
Anul XXXIV Nr. 6630 Miercuri 26 mai 1965 4 PAGINI —30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI

g în cooperația meșteșugă
rească deservire modernă, 
civilizată !

(pag. a II-a)

■ Corespondențe din 
Vieno, New York 
și Londra

(pag. a IV-a)

Conferința pe țară 
a Uniunii arhitecților

La ordinea zilei 

în agricultura :
CUM SE ÎNDEPLINEȘTE 
PLANUL DE INVESTIȚII 1965

Marți au continuat lucrările Con
ferinței pe țară a Uniunii arhitecți
lor. In continuarea discuțiilor asupra 
dărilor de seamă au luat cuvîntul 
arhitecții: Ion Berindei, Alexandru 
Iotzu, Nicolae Scully, Aurel Pop, Ho- 
ria Maieu, Mihail Caffe, Dragoș Po- 
poviri, Horia Hudiță, Haralambie Co
cheri, Ladislau Adler, Nicolae Spă- 
taru, Dan Bădic, Radu Laurian, Mir
cea Enescu, Gheorghe Sebestyen, 
loan Boceanu, Nicolae Porumbescu, 
Paul Bortnowschi, ing. Alexandru 
Cișmigiu, Dorel Defour, Mircea Di
ma, Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului național al inginerilor și

tehnicienilor, Guști Gustav, 'Alexan
dru Costinescu, Ascanio Damian și 
Nicolae Bădescu, președintele Comi
tetului de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare.

La lucrările ședinței de după a- 
miază au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Manea 
Mănescu, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Gheor

ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, care a dat citire salutului adre
sat Conferinței pe țară a Uniunii 
arhitecților de către Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri.

In continuare, conferința a apro
bat în unanimitate activitatea co
mitetului de conducere al Uniunii 
arhitecților și a comisiei de cenzori.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpresl

ÎNTREȚINEREA
9 în regiuneaVolumul de investiții din fondurile statului prevăzut a se realiza în 1965 în regiunea Ploiești se ridică la peste 2 miliarde lei. între altele, vor fi puse în funcțiune trei fabrici — de olefine, de polietilenă, de oxid de etilenă și glicoli — și alte instalații la Combinatul petrochimic Ploiești, centrul de vinificare și depozitare a vinului la Vadul Săpat, noi instalații pentru mărirea capacității termocentralei Teleajen; vor fi date în folosință peste 2 500 apartamente. Totodată, în acest an urmează să înceapă construcția unor noi obiective industriale care vor intra în funcțiune în anii viitori, între care Uzina de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău, cu o mare capacitate de producție, o instalație de reformare catalitică, o fabrică de zahăr.

Coloane argintii la Ralinăria Brazitoată
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• Zile-muncă folosite

zorii trec, lipsurile rămîn

• Zile-muncă la cor și la

dansuri • Fotbal cu

hambare

(Continuare în pag. III-a)

zahăr s-a ter- 
suprafața cul-

măsuri pentru mai buna 
a utilajelor și a timpului 

repartizarea mai judi-

tot se acordă 
executării

peste 
cuvenită

sfecla de 
Pe

cu chibzuință • Revi

PloieștiCULTURILOR

lot de autovehicule, produse de colectivul de la „Autobuzul* din Capitală, sini gata pentru a H expediate benefldarHer

Cu toate că în primăvara a- 
cestui an condițiile atmosferi
ce au fost puțin favorabile, in 
cele mai multe locuri lucrările 
agricole de primăvară s-au pu
tut face la timp.

Vremea umedă șl rece din 
prima jumătate a lunii mai a 
întirziat răsăritul plantelor, a 
stînjenit, în oarecare măsură, 
dezvoltarea lor. Din contră, bu
ruienile, care sînt mai adapta
te Ia asemenea condiții, a- 
menință să năpădească semă
năturile de primăvară. De ase
menea, ploile urmate de arșiță 
și vînturi au contribuit la for
marea unei cruste puternice la 
suprafața pămîntului care, nu 
numai că favorizează pierde
rea umezelii, ci stînjenește și 
dezvoltarea plantelor. în ase
menea condiții, mai mult ca 
oricînd, este necesar să se a- 
corde cea mai mare atenție 
executării lucrărilor de îngri
jire a semănăturilor. In reco
mandările Institutului central 
de cercetări agricole privind 
culturile de primăvară se su
bliniază necesitatea ca la po
rumb și floarea-soarelui să se 
aplice 3—4 prașile, iar la sfe
cla de zahăr — 5 prașile. Cer
cetările întreprinse în stațiu
nile experimentale ca și prac
tica unităților agricole fruntașe 
au demonstrat ce mare impor
tanță prezintă pentru obține
rea unor recolte mari executa
rea prașilei cît mai devreme și 
la adîncime optimă.

Cunoscînd importanța lucră
rilor de îngrijire pentru obți
nerea unor recolte mari la cul
turile prășitoare, în numeroase 
unități agricole, imediat după 
răsărirea porumbului, s-a făcut 
grăpatul, iar apoi s-a lucrat cu 
sapa rotativă. Pe măsura dez
voltării plantelor a început 
prășitul. în regiunea București, 
prima prașilă la porumb a fost 
executată pe circa 200 000 ha, 
iar la 
minat 
tivată.

Dar 
atenția 
prașilei la timp. Prășitul sfe
clei de zahăr a întirziat îndeo
sebi în regiunile Suceava, Iași, 
Hunedoara, Brașov, Argeș și 
Bacău, iar a florii-soarelui în 
regiunile Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Crișana, 
Bacău etc. Întîrzierea acestor 
lucrări poate avea consecințe 
serioase. Buruienile cresc, pă- 
mîntul se întărește și în ase
menea condiții executarea pră- 
șitului va fi tot mai mult în
greunată. Conducerile unități
lor agricole, specialiștii, cu 
sprijinul organizațiilor de par
tid, trebuie să ia măsuri ime
diate pentru ca lucrările să se 
execute fără întîrziere.

O deosebită atenție trebuie 
acordată luptei contra dăună
torilor. în condițiile din acest 
an aceștia s-au înmulțit ata- 
cind atît culturile prășitoare 
cit și cerealele de toamnă. Este 
necesară supravegherea atentă 
a lanurilor și luarea celor mai 
eficace măsuri de combatere.

Organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să antre
neze pe oamenii muncii din a- 
gricultură la executare opera
tivă și cu cea mai mare răs
pundere a lucrărilor de îngri
jire a culturilor.

In acest an, o treime din volumul 
producției industriale planificate în 
regiune trebuie obținut pe seama 
noilor capacități. Totodată, intra
rea lor în funcțiune va crea condi
ții pentru sporirea producției în 
anul viitor — primul an al urmă
torului plan cincinal. E firesc deci, 
ca îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului de investiții, res
pectarea strictă a termenelor de 
intrare în funcțiune a fiecărui o- 
biectiv și atingerea în scurt timp 
a parametrilor tehnico.-economici 
la toate instalațiile noi să ocupe un 
loc de frunte în ansamblul preocu
părilor comitetelor regional, raio
nale și orășenești de partid.

Nivelul activității 
de partid în construcții

Cu două luni în urmă un colectiv 
de specialiști în construcții și ac
tiviști de partid a analizat în 
mai multe locuri din regiune fe
lul cum se ocupă organele și orga
nizațiile de partid de buna desfă
șurare a lucrărilor la principalele 
obiective industriale și social-cul- 
turale, în scopul terminării lor la 
datele planificate. Acest colectiv 
nu s-a limitat la simple constatări 
ci a dat un ajutor calificat orga
nizațiilor de partid în soluționarea 
unor probleme de bază ale muncii 
pe șantiere. Colectivul a sprijinit 
organizațiile de partid în perfecțio
narea stilului de muncă în ce pri
vește controlul asupra activității 
conducerilor de șantiere, în orga
nizarea unei munci politico-educa
tive vii, concrete, în scopul întă
ririi spiritului de răspundere al 
constructorilor pentru respectarea 
graficelor de execuție și îmbună
tățirea calității lucrărilor.

Concluziile și măsurile preconi
zate de colectivul amintit au fost 
dezbătute de biroul comitetului re
gional de partid și apoi prezen
tate într-o ședință lărgită, la care 
au participat cadre de conducere 
de pe șantiere, secretari, ai orga
nizațiilor de partid, președinți ai 
comitetelor sindicatelor, secretari 
ai comitetelor U.T.M. Această dez
batere a dat un impuls bun acti
vității șantierelor, muncii de par
tid. Aplicarea măsurilor stabilite 
cu acest prilej își dovedește e- 
ficacitatea. Pe o serie de șantiere 
industriale — Combinatul petro
chimic Ploiești, fabrica textilă 
„Bucegi“-Pucioasa — ca și pe u- 
nele șantiere de locuințe din Plo
iești și Moreni, ritmul de execuție 
s-a intensificat, a crescut exigen
ța constructorilor față de calitatea 
lucrărilor.

Constatîndu-se că pe șantierele 
din raionul Rîmnicu Sărat lucră
rile sînt rămase în urmă, activiști 
ai comisiei economice a comitetu
lui regional au analizat la fața lo
cului și au stabilit, împreună 
organizațiile de bază și șefii

SALUTUL C.C. AL P.M.R., CONSILIULUI DE STAT
SI CONSILIULUI DE MINIȘTRI

prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol
DUMITRU BALALIA 

prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P. M. R.

șantier, 
folosire 
de lucru, 
cioasă a echipelor și brigăzilor 
de construcții pe lucrări, urmări
rea săptămînală a graficelor de 
execuție. Ca rezultat, activitatea 
acestor șantiere s-a îmbunătățit, 
lucrările înscriindu-se în marea 
lor majoritate în termenele prevă
zute în grafice.

Se poate spune că acum comite
tele raionale și orășenești de partid 
îndrumă și sprijină cu mai multă 
eficiență activitatea organizațiilor 
de partid de pe șantiere și din în
treprinderile de construcții-montaj. 
Recent, un colectiv alcătuit de Co
mitetul orășenesc de partid Ploiești 
a analizat activitatea organiza
țiilor de partid de la grupul nr. 1 
construcții. O asemenea analiză 
devenise necesară întrucît pe o se
rie de șantiere aparținînd acestui 
grup execuția lucrărilor se desfă
șura lent, multe dintre ele fiind 
rămase în urmă. S-a desprins ne
cesitatea luării de măsuri pentru 
întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază cu noi membri și candidați 
de partid, pentru atragerea largă a 
cadrelor tehnice în ridicarea califi
cării constructorilor și asigurarea 
asistenței tehnice pe șantiere, pen
tru întărirea disciplinei în muncă 
și exercitarea unui control sistema
tic și exigent asupra mersului lu
crărilor. S-a cerut conducerii șan
tierelor să se ocupe cu mai multă 
perseverență de aprovizionarea cu 
materiale, de folosirea utilajelor, 
să treacă la organizarea în scurt 
timp a schimbului doi la execu
tarea unor lucrări.

Majoritatea lucrărilor executate 
pe șantierele I.S.C.M. Brazi — fi
nisajele de la casele A.M.C., izola
țiile termice și frigorifice la in
stalația de olefine, fundațiile pen
tru utilaje la fabrica de modifi
catori — întrunesc toate condițiile 
calitative din proiectele de execu
ție. Și pe numeroase șantiere de 
locuințe din regiune s-au realizat 
progrese în acest domeniu. Fini
sajele blocurilor de locuințe din 
Cîmpina și Moreni, date lunile 
trecute în folosință, cele ale com
plexului de alimentație publică 
din Bușteni, ale pavilionului de 
repansat și creație de la întreprin
derea „Bucegi“-Pucioasa atestă 
creșterea exigenței constructorilor, 
a organizațiilor de partid față de 
calitatea lucrărilor.

Comitetul de partid de la grupul 
nr. 1 șantiere Ploiești a luat mă
sura ca toate organizațiile de bază 
să analizeze în adunări de partid 
deschise nivelul calitativ al lucră
rilor. Cu acest prilej au fost scoa
se la iveală unele soluții necores
punzătoare prevăzute în documen
tația tehnică, s-a criticat practica 
unor conduceri de șantiere de a 
accepta cu ușurință folosirea 
materialelor de slabă calitate.

Stimați tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri transmit un 
salut călduros Conferinței pe țară a Uniunii arhitecți
lor și-i urează succes deplin.

în procesul dezvoltării impetuoase a economiei și 
culturii socialiste, poporul nostru, sub conducerea 
partidului, înfăptuiește un program de construcții de o 
amploare fără precedent. Pe întreg întinsul patriei se 
înalță în ritm rapid numeroase construcții industriale, 
mari ansambluri și cartiere de locuințe, instituții și așe
zăminte social-culturale, înlăturîndu-se treptat con
trastele dintre centru și periferie. Au apărut orașe în 
întregime noi, satele își schimbă înfățișarea, se extind 
și se modernizează stațiunile de odihnă și agrement. 
Dezvoltarea orașelor are loc pe baza planurilor de sis
tematizare rațional concepute.

Valoroasele realizări ale arhitecturii noastre, progre
sele sale continui sînt privite cu sentimente de îndrep
tățită mîndrie patriotică de întregul popor, devin tot 
mai larg cunoscute și apreciate peste hotare.

Este îmbucurător faptul că la succesele arhitecturii 
românești își aduc o contribuție de seamă, alături de 
arhitecți cu experiență mai îndelungată, numeroase 
cadre tinere, talentate și competente, formate în anii 
socialismului.

Noile și importantele obiective pe care cel de-al 
IV-lea Congres al P.M.R. le va fixa pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și culturii, pentru îmbunătățirea 
neîncetată a condițiilor de muncă, de locuit și de via
ță ale populației de la orașe și sate, vor pune și în fața 
arhitecților și urbaniștilor sarcini complexe și de mare 
răspundere. îndeplinirea acestor sarcini impune ar
hitecților să folosească toată inițiativa și spiritul lor 
creator în vederea satisfacerii necesităților multilate
rale ale populației și creării celor mai bune condiții de 
confort pentru oamenii muncii. în acest scop este ne
cesar să se dea atenția cuvenită atît întocmirii proiec
telor ansamblurilor de locuințe cu dotările sociale și 
culturale, de deservire, de transport și spații verzi, cît 
și studiului interioarelor și amenajării noilor locuințe. 
Arhitecții sînt chemați să-și însușească și să pună în 
practică cele mai moderne și avansate procedee tehni
ce, să prevadă folosirea celor mai noi și mai adecvate 
materiale de construcție, acordînd o grijă deosebită so-

luțiilor celor mai raționale și mai economice. Un rol 
important în această privință îl are dezvoltarea și în
tărirea colaborării cu inginerii și cu ceilalți specialiști 
constructori.

Arhitectura înfăptuiește, într-un proces unic, O sin
teză armonioasă a tehnicii și artei, îmbinînd re
zolvarea problemelor practice-utilitare și tehnico-eco- 
nomice cu creația de valori artistice. Valorificînd cu 
discețnămînt experiența și realizările cele mai de sea
mă de pretutindeni, arhitectura noastră trebuie să aibă 
o amprentă proprie, continuînd și dezvoltînd creator 
în condițiile epocii de construire a socialismului tradi
țiile de mare valoare artistică ale arhitecturii româ
nești. Afirmînd tot mai mult o fizionomie distinctă 
în cadrul arhitecturii contemporane, ea va aduce o 
contribuție originală la îmbogățirea culturii mondiale.

Diversitatea de soluții în proiectarea ansamblurilor 
arhitecturale și în realizarea clădirilor, justa lor adap
tare la particularitățile locale, folosirea adecvată a 
elementelor de artă plastică, evitarea monotoniei și 
uniformității dau posibilitatea de a exprima —- prin 
mijloace specifice arhitecturii — optimismul și bogă
ția sufletească a omului nou, format de societatea so
cialistă.

Uniunii arhitecților, ca organizație profesională și 
de creație, îi revine un rol important în procesul de 
dezvoltare a arhitecturii românești prin generalizarea 
experienței înaintate, stimularea schimbului de idei, 
organizarea de dezbateri asupra problemelor actuale 
ale creației arhitecturale. Uniunea arhitecților va 
trebui să desfășoare și în viitor o largă activitate pen
tru a asigura membrilor săi o documentare bogată în 
problemele progresului urbanismului, arhitecturii și 
tehnicii constructive pe plan internațional. Sprijinirea 
atentă și plină de grijă a tinerelor cadre de arhitecți, 
preocuparea pentru ridicarea continuă a nivelului lor 
profesional constituie o sarcină de cea mai mare în
semnătate a Uniunii.

Conducerea partidului și a statului își exprimă 
convingerea că arhitecții, alături de toți oamenii de 
știință, artă și cultură, nu-și vor precupeți efortu
rile, pentru a răspunde prin creația lor exigențelor 
mereu crescînde ale poporului, aducînd o contribuție 
din ce în ce mai valoroasă la desăvîrșirea construcției 
socialismului, la înflorirea continuă a patriei noastre.

CA GĂINA ÎN GRĂMADĂ
în raionul Calafat sînt 42 de 

cooperative agricole de producție. 
Majoritatea lor s-au dezvoltat, de
venind unități puternice. In 1964 
recolta de grîu la hectar a fost cu 
130 kg mai mare decît în anul pre
cedent, de floarea-soarelui cu 144 
kg, de porumb cu 530 kg, iar de 
sfeclă de zahăr cu 9 260 kg. La 
cooperativa agricolă de producție 
Seaca de Cîmp s-au obținut, în me
die la hectar, cîte 4 086 kg porumb 
boabe și 28 000 kg sfeclă de zahăr. 
Producții la fel de bune au avut și 
cooperativele agricole de producție 
din Maglavit, Braniște, Basarabi, 
Poiana Mare și altele. Au crescut 
numărul animalelor proprietate ob
ștească și producția de lapte și 
carne. La cooperativa agricolă 
„Timpuri noi" — Poiana Mare s-au 
realizat, în medie de la fiecare vacă 
furajată, cîte 2 030 litri lapte, iar la 
Cetate — 2140 litri lapte. în 1964 
fondul de bază a sporit cu 14 mi
lioane lei, iar veniturile bănești au

fost mai mari cu aproape 40 mi
lioane decît în 1963.

Rolul hotărîtor în consolidarea 
economico-organizatorică a coope
rativelor agricole și creșterea veni
turilor membrilor lor îl are desigur 
sporirea producției. Un factor im
portant al activității desfășurate în 
acest sens este folosirea cu chib
zuință a zilelor-muncă, planificarea 
lor judicioasă, pe fiecare ramură 
producție, cultură și lucrare 
parte.

Stabilirea unor norme juste 
lucru, aplicarea lor corectă sporesc 
interesul cooperatorilor de a parti
cipa cu regularitate la lucru și a 
lupta pentru creșterea producției 
agricole. Această problemă a fost 
dezbătută temeinic în ședințele lăr
gite ale organizațiilor de bază din 
cele mai multe cooperative agricole 
și apoi în adunările generale ale 
țăranilor cooperatori. Pentru anul 
1964, cooperativele agricole au pre
văzut să efectueze 9 125 000 zile- 
muncă și au realizat, printr-o mai 
bună organizare, 8 915 000. La coope
rativa agricolă „Viață nouă" Poiana 
Mare, printr-o organizare și nor
mare judicioasă a muncii, s-a reușit 
să se facă o economie de 6 300 zile- 
muncă. La Gîrla Mare, cu toate că 
recolta a fost depășită la fiecare 
cultură, (la porumb cu 600 kg la ha, 
sfeclă de zahăr — 1 000 kg, floa
rea soarelui — 20 kg etc.) s-a rea
lizat o economie de 11000 zile- 
muncă.

La unele unități s-au consumat, 
într-adevăr, în plus zile-muncă, dar 
în scopuri productive. în coopera
tiva noastră — ne arăta tov. Vasile 
Dumitru, președintele cooperativei 
agricole din Maglavit — s-a depășit 
numărul de zile-muncă deoarece 
am dat în plus o prașilă la porumb. 
Dar în loc de 2 700 kg cît am avut 
prevăzut la hectar, am realizat un 
spor de 410 kg porumb la hectar. 
Zilele-muncă efectuate la această 
lucrare reprezintă valoric de patru 
ori mai puțin decît producția ob
ținută peste plan.

Sînt însă și cooperative agricole 
unde consiliile de conducere și co
misiile de revizie nu au o evidență 
și nu controlează atent și exigent 
cum se folosesc zilele-muncă. Și la 
sfîrșitul anului se constată că nu
mărul prevăzut se depășește fără 
un rezultat economic vizibil. La 
cooperativa agricolă din Moțăței

de 
în

de

s-au consumat în plus mai bine de 
1000 zile-muncă, fără rezultate în 
producție. Cum se explică ? Neîn- 
cadrîndu-se în epoca optimă cînd 
diferite lucrări se puteau executa 
mai ușor și mai bine, cooperativa 
a fost nevoită să prășească porum
bul cînd buruienile erau mari și 
terenul uscat și deci s-a lucrat mai 
anevoie.

în alte cooperative agricole s-au 
cheltuit multe zile-muncă în scopuri 
extraproductive. Iată cîteva exem
ple : comuna Unirea are un aspect 
frumos, garduri văruite, drumuri 
puse la punct. Nu degeaba a fost 
declarată comună fruntașă pe raion 
în acțiunea de înfrumusețare. Dar 
cum s-a realizat aceasta ? S-au con
sumat aproape 12 000 zile-muncă cu 
vopsirea clădirii sfatului popular co
munal, cu amenajarea unui teren de 
fotbal și așa mai departe. Vizitiul 
sfatului popular, pe lîngă salariu a 
primit și el 132 zile-muncă. La coo
perativa agricolă Piscu-Vechi s-a 
hotărît în ședința consiliului de con
ducere din 2 decembrie 1964, să se 
atribuie zile-muncă membrilor for
mației artistice de amatori: partici- 
panților la cor, la dansuri, lăutarilor 
etc. Numai în primul trimestru al 
anului 1965 s-au atribuit pentru ase
menea scopuri 409 zile-muncă. La 
cooperativele agricole Verbița s-au 
cheltuit pentru înfrumusețarea sa
tului peste 3 000 zile-muncă ; la Ce
tate — 3 800 zile-muncă pentru paza 
obștească etc.

Zilele-muncă reprezintă, în forma 
lor materializată, venitul pe care îl 
realizează membrii cooperativei a- 
gricole pentru munca depusă, de
termină nivelul lor de viață, ca 
și dezvoltarea, în continuare, a 
unității respective. De aceea, fiecare 
măsură privind folosirea fondului de 
zile-muncă trebuie luată cu mult 
simț de răspundere, după o matură 
chibzuință, cu aprobarea adună
rii generale a cooperatorilor. In 
această privință, este necesar să 
se aibă în vedere în primul rînd ca 
investirea zilelor-muncă să se facă 
în activități productive, care să fie 
urmate de o creștere corespunză
toare a producției, iar în al doilea 
rînd, să stimuleze pe cooperatori în 
a participa la muncă.

Teodor MARIAN

(Continuare în pag. III-a)
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POȘTA
REDACȚIEI

Completarea 
studiilor 
la școala 
de cultură 
generală

Nicolae Toma — Focșani: Ne scrieți că 
sinteți elev al școlii tehnice de maiștri și 
după absolvire doriți să vă completați stu
diile la școala medie de cultură generală, 
tn acest caz vreți să știți care sini condi
țiile de tnscriere la școala medie, la cursu
rile serale sau tără frecventă.

Dacă nu depășiti vtrsta de 25 de ani. 
puteti urma cursurile serale inscriindu-vă la 
concursul de admitere pentru clasa a IX-a. 
tn cazul cind nu îndepliniți condițiile nece
sare pentru a urma școala medie serală, 
vă puteti tnscrie la cursurile fără frecventă, 
tot cu obligația de a promova in prealabil 
concursul de admitere. Nu se admit exa
mene de diferență pentru școala medie in- 
trucît cele două scoli Icea tehnică de 
maiștri și școala medie) au planuri și pro
grame de invătămint cu totul diferite.

Citâiitad 
alocației 
pentru copii 
in funcție 
de domiciliul 
salariatului

Constantin Baldin — Cîmpina : Alocația 
de stat pentru copil se acordă in cuantum 
de 100 lei lunar beneficiarilor domiciliati in 
mediul urban și 50 de lei lunar celor din me
diul rural Arigaiatii unor unități anume ex
ceptate prin actele normative in vigoare be
neficiază de cuantumul de 100 lei indiferent 
de localitatea în care domiciliază

Sini situații In care domiciliul siatornie al 
anga/alului diferă de cel al familiei acestuia, 
de exemplu anga/alul locuiește în oraș și 
familia lui intr-o localitate rurală sau invers, 
tn cazul in care cuantumul alocației se sta
bilește în raport cu localitatea de domiciliu 
Ipentru angajați! unităților neexceptalel se 
tine seama întotdeauna de domiciliul sta
tornic al arigafatijlui chiar și in situația 
cind lamilia lui locuiește In altă localitate.

Reducerea 
impozitului 
pe salarii

Ana Gonotriceanu, comuna Bixad, raio
nul Oaș: Impozitul pe salarii al munci
torilor și funcționarilor care au in între
ținerea lor mai mult de 3 persoane se re
duce cu 30 la sulă. Persoanele ini reținute 
sînt acelea care trăiesc exclusiv din mijloa
cele salariatului și care nu au surse proprii 
de venit indiferent că sini rude sau nu. tn 
numărul persoanelor inlretrriute nu se soco
tește și salariatul respectiv

Reducerea se acordă numai pentru impo
zitul aferent veniturilor realizate la locul 
permanent de muncă.

Lucrări despre 
legislație

St. Iliescu — București : O serie de lu
crări din domeniul șlunlelot /uridice a căror 
lipsă se resimte in librării sini prevăzute să 
apară in cursul acestui an. Centrala editu
rilor și difuzării cărții ne Informează că. în
tre altele, vot ti tipărite • Repertoriul ge
neral al legislației in vigoare" „Apărarea 
proprietății socialiste prin mijloace de drept 
comun". ..Incheierea și desfacerea contrac
tului de muncă" .Drepturile, obligațiile și 
răspunderea materială a gestionarilor". „Cu
legeri de decizii ale Tribunalului Suprem" 
etc. Socotim că printre acestea veți putea 
afla și unele din lucrările care vă interesea
ză pe dv.
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0 carte
despre gîndirea 
științifică

Fără îndoială că pu
terea de a prevedea con
stituie unul din cele mai 
impunătoare momente ale 
activității științifice.

Recent, această temă a 
fost abordată într-un inte
resant volum înmănun- 
chind șapte studii, apărut 
în Editura științifică sub 
îngrijirea acad. D. Dumi
trescu și U. Tomin. Un 
merit incontestabil al 
autorilor volumului este 
încercarea lor de a elu
cida, de pe pozițiile mar- 
xism-leninismului, o serie 
de probleme privind im
plicațiile filozofice ale 
previziunii științifice, atît 
în aspectele lor generale, 
cît mai ales din punctul 
de vedere al unor științe 
particulare.

Cititorul volumului la 
cunoștință de studiile : 
Metodele matematice în 
știință și previziunea 
științifică de acad. D. Du
mitrescu, Previziuni în as
tronomie de prof. dr. Că
lin Popovici, Previziunea 
științifică în chimie de U. 
Tomin, Previziunea științi
fică în biologie și medici
nă de V. Săhleanu, Previ
ziunea în psihologie de 
E. Fischbein, Ipoteza și 
previziunea de H. Wald 
și Critica filozofiei con
temporane subiectiviste în 
problema previziunii știin
țifice de C. Dan.

Din simpla enumerare 
a problematicii prezentu
lui volum reiese bogăția 
de teme, de idei puse în 
discuție. Toți acei care se 
interesează de probleme
le generale ale științei 
vor găsi aci o abundență 
de fapte — din unele ști
ințe particulare — asupra 
cărora să poată reflecta.

Referitor la formula edi
torială adoptata, remar
căm că ea răspunde ne
cesității ca în publicațiile 
noastre să apară confrun
tări între diverse inter
pretări — de pe aceeași 
bază ideologică a mate
rialismului dialectic — a- 
supra unor probleme ridi
cate de știința contem
porană Metoda volume
lor colective — în care 
aceeași problemă este 
abordată din puncte de 
vedere diferite — duce, 
desigur, la stimularea 
gîndirii creatoare Astfel, 
după părerea noastră, 
este meritoriu faptul că 
C. Dan, în studiul pu
blicat în volum, nu este 
de acord — și argu
mentează de ce — cu 
o idee, cuprinsă în stu
diul „Ipoteza și previziu
nea" din același volum, 
conform căreia previziu
nea dedusă dintr-o teorie 
este certă.

în afara unor merite 
incontestabile, volumul ri
dică însă și unele ne
dumeriri justificate în 
fața cititorilor. Acestea 
se referă la planul lu
crării, la unele concepții 
preluate necritic, la for
mulări grăbite etc. Vom 
semnala doar cîteva din
tre ele. Astfel, pare de 
neînțeles lipsa din lucra
re a unui studiu special 
privind fizica în general

și fizica microparticulelor 
în special. Se știe că fizi
ca teoretică este un do
meniu în care s-au fă
cut numeroase previziuni 
științifice și era cazul, 
credem, ca asemenea as
pecte moderne, contem
porane ale științei să-și 
găsească locul cuvenit în 
acest volum. De aseme
nea, în ce privește pro
blemele chimiei, cititorii 
ar fi preferat ca în lu
crare să se discute mai 
mult aspectele previziu
nii științifice legate de 
chimia nucleară și cuanti
că, decît problemele pri
vind teoriile clasice, în 
general, bine cunoscute 
publicului de la noi.

în altă ordine de idei, 
nu putem fi de acord cu 
H. Wald care, preluînd 
părerea fiziologului P. K. 
Anohin, își însușește con
ceptul de „reflectare anti- 
cipativă". Avem de-a 
face, în realitate, cu două 
momente net diferențiate : 
activitatea reflectorie și 
activitatea anticipatoare;

AIn cooperația 
meșteșugărească
DESERVIRE MODERNĂ, 
CIVILIZATĂ !

Centre de coman
dă și de repara/ie 
pentru încălțăminte 
și îmbrăcăminte, u- 
nităti ,,Igiena" se 
găsesc, de obicei, în 
toate cartierele. Lu
crurile se complică 
însâ cînd este vorba 
de unități speciali
zate în reparații de 
televizoare sau fri
gidere, radio sau as
piratoare. Dar cum 
le găsești f

A
In căutarea
celor 2000 de adrese

Iei ghidul celor „2 000 de adrese 
utile" — editat de U.C.M.B — și 
începi să dai telefoane. Cauți, să 
zicem, un instalator care să-ți re
pare o țeavă la baie. După ce ai 
consultat fidel ghidul, formezi 
11 09 98, telefonul unei unități „Me-

talocasnica". Răspunde... un garaj 
de mașini. Greșeală ? Nu. Acolo e 
garaj de mai bine de un an încerci 
să dai de meșterul care-ți trebuie 
căut.îndu-1 la cooperativa „întreți
nerea" Dai telefon la 13 12 55 dar...

— Băi ? Nu. Noi facem zidărie, pu
nem parchet...

Alt număr de telefon și răs
punsul :

— O țeavă spartă ? Dacă era o 
garnitură... întrebați la „Tehnome- 
talica".

— Alo 1 „Tehnometalica" ? Am ne
voie urgentă de un instalator.

— Ce instalator ? Aici e un ate
lier de timplărie.

— Păi s-a nimerit bine ; aș vrea 
să-mi comand un grătar pentru baie

— Lasă-ne, omule, in pace Noi fa
cem timplărie numai pentru unitățile 
noastre

După asemenea experiențe, te lași 
păgubaș. Ghidul nu e de nici un fo
los. Cum te informezi totuși ?

Aflăm că s-a înființat un centru

de informare. Ne deplasăm la fața 
locului. Pe unul din pereți se află o 
hartă a Bucureștiului cu amplasarea 
unităților și complexelor. Nu e ne
voie să o examinezi prea atent ca 
să-ți dai seama de îngrămădeala de 
unități în centru și distanțarea, pînă 
la dispariție, spre periferie. Situația 
acoperirii raioanelor este și ea cu
rioasă : numai in două raioane — 30 
Decembrie și Tudor Vladimirescu — 
sînt concentrate 40 la sută din nu
mărul total al unităților din Capita
lă. Restul sînt răspîndite în 6 raioa
ne. Cartiere mari ca Giulești. Dru
mul Taberei, Floreasca sînt aproape 
„albe" din punctul de vedere al coo
perației meșteșugărești.

— De ce au rămas aceste spații 
neacoperite ?

Aflăm că U.C.M. București i s-au 
alocat fonduri pentru construirea 
unor complexe în aceste cartiere.

— Ce a lipsit atunci ?
— Avizul C S C A.S și al secției de 

arhitectură și sistematizare a S.P.C. 
tntîrzie — ne informează tov. D. Ris-

De la
amuletă
ia antibiotice

Urmărirea drumului 
parcurs de om spre cu
noașterea cît mai amplă 
a fenomenelor naturii 
îmbracă aspecte dintre 
cele mai emoționante, în
deosebi în lupta cu bolile.

N. Cajal și R. Iftimo- 
vici, specialiști în dome
niul microbiologici și cer
cetători cu înclinații pen
tru istoria științelor, re
latează în cartea lor „Din 
istoria luptei cu microbii 
și virusurile", recent apă
rută. peripețiile luptei 
împotriva bolilor trans
misibile, adică a acelor 
boli care pot trece de la 
un om la altul, de la un 
animal la altul, sau chiar 
de la animal la om și in
vers. Din bogata istorie 
a înfruntării de către om 
a invizibililor săi duș
mani, autorii au ales 
numeroase episoade ca
racteristice. Putem ur
mări astfel, începînd cu 
perioadele îndepărtate, în 
care exista doar un sin-

NOTE
DE LECTOR
bineînțeles că nu poate 
exista o activitate antici
patoare fără reflectare, 
dar reflectarea precede 
în timp anticiparea. Din 
acest punct de vedere nu 
ni se pare temeinică nici 
critica pe care același 
autor o face aspectelor 
cibernetice privind gîndi- 
rea

Din lucrare lipsește un 
studiu general filozofic 
care să definească pre
viziunea, s-o delimiteze 
de alte momente ale cu
noașterii științifice, și, mai 
ales, să demonstreze de 
pe pozițiile filozofiei ma- 
terialist-dialectice posibi
litatea previziunii, baza 
ei ontologică, gnoseologi
că și logică.

Un lucru important pe 
care-1 scapă din vedere 
lucrarea este tratarea 
problemei previziunii în 
planul științelor sociale, 
plan în care ar fi fost ne
cesar să se discute des
pre uriașa putere de pre
viziune a învățăturii mar- 
xist-leniniste în general, 
a filozofiei marxiste în 
particular.

Fără îndoială că o mai 
atentă revizuire de către 
autori a textelor ar fi con
ferit volumului o mai ma
re valoare științifică. Cu 
toate lipsurile semnalate, 
lucrarea prezintă un anu
mit interes pentru acei ca
re urmăresc căile pe care 
progresează știința, modul 
în care se dezvoltă con
cepțiile științifice.

Prof. univ.
Edmond NiCOLAU

gur și iluzoriu mijloc de 
apărare — „amuleta" — 
și pînă în zilele noastre, 
cînd arsenalul de mijloa
ce de prevenire și com
batere a bolilor este ex
trem de bogat, pașii mai 
însemnați făcuți de ome
nire pentru a descoperi 
cauzele bolilor transmi
sibile și metodele de a le 
combate.

O primă cucerire pe 
acest drum anevoios și 
lung a fost descoperirea 
caracterului contagios al 
acestor -boli, semnalată 
nu numai în ..Metamor
fozele" lui Ovidiu, ci în 
lucrări și mai vechi. A 
urmat dezvăluirea natu
rii vii a agentului conta
gios. iar apoi o cucerire 
de covîrșitoare impor
tanță : realizarea unor 
metode de imunizare a 
omului. Observînd cu a- 
tenție natura și imitînd-o, 
oamenii de știință ai mi
leniilor trecute, anonimi 
ca și poeții acelor vremi, 
au reușit să descopere un 
mijloc de a reduce peri
colul pe care îl repre
zenta vărsatul pentru 
om.. Astfel, în India 
veche, preoții lui Brah
ma îmbrăcau > copiii cu 
cămăși de bumbac u- 
mezite cu suc variolic. Tn 
țara noastră, locuitorii 
obișnuiau să spele ugerul 
vacilor bolnave de va
riolă cu lapte proaspăt 
muls și să îmbăieze apoi

copiii în acest lapte. Așa 
îi fereau de marile epi
demii.

Momente de cotitură în 
lupta cu microbii au re
prezentat pătrunderea în 
lumea lor cu ajutorul 
microscopului, descoperi
rea de către Jenner, la 
sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, a unei metode 
științifice de imunizare 
contra vărsatului. S-au 
pus astfel bazele a două 
științe — microbiologia și 
imunologia — care au 
permis omului să conti
nue, cu sorți de izbîndă 
mult sporite, ofensiva îm
potriva dușmanilor săi. 
dintre care, datorită mi
croscopului, mulți deve
niseră vizibili. Așa a pu
tut începe ceea ce autorii 
numesc „epoca de aur a 
microbiologiei". ilustrată 
prin figurile unor deschi
zători de drumuri în 
știință, ca Pasteur, Robert 
Koch, Mecinikov.

începutul secolului al 
XX-lea este marcat de 
victoria salvarsanului, 
descoperit de Ehrlich, 
inaugurîndu-se chimiote- 
rapia antiinfecțioasă. A 
urmat, fie prin cercetări 
migăloase, fie prin jocul 
întîmplării, descoperirea 
altor arme prețioase, ca 
sulfamidele, antibioticele, 
fără de care nici nu ne 
putem imagina terapeu
tica modernă. Autorii ne 
relatează, pas cu pas, 
cum s-a ajuns la reali
zarea lor.

Un loc bine meritat îl 
deține în carte și contri
buția cercetătorilor ro
mâni. Sînt reamintiți me
dicii Caracaș, Nvulas și 
alții, datorită cărora Ță
rile Române au fost prin
tre primele în care, încă 
la începutul secolului al 
XIX-lea, se adoptase 
vaccinarea jenneriană. 
Babeș, Riegler. Cantacu- 
zino sînt prezenți cu con
tribuția lor în introdu
cerea metodelor moderne 
de combatere a bolilor 
microbiene, în organiza
rea unor institute de cer
cetare, în crearea școlii 
românești de microbiolo- 
gie, care a cunoscut o in
tensă dezvoltare în anii 
regimului nostru. A dis
părut astfel de pe melea
gurile tării rioastre o 
boală ca malaria ; autorii 
relevă aportul academi
cianului Mihai Ciucă în 
realizarea acestui mare 
succes. Sînt prezentate ci
titorului și alte figuri de 
seamă ale microbiologiei 
și imunologiei românești.

Cartea, apărută în Edi
tura științifică, îmbogă
țește literatura medicală 
românească, oferă o lec
tură plăcută și instruc
tivă, pe care o recomand 
cu căldură cititorilor.

Prof. univ.
Nicolae STAMATIN

Sala Palatului R. P. Române : Intîlnlre la Senila — (spec
tacol prezentat de Studioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale- - orele 20). Teatrul de stat de ope
retă : Tara surîsului — (orele 19,30) Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și șoareci — (orele 19,30) (sala Stu
dio) : Intîlnlre cu îngerul — (orele 19,30) Teatrul de Comedie : 
Capcană pentru un om singur — orele 16.30: Minciuna are picioare 
lungi — orele 20. (Spectacole prezentate de Secția română a Tea
trului de stat din Tg. Mureș). 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 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna dez
moșteniților — (orele 19.30), (sala Studio) Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20), Teatrul Muncitoresc C.F.R. Băiat bun, dar... cu lipsuri
— (orele 19.30) Teatrul Mic (Str C. Miile nr. 16) : Cinci schițe șl 
Cîntăreața cheală — (orele 19,30) Teatrul „Ion Creangă" (Str. Pre
mia Grlgorescu nr. 24) ■ Cocoșelui neascultător - (orele 16) Teatrul 
.Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr 50) . Elefănțclul curios — 
(orele 10). (sala din Str. Academici ni. 18) : Ocheșel șl Bălăioara — 
(orele 16). Teatrul satiric-muzlcai ,C. Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei — (orele 20). (sala Victoria) Veselie la 174 — (orele 20). 
Ansamblul artistic al C-C.S. (Str Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe — (orele 20). Circul de stat . Aii Baba și cei 40 de acroA 
bați — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Patria 

(9. 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Asta-i tot ce s-a întîmplat : 
Republica (completare filele Sighișoarei — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19: 21.35). București (completare Zilele Sighișoarei — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Feroviar (completare 1 Mai 1965 - 8,45; 11,15: 13,45; 
16,15: 18,45, 21,15). Excelsior (completare 1 Mai L965 — 10: 12,30; 15; 
17,30: 20), Modern (completare 1 Mai 1965 - 9 30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Stadionul Dinarno (Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — completare 1 Mai 1965 — orele 20). Spre 
culmi : Luceafărul (10: 12; 14: 16; 18). Festival (9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21; la grădină — Pasajul Eforie — orele 20) Grădina ..Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 - orele 20) Grivița (10: 12; 14; 16: 18.15; 20,30). Dru
mul spre înalta societate : Carpați (9; 11. 13). Ne asumăm răspunde
rea : Capitol (8.45: 11,15: 13,30: 16; 18.30: 21). Spărgătorul — cinema
scop : Victoria (9.45; 12: 14,15; 16.30: 18,45: 21). Nopțile Cabiriei ? Cen
tral (9,30; 11,45: 14: 16,15: 18,30; 20.45) Cronica unei crime — cinem 
scop : Lumina (10: 12; 14; 16; 18.15: 20.30). Floreasca (10: 12; 16: 18,lo,
20.30) . Două etaje de fericire : Union (completare Sport nr. 2/1965 — 
16; 18,15. 20.30) Program pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Animalele : Doina (completare Gura lumii — 11.30; 14.30; 16,30; 18,30;
20.30) , Popular (completare Celule amețite — 16; 18,15: 20.30). Kremli
nul Rostovian — cinemascop — Barankin, fii om ! — Păsări de noap
te — Gelozia — Puiul de vultur — Joris Ivens : Timpuri Noi (9,30 — 
16,30 în continuare ; 18,30; 20.30). Cronica unui bufon : Giulești (com
pletare Rapsodia ungară — 16: 18,15: 20.30). CeraseBa : Grădina 
,,Progresul" (Str. Ton Vidu nr. 5 — orele 20) Parisul vesel : Cultural 
(completare Călătorie imaginară — 15. 17: 19: 21). Merii sălbatici : 
înfrățirea între popoare (completare Jbris Ivens — 10,30: 16: 18: 20), 
Moșilor (comoletare Rapsodia ungară — 15: 17; 19: la grădină — 
orele 20.30) Rahova (completare Sănătate Tako — 16: 18.15: la gră
dină — orele 20.30). Regina cîntecelor : Dacia (9.30: 11,45; 14; 16.15; 
18.45: 21). lanoșik — cinemascoo (ambele serii) : Buzești (orele 15,30; 
la grădină — orele 19.45). Pădurea spînzuraților — cinemascop (am
bele serii) : Crîngași (completare Pionieria nr. 2/1965 — 16: 19.30).
Casa Rîcordi : Buce# (10, 12,30; 15; 17.45: 20.30; la grădină — orele
20) . Melodia (10: 12,30: 15: 17,45: 20,30). Soții în oraș : Unirea (com
pletare Calatis — 16: 18.15; la grădină — orele 20). Fernand cow-boy: 
Tomis (completare Comori de artă românească — 9.15: 11.30: 13.45: 
16; 18.15: 20,30: la grădină — orele 20) Aurora (completare Comori 
de artă românească — 9.30: 11,45: 14. 16.15: 18.30: 20.45: la grădină — 
orele 20). Flamura (completare 1 Mai 1965 - 10; 12.15: 16: 18.15: 20.30). 
Fata în doliu : Flacăra (14.30* 16,30: 18.30: 20.30). Cotroceni (15: 17: 19;
21) . Cu bicicleta spre Lună : Vitan (16: 18; 20: la grădină — Cei șapte
magnifici — cinemascop — orele 20.30). Neamul șoimăreștilor — ci
nemascop (ambele serii) : Miorița (completare Sopîrle — 10: 13:
16.30; 20). Arta (completare Sopîrle — 11; 16: 19.30: la grădină — 
orele 20,30) Nu te atinge de fericire : Munca (completare Secretul 
diamantului — 16; 18.15: 20.30) Progresul (completare Să păs
trăm curate apele țării - 15.30: 18; 20.15) Joe limonadă - cinema
scop • Cosmos (completare Pionieria nr 2/1965 — 15.45: 18: 20.15).
Gaudeamus igitur: Viitorul (complefare Praga fără ochelari — 15.30: 
18: 20.30). Drumul Sării (completare Sport nr 2/1965 — 16: 18.15:
20.30) . Cartouche — cinemascon Colentina (15: 17: 19: 21. La grădină
rulează Hanka — orele 20) Rachetele nu trebuie să decoleze — ci
nemascop - Țărmul ospitalier - cinemascop * Volga (9.45: 12: 14.15: 
16.30: 18.45: 21) Pe urmele lui Ahmed Ura (completare Scoarțe 
populare —- 15,30: 18: la grădină — orele 20 30) Doi băieți ca pîinea 
caldă : Ferentari (comoletare Albinele și oamenii - 15 17. 19: 21).
Scaramouche — cinemascop : Pacea (completare Pionieria nr. 2/1965 
— 11: 16. 18: 20). Veselie la Acapulco — Artiști amatori: Grădina 
,,Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie — orele 20.30).

fy ț'.ix îi iln.oq luni.vn

Orele 19 00 - Jurnalul televiziunii. 19.20 - Din generație în gene
rație 20.00 Tntîlnire cu violonistul Ion Votcu. artist al poporului. 
20.35 - Teatrul de-a lungul veacurilor (XVII). 22.10 — Poșta televi
ziunii. In încheiere : buletin de știri, buletin meteorologic.

-vremea

Ieri în țari -. Vremea a fost frumoasă, eu cer variabil, exceptînd 
nord-vestui țării. Unde s-a menținut instabilă, cu cer mai mult 
noros șl au căzut averse locale însoțite de descărcări electrice In 
celelalte regiuni, în afară de Dobrogea. ploile au avut un caracter 
izolat. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 11 grade la Hue
din șl 26 grade la Berzeasca. In București : Vremea a fost fru
moasă. cu cer variabil Vîntul a suflat slab Temperatura maximă 
a atins 26 giade.

Timpul probabil pentru zilele de 27. 28 șl 29 mal. In țară : Vreme 
tn general frumoasă, cu cer variabil, tnnorărl mai accentuate se 
vor produce în nordul țării, unde vor cădea ploi locale. In rest va 
ploua Izolat, vîntul va sufla slab, cu unele Intensificări predoml- 
nînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere ta început, apoi 
staționară Minimele vor fl cuprinse între 8 șl 18 grade Iar maxi
mele între 20 șl 30 grade, tn București 1 Vreme tn general fru
moasă. Vînt slab pînă la potrivit din vest. Temperatura în creștere 
ușoară.

tea, vicepreședinte al U.C.M. Bucu
rești.

Discuția, pe aceeași temă, a conti
nuat la Ploiești.

— Cițiva ani la rind — ne-a rela
tat tov. vicepreședinte al U.R.C.M. 
Ploiești, Traian Niță — nu am putut 
folosi un milion de lei destinat con
strucției unui complex de deservire 
la Cîmpina.

— Ce lipsea ?
— Amplasamentul.
Ceva asemănător s-a întîmplat și 

cu complexul ce urmează să se cons
truiască la Predeal. După patru ani 
de pertractări între U.R.C.M. Brașov, 
sfatul popular regional și C.S.C.A.S. 
s-a ajuns... la varianta propusă 
inițial.

Din păcate, mai multe cartiere noi 
din diferite orașe ale țării își pri
mesc locatarii fără a se asigura, în 
același timp, și unitățile de deservire 
necesare. Desigur UCECOM nu poate 
fi absolvit de răspundere. Dar, îm
bunătățirea situației depinde. în 
mare măsură, de operativitatea or
ganelor de avizare. Este important, 
desigur, ca amplasamentele noilor 
construcții să se încadreze atent și 
cît mai bine în peisajul noilor car
tiere, în funcție de sistematizarea lo
calității respective. Dar tot atît de 
important este ca locatarilor să li se 
poată asigura, o dată afectate fon
durile necesare, condițiile de de
servire.

ce ai trecut pragul
Printre altele, un element care iz

bește în mod deosebit pe clienți este 
cadrul și ambianța unității meșteșu
gărești Unitatea nr 47 de croitorie 
pentru femei din complexul de de
servire de pe str. Ștefan Gheorghiu 
din Ploiești este amplasată într-o în
căpere obișnuită Distribuirea mobi
lierului, felul în care sînt aranjate 
confecțiile în dulapurile de sticlă,

ordinea și curățenia dau o notă ar
monioasă și-ți creează, într-adevăr, 
impresia că ești binevenit. Aici revii 
cu plăcere. Nu e de mirare că multe 
dintre clientele care au încredințat 
unității o primă comandă i-au rămas 
credincioase. E un titlu de cinste 
pentru colectivul acestei unități și 
pentru responsabila ei, Elena Bo- 
can.

Am întîlnit însă și unități a căror 
înfățișare lăsa să se înțeleagă că 
gazda nu pune mare preț pe Impre
sia clientului. Nu departe de sediul 
U.R.C.M. Brașov se află o unitate 
specializată în reparații de biciclete 
și motorete (de altfel, singura din 
oraș cu acest profil). Dacă nevoia te 
duce acolo, pentru a-ți repara bici
cleta, mai că nu-ți vine s-o lași. 
Dacă se încurcă în maldărul de fie
rărie care se află pe jos, pe pe
reți și — nu exagerăm — chiar pe 
tavan ? Nici în unitatea de croitorie 
din piața Cuza-Vodă din Ploiești, în 
plin centrul orașului, nu găsești o 
ambianță prea plăcută. Aici lucrează 
meșteri -buni. Prima impresie pe care 
ți-o lasă unitatea e însă total nefa
vorabilă. Dacă n-ai făcut calea în
toarsă de la ușă, ai prilejul să te 
trezești în mijlocul unei îngrămădeli 
de baloturi de stofe și manechine 
masate pe cîțiva metri pătrațl. Cabi
na de probă seamănă cu un balda
chin scos din uz, gata să se prăbu
șească. Pentru clientelă, un singur 
scaun. Mai sînt și prin Capitală uni
tăți foarte departe de a fi atrăgă
toare.

Firește, nu în toate cazurile și 
nu toate unitățile au posibilitatea să 
funcționeze în clădiri noi. Dar ce nu 
ooate face mîna gospodărească ? O 
bună întreținere, curățenia elemen
tară. o perdea frumoasă, o plantă 
etc. pot să dea o notă plăcută și u- 
nui interior mai sărac în resurse. 
Nu se cere decît tragere de inimă, 
bunăvoință Unor responsabili, ră
mași tn urmă cu civilizația și sim
țul gospodăresc, ori mai puțin în

treprinzători din fire, n-ar strica să 
11 se dea un impuls din partea uni
unilor.

— Vin des instructorii pe la dv ? 
— l-am întrebat pe președintele 
cooperativei „Casa de mode" din 
Capitală Gh. Moise.

Deși nu e cazul la această unitate 
pentru un impuls pe linia arătată 
mai sus, răspunsul primit e intere
sant :

— Vin destul de des. De obicei 
nu întreabă însă cum merge trea
ba ; transmit înștiințări, sarcini U- 
neori foarte multe. Dar ne-ar tre
bui și mai mult timp să le punem 
în practică Stăm cam prea mult 
prin ședințe, pe la uniune. E destul, 
formalism în relațiile noastre cu 
uniunea.

— Cum credeți că v-ar putea a- 
juta instructorii ?

— De exemplu, prin transmiterea 
experienței de la o unitate la alta 
Schimburi de experiență tot nu se 
organizează, deși asta ar fi o cale. 
Punîndu-se în locul clientului care 
ne calcă pragul, instructorul poate 
să ne facă observații, sugestii, pro
puneri inspirate din cele văzute prin 
unitățile vizitate.

0 convorbire 
despre viitor...

Unul din momentele raidului nos
tru l-a constituit vizita la tov. vice
președinte al UCECOM, Ilie Alexe. 
Aici am fost informați, între alte
le, despre metodele și formele noi 
care vor căpăta extindere.

— Sînt unități, ne spunea tov. vi
cepreședinte, de care cetățeanul are 
nevoie în imediata apropiere a lo
cuinței: croitorii, frizerie-coafură, 
reparații încălțăminte etc. Altele, 
cum ar fi reparații de frigidere șt te
levizoare, de tinfehigerie, de tîm- 
plărie, lăcătușerie etc., sînt solici

tate la intervale mai mari de timp 
și nu credem că trebuie să se gă
sească la fiecare colț de stradă. 
Ele se vor concentra treptat în 
complexe și unități cu un grad 
înalt de specializare. Dar pentru ca 
totuși să nu tie îndepărtăm prea 
mult de locuința cetățeanului și să 
nu renunțăm nici la această centra
lizare pe specialități ne-am gîndit 
și am și început să înființăm cen
tre de primire a comenzii.

... și despre prezent
Ceea ce s-a obținut bun pînă în 

prezent — și aceasta are o pondere 
tot mai mare — dovedește că exis
tă nenumărate posibilități de îm
bunătățire și modernizare a activi
tății. în întregul sistem al coopera
ției meșteșugărești Pentru aceasta 
trebuie acționat însă cu mai multă 
energie împotriva deficiențelor, care 
nu sînt de loc de neglijat.

Observațiile cuprinse în articolul 
de față nu constituie noutăți. Reve
nim asupra vechilor probleme : ca
litatea lucrărilor deservirea civili
zată. operativitatea — pentru că ele 
continuă să existe în ciuda promi
siunilor care se împart cu destulă 
generozitate.

Despre sarcinile de „perspectivă" 
am aflat lucruri îmbucurătoare. 
Mai puțin am desprins premizele 
concrete pentru rezolvarea unor 
probleme actuale, care fac obiec
tul observațiilor critice ale cetățe
nilor Sîntem perfect de acord cu 
cei care se gîndesc la viitor, la me
todele noi care se vor aplica, la 
complexele și mai moderne care se 
vor ridica Credem că este timpul 
ca problemele curente, de care ce
tățeanul se izbește în fiecare zi. să 
constituie obiectul unui studiu se
rios și aprofundat al UCECOM în 
vedefea rezolvării lor pînă la capăt.

Rodica ȘERBAN 
Constantin JALBA
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Săptămina internațională de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez

Adunarea publica din Capitala

în cadrul Săptămînii internațio
nale de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez — ce se desfă
șoară în întreaga lume, la recoman
darea Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii — marți după-amiază 
a avut loc în Capitală o adunare 
publică organizată de Comitetul 
național pentru apărarea păcii și 

Jonsiliul național al femeilor din 
R. P. Română. Au participat munci
tori, ingineri și tehnicieni din între
prinderile Capitalei, oameni de știin
ță, artă și cultură.

La adunare, au luat cuvîntul 
acad Geo Bogza, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii, Ecaterina Stancu, membră 
a Comitetului executiv al Consiliu
lui național al femeilor, membră a 
Comitetului internațional de solida
ritate cu poporul și femeile din 
Vietnamul de sud, și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, vicepreședinte al 
Asociației juriștilor din R. P. Ro
mână.

Vorbitorii au relevat că acțiunile 
care se desfășoară în cadrul Săp
tămînii internaționale de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez 
constituie un nou prilej pentru po
poarele lumii de a-și demonstra 
sp inul și solidaritatea față de po
porul vietnamez.

Poporul român, au subliniat cei 
care au luat cuvîntul, a condamnat 
și condamnă cu fermitate agresiu
nea S.U.A. împotriva Vietnamului 
care constituie o primejdie serioasă 
pentru cauza păcii în Asia de sud- 
est și provoacă o legitimă îngrijo
rare pe toate meridianele globului. 
Vorbitorii au exprimat deplina so

INFOR
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
La 25 mai, Corneliu Mănescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit în audiență protocolară pe noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Germane la București, Ewald Moldt.

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 
A ȚĂRILOR DUNĂRENE

Marți au început în Capitală lu
crările celei de-a III-a Conferințe 
internaționale de prognoze hidrolo
gice a țărilor dunărene. Pe lîngă 
specialiștii români, la lucrări parti
cipă delegați din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. ,Germană, Iugo
slavia, Olanda, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și un reprezentant al Co
misiei Dunării. Lucrările durează 
pînă la data de 27 mai, după care 
participanții vor face o călătorie de 
studii de trei zile pe Dunăre și în 
Deltă.

CONGRESUL C.I.G.R.E.

în Capitală au luat sfîrșit lucră
rile Congresului Comitetului nr. 4 
„Proiecție și relee" al Conferinței 
internaționale a marilor rețele e- 
lectrice (C.I.G.R.E.). Oameni de 
știință și specialiști din 18 țări au 
dezbătut cu această ocazie proble
me deosebit de importante din do
meniul releelor tranzistorizate, me
todele folosite pentru analizarea și 
depistarea avariilor care se pot ivi 
în sistemele energetice, precum și 
alte probleme de electro-energetică 
și electrotehnică. Dezbaterile au 
constituit un rodnic schimb de ex
periență, care va contribui la solu
ționarea practică a construirii, în- 

lidaritate a poporului nostru, alături 
de țările socialiste și de toate for
țele iubitoare de pace, cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez și au 
cerut cu hotărîre să se pună capăt 
acțiunilor agresive intervenționiste.

A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam în R. P. 
Română. El a declarat că poziția
R. D. Vietnam privind rezolvarea 
problemei Vietnamului se bazează 
pe recunoașterea drepturilor națio
nale fundamentale al.e poporului 
vietnamez : pace, independență, su
veranitate, unitate și integritate te
ritorială. în concordanță cu spiritul 
acordurilor de la Geneva, guvernul
S. U A. trebuie să retragă toate tru
pele, personalul militar și armele, să 
desființeze bazele sale din Vietna
mul de sud, să anuleze alianțele sale 
cu aceasta, să pună capăt politicii 
sale de intervenție și agresiune îm
potriva Vietnamului de sud ; gu
vernul S.U.A. trebuie să înceteze ac
tele sale de război împotriva R. D. 
Vietnam și toate încălcările terito
riului și suveranității ei. Problemele 
Vietnamului de sud trebuie să fie re
zolvate de sud-vietnamezii înșiși, în 
concordanță cu programul Frontu
lui național de eliberare din Vietna
mul de sud, fără amestec străin. 
Reunificarea pașnică a Vietnamului 
— a spus vorbitorul —.trebuie să fie 
reglementată de poporul vietnamez 
din cele două zone fără amestec 
străin.

în încheiere, participant^ au vizio
nat filme documentare realizate de 
studiourile cinematografice din R. D. 
Vietnam.

(Agerpres)

MÂȚII
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treținerii și exploatării instalațiilor 
de protecție și a automatizării rețe
lelor electrice. Participanții străini 
au vizitat institute, obiective ener
getice aflate în construcție sau în 
exploatare, precum și unele locali
tăți turistice din țară.

★

Marți dimineața, Ia Palatul Marii 
Adunări Naționale, deputății Sieg
fried Zoglmann, Martin Berthold și 
Friedrich Zimmermann, membri ai 
Bundestagului din R. F. Germană, 
care fac o vizită în țara noastră, au 
fost primiți de comitetul de condu
cere al grupului român al Uniunii 
interparlamentare.

Reprezentanții Bundestagului au 
fost salutați de Ion Pas, președin
tele grupului român al Uniunii in
terparlamentare.

★

Marți dimineața, acad. Ștefan S. 
Nicolau și .dr. Nicolae Cajal, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Române, au plecat spre Franța, pen
tru a participa la Simpozionul îm
potriva virusului rabic, care se va 
desfășura între 27 și 29 mai.

★

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor ne-a vizitat țara o de
legație a Conferinței pentru activi
tăți sociale ale femeilor din R.S.F. 
Iugoslavia. Oaspetele au vizitat di
ferite unități economice, instituții 
social-culturale, au avut întîlniri cu 
membre ale comitetelor și comisiilor 
femeilor din orașul București și din 
regiunile Ploiești, Brașov și Dobro- 
gea, interesîndu-se de aportul fe
meilor din țara noastră la rezolva
rea sarcinilor din diferite domenii 
de activitate și îndeosebi din agri
cultură.

(Agerpres)

Din Cheia spre masivul Ciucaș

In sa la Fio reasca a început
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Concursul international
de scrimă

Cu proba de floretă fete s-a inau
gurat ieri concursul internațional de 
scrimă pe care-I găzduiește, pînă 
la 30 mai, sala Floreasca din Ca
pitală. Acest important concurs — o 
adevărată avanpremieră a campio
natelor mondiale de scrimă care se 
vor desfășura la Paris între 1 și 
13 iunie — reunește scrimeri renu- 
miți pe plan mondial sau european, 
în fruntea acestora sînt : floretistul 
Franke (Polonia), spadasinul Kriss 
(U.R.S.S.), sabrerul Pezsa (Ungaria)
— toți trei campioni olimpici la To
kio ; floretistul sovietic Sveșnikov și 
floretista română Olga Orban-Szabo
— campioni mondiali în 1962 la 
Buenos Aires ; floretista maghiară 
DomSlki-Szakovitz — campioană 
mondială în 1955 la Roma. La con

Pe planșă, Olga Orban-Szabo și Ga
lina Gorohova

Foto : S. Cristian

curs iau parte echipele reprezenta
tive ale Bulgariei, R. D. Germane, 
Poloniei, României, Ungariei și Uniu
nii Sovietice.

Victoria în proba de ieri a reve
nit sportivei poloneze Elisabeta 
Zimmerman, care, în turneul final, 
a totalizat șase victorii. Maghiara 
Josefina Szakovitz și sovietica Cali
na Gorohova, au cile cinci victorii 
fiecare, s-au clasat pe locurile 2—3. 
Olga Orban-Szabo a ocupat locul 
patru, iar Maria Vicol locul cinci 
(ambele cu cîte patru victorii). Po
loneza Vanda Fukala, totalizînd trei 
victorii, s-a clasat a șasea.

Astăzi, în aceeași sală, sînt pro
gramate întrecerile feminine de flo
retă pe echipe. Dimineața concursul 
începe de la ora 9, iar după-amia
ză — la ora 17.

Alte competiții
Selecționata profesionistă de 

baschet a S.IJ.A., aflată în turneu 
în țara noastră, a susținut ieri după- 
amiază un meci demonstrativ cu o 
selecționată divizionară. Partida, 
desfășurată pe un podium special, 
amenajat în incinta stadionului Re
publicii din Capitală, s-a încheiat 
cu scorul de 122—80 (64—36) în fa
voarea oaspeților. Baschetbaliștii a- 
mericani vor mai evolua în orașele 
Brașov, Sibiu și Timișoara.

La campionatul european de 
tir, în prima manșă a probei de 
skeet (talere aruncate din turn), 
conduce sovieticul Durnev cu 74 de 
puncte. Concurentul nostru Bogdan 
Marinescu se află pe locul 6 cu 71 
de puncte. Acest campionat, care se 
desfășoară la Lisabona, reunește 70 
de sportivi din 14 țări.

„Cupa celor 6 națiuni" la 
polo pe apă începe astăzi la Leipzig. 
La competiție Jiau parte echipe se
lecționate din Belgia, Bulgaria, Ce-

Campionaf ele 
europene de box

BERLIN 25 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, fostul campion al țării 
noastre la categ. ușoară, Iosif Mi- 
halik a obținut victoria la puncte 
în fața cehoslovacului Brazdil. în 
ultima parte a partidei, reprezen
tantul nostru a marcat numeroase 
lovituri la plex, primind decizia în 
unanimitate. în turul următor al 
categoriei, Mihalik va primi replica 
austriacului . Konig, care ieri l-a în
trecut la puncte pe scoțianul Mc 
Taggart, fost campion olimpic și 
european ; V. Antoniu (semiușoară) 
a cîștigat prin neprezentarea luxem
burghezului Kaes.

Pentru semifinalele categoriei 
„mijlocie" s-au calificat Trodler 
(R.D.G.), Robinson (Anglia), Popen- 
cenko. (U.R.S.S.) și Slowakiewicz 
(R. P. Polonă).

în reuniunea de aseară, campio
nul țării noastre la cat. muscă, C. 
Ciucă, a obținut victoria la puncte 
în fața italianului Speratti și s-a 
calificat în semifinale. La cat. semi
ușoară, V. Antoniu a dispus la 
puncte de turcul Sevimli, care-1 
eliminase pe Cotot (Franța).

hoslovacia, R. D. Germană, Iugosla
via și România. Din lotul român fac 
parte, printre alții, Culineac, Fră- 
țilă, Popa, Zamfirescu, Blajec, Kro
ner, Țăranu.

Finalele campionatelor re
publicane de handbal. — De 
ieri, odată cu desfășurarea meciu
lui restanță Dinamo Bacău—Steaua 
(23—23) sînt cunoscute toate echi
pele masculine calificate în turneul 
final al campionatului republican : 
Dinamo București, Steaua, Dinamo 
Brașov și Știința Timișoara. După 
cum se știe, în întrecerea feminină 
cele patru finaliste sînt formațiile 
Știința București, Știința Timișoara, 
Rapid București și Mureșul Tg. Mu
reș.

Programul turneelor finale este 
următorul : masculin : 30 mai — 2 
iunie la Hunedoara (turul) și 5—7 
iunie în Orașul Victoria (returul) ; 
feminin : 27—29 mai la Petroșeni 
(turul) și 2—4 iunie la Turnu Seve
rin (returul).

BILANȚ COSMIC
LA MAR DEL PLATA
Interviul acordat de prof univ Călin POPOVlCI 
corespondentului nostru la Rio de Janeiro

In orașul Mar del Plata, la circa 600 km sud de Buenos 
Aires, capitala Argentinei, s-au încheiat la sfîrșitul saptămî- 
nii trecute lucrările celei de-a opta sesiuni plenare a 
COSPAR (Comitetul pentru studiul spațiului cosmic) și ale 
celui de-al șaselea Simpozion internațional al științelor spa
țiale, organizat în continuarea sesiunii. Corespondentul nos
tru la Rio de Janeiro, Vasile Oros, s-a adresat profesorului 
Călin Popovici, secretarul comisiei de astronautics a Aca
demiei R. P. Române, care a reprezentat țara la aceste reu
niuni, ou rugămintea de a răspunde la unele întrebări.

Ce este COSPAR și care sînt 
obiectivele sale ?

COSPAR, înființat. acum cîțiva 
ani de Consiliul Uniunilor științi
fice internaționale, este un comi
tet care își propune difuzarea 
largă a cunoștințelor dobîndite în 
investigarea Cosmosului. La ora 
actuală, el reprezintă una din 
cele mai active organizații știin
țifice internaționale. Progresele 
rapide și spectaculoase ale explo
rării Cosmosului cer ca anual 
rezultatele obținute să fie aduse 
în fața unui for larg, pentru a fi 
cunoscute și discutate de cei mai 
autorizați oameni de știință. 
Dezbaterile din cadrul COSPAR 
oglindesc astfel întrecerea științi
fică pașnică dintre țări, fiecare 
națiune putîndu-și aduce contri
buția. La sesiunea de la Mar del 
Plata s-au întrunit 350 de dele
gați din 31 de țări membre ale 
COSPAR, prezentînd comunicări 
asupra lucrărilor științifice de 
specialitate din țările respective.

Care au fost principalele 
teme prezentate și discutate la 
actuala sesiune ?

Evenimentele cele mai însem
nate, înregistrate după ultima 
reuniune a COSPAR, au fost 
zborurile navelor cosmice sovie
tice Voshod-1 și Voshod-2, ca și 
ale rachetelor americane ,,Ran
ger" în direcția Lunii. Date știin
țifice ample, legate de aceste 
realizări, au fost prezentate la 
Mar del Plata unui auditoriu 
larg, fiind însoțite de filme docu
mentare. Filmul prezentat de 
delegația americană conținea 
imagini inedite ale suprafeței 
lunare, obținute cu ajutorul ce
lor trei rachete „Ranger". Filmul 
sovietic înfățișa prima manifes
tare a unui om în spațiul cosmic, 
în afara navei. Imaginile foarte 
clare ale suprafeței Lunii, obți
nute de la distanțe de pînă Ia 300 
m, au scos în evidență detalii, 
avînd mărimea naturală de cîți
va metri și chiar de cîteva zeci 
de centimetri. Evoluțiile cosmo
nautului sovietic Leonov în spa
țiul extraterestru au fost întîm- 
pinate de către asistență cu en
tuziasm general. Secvențele din 
cele două filme ne făceau să cre
dem că asistăm cu toții la avan
premiera debarcărilor pe supra
fața Lunii.

în cele cinci grupuri de lucru 
ale comitetului s-au prezentat 
rapoarte de specialitate asupra 
observațiilor și telemetrării date
lor transmise de sateliți și rache
te cosmice, asupra „Anului Inter
național al Soarelui Calm", în 
cadrul căruia vor continua cerce
tările pînă la sfîrșitul acestui an, 
asupra structurii atmosferei etc. 
în ședințele simpozionului știin
țelor spațiale au fost prezentate 
comunicări privind cercetările 
astronomice, cu raze X și gama, 
asupra Galaxiei și nebuloaselor 

extragalactice, asupra anomalii
lor geologice din emisfera sudică, 
descoperite cu ajutorul sateliților, 
asupra noilor instrumente astro
nomice transportate de rachete și 
sateliți. Au fost comunicate nu
meroase rezultate noi privind ex
plorarea ionosferei, centurile de 
radiații și particulele de înaltă 
energie. S-a descoperit, între 
altele, o legătură între variațiile 
centurilor de radiație și activita
tea solară (vintul solar). Partici
panții au mai avut prilejul să 
vadă fotografii solare, realizate 
cu cele mai noi metode, să cerce
teze analize chimice ale meteori
ților căzuți pe suprafața Pămîn- 
tului.

Unele lucrări din domeniul 
meteorologiei au demonstrat că 
aparatura modernă și noile pro
cedee de calcul electronic vor 
permite, ca într-un timp relativ 
scurt, să se poată prevedea sta
rea timpului (nori, ploaie, vînt 
etc.) pe o durată mai lungă (a- 
proximativ pe două săptămîni) și 
cu mai multă precizie.

Comunicările prezentate la 
congres au demonstrat un pro
gres rapid al cercetărilor, dove
dind utilitatea reuniunilor 
COSPAR pentru schimbul de pă
reri între specialiști, pentru pla
nificarea cercetărilor în spațiul 
cosmic.

Din partea țării noastre, am 
prezentat un raport de activitate 
asupra muncii din cadrul stații
lor de observare de la noi, un ra
port în grupul 1 de lucru, pri
vind prelucrarea datelor și obser
vațiilor obținute prin lansarea de 
sateliți, precum și o comunicare 
despre colaborarea în acest do
meniu cu alte instituții științifi
ce, în special cu Institutul geode
zic din Potsdam. Lucrările efec
tuate în țara noastră în domeniul 
observării sateliților au găsit 
apreciere în trei rapoarte prezen
tate la sesiune de delegații altor 
țări. Trebuie să mai relatez că 
României i s-a încredințat încă 
un loc în organele COSPAR, a- 
nume în grupul 2 de lucru, care 
se ocupă cu telemetrarea datelor 
emise de pe sateliți.

Nivelul lucrărilor a fost foarte 
înalt, discuțiile au avut un pro
nunțat caracter științific, deschi- 
zînd perspective pentru dezvolta
rea cercetărilor în viitor. S-a vă
dit că și state mai mici pot obține 
realizări interesante, efectuînd 
experiențe cu ajutorul sateliților 
lansați de statele mari, ca și prin 
prelucrarea datelor provenite de 
la rachete și sateliți. S-a relevat 
că state mai mici, folosind ba
loane (lansate pînă la 30 km și 
mai sus) și rachete geofizice, au 
obținut rezultate valoroase în ex
plorarea spațiului cosmic.

Reuniunea de la Mar del Plata 
a demonstrat că forțele unite ale 
oamenilor de știință pot contribui 
cu succes Ia aprofundarea pro
blemelor teoretice si practice ale 
cuceririi Cosmosului de către om.

Cum se îndeplinește planul 
de investiții 1965 in regiunea Ploiești

(Urmare din pag. I-a)

Dezbaterile din aceste adunări 
au atras totodată atenția că gră
birea ritmului de execuție nu tre
buie să aibă loc pe seama micșo
rării exigenței față de calitatea lu
crărilor, așa cum s-a întîmplat pe 
unele șantiere ale grupului. în a- 
dunări au fost propuse o serie de 
măsuri printre care organizarea 
cursurilor de calificare și de ridi
care a calificării muncitorilor, în
tărirea controlului de calitate la 
recepția materialelor și pe faze de 
execuție, urmărirea aplicării în
tocmai a prevederilor din proiecte, 

în prezent organizațiile de partid 
de pe șantierele de construcții din 
regiune numără peste 1600 mem
bri și candidați de partid. Crește
rea numărului constructorilor pri
miți în partid ne-a dat posibilita
tea să înființăm organizații de bază 
pe toate șantierele, iar la două 
dintre ele — I.S.C.M. Brazi și 
grupul 1 al T.R.C. Ploiești — co
mitete de partid. Această acțiune 
trebuie continuată în lumina pre
vederilor Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie a.c.

Răspunderea comună 
a beneficiarilor, 
constructorilor 
și furnizorilor

Au trecut aproape 5 luni din 
acest an. în această perioadă unele 
instalații de la Combinatul petro
chimic Ploiești au intrat în probe 
tehnologice, au fost date în folo
sință 230 de apartamente ; lucră
rile pe o serie de șantiere se află 
într-un stadiu avansat. Totuși, re
zultatele obținute nu sînt pe mă
sura posibilităților, în realizarea 
planului de investiții înregistrîn- 

du-se rămîneri în urmă. Există 
încă deficiențe în activitatea 
trustului regional de construcții: 
numărul de apartamente predat 
pînă acum e mic, durata de execu
ție a unor blocuri depășește pe cea 
normată. E necesară o intervenție 
mai operativă a Comitetelor orășe
nești de partid Ploiești, Cîmpina și 
Buzău pentru îmbunătățirea acti
vității șantierelor din raza lor de 
activitate, pentru stabilirea măsu
rilor menite să asigure un ritm mai 
susținut de execuție a lucrărilor. 
Concomitent, ar trebui ca trustul, 
cu sprijinul sfatului popular re
gional, să revadă eșalonarea dării 
în funcțiune care este necorespun
zătoare. Trustul a stabilit să dea 
în folosință, în 4 luni, 190 de apar
tamente și a realizat 230. Această 
„depășire" nu poate constitui însă 
o laudă pentru trust dacă ținem 
seama de numărul total al locuin
țelor pe care-1 are de realizat. 
Printr-o eșalonare mai rațională 
trebuie predate la timp apartamen
tele și este necesar să se asigure 
din vreme pregătirea frontului de 
lucru pe anul viitor.

Pe șantierele din regiune există 
posibilități pentru grăbirea ritmu
lui de execuție a lucrărilor. Pentru 
deplina folosire a acestora, comi
tetul regional de partid a luat în 
ultima vreme noi măsuri privind 
întărirea controlului din partea or
ganelor și organizațiilor de partid 
asupra stadiului lucrărilor și calită
ții acestora. Activiștii comisiei eco
nomice și colectivul de specialiști 
care au analizat activitatea șantie
relor controlează pe teren aplica
rea măsurilor hotărîte în ședința 
comitetului regional de partid.

Majoritatea beneficiarilor și or
ganizațiilor de construcții din re
giunea Ploiești se ocupă îndea
proape de folosirea cu eficiență 
maximă a fondurilor de investiții 
alocate de stat. Totuși, în acest do
meniu se manifestă încă deficiențe. 
Unele întreprinderi nu respectă 

termenele contractuale de livrare a 
utilajelor tehnologice. De pildă, 
întreprinderea „Ceahlăul“-Piatra 
Neamț a livrat cu întîrziere și in
complet construcția metalică ne
cesară unor lucrări de la Combi
natul petrochimic Ploiești; deseori 
materialele și utilajele livrate șan
tierelor sînt de calitate necores
punzătoare.

în vederea realizării planului de 
investiții în condiții cît mai bune, 
comitetul regional de partid con
sideră necesar să fie întărită co
laborarea între beneficiari, proiec- 
tanți și constructori, pentru ca toți 
acești factori să-și aducă pe deplin 
contribuția la darea în funcțiune 
la termenele planificate sau chiar 
mai devreme a obiectivelor plani
ficate. Comitetul regional a organi
zat și își propune să inițieze în 
continuare întîlniri comune ale 
beneficiarilor, proiectanților, con
structorilor și furnizorilor de 
materiale și utilaje tehnologice, în 
cadrul cărora să se analizeze, la 
fața locului, mersul lucrărilor, să 
se stabilească în mod operativ mă
suri pentru înlăturarea neajunsu
rilor și grăbirea ritmului lucrări
lor. O colaborare mai strînsă se 
impune și între organele Trustului 
regional de construcții și D.S.A.P.C. 
Ploiești pentru evitarea omisiu
nilor din proiectele și devize
le lucrărilor de locuințe. Pe a- 
ceastă cale se vor înlătura în mare 
măsură diferitele refaceri de docu
mentații care provoacă adesea în- 
tîrzieri în execuție. De asemenea, 
comitetul executiv al sfatului 
popular regional trebuie să mani
feste mai multă perseverență pen
tru obținerea la timp din partea or
ganelor centrale a aprobărilor și 
avizelor din cauza cărora, de multe 
ori, se tărăgănează în mod nejusti
ficat lucrările și se depășesc ter
menele de execuție a obiectivelor.

★

Constructorii și montorii ploieș- 
teni și-au majorat recent angaja
mentele luate în întrecere, în cins
tea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului. Comitetele raionale 
și orășenești de partid trebuie 
să urmărească cum sînt apli
cate planurile de măsuri tehnico- 
organizatorice stabilite de condu
cerile șantierelor, să îndrume în
deaproape organizațiile de partid 

pentru a desfășura o muncă vie în 
rîndul constructorilor, strîns legată 
de îndeplinirea planului și a anga
jamentelor.

Sîntem convinși că hotărîrea cu 
care muncesc constructorii, susți

CA GĂINA IN GRĂMADĂ
(Urmare din pag. I-a)

Este inadmisibil ca 
tiva agricolă 
muncă să rămînă la 
bitru al președintelui, 
liul de conducere să

în coopera- 
folosirea zilelor- 

liberul ar- 
iar consi- 
ia cunoș

tință, din situații, de această stare 
de lucruri. Și în această privință, ca 
în toate problemele privind condu
cerea treburilor obștești în coopera
tiva agricolă, trebuie să se respecte 
principiul democrației cooperatiste. 

Este de neconceput risipa de zile- 
muncă pentru așa-zisa încurajare a 
activității culturale. Aceasta este o 
activitate benevolă, care răspunde 
dorinței oamenilor de a-și manifesta 
talentul, de a se recreea. De ce să 
fie atunci retribuită 7 Procedîndu-se 
astfel se denaturează caracterul ac
tivității culturale care se bazea
ză pe participarea voluntară a 
oamenilor. Acordîndu-se zile-mun- 
că participanților la formațiile ar
tistice, așa cum s-a făcut în unele 
cooperative agricole din raionul Ca
lafat, s-a încălcat modul de condu
cere a treburilor obștești și în ace
lași timp, a principiilor care stau la 
baza activității culturale. Intelec
tualii satului ar fi trebuit să sesizeze 
acest lucru, iar organizațiile de par
tid să combată atitudinea acelor ar
tiști amatori care pretind să fie re- 
tribuiți pentru că joacă sau cîntă.

Este neîndoios că dacă îndrumă
torii contabili din cadrul Consiliului 
agricol 
datoria 
puteau 
puțini, 
lasă să 
în competența lor. Din planul de 21 
revizii de fond prevăzute pentru a- 
nul 1964 s-au efectuat numai 7. Con
siliul agricol a antrenat îndrumă
torii contabili la rezolvarea unor 
scrisori și sesizări ale oamenilor 
muncii — treabă necesară, dar care 

raional își făceau pe deplin 
multe din aceste nereguli 

fi prevenite. Cu toate că sînt 
sfatul., popular raional nu-i 
rezolve problemele care intră

nută de aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice și politice, 
eficace, constituie o garanție a în
deplinirii integrale a planului de 
investiții în regiune pe 1965 — ul
timul an al șesenalului.

nu justifică scoaterea din activitate 
a contabililor. Ba mai mult. Mate
rialele întocmite cu ocazia reviziilor, 
și așa destul de puține, n-au fost a- 
duse la cunoștința comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional și a 
biroului raional de partid. Ele n-au 
fost discutate nici în consiliile de 
conducere și comisiile de revizie din 
cooperativele analizate, rămînînd 
constatări pe hîrtie.

Desigur, asemenea manifestări nu 
ar fi avut loc dacă, încă din timp, 
comitetul raional de partid și consi
liul agricol raional Calafat ar fi ana
lizat și sesizat din vreme cum se 
folosesc zilele-muncă în cooperati
vele agricole. Din contră, se pare că 
această stare de lucruri a fost tole
rată multă vreme. Era de datoria și 
a comitetului raional de cultură și 
artă să combată asemenea mani
festări.

în urma ajutorului primit din par
tea comitetului regional care a ana
lizat activitatea organizațiilor de 
partid și a consiliilor de conducere 
din mai multe cooperative agricole, 
comitetul raional de partid, sfatul 
popular raional și consiliul agricol 
au luat o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii în unele coo
perative agricole. Membrilor birou
lui raional li s-a repartizat un anu
mit număr de organizații de bază 
din unele cooperative agricole de 
producție, pe care să le ajute și să 
le îndrume ; ei vor urmări activi
tatea acestora, se vor îngriji de re
zolvarea problemelor. Totodată, se 
va analiza cu regularitate felul cum 
sfatul popular raional, consiliul a- 
gricol sprijină consiliile de condu
cere și specialiștii din cooperativele 
agricole pentru a se ocupa cu mai 
multă răspundere de folosirea judi
cioasă a zllelor-muncă, de evitarea 
oricărei risipe. Rămîne ca măsurile 
întreprinse să fie traduse în viață 
în cel mai scurt timp.

Presa internațională 

despre evenimente 

la ordinea zilei
TULBURĂRI ÎN AMERICA LATINA. 

Sub acest titlu agenția FRANCE 
PRESEE face o trecere în revistă a 
evenimentelor din America Latină, în 
care se spune :

„în Bolivia, unde încercarea de for
ță durează de mai bine de opt zile, s-a 
ajuns la înfruntarea armată între cele 
două forte ale tării : militarii care 
sînt la putere și, muncitorii înarmați 
grupați în centralele muncitorești bo- 
liviene. Junta generalului Barrientos 
pare decisă să nu înceteze represiu
nile. Opoziția vede în această atitu
dine a șefului juntei influenta Wa
shingtonului pe care-1 acuză că ar fi 
vrut să facă din Bolivia „un nou San
to Domingo".

în Columbia, actuala agitație este 
urmarea directă a manifestațiilor an- 
tiamericane dezlănțuite de studenți 
după intervenția Statelor Unite la 
Santo Domingo cu scopul de a pro
testa împotriva incursiunii poliției în 
localul universității Antioquia, unde 
studenții manifestau) 30 000 de studenti 
au declarat miercurea trecută grevă. 
Agitația nu slăbește. O anumită agi
tație studențească s-a semnalat de 
asemenea în Venezuela".

ÎNTREVEDERILE DE LA BONN 
DINTRE MINIȘTRII DE EXTERNE 
AI FRANȚEI ȘI R.F. GERMANE. „LE 
FIGARO": „întrevederile acestea nu 
au tost decît confruntarea a două po
litici, dar puncte'e de vedere francez 
și german nu s-an apropiat. Concep
țiile franceză și vest-germană conti
nuă să fie cu totul opuse". Sub titlul: 
„Couve de Murville și Schroder au 
pus la punct catalogul divergentelor", 
„L’AURORE" scrie : „Parisul repro
șează Bonn-ului că trădează spiritul 
european, legîndu-se necondiționat de 
Washington".

„Oedip" prezentat 
pentru a treia oară 
la Sofia

SOFIA 25. — coresp. Agerpres, 
C. Linte, transmite :

Marți seara colectivul Teatrului 
de Operă și Balet din București care 
se află în turneu în R. P. Bulgaria, 
a prezentat pe scena Operei Popu
lare din Sofia, pentru a 3-a oară, 
opera „Oedip" de George Enescu. 
La spectacol au participat tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
a! P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Mitko Grigorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., precum 
și alte persoane oficiale. într-una 
din pauze, tovarășii Todor Jivkov 
și Mitko Grigorov s-au întreținut 
cordial cu conducătorii și primii 
soliști ai operei bucureștene. Spec
tacolul s-a bucurat de mult succes.

„UN SUCCES TRIUMFAL"
France Presse despre specta
colele Teatrului de Comedie
„După ce a înregistrat un viu succes 

în aceste ultime seri la Teatrul Națiuni
lor prezentînd „Rinocerii" de lonescu și 
„Umbra” de Svarj, relevă agenfia France 
Presse, Teatrul de Comedie din Bucu
rești a repurtat un triumf ieri seară (luni) 
interpretînd foarte dificila piesă a lui 
Shakespeare, „Troilus și Cressida". A- 
ceastă piesă, care este departe de a 
fi una din cele mai bune ale marelui 
dramaturg englez, nu putea trece cu 
succes rampa, decît dacă interpretarea 
el este cu adevărat originală. Ei bine, 
actorii din București au reușit.

De multă vreme, Parisul a și adoptat 
actori care au văzut lumina zilei în 
România și a căror limbă maternă era 
româna. Cine n-a auzit vorbindu-se de 
Elvira Popescu, Maria Ventura, de Max 
și Jean Yonnel ? Ieri seară, pe scena 
Teatrului Sarah Bernardt, toate aceste 
nume prestigioase parcă reapăreau sub 
ochii noștri.

In plus, o punere tn scenă oriqinală, 
uimitoare, n-a permis un moment spec 
tatorilor să reia răsuflarea".
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După decretarea stării de asediu în Columbia

Noi incidente între poliție 
și studenți
Greva s-a extins la universitățile din cinci orașe

BOGOTA 25 (Agerpres). — Luni, 
tn cea de-a cincea zi de la decreta
rea stării de asediu din Columbia, 
s-au produs noi incidente între stu
denții greviști și poliție, în cursul 
cărora cinci persoane au fost rănite. 
In capitala țării, Bogota, polițiștii 
i-au atacat în mai multe rînduri pe 
studenții ce demonstrau pe străzi, la 
fel ca și în orașul Medellin, conside
rat drept principalul centru al gre
vei studenților columbieni, unde au
toritățile au instituit interdicții de 
circulație în timpul nopții și au a- 
nunțat alte măsuri represive. In 
cursul unei manifestații care a avut 
loc în orașul Ibaque au fost arestați 
48 de studenți, potrivit surselor or
ganizațiilor studențești numărul to
tal al celor arestați cifrîndu-se, în 
prezent, la 118 persoane. Ares- 
tații urmează să fie trimiși în fața 
unor tribunale militare, ei fiind în-

vinuițl de „atentat la securitatea sta
tului".

După cum transmite agenția A- 
ssociated Press, greva studenților, 
declarată în semn de protest împo
triva represiunilor polițienești față 
de participanții la o demonstrație 
din orașul Medellin împotriva inter
venției S.U.A. în Republica Domini
cană, s-a extins luni la Universitatea 
din orașul Caii. In prezent, la grevă 
participă studenții de la toate insti
tutele de învățămînt superior din 
cinci orașe. Potrivit agenției, în 
cursul incidentelor de pînă acum un 
student a fost ucis și peste 100 de 
persoane au fost rănite.

Președintele Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia, a primit luni seara o 
delegație a studenților pentru a în
cerca să se găsească o rezolvare a 
conflictului. După întrevedere s-a 
anunțat că nu a putut fi găsită nici 
o soluție.

Vedere din Buenos Aires, capitala Argentinei

CORESPONDENTE DIN:

SE VA AJUNGE
LA „0 PUNTE"
A.E.L.S. - C.E.E. ?

Problema cipriotă

Makarios nu participă 
la Conferința 
Commonwealthului

NICOSIA 25 (Agerpres). — Ziarul 
cipriot „Agon“, apropiat guvernului, 
a publicat o știre în care anunță că 
președintele Ciprului, Makarios, nu 
va participa la Conferința șefilor de 
state și primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului, care va avea 
loc luna viitoare la Londra. Potrivit 
ziarului, Makarios va fi reprezentat 
la această conferință de ministrul 
său de externe, Kyprianu. Observa
torii consideră această hotărîre drept 
o manifestare a nemulțumirii lui 
Makarios față de felul cum este a- 
bordată la Londra problema cipriotă 
și posibilitatea soluționării ei. Ace
lași ziar subliniază că, după Confe
rința primilor miniștri ai Common
wealthului, ministrul de externe ci
priot va pleca la New York, pentru 
a discuta cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și cu mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Piaza. Obser
vatorii menționează că aceste acțiuni 
ale guvernului cipriot sînt opuse e- 
forturilor turco-grecești de a plasa 
problema cipriotă în cadrul N.A.T.O.

SCHIMBARE
DE DRAPEL

CU KILOMETRUL
ÎN LOC DE MILĂ

Ieri au avut loc In Argentina festivitățile cu ocazia celei de-a 155-a ani
versări de Ia revoluția din mai 1810, care a marcat începutul luptei po
porului împotriva dominației spaniole, pentru independență națională

Instabilitatea cronică a regimului de la Saigon Cu prilejul zilei eliberării 
Africii

Remanieri 
treceri în

SAIGON 25 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează din capitala 
sud-vietnameză că marți primul 
ministru, Phan Huy Quat, a pre
zentat șefului statului, Phan Khac 
Suu, și Consiliului național legisla
tiv lista unei noi echipe ministe
riale. In noul cabinet sud-vietna- 
mez rămîne un singur militar, și 
anume generalul Nguyen Van Thieu, 
în funcția de vicepreședinte al Con
siliului și ministru al apărării.

Agenția Reuter consideră sem
nificativ faptul că noul ministru al 
economiei este Nguyen Trung Trinh, 
unul din membrii conducerii firmei 
„Shell Oil Company".

La Saigon s-a anunțat oficial că 
președintele Vietnamului de sud, 
Phan Khac Suu, a semnat un de
cret privind trecerea în rezervă a 
9 generali sud-vietnamezi, printre 
care generalul Duong Van Minh, 
aflat în exil la Bangkok, precum și 
grupul de generali cunoscuți sub 
denumirea de „grupul de la Dalat" 
(care au participat la răsturnarea 
lui Ngo Dinh Diem, dar ulterior au 
fost acuzați de „neutralism" și exi
lați la Dalat).

Ș —

rezervă
Totodată, se semnalează o schim

bare în comandamentul suprem al 
armatei sud-vietnameze prin înlo
cuirea din postul de șef al statului 
major general a generalului Tran 
Van Minh cu generalul Nguyen 
Huu Co.

REGIUNI POPULATE
DIN R.D. VIETNAM 
BOMBARDATE DE AVIOANE 
AMERICANE

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Vietnameză de 
Informații, la 24 mai numeroase va
luri de avioane de luptă cu reacție 
americane au efectuat zboruri de 
recunoaștere, bombardamente și mi
tralieri asupra unor puncte de pe 
teritoriul R. D. Vietnam. Zborurile 
de recunoaștere au fost efectuate 
deasupra regiunii sudice a provin
ciei Nam Dinh, unde avioanele au 
și mitraliat cîteva sate. Au fost ata
cate cu bombe și focuri de mitralie
ră regiuni populate din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, 
Ha Tinh și insula Hon Mat.

Șeful misiunii de legătură a înal
tului comandament al 'Armatei 
Populare Vietnameze a transmis 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control un mesaj în care 
protestează împotriva intensificării 
atacurilor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam.

Festivitățile 
de la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei eliberării Africii, 
la sediul Organizației Unității Afri
cane din Addis Abeba a avut loc 
marți o festivitate la care a luat 
cuvîntul secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli. Apreciind ac
tivitatea organizației în cei doi ani 
de existență, Diallo Telli a declarat 
că ea și-a dovedit din plin nece
sitatea, inițiind acțiuni menite să 
întărească unitatea statelor africane.

EI a spus că, deși în prezent 
O.U.A. trece prin serioase dificul
tăți, în cele din urmă cauza uni
tății africane va învinge. „Vrem să 
închidem o dată pentru totdeauna 
pagina colonialismului, rasismului 
și asupririi în Africa", a declarat el.

Fanfani la Washington
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Amintore Fanfani, care a făcut 
o vizită oficială în Mexic la invita
ția guvernului acestei țări, a sosit 
luni la Washington în drum spre 
Roma. In cursul aceleiași zile, 
Fanfani a fost primit la Casa Albă 
de președintele S.U.A., Johnson, cu 
care a discutat unele probleme in
ternaționale și, în special, situația 
din unele țări ale Americii Latine. 
Au fost discutate, de asemenea, 
probleme priyind relațiile dintre cele 
două țări.

Poziția P. C. Francez 
față de propunerea lui Defferre

Tratativele
R. A. U. - Irak

CAIRO 25 (Agerpres). — Marți 
s-au încheiat la Cairo lucrările Co
mandamentului politic unificat al 
R.A.U. și Irakului. în comunicatul 
comun se arată că delegațiile celor 
două țări au trecut în revistă rezul
tatele obținute pînă acum în reali
zarea unității în domeniile politic,

La 24 mai au avut loc la Montreal 
manifestații organizate de diferi
te mișcări separatiste in memoria 
Iui Dollard des Ormeaux, subofi
țer irancez ucis în anul 1660, și 
considerat erou național de cana
dienii de origine franceză. După 
ce au deiilat în fața statuii Iui 
Dollard des Ormeaux, circa o mie 
de maniiestanți s-au îndreptat 
spre statuia reginei Victoria dar 
au fost opriți de un masiv baraj 
de polițiști. S-au produs ciocniri; 
poliția a arestat circa 50 de per
soane. în fotografie : aspect din 

timpul incidentului

PARIS 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting în localitatea 
Cruas (Arddche), Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez, s-a referit la alegerile 
prezidențiale din luna decembrie. 
El a arătat că Gaston Defferre, după 
ce s-a aliat la Marsilia cu M.R.P., 
independenți și alte elemente reac
ționare, propune acum partidului 
socialist să abandoneze „propria sa 
personalitate", pentru a realiza pe 
plan național o regrupare orientată 
spre dreapta și înglobînd în special 
M.R.P.

„Sub culorile reînnoirii, a declarat 
W. Rochet, Defferre propune să se 
revină ia vechile combinații politice 
ale trecutului, care au discreditat 
democrația. O asemenea orientare, 
a continuat el, provoacă neliniște la

numeroși militanți socialiști'. în 
realitate, „este din ce în ce mai evi
dent că candidatura lui Defferre, din 
cauza orientării sale, a devenit un 
obstacol pentru unirea tuturor forțe
lor de stînga, un factor de dezbinare 
a forțelor muncitorești. In aceste 
condiții, dacă la viitorul său con
gres partidul socialist va aproba to
tuși acestea și va continua să refuze 
orice discuție în vederea unei înțe
legeri cu toate partidele democratice 
în jurul unui program comun, a- 
tunci partidului comunist nu-i mal 
rămîne decît o singură soluție : a- 
ceea de a prezenta propriul său can
didat și de a mobiliza toate forțele 
pentru a uni în jurul său milioanele 
de voturi care vor constitui o greu
tate hotărîtoare în favoarea uni
tății".

După două zile de dezbateri, marți 
s-a încheiat la Viena sesiunea Asocia
ției Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). Transformată, la propunerea 
Angliei, dintr-o reuniune ministerial 
obișnuită, într-una la nivel înalt, sesi
unea a reunit pe șefii de guverne ai 
Angliei, Austriei, Suediei, Danemarcei, 
Norvegiei și Finlandei (țară cu statut 
de membru asociat) și pe miniștrii lor 
de externe și ai economiei. Celelalte 
două state membre ale A.E.L.S., Elve
ția și Portugalia, n-au dat curs propu
nerii britanice, fiind reprezentate doar 
de miniștri.

Incercînd să facă un prim bilanț al 
celor două zile de discuții, observa
torii de aici sînt unanimi în aprecierea 
că rezultatele sînt destul de modeste 
față de nivelul la care a fost convo
cată întîlnirea. Comunicatul, adoptat 
luni seara, se pare cu o oarecare întîr- 
ziere, se rezumă la a exprima îngri
jorarea participanfilor față de conse
cințele negative pe care ie are asupra 
posibilităților de sporire a schimburi
lor comerciale „evoluția separată a 
A.E.L.S. și Pieței comune (C.E.E.)". în 
consecință, miniștrii au luat hotărîrea 
să însărcineze Consiliul A.E.L.S. cu 
pregătirea unor recomandări care să 
ind ce cele mai nimerite aranjamente 
de procedură pentru a ușura contacte 
între A.E.L.S. și C.E.E. Recomandările 
ar urma să fie prezentate Consiliului 
ministerial al A.E.L.S., la viitoarea sa 
reuniune din octombrie de la Copen
haga. Numai după aceea s-ar putea 
deschide calea spre o eventuală con
ferință între reprezentanții A.E.L.S. și 
C.E.E. Din surse britanice se precizea
ză că o asemenea conferință ar urma 
să se țină la nivelul miniștrilor de ex
terne sau șefilor de guverne, și să 
aibă „un caracter interguvernamental 
și nu institutional" (cu alte cuvinte, 
nu între reprezentanții celor două or
ganizații) — pentru a evita o reacție 
negativă din partea Franței.

Chiar în lunile următoare se pre
vede începerea unor acțiuni de tato
nare pe lingă diferiți membri ai Pie
ței comune pentru ca reuniunea 
A.E.L.S. din octombrie să fie edificată 
asupra intențiilor eventualilor ei parte
neri la proiectata conferință. Premie
rul britanic, H. Wilson, a propus ca 
proiectata reuniune dintre miniștrii ce
lor „șase” și celor „șapte" să fie pla
sată spre sfîrșitul acestui an, adică 
după alegerile generale din R. F. Ger
mană și Franța. Reprezentanții Austriei, 
Suediei și Elveției și-au exprimat pă
rerea că apropierea între cele două 
grupări economice ar putea să se pro
ducă, în cel mai bun caz, abia în 
1966. Exprimînd plastic concluzia re
uniunii în ce privește „puntea" spre 
Piața comună, corespondentul France 
Press» a scris că „A.E.L.S. nu ține 
să spargă geamurile Pieței comune".

După menționarea propunerii pen
tru o modalitate de apropiere între 
A.E.L.S. și C.E.E., comunicatul relevă, 
mai mult sau mai puțin deschis, cîteva 
puncte divergente între Anglia și res
tul partenerilor săi. Deși este inserată 
satisfacția cu care miniștrii au luat cu
noștință de „declarația primului mi
nistru britanic, potrivit căreia suprataxa 
(la importurile Angliei — N.R.) va fi 
suprimată cît mai curînd posibil", co
municatul reține părerea expresă că 
eliminarea ei constituie „o etapă esen
țială pentru consolidarea A.E.L.S.".

Un fapt de o anumită semnificație 
este și demisia secretarului general al 
asociației, britanicul Frank Figgures, 
care ar fi manifestat opoziție față de 
suprataxa asupra importurilor.

După cum se vede, încercarea de a 
arunca o punte între A.E.L.S. și C.E.E. 
n-are deocamdată consolidat un cap 
de pod 1n sinul Asociației însăși, ra
porturile dintre membrii ei fiind încă 
departe a de a fi suficient de trainice.

Duminică noaptea la Santo Domingo 
a fost creată, oficial, forfa militară in
teramericană din Republica Dominica
nă. Documentul prezentat de secreta
rul general al Organizației Statelor A- 
mericane, Jose Mora, a fost semnat 
de reprezentanții militari ai S.U.A., 
Braziliei, Hondurasului, Republicii Ni
caragua și Republicii Costa Rica, sin
gurele fări care au acceptat să pună 
trupe la dispoziție. în fruntea noii for
te interamericane a fost numit gene
ralul brazilian Hugo Panasco Alvim, iar 
ca adjunct, generalul Bruce Palmer, 
comandantul trupelor S.U.A. (cel din 
clișeu, care primește banderola cu 
inscripția O.S.A.) debarcate în Re
publica Dominicană. Incepînd de 
tuni în „coridorul" creat de trupele 
nord-americane au apărut și primele 
patrule ale „forței interamericane". In 
așteptarea contingentului brazilian cu 
un efectiv de 1 170 de militari, deo
camdată, în fiecare jeep iau loc cite 
trei militari : un nord-american, un 
hondurian și un costarican. Locuitorii 
capitalei dominicane au avut prilejul 
să asiste și la o metamorfoză petre
cută peste noapte : în locul drapelului 
S.U.A. peste tot a apărut drapelul

Alfred SCHON

economic, social și cultural. Pentru 
îndeplinirea obiectivului principal 
ai Comandamentului politic unificat, 
R.A.U. și Irak consideră necesară 
lărgirea pe mai departe a colabo
rării în toate domeniile de activi
tate. Cele două părți consideră că 
bazele militare străine din Aden, 
Libia, Bahrein și Cipru reprezintă 
un real pericol pentru libertatea și 
securitatea popoarelor, și sublinia
ză necesitatea intensificării luptei 
în vederea eliminării colonialismu
lui din Arabia de sud și Oman. „In
teresele statelor colonialiste, se 
spune în comunicat, se ciocnesc în 
prezent de amploarea mișcărilor re
voluționare din Arabia de sud și 
Oman. Eforturile unor țări străine
urmăresc acum să reînvie în Yemen 
vechile poziții feudale". Comanda
mentul politic unificat al celor două 
țări a condamnat politica de pe po
ziții de forță și amestecul în trebu
rile interne ale Vietnamului, Con- 
goului și Republicii Dominicane. 
R.A.U. și Irak afirmă necesitatea 
rezolvării pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase internaționale.

PEKIN. La 25 mai a avut loc la 
Pekin semnarea planului de colabo
rare culturală între U.R.S.S. și R.P. 
Chineză pe anul 1965.

SOFIA. La 25 mai au început la 
Sofia lucrările celei de-a Il-a reu
niuni a Comisiilor Naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. din țările balca
nice. La lucrări participă o 
delegație a Comisiei Naționale a 
R. P. Române pentru U.N.E.S.C.O., 
condusă de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Biroului Comi
siei.

CAIRO. Miercuri se deschide la

RIO DE JANEIRO. Un purtător 
de cuvînt al Ambasadei Algeriei 
la Rio de Janeiro a făcut cunoscut 
la 24 mai că fostul guvernator al 
statului Pernambuco, Miguel 
Arraes, a primit azil politic la 
Ambasada Algeriei.

MOSCOVA. Ea 25 mai, In Uniu
nea Sovietică a fost lansat sateli-

sus', prin intermediul unei rache
te de tipul „Saturn". Cu ajutorul 
acestui satelit, Administrația na
țională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) intenționează să 
desfășoare cercetări pentru detec
tarea micro-meteoriților din spa
țiul cosmic, element a cărui cu
noaștere este foarte importantă

Cairo conferința șefilor de guverne 
ai țărilor arabe. Pe ordinea de zi 
a conferinței figurează 24 de punc
te, printre care, în primul rînd, 
raportul pe care-1 va prezenta se
cretarul general al Ligii Arabe pri
vind stadiul în care se află pu
nerea în aplicare a rezoluțiilor a- 
doptate de cele două conferințe a- 
rabe la nivel înalt care au avut 
loc pînă acum.

tul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-67". Pe bordul satelitului este 
instalată aparatura științifică des
tinată continuării explorării spațiu
lui cosmic în conformitate cu pro
gramul anunțat de agenția TASS 
la 16 martie 1962.

CAPE KENNEDY. La Cape 
Kennedy a fost lansat marți dimi
neața satelitul american „Pega-

pentru zborurile viitoare ale na
velor cosmice avlnd echipaje 
umane la bord. S-a anunțat că sa
telitul s-a plasat pe orbita prevă
zută.

LISABONA. Autoritățile sala- 
zariste continuă campania de re
primare a intelectualilor progre
siști din Portugalia. La 25 mai. a 
fost arestat la Lisabona scriitorul

Pinheiro Torres sub învinuirea de 
„activitate subversivă". Un alt 
grup de scriitori portughezi, în 
frunte cu Manuel da Fonse și Au
gusto Abeleira, au fost de aseme
nea arestați zilele trecute.

PARIS. Siguranța franceză a elu
cidat împrejurările atentatului care 
trebuia să aibă loc la 15 august 
anul trecut la Mont Faron împotri
va președintelui Republicii, gene
ralul de Gaulle. Organizatorii aten
tatului sînt Jean-Jacques Susini, 
adjunct al fostului general 
O.A.S.-ist, Raoul Salan, și Andrd 
Rosfelder, profesor de fizică.

BELGRAD. La 24 mai, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
a inaugurat cel de-al IX-lea Tîrg 
international al tehnicii de la 
Belgrad. în acest an, pe lîngă în
treprinderile iugoslave, la Tîrg 
expun un număr de firme din 27 
de țări.

O.S.A. După cum arată Associated 
Press, o dată cu sosirea militarilor din 
jările menționate, ar urma să tie retrași 
„cel mult 1 700 din cei 23 000 mili
tari americani care se află la fața lo
cului". „Statele Unite — recunoaște 
aceeași agenfie — vor furniza majori- 
tatea oamenilor și materialului pentru 
forfa interamericană".

Oficial, noua forță are scopul „să 
împiedice continuarea luptelor (între 
trupele juntei militaro-civile și forfeie 
constitufionaliste — n.r.) și să ajute la 
crearea unui guvern interimar'. Săplă- 
mlnalul englez „Sunday Times" relevă 
că o condiție pentru ca acest guvern 
să se poată forma este ca „el să fie 
acceptabil Statelor Unite și O.S.A.". 
Cit privește „neutralitatea" și „impar
țialitatea" „comandamentului unificat 
interamerican", proclamate de către 
O.S.A., un exemplu concludent a fost 
oferit luni, în prima zi de la crearea 
așa-zisei „forțe interamericane', cînd, 
după cum transmite corespondentul a- 
genției Reuter, forțele juntei militaro- 
civile, care dețin o enclavă în jurul 
palatului național, au fost „întărite în 
secret cu 500 pînă la 800 de oa
meni". „Or, arată agenția, aceste întă
riri trebuiau neapărat să treacă prin 
liniile nord-americane”.

In legătură cu forfa interamericană, 
C. L. Sulzberger scrie în ziarul „New 
York Times' că „se face un început 
pe calea unui aparat polițienesc al 
emisferei’. „Poate că și vechiul pro
iect al Departamentului de Stat pri
vind forfa de supraveghere a O.S.A. 
cu personal mixt — adaugă el — va 
putea fi acum tradus în viață". După 
cum se vede, se caută în acest fel 
crearea unui organ de intervenție, în 
diferite fări latino-americane, unde vor 
avea loc răscoale sau mișcări popu
lare cu care Statele Unite sau alte 
țări membre ale O.S.A. nu vor fi de 
acord.

Obișnuit dinfotdeauna eu stră
vechiul și tradiționalul „sistem impe
rial", cetățeanul britanic nu se va de
prinde atît de ușor să măsoare distan
țele în kilometri în loc de mile, să-și 
cumpere laptele sau berea cu litrul și 
nu cu pinful, să-și cîntărească biftecul 
cu kilogramul și nu cu pfundul. Și to
tuși, după cum a anunțat luni în Came
ra Comunelor ministrul comerțului, 
Douglas Jay, iar, la sesiunea A.E.L.S. 
de la Viena, premierul Harold Wilson, 
guvernul laburist a hofărît să încu
rajeze introducerea treptată a sister ’S 
lui metric în Marea Britanie. Față c- 
tradiționalismul britanic, măsura este 
considerată ca „revoluționară", cel 
puțin de agențiile de presă de pe con
tinent.

Trecerea, după cum se apreciază 
aici, nu va fi deloc ușoară. Oficial se 
consideră că va fi nevoie de circa 10 
ani pînă cînd măsurile și greutățile 
bazate pe sistemul metric vor fi apli
cate în cea mai mare parte a indus
triei. Dar cercurile financiare și comer
ciale adaugă că vor trebui să treacă 
circa 20 de ani pînă cînd britanicii își 
vor lua rămas bun pentru totdeauna 
de la uncie, picior, yard, galon, bus
hel!... La fel și în ce privește subdiviziu
nile lirei, ale căror calcule aritmetice 
dau mare bătaie de cap chiar engle
zilor, nemaivorbind de continentali.

Primii pași vor fi tăcuți, după cun> 
s-a anunțat, în industrie, deși specialiș
tii respectivi afirmă că va fi extrem da 
dificil și costisitor — este vorba de 
cîteva sute de milioane de lire — să 
transforme sau să schimbe măsurile 
existente la construcția mașinilor, la 
unelte, în metalurgie, ca și de altfel 
în toate celelalte ramuri industriale. Cu 
toate acestea, înlocuirea vechiului sis
tem este apreciată că își va demon
stra neîndoielnic avantajele, în primul 
rînd în domeniul comerțului extern. 
Se fine cont de faptul că mai mult de 
jumătate din exporturile britanice merg 
în țările cu sistem metric și că pro
porția comerțului calculat după siste
mul metric tinde să crească mereu 
în raport cu volumul total al comerțu
lui mondial.

După toate probabilitățile provenite 
din cercurile presei și ale oamenilor 
de afaceri, problema va fi pusă în dis
cuție și cu țările Commonwealthului, 
dat fiind că mare parte din acestea 
folosesc încă vechiul sistem.

Cercurile industriale britanice au 
salutat noua hotărîre a guvernului la
burist, considerînd-o foarte utilă din 
punct de vedere economic, ba unii 
amintind chiar că de fapt această 
propunere datează de mai mult timp. 
Intr-adevăr, prima cerere în favoarea 
sistemului metric a fost prezentată în 
1799. în ce privește Institutul britanic 
al standardelor, care vede în mod fa
vorabil inițiativa guvernului, el se de
clară gata sa acorde tot ajutorul ne
cesar pentru vastele lucrări viitoare 
de calculări și recalculări, urmînd, 
printre altele, să-și dubleze chiar 
personalul actual. Aspecte ceva mai 
complicate sînt previzibile în dome
niul științei, Invățămîntului și al vieții 
cotidiene. De pildă, cărțile școlare, 
începind de la primele clase pînă la 
universități, urmează a fi treptat în
locuite, iar elevii și studenții vor în
văța noul sistem desprinzîndu-se trep
tat de ce! vechi, în timp ce generația 
care și-a Încheiat anii de studii va fi 
nevoită 
metică 
aceasta 
mii de
țiile bancare și financiare, a căror în
locuire va costa sume mari de bav .

Implicațiile și dificultățile merg pînă 
în cele mai neînsemnate domenii ale 
activității zilnice, oriunde este nevoie 
de a măsura, de a cînfări sau de a 
număra ceva, indiferent ce. De aceea 
poate că termenul de 20 de ani pre
văzut de optimiști nu pare exagerat 
dacă te gîndești că este vorba să-l 
dezobișnuiești pe englez și mai ales 
pe gospodină să-și cumpere cele ne
cesare cu pintul și yardul.

Liviu RODESCU

să apeleze la cărțile de ant
ale fiilor sau nepofilor. La 
se mai adaugă și sutele de 

aparate de calculat în institu-

Charlie CLAY

In parcul de la Porte de Versailles s-a doschls tradiționalul Tîrg din Pa
ris. In fotografie : Standul turistic al H. P. Române
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