economice.

în continuare a fost vizitată expo
ziția, în care 434 firme își prezintă 
produsele. Printre ele se află prin
cipalele întreprinderi vest-germane 
din domeniul construcțiilor de ma
șini, industriei siderurgice, mecani
cii fine, opticii, prelucrării metale
lor și chimiei.

■A
Ministrul comerțului exterior al 

R. P. Române, Mihail Petri, a primit 
marți pe dr. Rolf Lahr, secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor Exte ■- 
ne al R. F. Germane, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
în aceeași zi, șeful Reprezentanței 
comerciale a R. F. Germane la 
București. York von Wartenburg, 
a oferit o recepție cu prilejul vizitei 

■ secretarului de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al R.F.G., dr. 
Rolf Lahr. (Agerpres)

Plecarea la Paris 
a colectivului Teatrului 
de Comedie din București

Marți dimineață a plecat spre Pa
ris colectivul Teatrului de Comedie 
din București, condus de artistul 
poporului Radu Beligan. Artiștii 
noștri vor prezenta în cadrul sta
giunii Teatrului Națiunilor piesele 
„Troilus și Cresida" de Shakespeare, 
„Rinocerii" de Eugen Ionescu și 
„Umbra" de Evghenii Șvarț.

(Agerpres)

Simpozion

în aula Universității „Al. I. Cuza" 
din Iași a avut loc marți la amiază 
un simpozion organizat cu prilejul 
deschiderii expoziției consacrate a- 
niversării a 600 de ani de la înteme
ierea Universității Iagellone din 
Cracovia. Prof. univ. Dumitru Ber- 
lescu, prorector al universității ie
șene, a vorbit despre cea de-a 600-a 
aniversare a înființării "Universității 
Iagellone, iar Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone în R. P. 
Română, a vorbit despre dezvoltarea 
științei în Polonia populară. A fost 
vizitată apoi expoziția care prezintă 
în fotografii aspecte ale dezvoltării 
vechiului așezămînt de știință și 

cultură al Poloniei.

Plecarea unei delegații a C.C. al P.M.R.
la Djakarta

Marți la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Djakarta, 
o delegație a C.C. al P.M.R., care va 
lua parte la sărbătorirea celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Indonezia.

Din delegație fac parte Paul Nicu- 
lescu-Mizil, secretar al C.C. al

Vizitele președintelui sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

La 18 mai, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Române, Corneliu 
Mănescu, a primit pe Alex Quaison 
Sackey, președintele sesiunii a 
XlX-a a Adunării Generale a 
O.N.U.

La primire au participat Mircea 
Malița. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Ion Datcu, direc
tor în M.A.E.

A fost prezent E. K. Dadzie, am
basadorul Republicii Ghana în R. P. 
Română.

Primul spectacol al companiei
„Theatre de France"
în sala Palatului R. P. Române a 

avut loc marți seara primul specta
col din cadrul turneului pe care 
compania „Theâtre de France" îl în
treprinde în țara noastră. A fost pre
zentată „Nunta lui Figaro" de Beau
marchais. La spectacol au asistat 
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Au fost prezenți Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței în R. P. Româ
nă, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic. îna
inte de spectacol, Jean Louis Bar
rault s-a adresat publicului bucu- 
reștean, exprimîndu-și în numele 
său și al colectivului teatrului bu

ȘTIRI SPORTIVE
AZI, ETAPA A XXIII-A LA 

FOTBAL. — Din cauza pregătirilor 
echipei naționale pentru meciul de 
la 30 mai cu Cehoslovacia, etapa a 
XXIII-a a campionatului categ. A. 
se desfășoară astăzi. Pe stadionul 
„23 August" din Capitală se dispută 
partidele Rapid — Știința Craiova 
(ora 15,15) și Dinamo București — 
Steagul roșu (ora 17). în țară au loc 
meciurile : Știința Cluj — Minerul, 
U.T.A. — Progresul, Dinamo Pi
tești — C.S.M.S., Petrolul Ploiești — 
Steaua, Farul Constanța — Crișul.

Pe programul I, de la ora 17, sta
țiile de radio vor transmite alter
nativ aspecte din partidele de la 
București, Arad, Cluj și Constanța. 
Cuplajul din Capitală va fi trans
mis în întregime la televiziune.

ȚIRIAC LA TURNEUL DE LA 
ROLAND GARROS. — în primul 
meci susținut la turneul internațio
nal de tenis de cîmp de la Roland 
Garros, Ion Țiriac l-a întrecut cu 
6—4, 6—3, 7—5 pe australianul
Owen Davidson. Tot ieri, Cliff Ri
chey (S.U.A.) a cîștigat cu 9—7, 6—3, 
2—6, 4—6, 6—1 la Okker (Olanda).

ÎNCĂ 1 000 KM IN „CURSA 
PĂCII". — După ce au petrecut ieri 
o zi de odihnă la Stara Smekovec 
(localitate de munte din Cehoslova
cia), cei 93 de cicliști participanți la 
„Cursa Păcii" își reiau azi întrece
rea. Pînă la Varșovia, punctul ter
minus al actualei ediții a marii com
petiții, mai sînt de străbătut circa 
1 000 km. Astăzi ei vor alerga 266 
km. De dimineață va fi parcursă 
etapa a X-a Tatranska Lomnica — 
Bielsko Biala (178 km), iar după- 
amiază etapa Bielsko Biala — Kra- 
kovia (88 km). Lupta pentru primul 
loc în clasamentul general indivi
dual este încă deschisă ; între pri
mul clasat (sovieticul Lebedev) și 

P.M.R., și Petre Lupu, membru al 
C.C. al P.M.R., șef de secție.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Ilie Verdeț, secretar al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., 
activiști de partid.

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a oferit marți un 
dejun în cinstea președintelui se
siunii a XlX-a a Adunării Generale 
a O.N.U., Alex Quaison Sackey.

★

în aceeași zi, oaspetele a vizitat 
noile cartiere din Capitală. Seara, 
Alex Quaison Sackey, împreună cu 
Corneliu Mănescu, au asistat la un 
spectacol, la Teatrul de operă și 
balet al R. P. Române.

curia de a se afla în turneu în țara 
noastră, turneu care se înscrie în 
cadrul tradiționalelor relații de prie
tenie ce leagă popoarele francez și 
român. Pusă în scenă de Jean Louis 
Barrault, piesa a avut ca interpreți 
pe Jean Desailly, Simone Vaiere, Do
minique Paturel, Anne Doat, Jean 
Pierre Herce și alții. Decorurile 
spectacolului sînt semnate de Pierre 
Delbâe, iar costumele de Yves Saint- 
Laurent. Coregrafia: Josâ Torres. 
Muzica de scenă este originară din 
secolul al XVIII-lea.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes. La sfîrșit, artiștilor 
francezi le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

cel de-al 15-lea este o diferență de 
aproximativ 5 minute. Ciclistul nos
tru Constantin Dumitrescu se află 
pe locul doi, la numai 33 de secun
de de „tricoul galben". în urma 
comportării bune de pînă acum, a 
prezenței permanente în plutoanele 
fruntașe, Dumitrescu deține șefia 
clasamentului celor mai activi con- 
curenți și poartă, ca semn distinctiv, 
„tricoul violet".

BOXERII roman; pentru 
„EUROPENELE" DE LA BERLIN. 
— Ieri dimineață federația română 
de box a definitivat lista celor 8 pu- 
gillști care, începînd de la 22 mai, 
vor reprezenta țara la campionatele 
europene de box de la Berlin. Iată 
numele acestora : Ciucă (muscă), 
Gîju (cocoș), Stanev (pană), Antoniu 
(semiușoară), Mihalik (ușoară), Mîr- 
za (semimijlocie), Dobre (mijlocie), 
Mariuțan (grea).

REVISTA „FRANCE FOOTBALL", 
care apare la Paris, a publicat în ul
timul său număr o anchetă între
prinsă în rîndul celor mai cunos- 
cuți specialiști, cu tema : „Care au 
fost cei riiai buni fotbaliști în ultimii 
20 de anr?" Clasamentele, întocmite 
pe posturi, se prezintă astfel : por
tari — Iașin, Gilmar, Carrizo ; fun
dași — N. Santos, D. Santos, Ram
sey, Fachettl, Heylens ; stoperi — 
Parola, Santamaria, Wright, Happel; 
mijlocași — Boszik, Rossi, Blanchflo- 
wer, Zito, Ockwirk ; interi — Schia- 
fino, Puskas. Liedholm ; centri ata- 
canți — Pele. Di Stefano, Eusebio, 
Lawton ; extreme — Matthews, 
Garrincha, Finney, Loustau, Hamrin.

Iată, după părerea acestor specia
liști, și cel mai redutabil „11“ mon
dial : Iașin, D. Santos, Parola, N. 
Santos, Boszik, Blanchflower, Matt
hews, Di Stefano, Pele, Puskas, 
Loustau.

ȘTIINȚA
Șl CONSTRUCȚIA
SOCIALISMULUI

(Urmare din pag. I-a)

în cadrul întîlniril s-a sub
liniat că cercetarea fundamen
tală și cercetarea legată de ne
voile concrete sînt laturi insepara
bile ale procesului unitar, armonios 
de dezvoltare a științei. Deschizînd 
căi noi în știință, îmbogățind tezau
rul de cunoștințe al omenirii, cerce
tarea fundamentală creează condiții 
de dezvoltare cercetărilor aplicate 
care, la rîndul lor, asigură noi 
mijloace de investigare studiilor fun
damentale.

La întîlnirea cu conducătorii de 
partid și de stat s-a relevat că în 
ambele domenii de cercetare, știința 
cere tot mai multă îndrăzneală și 
spirit inovator, elan și pasiu
ne în avîntarea spre piscurile 
înalte ale cunoașterii. Climatul cel 
mai propice desfășurării unei aseme
nea munci științifice rodnice îl con
stituie schimbul larg de opinii, în
fruntarea deschisă a punctelor de 
vedere în sesiuni, simpozioane, în 
coloanele publicațiilor de speciali
tate, înlăturarea oricăror manifes
tări de rigiditate și îngustime de ve
deri, a lipsei de obiectivitate științi
fică, verificarea ideilor și teoriilor 
în practică, criteriul suprem de a- 
preciere a justeței fiecărui adevăr 
științific.

Sarcinile actuale în domeniul ac
tivității de cercetare scot în evidență 
necesitatea perfecționării continue a 
modului de organizare a muncii ști
ințifice, o cît mai bună și mai efi
cientă coordonare a ei. Este nece
sară contribuția activă a oamenilor 
de știință la găsirea unor forme de 
organizare și coordonare a activității 
științifice care să asigure înlătura
rea fenomenelor de dispersare și fă- 
rîmițare a forțelor, ca și a cazurilor 
de suprapunere și paralelism.

$i în viitor, partidul și guvernul 
vor acorda atenția cuvenită dezvol
tării bazei materiale necesare acti
vității științifice, înzestrării institu
telor și laboratoarelor la nivelul ce
rințelor actuale, al sarcinilor sporite 
care le revin. Este de cea mai mare 
importanță ca eforturile întreprinse 
în acest domeniu să fie îmbinate cu 
grija pentru folosirea cît mai eficien
tă a întregului potențial de cercetare.

Dezvoltarea în perspectivă a cer
cetării științifice pune pe primul 
plan preocuparea pentru pregătirea 
tinerelor cadre de cercetători, schim
bul de mîine, viitorul științei româ
nești. Conducerea partidului și sta
tului a făcut apel la cadrele didac
tice, la oamenii de știință cu bogată 
și îndelungată experiență să depună 
maximum de eforturi în acest sens, 
să pregătească noua generație de 
cercetători la nivelul exigențelor 
actuale ale științei, al nevoilor pe 
care le profilează următoarele de
cenii de dezvoltare economică și 
culturală a României socialiste.

Dezbaterea publică a Directivelor 
Comitetului Central al P.M.R. cu 
privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1966 — 
1970 va solicita, în mod deosebit, 
aportul oamenilor de știință. Condu
cerea partidului și statului și-a 
exprimat convingerea că, pe baza 
cunoștințelor și a experienței acu
mulate, oamenii de știință își vor 
aduce contribuția la dezbaterile 
pentru perfecționarea soluțiilor pre
conizate în proiectul de Directive 
privind noul cincinal, pentru de
finitivarea acestui document de 
mare însemnătate care va că

lăuzi în anii următori activitatea 
poporului nostru în opera de con
strucție socialistă, precum și a pro
iectului de Directive pentru planul 
de zece ani privind dezvoltarea e- 
nergeticii.

Cuvîntul rostit de numeroși oa
meni de știință în cadrul întîlnirii, 
propunerile și sugestiile lor prețioa
se, angajamentul pe care și l-au 
luat în fața partidului constituie o 
garanție că și în viitor, însuflețiți 
de prețuirea pe care le-o acor
dă partidul și poporul, de lo
cul pe care-1 ocupă știința în so
cietatea noastră, de importanța sar
cinilor ce le revin, cercetătorii își 
vor consacra întreaga capacitate, ta
lentul și cunoștințele dezvoltării e- 
conomiei și culturii socialiste, ridi
cării patriei pe culmi tot mai înal
te ale progresului și civilizației.

COMUNISTUL

SUB

MII DE OCHI

(Urmare din pag. I-a)

înalta concepție a lui Nicolae 
Sîrbu despre rolul comunistului in 
producție, ca promotor al noului, ca 
militant pentru tot ce e înaintat, își 
găsește deplină și elocventă ilustra
re în faptele sale, în munca sa. Deși 
unii pot crede că într-o întreprin
dere modernă, dotată după ultimul 
cuvînt al tehnicii, ca fabrica de 
mase plastice, e cu neputință să mai 
găsești ceva de inovat, de perfecțio
nat, totuși lucrurile nu stau așa. Ni
colae Sîrbu o dovedește. Atrăgînd 
în jurul lui muncitori și tehnicieni 
contaminați de aceeași nobilă pa
siune, a reușit să automatizeze o 
mașină de imprimat și o mașină de 
croit.

Mi s-a apărut că disting în atitu
dinea lui Nicolae Sîrbu și o altă tră
sătură. E vorba nu numai de munca 
proprie pilduitoare, ci și de stră
duința de a influența, de a educa, 
de a-i mobiliza și pe ceilalți, într-un 
cuvînt — de exemplul activ.

— Pentru mine — îmi spunea tînă- 
rul Tudor Ivan de la C.l.L.-Pipera — 
comunist este acela care nu e numai 
muncitor harnic, cu bune rezultate 
în producție, dar și om în toată pli
nătatea cuvîntului, model în compor
tarea față de tovarășii lui, față de 
colectiv, model de comportare în so
cietate...

Rășpunzîndu-mi la întrebarea : pe 
cine îl consideră el că îndeplinește 
aceste condiții ? mi-a citat, printre 
alții, pronunțîndu-i numele cu toată 
convingerea, pe comunistul Ion Co
coș, brigadier la montajul mobilei, 
organizator de grupă sindicală. în- 
tr-adevăr, Ion Cocoș, om mai în 
vîrstă, cu o bogată experiență de 
viață și de producție, și-a cîștigat 
autoritatea în rîndurile tovarășilor 
de muncă atît prin spiritul de răs
pundere cu care își conduce brigada
— mobila ieșită din mîinile lor e 
fără cusur — cît și prin ajutorul gri
juliu, părintesc aș spune, pe care îl 
dă tinerilor Tudor Ivan și Constantin 
Coman, sîrguincioși elevi ai școlii 
serale de maiștri. La aceasta se a- 
daugă — și nu cu mai mică greuta
te în ochii oamenilor — ținuta sa pli
nă de cuviință și demnitate, drago
stea și în acelaș timp exigența cu 
care se ocupă de instruirea și edu
carea copiilor săi (fiica șl-a luat 
anul trecut examenul de maturitate).

— Ion Cocoș — îmi spunea tova
rășul Nicolae Vlad, secretarul orga
nizației de bază din secția mobilă
— și atîția alții simt că asupra lor 
sînt îndreptate privirile oamenilor și 
duc o viață fără cusur. La aceasta 
îi îndeamnă, în primul rînd, conștiin
ța de comunist. Din păcate, mai 
avem însă și cazuri care ne nemul
țumesc.

Printre acestea mi l-a relatat pe cel 
al maistrului Nicolae Goran, criticat 
cu severitate nu numai în cadrul or
ganizației de bază, dar șl de alți 
muncitori din secție într-o recentă 
consfătuire de producție. E vorba 

de o atitudine lipsită de simț de 
răspundere față de îndeplinirea sar
cinilor profesionale. Vrînd să de
monstreze că obiectivele sînt prea 
grele pentru puterile sectorului de 
care răspunde, a tergiversat preda
rea unor piese pînă a primejduil 
realizarea planului. Sectorul esta 
dotat cu utilaje ultramoderne. El a 
ignorat însă tunelele de uscare ar
tificială a peliculei, spunînd cfi „și 
așa. și așa, pelicula tot se usucă”. 
E un act demobilizator care vine în 
contradicție cu rolul comunistului în 
producție, chemat să atragă după 
sine colectivul pe pozițiile cele mai 
înaintate de muncă.

întrebîndu-1 pe tovarășul Virgil 
Strătică, secretarul comitetului de 
partid, cum se desfășoară munca 
educativă, în cadrul organizațiilor 
de bază, el a recunoscut că fn a- 
ceastă prtvință „mare lucru nai.se 
face”. E drept, întreprinderea e 
nouă, problemele economice cuiente 
au nu o dată un caracter urqent, 
dar nu mai puțin adevărat e Că o 
activitate educativă susținută s-ar 
reflecta, neîndoielnic, și în produc
ție — în întărirea disciplinei, în dez
voltarea unui spirit de înaltă con
știinciozitate față de realizarea sar
cinilor, dar mai ales în accentuarea 
forței de influențare a exemplelor 
pozitive, înaintate. Cînd vorbim des
pre activitate educativă nu ne refe
rim exclusiv, la conferințe sau expu
neri (tovarășul Strătică ne-a citat 
titlurile cîtorva), ci la crearea prin 
mijloace vii, convingătoare — și în 
special prin cel mai viu dintre ele, 
munca de la om la om — a unui cli
mat de autoexigență și exigență re
ciprocă, fără concesii, în rîndurile 
tuturor membrilor organizațiilor do 
bază.

Inginerul Vasile Toma, secretarul 
Comitetului de partid al Uzinei de 
alumină din Oradea, spunea în 
cursul unei convorbiri un lucru cate 
mi s-a părut fundamental pentru o 
înțelegere partinică profundă a a- 
cestor probleme :

— Esența întregii noastre munci 
educative de partid constă în a for
ma la fiecare comunist o asemenea 
stare de „veghe interioară' încît să 
acționeze în toate împrejurările 
exemplar nu numai pentru că îl pri
vesc ochii altora, ci și pentru că așa 
îi dictează conștiința sa de om 
înaintat...

Intr-adevăr, spre comunist sînt 
ațintiți o mie de ochi. Dar mai există 
și ăl o mie unulea, care trebuie să 
fie mai treaz și mai atent decît toți 
ceilalți laolaltă. Ochiul conștiinței.

Angajamente 

în întrecerea socialistă

UZINA Dl UTILAJ GRLU 
„PROGRESUL 4 BRĂILA

(Urmare din pag. I-a)

Pentru a se crea condițiile nece
sare înfăptuirii acestui angajament 
reînnoit în cinstea Congresului 
partidului, au fost adoptate nu
meroase măsuri tehnico-organizato- 
rice, iar la altele cu o mare eficien
ță tehnico-economică s-au scurtat 
termenele de punere în aplicare. 
Printre acestea se numără : extin
derea matrițării la 34 repere ce se 
forjau liber, măsură care aduce e- 
conomii anuale de peste 150 tone de 
metal; mecanizarea operațiilor grele 
și cu volum mare de muncă ma
nuală prin darea în funcțiune pînă 
la 1 iulie a 16 lucrări de mică me
canizare.

Eforturile depuse de colectivul 
uzinei în direcția îmbunătățirii ca
lității produselor se vor reflecta și 
în noul tip de rulou compresor ce 
va fi asimilat și care va avea caracte
ristici tehnico-funcționale superi
oare.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila consideră o datorie de o- 
noare respectarea întocmai a anga
jamentului luat și apelează la colec
tivele întreprinderilor cu care exe
cută produse în cooperare să-i spri
jine în înfăptuirea cuvîntului dat 
partidului, prin livrarea ritmică și 
de calitate superioară a semifabri
catelor și subansamblelor.

Războiul

secret"

împotriva kurzilor
Sub semnătura lui Eric Rouleau, 

ziarul francez „LE MONDE" publică 
un articol cu privire la problema 
kurzilor din Irak.

„La 5 aprilie — scrie autorul — 
cinci divizii irakiene urcau munții 
aflați sub controlul partizanilor gene
ralului Barzani, pentru a-i lua cu asalt 
pe aceștia. Cu două zile înainte, care 
blindate ocupau străzile din Solima- 
nyeh. «inima» mișcării naționale kurde, 
trăgînd în stînga și în dreapta în scop 
de intimidare. Guvernul de la Bagdad 
punea astfel capăt, fără avertisment, 
armistițiului din februarie 1964. Este 
pentru a treia oară în decurs de patru 
ani cînd autoritățile oficiale de
clanșează o ofensivă militară pentru 

înlăturarea autonomișfilor kurzi de pe 
pozițiile lor.

Denunfînd «bandele barzaniste» și 
pe «separatiști», presa irakiană nu po
menește nimic despre mișcarea de 
trupe și bombardamentele efectuate 
de aviație in nordul țării.

Experiența a demonstrat că dacă 
pînă acum mișcarea kurdă nu a putut 
să obțină o victorie decisivă, nici 
oficialitățile nu sînt în măsură să-i 
înfrîngă pe partizani pe terito
riul unde aproape întreaga popu
lație este alături de ei. Două 
regimuri succesive, al generalu
lui Kassem și al baasișfilor, s-au 
prăbușit, după ce s-au epuizat într-o 
luptă fără ieșire. Foștii conducători 
baasiști credeau că succesul ar fi de
pins de mijloacele puse în mișcare. 
Dar nic* * distrugerile prin napalm a 
sute de localități kurde, nici execu
tarea de ostatici, nic: bombardamen
tele masive n-au reușit să pună capăt 
rezistenței kurde.

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală venind de la Moscova delegația 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist și a 
Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști condusă de general-maior în 
rezervă Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R., care a participat 
la sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a victoriei asupra Germaniei 
hitleriste.

★

A părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Franța, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, pen
tru a participa la prima sesiune a 
Comitetului internațional pentru ti
neret U.N.E.S.C.O., ce se desfășoară 
la Paris, între 17 și 26 mai.

★

Marți s-a înapoiat în Capitală, so
sind de la Atena, o delegație a țării 
noastre care a participat la cea de-a 
V-a intîlnire a reprezentanților co
mitetelor de colaborare balcanică. 
Din delegație au făcut parte prof. 
M. Ghelmegeanu, președintele Co
mitetului român pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între popoare
le din Balcani, șeful delegației, Ma
ria Groza, membră a Biroului, Titus 
Cnstureanu și Ion Păun, membri ai 
Comitetului.

(Agerpres)

Ni s-a părut, în timpul anchetei pe 
care am înfreprins-o vara trecută în 
Irak — scrie mai departe autorul — 
că noii conducători au tras concluzii 
cu privire la represiunile care au adus 
atîtea prejudicii, nu numai kurzilor, ci 
populației în ansamblu.

Totuși, tentativele de negocieri s-au 
soldat cu eșecuri succesive. Autorită
țile de la Bagdad erau dispuse să 
consimtă la anumite reforme în fa
voarea kurzilor, dar au refuzat să le 
recunoască acestora dreptul la un sta
tut autonom. Generalul Barzani, ve
nind în întîmpinarea conducătorilor 
Partidului democrat kurd (P.D.K.), re
nunțase în ultimul timp să revendice 
autonomia, dar a cerut ca populația 

kurda sa fie larg atrasă la adminis
trarea țării. Revendicările sale, chiar 
cele mai moderate, au fost însă res
pinse.

în disperare de cauză, în luna de
cembrie, generalul Barzani a pășit la 
crearea unei administrații autonome tn 
«regiunile elibe-ate» din Kurdistan.

între timp, situația s-a degradat tot 
mai mult. Generalul Barzani a conti
nuat să pună pe picioare noile insti
tuții kurde. In rîndul guvernului ira

RĂSFOIND PRESA STRĂINA

kian s-au manifestat două fendinje 
antagoniste : partizanii unei pozijii de 
mină forte și cei care doreau înce
perea imediată a negocierilor cu re
prezentanții generalului Barzani. Pre
ședintele Nasser — relatează autorul 
— a adresat după 22 februarie un 
mesaj personal mareșalului Aref, în- 
demnîndu-l la o solufionare pașnică a 
problemei kurde.

Situajia guvernului irakian n-a în
cetat să se înrăutăjească. Nemulțu
mirea a început să se manifeste și în 
rîndurile armatei. Chemarea pe care 
postul de radio Bagdad a adresat-o 
la 5 mai militarilor «rătăciji» de a se 
întoarce la unitățile lor pare să con
firme informațiile potrivit cărora un 

număr important de soldați și ofițeri 
ar fi dezertat pentru a se alătura par
tizanilor kurzi.

Pe de altă parte, reluarea ostilită
ților împotriva kurzilor a contribuit la 
cristalizarea unei opoziții față de 
Bagdad. în fața amenințării, mișcarea 
kurdă și-a regăsit coeziunea. Consti
tuirea unui «Front național» grupînd 
P.D.K. și partidele adabe de opoziție 
nu mai este acum doar o stare de 
spirit. Iar partidul Baas de stînga de

clară : «O alianță care să grupeze 
avangarda forjelor nasseriene, Baas-ul, 
Partidul comunist, Partidul democrat 
kurd și alte elemente progresiste, 
constituie singura cale de ieșire a 
Irakului din impas».

La rîndul său, Partidul democratic 
kurd a adoptat pozijii foarte apro
piate, dacă nu chiar identice, cu cele 
ale partidelor arabe de opozifie. Ja
lal Talabani, membru al biroului poli
tic al P.D.K., în trecere prin Paris, a 
declarat unor reprezentanfi ai ziarului 
„Le Monde" următoarele :

„«Mișcarea najională kurdă e ostilă 
oricărei devieri separatiste. Viitorul 
nostru, al kurzilor, e strîns legat de 
cel al fraților noștri arabi, în sinul 

Republicii Irakiene. Autonomia pe 
care o revendicăm va consolida 
coeziunea statului irakian".

Ruptura a devenit

„Intervenea americană în Republica 
Dominicană — scrie ziarul elvejian 
„DIE TAT" — a determinat o serie de 
reacții, unele previzibile, altele sur
prinzătoare.

Un adversar hotărîf al intervenției 
s-a dovedit a fi fratele fostului pre
ședinte și fost ministru al justifici, se
natorul Robert F. Kennedy. El a criti
cat faptul că intervenfia americană a 
avut loc fără aprobarea prealabilă a 
Organizafiei Statelor Americane. El 
sprijină — bazîndu-se pe un raport al 
unui corespondent american — punc
tul de vedere că rebeliunea de acolo 
nu este condusă de comuniști. Dorin
ța de a împiedica răsturnări comuniste 
în emisfera occidentală nu trebuie să 
ducă «la stăvilirea unor răscoale popu
lare împotriva nedreptăfii fi exploa-

tării, numai pentru că adversarii aces
tor răscoale susjin că revoluția ar fi 
comunistă sau condusă de comuniști, 
sau numai pentru că la ea iau parte 
comuniști», a declarat Kennedy într-o 
cuvinlare rostită în Senat.

Kennedy a criticat cu aceeași oca
zie și politica interventionists a lui 
Johnson în Vietnam. El a reproșat pre
ședintelui că acesta consideră Vietna
mul ca o problemă pur militară, în 
timp ce ea este, în esenfă, și de or
din diplomatic și politic.

Cuvîntarea a pecetluit ruptura lui 
Kennedy cu Johnson. In mod evident, 
Kennedy contează pe cercurile care 
îi reproșează lui Johnson că în dome, 
niul politicii externe a rupt-o cu tra
dițiile liberale ale fostului președin'e 
Kennedy. Fratele său, care în timpul 
lui Johnson s-a retras nu de bunăvoie 
din funcfia sa, fiind obligat să stea 
în umbră, își anunfă acum pentru pri
ma oară pretențiile sale".

„Acești negri înaintează pe 
drumul ce duce poate la ocnă... 
Ei se îndreaptă pur și simplu 
spre uzină, ceea ce este a- 
proape același lucru" — scrie 
revista ,JEUNE AFRIQUE" care 
publică această imagine din 

Republica sud-afrîcană
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RIO DE JANEIRO Tensiunea politică 
din Bolivia

Decretarea stării excepționale

de cositor

s-a 
au-

Mobilizarea rezerviștilor

Intervenția reprezentantului R. P. Române
Centenarul Uniunii

A AA ALi

Bolivia retrăiește momente de încor
dare acută cu vizibile semne de agrava
re în viitorul apropiat. De două zile, pe 
străzile capitalei, La Paz, au loc ciocniri 
intre detașamente de poliție și mulțimea 
participant!lor la demonstrații antiguver
namentale. Pină în momentul cînd scriu 
aceste rînduri, surseie oficiale vorbesc 
despre înregistrarea în cursul ciocnirilor 
a unui mort și a 19 răniți.

Deși are rădăcini mai vechi, criza 
declanșat sîmbătă noaptea, după ce
toritățile l-au expulzat în Paraguay pe 
Juan Lechin, lider al federației minerilor 
și șef al Partidului național revoluționa1- 
de stingă (P.N.R S.), concomitent cu ares
tarea cîtorva militanți ai opoziției.

Exilarea lui Lechin a provocat ime
diat reacții în rîndurile sindicatelor și 
între studenți. Prin proclamații și emisiuni 
radiofonice, aceștia chemau la acțiuni de 
protest. Prima mare demonstrație reali
zată de „Centrala muncitorească bolivia
na" a antrenat la luptă oameni ai muncii 
din întreprinderile capitalei, dar în ace
lași timp s-a bucurat de solidaritatea cen
trelor miniere din interiorul țării. Postu
rile de radio locale din localitățile unde 
se află minele Catavi Siglo Veinte și 
Huanuni afirmă că milițiile minerilor 
se află în stare de alarmă pentru 
a respinge orice atac al armatei regulate. 
In același timp, liderii sindicali minieri 
lansează apeluri la acțiune. Ca urmare a 
zvonurilor despre noi arestări, federația 
universitară și-a oferit sediul ca loc'de 
refugiu pentru oamenii politici și sindi
caliștii persecutați. La rîndul lor, mun
citorii organizează pichete armate în ju
rul postului de radio „Continental", prin 
intermediul căruia liderii sindicali trans
mit proclamații, învinuind ambasada Sta
telor Unite de faptul că a influențat junta 
ca să-l expulzeze pe Lechin.

Apelul la grevă generală pe termen 
indefinit, lansat de sindicate, a fost ur
mat din primele momente și acum capi
tala e aproape complet paralizată, oe 
lingă districtele miniere din interiorul ță
rii. Aproape 30 000 de mineri au înce’at 
lucrul la 17 mine de 
au răspuns prin noi 
ale armatei execută 
intimidare.

Măsurile juntei au 
tarea stări' excepționale și mobilizarea a 
noi contingente armate in fața amenin
țării, populația a început să ridice bari
cade în diverse puncte din capitală.

Cauzele actualei , crize decurg d:n 
coordonatele politicii interne boliwene de 
după 4 noiembrie 1964 (cind a fost în
lăturat fostul președinte Paz Estenssoro) 
și totodată din complexitatea orientărilor 
care se înfruntă de mai mult timp.

Estenssoro a fost doborît de forțe e’e-

cositor. Autorități’© 
represiuni. Avioane 
zboruri razante de

culminaf cu decre-

rogene. Deși din rațiuni diferite, guver
narea sa era respinsă atît de foștii săi colegi 
de partid din Mișcarea națională revo
luționară (M.N.R.) — Siles Suazo, Guevara 
Arce și însuși Juan Lechin, al cărui partid 
este tot rodul unei sciziuni în M.N.R. — 
de falanga boliviană, exponentă a mari
lor latifundiar, (pe care Estenssoro nu 
putea să-i mulțumească, lichidînd cu totul 
reforma agrară din 1953 din rațiuni de 
siguranță), cît și de grupul de militar: 
coalizați în jurul tînărului și ambițiosului 
ex-vicepreședinte, generalul Rene Barrien
tos Ortuno. Deși masele populare au con
stituit forța hotărîtoare în înlăturarea fos
tului regim, cerințele acestora au con
tinuat să fie nesocotite.

Instalarea actualei junte nu a rezolvat 
practic nimic din revendicările populare.

Alegerile promise au fost amînafe de 
citeva ori, sub diverse motive ; planul 
anunțat de reforme economice, sociale și 
politice a rămas în suspensie, în locul 
lui adoplîndu-se unele măsuri care pri
mejduiau sectorul naționalizat al minelor 
șl rezultatele, modeste de altfel, ale re
forme1 agra'e din 1953. Preocuparea cen
trală a generalulu1 Barrientos era, din ce 
în ce mai vizibil, să-și asigure cu orice 
preț un mandat prezidențial în eventualele 
alegeri, lucru căruia i se Împotrivesc ma
joritatea partidelor politice. Evident, în 
asemenea condiții nu poate fi vorba de 
o stabilitate politică reală. In citeva rîn
duri, junta a anunțat comploturi calificate 
de opoziție ca pretexte de răfu ală cu 
adversarii. De fiecare dată, în asemenea 
ocazii s-a ocolit o înfruntare deschisă cu 
Lechin, datorită influenței acestuia în rîn
durile sindicatelor miniere. Acum s-a sfi
dat riscul și consecințele nu au întîrziaf. 
Nu este vorba, firește, doar de persoana 
lu: Juan Lechin, ci, în primul rînd, de ex
presia unei mișcări puternice aflate în 
opoziție categorică față de guvernarea 
militară din Bolivia. Observatorii admit 
posibilitatea unei remanieri a juntei mili
tare, In cazul cînd tensiunea va spori. 
Practica remanierilor guvernamentale de 
ultimă oră nu l-a salvat nici pe Estenssoro 
și nici pe alții dinaintea lui. Este puțin 
probabil ca, în cazul de față, să aibă 
alte rezultate.

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite: 
Consiliul Executiv al UNESCO a a- 
doptat o rezoluție privind problema 
intensificării programului său, me
nit să favorizeze pacea și înțele
gerea internațională. Directorul ge
neral, Rene Maheu, a fost însărci
nat să prezinte un raport asupra 
acestei probleme la 
siune ce urmează 
toamnă. în 
zentantul R. 
nașe Joja, a 
o problemă 
temporane și că ea trebuie să ocupe 
un loc tot mai însemnat în 
tatea UNESCO.

în problema consecințelor 
rii Portugaliei în UNESCO, 
zentantul R. P. Române a subliniat 
caracterul perimat al sistemului co
lonialist și a sprijinit protestul re
prezentanților țărilor africane față 
de politica colonialistă a Portuga
liei. Consiliul Executiv a adoptat o 
rezoluție care cere directorului ge-

viitoarea se- 
să aibă loc în 

intervenția sa, repre- 
P. Române, acad. Atha- 
subliniat că pacea este 
majoră a lumii con-

activi

intră- 
repre-

neral al UNESCO să întreprindă un 
studiu asupra situației învățămîn- 
tului din coloniile portugheze. Re
zoluția prevede totodată că, pînă la 
examinarea rezultatelor acestui stu
diu de către Consiliul Executiv, 
Portugalia nu va fi invitată să par
ticipe la reuniunile internaționale 
organizate de UNESCO.

în continuare, Consiliul Executiv 
discută cererile de afiliere ale unor 
organizații internaționale neguver
namentale din domeniul educației, 
științei și culturii, precum și meto
dele de elaborare ale bugetului pe 
exercițiul viitor.

★

Rene Maheu, directorul general al 
UNESCO, și Djahanguir Tafazoli, 
reprezentantul guvernului iranian și 
membru al Consiliului executiv al 
organizației, au semnat un acord pri
vind reuniunea la Teheran, între 8 
și 9 septembrie anul acesta, a Con
gresului mondial al miniștrilor edu
cației pentru a dezbate problema li
chidării analfabetismului.

internaționale 
de telecomunicații

PARIS 18 (Agerpres). — Uni
unea internațională de teleco
municații (U. I. T.) și-a săr
bătorit ieri la Paris primul cen
tenar. înființată la 17 mai 1865 
de către 20 de țări, U.I.T. numă
ră în prezent 127 de țări. Docu
mentele și regulamentele inter
naționale adoptate de acest or
ganism sînt indispensabile pentru 
telecomunicațiile internaționale.

La festivitate au participat am
basadorii celor 20 de țări semna
tare ale primei convenții, direc
torii de telecomunicații din aces
te țări, precum și reprezentanți 
ai U.I.T. U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., a adresat un me
saj de urări către U.I.T. în lunile 
următoare va avea loc la Mon
treux o conferință consacrată 
centenarului U.I.T.

Vosile OROS
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CAIRO Valul luptei

Dezvoltarea pozitivă
a relațiilor sovieto-turce
Vizita lui A. Gromîko la Ankara

ty o mbarda men te

Sub semnul unității sindicale, reprezentanți ai oamenilor muncii s-au în
trunit la Paris maniiestind în sprijinul revendicărilor muncitorilor feroviari

Interviul premierului R. P- Chineze 
acordat unor ziariști turci

Ministrul englez pentru proble
mele coloniilor, Anthony Greewood 
a declarat în Camera Comunelor 
că guvernul său a hotărît să trimi
tă în Arabia de sud o comisie cu 
scopul de a pregăti constituția, 
care să prevadă acordarea inde
pendenței acestui teritoriu în 1968.

Nu este pentru prima dată cînd 
la Londra se caută o formulă care 
să permită menținerea dominației,

de eliberare
in Arabia de sud

pentru

ANKARA 18 (Agerpres). — La 18 
mai, președintele Turciei, Cemal 
Giîrsel, l-a primit pe A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită 
oficială în Turcia, și a avut cu el o 
convorbire. în aceeași zi, ministrul 
sovietic a fost primit de primul mi
nistru, țjrguplii.

Luînd cuvîntul la un prînz oferit 
în cinstea lui A. A. Gromîko, Hasan 
Isîk, ministrul de externe al Turciei, 
a declarat că schimbul de vizite în
tre oamenii de stat ai celor- două 
țări constituie o dovadă grăitoare a 
orientării pozitive a relațiilor sovie-

to-turce, aceea a unor relații priete
nești de bună vecinătate —ale căror 
baze au fost puse de Ataturk și Le
nin. O asemenea dezvoltare a rela
țiilor, a spus el în continuare, ser
vește țelului înalt al păcii în regiu
nea noastră și în lumea întreagă.

In răspunsul său, A. A. Gromîko 
a declarat că guvernul sovietic se 
pronunță pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre Turcia și 
U.R.S.S. Experiența trecutului — a 
spus el — arată că între cele două 
țări, deși aparțin unor sisteme socia
le diferite, pot exista cele mai bune 
relații de vecinătate.

HANOI 18 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de presă anunță că în 
ziua de 17 mai avioane de luptă a- 
mericane, avînd baza în Tailanda, 
au bombardat și mitraliat mai multe 
teritorii populate din provinciile 
Nghe An și Ha Tinh din R. D. Viet
nam. Potrivit primelor rapoarte, în 
provincia Nghe An a fost doborît 
un avion.

Se prevăd „discuții ascuțite" la reuniunea
propusă de Argentina

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei a luat inițiativa convocării 
la Buenos Aires a unei reuniuni la 
care vor participa miniștrii de exter
ne a șapte țări latino-americane, 
membre ale OS.A. Reuniunea ar 
urma să ia în dezbatere situația Or
ganizației Statelor Americane în le
gătură cu criza dominicană. Uru-

guayul și-Paraguayul au acceptat 
deja invitația făcută de ministrul 
afacerilor externe al Argentinei. 
Agenția Associated Press lasă să se 
întrevadă că între participanții la 
această reuniune vor avea loc dis
cuții ascuțite, avîndu-se în vedere 
poziția lor diferită față de interven
ția americană în Republica Domi
nicană.

Delegație a F. N. E. 
din Vietnamul de sud 
ia Phenian

PEKIN 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat unor ziariști turci, 
premierul Ciu En-lai a declarat 
printre altele că „stabilirea de rela
ții normale între China și Turcia pe 
baza celor cinci principii — respec
tarea reciprocă a suveranității și in
tegrității teritoriale, neagresiunea 
reciprocă, neamestecul în treburile 
interne ale altei țări, egalitate și a- 
vanta.i reciproc, coexistență pașnică 
— precum și pe baza celor 10 prin
cipii ale conferinței de la Bandung, 
va corespunde intereselor celor două 
popoare și ale popoarelor din în
treaga Asie". „Credem că există 
perspective bune pentru dezvoltarea 
legăturilor economice și culturale 
dintre China și Turcia". După cum 
transmite agenția China Nouă, Ciu 
En-lai a salutat faptul că „repre
zentanți ai guvernului turc și

nia publică turcă și-au exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile cu 
R. P. Chineză".

Referindu-se Ia problema Cipru
lui, premierul Ciu En-lai a declarat: 
„Calea fundamentală a rezolvării 
problemei Ciprului constă în elimi
narea amestecului imperialist, iar 
țările interesate trebuie să fie lăsate 
să caute o rezolvare echitabilă și 
rezonabilă prin consultări pașnice, 
pe baza respectării intereselor atît 
ale locuitorilor greci cît și ale locui
torilor turci".

18PHENIAN 18 (Agerpres). — La 
mai a sosit la Phenian, pentru o vizită 
de prietenie, o delegație a Frontului 
național de eliberare din Vietnamul 
de sud, condusă de Nguyen Van Hien, 
membru al C.C. al Frontului național 
de eliberare. La aeroport, delegația a 
fost salutată de Kiim Ir, prim-vice- 
președinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și de alte persoane 
oficiale. în aceeași zi, delegația a(fost 
primită de Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene. A avut loc o convorbire prie
tenească.

opi-

încălcarea
teritoriale

suveranității
a R. P. Chineze
(Agerpres). DupăPEKIN 18 

cum anunță agenția China Nouă, în 
dimineața zilei de 18 mai forțele 
navale ale S.U.A. au comis o nouă 
încălcare a suveranității teritoriale 
a R. P. Chineze. O navă de război 
americană a pătruns în apele teri
toriale chineze din regiunea estică a 
estuarului fluviului Mințzian, în 
apele de coastă ale provinciei 
Futzian.
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SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. După cum rela

tează agenția TASS, a fost semnat 
acordul sovieto-francez referitor la 
colaborarea in domeniul utilizării 
pașnice a energiei atomice. Acor
dul prevede schimbul de specia
liști in domeniul centralelor elec
trice atomice, reactoarelor pentru 
cercetări, schimb de stagiari, 
informații și de documentare.

de

PHENIAN. AgeDția centrală 
legrafică coreeană anunță că, 
18 mai, un avion de recunoaștere 
al S.U.A, a pătruns în spațiul ae
rian al R. P. D. Coreene, deasupra 
localităților Kimhwa și Sepo. For
țele aeriene locale au doborît a- 
cest avion.

te
la

Din viața economică internațională

I

Unitate militară in slujba sulta
nului din 
comanda

Maslcat și Oman, sub 
unui subofițer britanic

sau altul. Numai că de 
situația este mai

într-un fel 
data aceasta 
complicată.

Luni, Comitetul special al O.N.U. 
(al „celor 24") a adoptat cu 19 
voturi pentru, 3 
S.U.A., Australia) 
o rezoluție care 
rea Britanie să acorde 
repede cu putință independență 
Adenului și celorlalte protecto
rate ale sale din Federația Ara- 
biei de sud. Rezoluția invită gu
vernul britanic să convoace ime
diat o conferință constituțională la 
care să participe reprezentanții
tuturor partidelor politice din 
Aden, în vederea organizării ale
gerilor pe baza votului universal 
și declarării independenței țării ; 
se propune, de asemenea, trimite
rea unei misiuni în Aden care să 
supravegheze aplicarea acestei 
rezoluții.

In decembrie 1964, Anthony 
Greewood a făcut un turneu în 
Federația Arabiei de sud. Atunci, 
el a găsit interlocutori dispuși să-1 
asculte. Guvernul Adenului și sul
tanii, care vedeau în dominația bri
tanică singurui sprijin pentru men
ținerea privilegiilor lor, și-au dat a- 
sentimentul să participe la o con
ferință, în urma căreia să se acor
de acestui teritoriu o indepen
dență cu totul formală, urmînd 
ca Anglia să-și păstreze baza 
militară din Aden pe un timp nede-

contra (Anglia 
și 2 abțineri, 

cheamă Ma
cii mai

finit. Conferința programată 
2 martie 1965 n-a avut însă loc. In
tensificarea luptei de eliberare na
țională a determinat autoritățile fe
derației și pe sultanii dispuși să 
participe la conferință să-și recon
sidere punctul de vedere.

Intre timp, lucrurile s-au schim
bat și mai mult. Noul guvern al 
Adenului, condus de Abdul Kader 
Mackawee, a respins qrice falsă 
independență, care ar fi acordată 
teritoriilor din Arabia de sud și a 
cerut aplicarea rezoluțiilor O.N.U. 
din 1963, cu privire la asigurarea 
dreptului poporului la autodetermi
nare. „Actuala constituție a Ade
nului, a spus Mackawee, a fost e- 
laboratâ la Londra și impusă cu 
forța poporului din Aden. Ea a- 
cordă puteri nelimitate autorități
lor coloniale și le limitează pe cele 
ale primului ministru și organelor 
locale ale puterii. Guvernul din A- 
den este nemulțumit de instaurarea 
stării excepționale și de ținerea sub 
arest a numeroase persoane".

Un alt fapt semnificativ este rea
lizarea unității forțelor care luptă 
împotriva dominației coloniale. La 
conferința de la Taez, care s-a ți
nut la începutul acestei luni, a luat 
ființă Organizația pentru eliberarea 
sudului ocupat (O.L.O.S.), în com
ponența căreia intră toate partide- 

organizațiile și personalitățile 
se pronunță împotriva perpetuă- 
dominației coloniale în Arabia 
sud.

O.L.O.S a respins propunerea 
de a se trimite o comisie care 
să pregătească o constituție în 
vederea acordării independen
ței de-abia în 1968. Abdullah al As- 
nang, președintele partidului so
cialist popular, a declarat : 
„O.L.O.S., împreună cu toate orga
nizațiile afiliate, respinge acest 
plan și va lupta împotriva lui, fă- 
cînd uz de toate mijloacele ce-i 
stau la îndemînă. O poziție asemă
nătoare a adoptat guvernul Ade
nului, care a arătat că venirea unei 
comisii ar provoca izbucnirea unor 
noi tulburări pe întreg cuprinsul 
Federației. La rîndul său, Frontul 
de eliberare națională a declarat 
că va continua lupta pînă la ob
ținerea deplinei independențe și 
lichidarea bazei militare din Aden.

ÎNAINTEA SESIUNII A.E.L.S. re
prezentanții țărilor nordice care fac 
parte din Asociația europeană a 
liberului schimb, întruniți la Oslo, 
au adoptat propuneri pentru sesiu
nea asociației, care va avea loc 
la 24—25 mai la Viena. Po
trivit agenției A.F.P., aceste pro
puneri se referă la viitorul 
A.E.L.S., după ce tarifele vamale 
interne, ca și restricțiile cantitative, 
vor fi abolite la sfîrșitul anului 
1966. Reprezentanții țărilor nordice 
s-au pronunțat din nou împotriva 
suprataxei vamale impusă la im
porturi de Marea Britanie, cerînd 
abolirea 
întîlnire 
pe baza 
bilească

ei totală. Partioipanții la 
au adoptat un document 

căruia ar urma să se sta- 
principiile cooperării în

tre A.E.L.S. și terțe țări, 
cial cu Piața comună.

★
în timpul vizitei sale 

gia, primul ministru 
Benediktsson, a declarat 
intenționează să adere la A.E.L.S.

și în spe-

în Norve- 
islandez, 

că țara sa

TRATATIVELE TARIFARE DE LA
GENEVA. Comisia pentru cereale.

constituită în cadrul G.A.T.T. pen
tru a discuta încheierea unui 
acord asupra cerealelor în „run
da Kennedy", și-a început lu
crările. Grupul cerealier cuprin
de pe 
S. U. A., 
tralia, j 
și Piața comună. Cu excepția a- 
cesteia din urmă, toți ceilalți 
membri ai grupului au înaintat 
propuneri concrete. Conform decla
rației unui reprezentant american, 
ele ar fi menite să constituie „o 
bază de discuție". Săptămîna tre
cută, la Bruxelles, „cei șase" stabi
liseră numai un acord de principiu 
asupra necesității de a angaja 
discuții în cadrul „rundei Ken
nedy". Dezacordul care s-a mani
festat între ei face ca prezența lor 
la negocieri să aibă un caracter 
formal. Astfel, R. F. Germană s-a 
opus majorării actualului preț 
mondial al griului, în timp ce 
Franța preconizează o creștere 
„substanțială". Practic, decizia 
fiind amînată, Comunitatea Econo
mică Europeană se va limita ca la 
negocierile „rundei Kennedy" să 
joace un rol de observator.

• La începutul acestei luni, pe 
șantierele companiei „Isikawadzi- 
ma Harima" din Yokohama a înce-

principalii producători :
Canada, Argentina, Aus- 

Japonia, Marea Britanie

put construirea celui mai mare 
tanc petrolier din lume — „Tokio 
Maru" — cu un deplasament de 
150 000 tone ; puterea turbinei care 
va acționa elicele va ii de 30 000 
C.P. Se prevede ca noua navă să 
fie lansată la apă în decembrie.

• La 17 mai a sosit la Varșo
via o delegație economică olan
deză, alcătuită din reprezentanți 
ai principalelor întreprinderi con
structoare de mașini din Olanda. 
Delegația va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai conducerii co
merțului exterior, industriei grele, 
chimice etc. Vor fi examinate po
sibilitățile extinderii 
comerciale reciproce.

schimburilor

FIAT. Adu-
acționarilor 

,FlatJ
de

CONJUNCTURA LA 
narea generală a 
grupului industrial „Fiat" a sta
bilit că cifra totală de afaceri 
a întreprinderii pe exercițiul 1964 a 
fost cu 2,6 la sută mai mică 
față de 1963. In 1964, producția de 
automobile a scăzut cu 10 000 de 
bucăți față de cea a anului ante
rior.

In cuvîntul său, profesorul Valet- 
ta, președintele grupului „Fiat", a 
evocat dificultățile întîmpinate de

le, 
ce 
rii 
de

Nicolae PLOPEANU

Festivalul filmului
de la Cannes

CANNES 18 (Agerpres).— Luni au 
fost prezentate la Festivalul filmului 
de la Cannes primele producții ci
nematografice care, după părerea 
criticilor prezenți la Festival, ar pu
tea concura pentru unul din pre
miile acordate de juriu. Filmul 
francez „Plutonul 317“ evocă mo
mente din războiul colonial dus de 
forțele franceze în Indochina. Filmul 
este o adaptare realizată de Pierre 
Schoendoerffer după romanul său 
cu același nume. Critica și publicul 
au primit în mod favorabil acest 
film. De o bună apreciere s-au 
bucurat filmul japonez „Kwaidan", 
și lung metrajul sovietic „Făgăduin
ța neîndeplinită". In cadrul festiva
lului au fost, de asemenea, prezen
tate luni un număr de scurt metraje, 
printre care filmele realizate în R.P. 
Chineză „La margine de drum" și 
„Cocoșul cîntă în miez de noapte".

Latin American Inflation

Graficul reprodus „Wall
Street Journal" oglindește infla
ția crescîndă în citeva țări 

latino-americane

anumiți constructori de automobil® 
vest-europeni. „Toți sîntem în pre
zența a două pericole — a spus el: 
o supraproducție în anii ce urmea
ză (C.E.E. lasă să se prevadă acest 
lucru începînd din 1962) și agrava
rea concurenței pe care abolirea 
progresivă a tarifelor vamale o 
face din ce în ce mai ascuțită".

BONN. Marți a sosit la Bonn, in 
cadrul unei vizite oficiale de zece 
zile, regina Elisabeta a II-a a An
gliei. Ea este însoțită de ducele de 
Edinburgh și de ministrul afacerilor 
externe englez, Michael Stewart.

CAIRO. Miercuri începe sesiu
nea comandamentului politic unifi
cat al Republicii Arabe Unite șl 
Irak la care vor participa pre
ședinții celor două țări, șefii gu
vernelor, mai multi miniștri.
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PNOM PENH. într-un comunicat 
al guvernului Cambodgiei, publi
cat la 15 mai, se anunță că forțe 
armate aparținînd Vietnamului de 
sud au deschis focul împotriva in
stalațiilor militare cambodgiene de 
frontieră. Noua acțiune a armatei 
sud-vietnameze se adaugă unui 
lung șir de provocări înregistrate 
în ultimele luni.

GENEVA. Țările africane au ce
rut în cadrul Adunării generale a 
Organizației Mondiale a Sănătății 
adoptarea unor măsuri imediate in 
vederea excluderii Republicii Sud- 
Africane din această organizație.

în curind va li dat circulației: la tunelul prin Mont Blanc s-au încheiat 
cele mai importante lucrări tehnice

R. D. G. dorește 
să dezvolte relații 
cu Franța

TEL AVIV. Levi Eshkol, primul 
ministru al Izraelului, a rostit luni 
în parlament un discurs in care, 
după cum subliniază agenția 
France Presse, s-a referit îndeosebi 
la stadiul actual al relațiilor Izrae
lului cu țările arabe. El a abordat, 
de asemenea, aspecte ale relațiilor 
cu țările Pieței comune, ale stabi
lirii relațiilor diplomatice cu 
R.F.G. și unele aspecte ale relații
lor cu alte state.

BERLIN 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației „Aus- 
senpolitische Korrespondenz", Her
bert Krolikowski, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al R. D. 
Germane, se ocupă de posibilitatea 
îmbunătățirii relațiilor dintre R. D. 
Germană și Franța. El a exprimat 
dorința guvernului R. D. Germane 
„de a dezvolta și adînci relațiile cu 
Franța în toate domeniile, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice din
tre state cu sisteme sociale diferite". 
El a arătat că există, fără îndoială, 
numeroase posibilități pentru o îm
bunătățire și lărgire a relațiilor din
tre cele două popoare și state. „în 
ce privește guvernul R. D. Germane, 
a subliniat Herbert Krolikowski, po
litica sa urmărește stabilirea de 
relații prietenești cu Republica 
Franceză și cu guvernul ei".
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BOMA.— France Presse : Cele 
două surori siameze, Santina și 
Giuseppina Foglla, separate la 
10 mai, au fost scoase de sub 
baloanele de oxigen sub care 
fuseseră așezate imediat după 
intervenția chirurgicală. Profeso
rul Luigi Solerio, care a efectuat 
intervenția chirurgicală la spi
talul de pediatrie „regina Mar
gherita", a declarat că cursul 
postoperatoriu al stării sănătă
ții celor două surori este din ce 
în ce mai bun. Pentru prima dată 
după separarea lor, Santina și 
Giuseppina și-au strins miinile 
și s-au jucat împreună.

z î


