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al orașului

Penfru călătorul sosit odini
oară într-unul din orășelele de 
pe întinsul țării, clădirile „cu 
etaj" (cîfeodafă era vorba doar 
de una singură) constituiau prin
cipalul punct de reper, iar pen
tru localnici — tot ce avea lo
calitatea mai arătos.

Frontul larg desfășurat al con
strucțiilor de locuințe trece as
tăzi nu numai prin orașele mari, 
cărora le-a schimbat fizionomia, 
ci și prin zeci de localități mai 
mici în al căror peisaj siluetele 
blocurilor și al altor construct" 
moderne devin frecvente.

Să poposim întîi la „oficiul de 
sfare civilă” al unor noi ansam
bluri de locuințe. La C.S.C.A.S. 
un arhitect a scos pe masă cîte
va schife și planuri pe care se 
întrevăd contururile viitoare ale 
multor orașe, lată planul Oravi- 
tei. Cenfrul s-a „mutat” mai a- 
proape de gară : un nou cartier 
cuprinzînd blocuri cu cîfe patru 
efaje, un complex comercial, 
unităfi de deservire devine 
viitorul centru al orașului. O altă 
schiță : Buhuși. La drept vorbind, 
nu avea nici un centru. Nu era 
cu mult mai răsărit nici Doro- 
hoiul. Este de‘ ajuns să arunci o 
privire pe schife ca să-ți dai 
seama că ambele orașe s-au săl
tat cu mult peste nivelul „ma
xim" de odinioară.

Multe dintre schifele și pro
iectele de mai sus au ajuns în 
mîinile constructorilor, căpătînd 
contururi reale. La Oravifa se 
înalfă 9 blocuri cu 300 de apar
tamente; la Făgăraș vor fi pre
date locatarilor, pînă la stîrșitul 
anului, 127 apartamente; au în
ceput lucrările pentru ridicarea 
unui ansamblu de locuinfe cu 
180 apartamente și a unui com
plex comercial la Buhuși. Șan
tierele noilor locuinfe au apărut 
și la Curtea de Argeș, Alba lu- 
lia, Baia Sprie, Rădăufi, Cisnă- 
die, Călărași, Tr. Măgurele, eli- 
minînd înfățișarea mohorîtă a 
„provinciei" de odinioară.

Noile obiective industriale îm
ping frontul construcțiilor de lo- 
cuinfe și pe teritoriul unor foste 
localitafi ruraie care aspiră as
tăzi, pe bună dreptate, la înca
drarea lor în rîndurile așezări
lor urbane. Pe malul Dunării, la 
Moldova Veche, se ridică un 
ansamblu de locuinfe cu 1550 
de apartamente pentru salariafii 
întreprinderii miniere.

In mun|ii Maramureșului, la 
marginea comunei Băile Borșa, 
schelele îmbracă noi ansambluri 
de locuinfe care vor totaliza 
peste 560 apartamente. Se naște 
aci un nou oraș. Așezări miniere, 
de tip urban se profilează și la 
Cavnic și llba (Maramureș), la 
Bălan (nu departe de Miercurea 
Ciuc), pe malul Jiului la Motru.

Sub schelele constructorilor, 
alte orașe își schimbă înfățișa
rea. între timp, arhifeefii elabo
rează proiectele anilor viifori. Ele 
sînt cuprinse în prevederile pro
iectului de Directive ale Con
gresului partidului cu privire la 
dezvoltarea economiei naționa
le în viitorul cincinal, cînd vor 
fi date în folosință circa 300 000 
de noi apartamente, cu circa 25 
la sută mai multe decît în anii 
șesenalului.

D. TlRCOB

Ia C.I.L. Sighetul Marmațlel

A intrat în funcțiune 
fabrica de placaja început să producă placaj — prima unitate complexului de indus-Miercuri fabrica de din cadrul trializare a lemnului de la Sighetul Marmatiei. Noua fabrică a fost proiectată de Institutul de studii și proiectări forestiere din Capitală și construită de către Trustul nr. 5 Brașov. Utilajele moderne cu care estt? înzestrată sînt livrate de firme străine, precum și de întreprinderi constructoare de mașini din tară. (Agerpres)

Proiectele de Directive
ale Congresului al IV-lea

Agricultura

EXAMENUL CALITĂȚII
■ Proba de performanță ■ 240 își pregătește toa 
leta ■ Calendarul consemnează...Știti ce este proba de performantă 7 Un sever examen al calității la care e supusă fiecare nouă locomotivă Diesel electrică. Standul acestei probe: magistrala de otel Cra- iova-Roșiori. Zilele trecute și-a susținut proba locomotiva nr. 235 de 2 100 CP, Întovărășită de simțămintele creatorilor ei — muncitorii, inginerii și tehnicienii de la „Electro- putere". O nouă realizare a constructorilor de mașini, în întimpi- narea Congresului partidului.Pretutindeni, în toate secțiile marii uzine craiovene, pasionanta întrecere socialistă înmulțește rezul-

țațele în producție. Faptele ies în întîmpinarea carnetului de reporter. Alte locomotive sînt pregătite să se avînte pe magistralele de otel. La montaj general — hală unde sînt consemnate „zilele de naștere" — două echipe de șlefuitori și vopsitori, conduse de Aurel Ienschi și Marin Dincă, se întrec să îmbrace în haină nouă locomotiva 240. Au ciștigat un avans de două zile.Oamenii se întrec intre ei și, in același timp, cu calendarul, ale cărui file consemnează sobru, matematic, entuziasmul, hărnicia și priceperea colectivului care prin in-

troducerea și extinderea unor metode avansate de muncă, dă măsura hotărîrii de a realiza produse de calitate superioară.— Noi, cei din metalice — spune secției — ne-am peste plan toate detaliile și suban- samblele necesare unui schelet metalic pentru locomotiva Diesel electrică, pentru a-1 preda pînă la 1 iulie secției de prelucrări mecanice.Așadar, un schimb de ștafetă stînd sub semnul înaltei răspunderi. Este spiritul întrecerii dintre secții, care dă zilnic la iveală inițiative materializate în noi . realizări.

secția construcții Ion Darie, șeful propus să dăm

Victor DELEANU coresp. „Scînteii"
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în fiecare an, Ștefan Tripșa se întîlnește de cîteva ori cu elevii școlii profesionale din cadrul combinatului hunedorean, cu cei care învață pe băncile școlii alfabetul oțelului.— Tovarășe Tripșa, l-a întrebat cineva la o asemenea întîlnire, ce înseamnă să fii as în meserie ?— înseamnă mult, și e foarte greu de spus cînd ai atins o asemenea treaptă. Să fii as înseamnă, după părerea mea, să știi totul despre meseria ta. Mașina la care lucrezi, întregul proces de producție nu trebuie să mai aibă pentru tine nici un secret, iar dacă mai există vreunul, trebuie să fii pe urmele lui. „Asul" este foarte rar mulțumit de el însuși, caută veșnic, e mereu fră- mîntat, știind că meseria nu are limite, țintind să devină, a- tunci cînd se află în fața mașinii, un artist.Cam în felul acesta i-a răspuns Tripșa.întîmpiarea aceasta mi-a venit în minte pe cînd urmăream bogăția de idei pe care le iradiază cu forță maximă rîndurile dense ale proiectelor de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului. Aceste documente, spre care se află acum ațintiți o- chii întregii țări, respiră uri realism viguros, o amplă clarviziune, un fierbinte patriotism, o nemărginită încredere în capacitățile creatoare ale poporului — trăsături care au făcut deauna cinste dului nostru.Dintre cifrele mi-au atras în deosebit atenția,vrea să mă refer la acelea care indică numărul cadrelor pe care învătămîntul este chemat să le pregătească pînă la sfîrși- tul noului cincinal : 550 000, dintre care circa 310 000 muncitori calificați, 130 000 cadre de specialitate,110 000 cu pregătire superioară. Ce înseamnă asta? înseamnă, în primul rînd, că ștacheta pregătirii cadrelor se ridică la un nivel tot mai înalt, că sarcinile în ce privește calitatea superioa-

întot- parti-care mod aș

circa medii circa

1 . %

■ înțelepciunea unui vechi dicton negu
storesc ■ Amărăciunile... nectarului ■ Fan
tezie standardizată ■ Soluțiile: inițiativă 
ți pasiune profesionalăO străveche practică a dat naștere dictonului după care : „ambalajul vinde marfa". Autoritatea u- nui produs de consum este dată, firește, în primul rînd de calitățile sale intrinsece : utilitate, durabilitate, estetică. Dar un ambalaj reușit, realizat cu gust și pricepere, nu numai că protejează produsul, asigurîndu-i o bună conservare, ci îi reliefează caracteristicile, atrage atenția asupra lui, îl depune în mîi- nile cumpărătorilor într-un mod civilizat, comod și plăcut. Ambalajul constituie un element esențial al deservirii moderne.In domeniul creării și fabricării ambalajelor s-au făcut la noi, în ultimii ani, progrese frumoase. Introducerea formelor noi de vînzare — autoservire, expunerea deschisă etc. — au determinat creșterea volumului de mărfuri preambalate, găsirea unor soluții originale de prezentare a unor materiale noi. în industria conservelor a fost abandonată stereotipia unei anumite forme, intro- dueîndu-se o geometrie mai variată ; locul unor borcane butucănoase, rudimentare îl iau altele, mai suple, de mărimi și gramaje mai diverse, unele etichete sugerează și

îndeamnă mai mult la consumarea conținutului. Se remarcă unele tipuri de ambalaje create în sectorul produselor zaharoase — cutii cu amprenta unui efort de eleganță. Cuvinte bune pot fi spuse și despre ambalajele în care industria ușoară prezintă — în special în ultimul timp — unele tricotaje, lenjerie fină, jucării.Din păcate, învelișul exterior al unor articole de consum are încă o înfățișare dezagreabilă. în dese cazuri, dictonul amintit este inversat, ambalajul compromițînd marfa. De aceea ne-am propus, în a- ceastă anchetă, o incursiune în lumea eterogenă și inegală a ambalajului.
Surori vitregeîn unitățile noastre comerciale coexistă laolaltă, într-o pace neprielnică, haine pentru mărfuri într-o gamă de calități anormal de diferită- Adevărate surori vitrege, realizate uneori nu numai de către același minister, dar chiar de a- ceeași fabrică. în magazinele cu autoservire ne întîmpină, aliniate

pe suporturi elegante, nenumărate batalioane de cutii, sticle, borcane, pungi și pachete. O gospodină se o- prește în dreptul raftului cu paste făinoase, ia o cutie cu macaroane, dar cutia i se desface în mînă. Macaroanele apar și ele rupte, zdrobite. Alături, o pîrîitură suspectă a hîrtiei, o determină pe o cumpărătoare să pună repede la loc punga cu zahăr cubic pe care voia să o cumpere. „Luați zahăr tos — o invită vînzătorul — punga rezistă", într-adevăr, pungile de zahăr tos sînt mai bine încleiate, dar aici s-a sărit probabil peste cal: soluția a- dezivă acoperă chiar și o parte a desenului colorat. „Și cutiile cu tă- ieței și spaghete se desfac — se plînge responsabilul. Și pungile cu orez și griș. Te întrebi, producătorii nu știu lucrul foarte elementar că ambalajul este făcut înainte de toate pentru a păstra în condiții bune marfa ? îți face impresia că totul se datorește întîmplării : vedeți, pungile din celofan cu sorturi mărunte din tăieței, sînt bine făcute. De ce nu sînt realizate toate la fel?".Diferențele sînt tot atît de evidente și în alte sectoare. „Te uiți la sticlele de vin — spunea cumpărătorul Nicolae Preda — și ai impresia că toate au același conținut. Doar etichetele diferă, dar nici ele prea mult. Printre acestea sînt sticle de-a dreptul dizgrațioase (arăta tocmai buteliile cu nectar). Băutura e admirabilă, dar am aflat lucrul acesta printr-o simplă întîmplare,

ră a tuturor produselor trebuie înfăptuite de oameni temeinic pregătiți din punct de vedere profesional. Meseria ca atare se ridică pe o treaptă nouă, devenind tot mai mult o specialitate, iar muncitorul un specialist, un as de tipul celui despre care vorbea Tripșa în episodul relatat mai sus.Asemenea meseriași de prim rang există mulți în întreprinderile noastre, pe șantiere și în agricultură, ei constituind modele și puncte de reper pentru colective întregi. Am cunoscut la uzinele „Vulcan" din Capitală, pe modelatorul Iordan Făiniță, un tî- năr frumos și sănătos, care luminează parcă tot ce se apropie de el; gesturile sale respirau o gravitate simplă și expresivă, creator. Se pare Făiniță are pentru ceastă meserie un lent înăscut. Cînd era copil și mergea cu oile pe izlaz, lua mereu în mîini un bulgăre de pămînt și făcea tot felul de lucruri : o roată, un plug sau mai știu eu ce. Venind să dea examen la școala de ucenici, el nu a bîjbîit, cl s-a îndreptat direct spre meseria de modelator. Privindu-1 pe Făiniță cum lucrează în secția de turnătorie, aveai sentimentul că te aili în sculptor, piese sub

de că a- ta-

fața unui Complicatele care ieșeau mîna lui aveau precizia și finețea cu care sînt desăvîrșite operele de artă, meșterul care le dă viață în- vîrtindu-se de zece ori în jurul lor pînă cînd spunea cuvîntul „gata 1". El trăia acele clipe cu înfrigurarea și dăruirea totală a unui autentic creator. Mai adaug că Făiniță este un cititor inveterat de literatură beletristică și tehnică, pictor și sculptor amator,...Sau mă gîndesc la maistrul Constantin A- dochiței, de la gospodăria de stat Coțușca, Erou al Muncii Socialiste. El a ieșit din rîndul argaților și era un simplu mulgător cînd a primit sarcina de a conduce sectorul zootehnic al gospodăriei. A început să învețe și a descoperit In această meserie, a- parent rudimentară, o

de

știință. Nopțile de învățătură, cu fereastra cămăruței luminată pînă spre ziuă, au dezvăluit un om înzestrat cu o adevărată vocație în meseria de crescător de animale. De la început el s-a declarat nemulțumit de felul cum se lucra pînă atunci și a inițiat o schimbare a metodelor de îngrijire a animalelor. „Trebuie să deschidem cărțile, băieți, și să vedem ce scrie acolo", an de zile, zootehnic a aspectul unui tor de cercetări. Ado- chitei a început o colaborare intensă cu specialiști în zootehnie, se mai în halate țenia era Adochiței tuturor un mare pect pentru meserie, îi obișnuise cu pasiunea de a descoperi și învăța. Locul de muncă la care lucra Adochiței se transformase astfel, sub forța exemplului său, într-un cîmp fertil pentru îndrăzneală și pasiune.Gheorghe Bucelea, cunoscut constructor, a început cu cîțiva ani în urmă, printre primii în țară, construirea blocurilor după metoda cofrajelor glisante. Ca să poți ridica într-un timp scurtun bloc cu 12 etaje era necesar ca fiecare om din brigadă să-și desfășoare munca la perfecție, într-o disciplină desăvîrșită. Bucelea a reușit. „Cheia" trebuie căutată în sistemul lui de a lucra Bucelea fiecărui brigăzii mentul că în primul rînd de el succesul sau sul întregii „Gheorghiță, îmi pun toată nădejdea. , Dacă tu întîrzii chiar și cu cinci minute betonul, am pierdut partida". „Băieți, le spunea dulgherilor, voi duceți, de fapt greul bătăliei, de voi depinde". De fiecare 
depindea, fiecare era 
pionul principal, fieca
re era nădejdea și Bucelea nu exagera.

într-un sectorul căpătat labora-
In grajduri nu intra decît albe, cură- desăvîrșită. impusese res-

cu oamenii, a Insuflat membru al sale senti-depinde insucce- acțiuni. în tine

(Continuare 
în pag. a V-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

în ziua de 16 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al P.M.R., a primit pe mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, comandantul suprem al Forțelor armate unite ale Tratatului de la Varșovia, care a fost însoțit de general-maior P. V. Melnikov și general-locotenent E. T. Marcenko.Au fost de față tovarășii general de armată Leontin Sălăjan, mem-

bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., ministrul Forțelor Armate ale R. P. Române, general-locotenent Ion Gheorghe, adjunct al ministrului Forțelor Armate ale R. P. Române, general- locotenent Octavian Orban și Andrei Păcuraru, membru supleant al C.C. al P.M.R., șef de secție la C.C. al P.M.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

pentru că multă vreme înfățișarea sticlelor în care se vinde nu m-a ispitit să cumpăr. Eu cred că ar trebui să existe o ambiție elementară ca ambalajul să nu fie mai prejos decît calitatea mărfii pe care o expune". Păreri asemănătoare la adresa industriei alimentare se referă la „calitățile" pungilor cu lapte praf produse de fabricile „Rarăul" și „Mureșul", la unele cutii de biscuiți și bomboane și altele.
Consecințele 
sectarismuluiMajoritatea produselor preamba- late sînt fabricate de industria alimentară. Ne-am adresat tov. ABA HARTMAN, director în Ministerul Industriei Alimentare.— Cum se explică marea diferență de calitate în materie de ambalaj ?

— în primul rînd prin neconcor- 
danța dintre solicitările noastre 
realizările industriei chimice, 
merge încă mult prea încet 
drumul producerii de materiale 
ambalaj de calitate superioară, 
asemenea, industria poligrafică
și-a profilat o întreprindere specia
lizată în astfel de lucrări, acestea 
executîndu-se în prezent la unități 
dispersate prin toată 
același ambalaj face 
mat multe localități 
lua forma finită.— Dar ambalajele reușite se fac

și 
Se 
pe 
de 
De 
nu

țara. Uneori 
călătorii prin 

înainte de a

din aceeași hîrtie, din aceeași tablă, cu aceleași cerneluri.
— Este adevărat. Vina principală 

o are serviciul de creație care rea
lizează modelele. Fabricile nu sînt 
cu nimic răspunzătoare dacă mode
lul e urît, stereotip, neatrăgător. 
Ele produc ambalajul așa cum au 
primit comanda. Mă refer aici în 
general la sticle. Fabrica din Sighi
șoara face sticlele acelea inesteti
ce pentru nectar, dar le face așa 
pentru că astfel este modelul dat de 
noi. La pastele făinoase, toate cutii
le sînt confecționate de întreprin
derea „Luceafărul" din Capitală.

Vasile TINCU

(Continuare în pag. a V-a)

Uzinele „1 Mai"-Ploiești. Se asam
blează o nouă instalație de foraj
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FOILETON
de NICUTA TANASE

am rămas
„tablou/✓

De cîteva zile sînt într-o 
stare de nervi... îmi bat fără 
pic de milă prietenii la table, 
la popice, la șubah, 
Mi-am bătut pînă și copilul 
la șah.

Ce m-a făcut așa arțăgos ?
Niște plicuri pe care le-am 

primit acasă, în rate. în 
plicuri — niște cartonașe scri
se la mașină și altceva nimic.

Plicul nr. 1 — „Al. Ciucu- 
rencu — Peisaj"

Plicul nr. 2 — „Gh. Șaru — 
Țărănci la fîntînă"

Plicul nr. 3 — „Brăduț Co- 
valiu — Teatrul de vară „23 
August".

Deci, în prima zi am primit 
trei cartonașe cu trei nume 
de pictori și trei titluri de 
lucrări. Cine le-o fi trimis și 
cu ce scop ?

A doua zi dis-de-dimineață 
apare poștașul cu alte patru 
plicuri.

Plicul nr. 4 — „Iosif Iser — 
Țărancă cu fusul".

Plicul nr. 5 — „ Jules Pera- 
him — Proverb".

Pilcul nr. 6 — „Aurel Jiqui- 
de — Copii din Făgăraș".

Plicul nr. 7 — „Corina Lec- 
ca — Fabrica de cherestea 
Putna".

A treia zi m-am dus la U- 
niunea Artiștilor Plastici.

— Dumneavoastră îmi tri
miteți, dragi tovarăși, carto
nașele astea ?

Se uită tovarășii de la Uni
une la bucățelele de carton și 
dau din umeri. Adică nu mi 
le trimiteau ei.

Mă duc acasă și mai gă
sesc un teanc de plicuri.

Deschid un plic. Al trei
sprezecelea (din întîmplare). 
„Ion Irimescu — I. L. Cara- 
giale, bust gips 0,67".

Și plicul nr. 13 și nenea 
Iancu... Prea de tot. Am acasă 
o masă fără cuie. Am aștep
tat să se facă seară și am 
chemat spiritul cetățeanului 
turmentat. Poate mă ajută să 
aflu secretul celor 13 plicuri.

— Stimabile, am nevoie de o 
lămurire.

— ’Școpil ?
— Am primit niște plicuri.
— Ei brava ! Adicătelea... și 

ce vrei de la mine neicușorule 
dacă le-ai primit ?

— Nu știu cine le-a trimis.
— Carevasăzică, andrisantul 

necunoscut.
— Viceversa.
— Nu mă zgudui că ame

țesc...
— De unde-mi vorbești, sti

mabile ?

șeptic...

(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRILa 16 iunie, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Române, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență pe dr. Karl Bobleter, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Austriei.
★Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență, la 16 iunie, pe doamna Lakshmi Menon, ministru de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

La primire a participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.A fost de față dr. Johann Manz, ambasadorul Austriei la București.
★La primire a participat Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față K.R.F. Khilnani, ambasadorul Indiei la București.(Agerpres)
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Sute de delegați ai organizațiilor de partid din toate colțurile regiunii Iași s-au adunat în Conferința regională de partid, care a avut loc în zilele de 11 și 12 iunie a. c. Ei au dezbătut temeinic și multilateral proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R., precum și proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, sarcinile ce decurg din aceste documente de însemnătate istorică în viața partidului și poporului nostru.Darea de seamă prezentată de tov. Virgil Cazaca, prim-secretar al comitetului regional de partid, a făcut un tablou amplu al transformărilor petrecute în viața regiunii Iași, care realizează astăzi o producție industrială de peste 3 ori mai mare față de 1959 și de peste 13 ori față de 1938. Cu sprijinul acordat de stat s-a dezvoltat continuu baza tehnico-materială a unităților socialiste din agricultură. în ultimii 5 ani au fost date în folosință oamenilor muncii aproape 10 000 de apartamente, au fost înălțate noi edificii de cultură. După cum a subliniat darea de seamă, în perioada 1960—1964 au fost investite în regiune fonduri de peste 5 miliarde de lei.Referindu-se la succesele obținute în primele cinci luni ale anului curent de către oamenii muncii din regiunea Iași, în îndeplinirea și depășirea planului, vorbitorul a arătat că în cinstea celui de-al IV-lea Congres al P.M.R. colectivele întreprinderilor și-au suplimentat angajamentele inițiale. El s-a oprit apoi pe larg asupra sarcinilor complexe ce se desprind, pentru oamenii muncii din regiune, din proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea. Organizațiilor de partid le revine misiunea de a mobiliza energiile și capacitățile creatoare ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru a pune în valoare toate rezervele interne ale producției, pentru a promova progresul tehnic, a îndeplini exemplar planul de investiții și a îmbunătăți continuu calitatea produselor. Darea de seamă arată că, deși un număr însemnat de unități agricole socialiste au obținut rezultate bune, totuși producțiile medii realizate pe regiune au fost sub nivelul posibilităților. Ținînd seama de prevederile cuprinse în Directive, obiectivul principal în producția agricolă vegetală trebuie să-l constituie și în viitor creșterea producției de cereale, în special la fcrîu și porumb. Problemele dezvoltării științei și învățămîntului în regiunea Iași au ocupat de asemenea un loc important în darea de seamă.Sarcinile de mare răspundere pe care proiectele de Directive și proiectul Statutului P.C.R. le pun în fața organelor și organizațiilor de partid — a spus vorbitorul — cer creșterea continuă a capacității lor politice și organizatorice, a legăturii lor cu masele, îmbunătățirea continuă a activității ideologice, ridicarea nivelului întregii munci de partid.La discuții au participat numeroși delegați, care și-au exprimat din toată inima aprobarea față de proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea, măreț și însu- flețitor program de înflorire a patriei.— Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Nicolina văd în proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea o imagine minunată a zilei de mîine, a înfăptuirilor la care vom pune umărul cu toții, a spus tov. Dumitru Ganciu, maistru la Atelierele Nicolina din Iași. Colectivul nostru, studiind proiectul de Directive, și-a dat seama că există încă multe posibilități și rezerve interne care pot fi valorificate pentru reducerea prețului de cost și îmbunătățirea continuă a calității.Subliniind că proiectele de Directive constituie o continuare a liniei politice generale a partidului, că aceste documente se caracterizează prin realismul profund al obiectivelor stabilite, prin conținutul lor științific întemeiat pe aplicarea creatoare a marxism-leninis- mului la condițiile concrete ale țării noastre, tov. Veronica Ardelea- nu, directoarea Fabricii de antibiotice Iași, a insistat asupra sarcinilor însemnate ce revin industriei chimice și îndeosebi asupra unor măsuri menite să ducă la o mai bună utilizare a capacităților de producție, la dezvoltarea automatizării și îmbunătățirea ritmicității în producția de antibiotice.Tov. Gheorghe Cilibiu, prim-se- cretar al Comitetului orășenesc de partid Bîrlad, Constantin Ursulea- nu, director al Atelierelor de reparat material rulant Iași, Dumitru Leonte, președintele Consiliului regional al sindicatelor, Tudor Po
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pescu, strungar la Fabrica de rulmenți Bîrlad, și alții au înfățișat succesele dobîndite în realizarea cifrelor de plan și a indicilor calitativi, au vorbit despre măsurile ce trebuie luate mai departe pentru îmbunătățirea calității, respectarea tehnologiei de producție, înlăturarea absențelor nemotivate și folosirea integrală a timpului de lucru. Ei au relevat importanța prevederilor cuprinse în proiectul de Directive în legătură cu perfecționarea cadrelor de muncitori pe măsura cerințelor tehnicii noi.Insușindu-și observațiile critice făcute în darea de seamă cu privire la unele neajunsuri în domeniul calității, tov. Elena Gafița, secretara comitetului de partid de la fabrica „Țesătura", s-a angajat în numele întregului colectiv să lichideze în scurtă vreme lipsurile semnalate. Vorbitoarea a propus Ministerului Industriei Ușoare să studieze, împreună cu conducerea fabricii, posibilitatea introducerii unor sortimente superioare, corespunzătoare utilajului de înaltă tehnicitate și calificării cadrelor de care dispune întreprinderea.Tov. Constantin Nistor, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Iași, referindu-se, în cuvîntul său, la o serie de probleme gospodărești și edilitare, a cerut printre altele C.S.P. și Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor să acorde sfatului popular regional asistență tehnică pentru îmbunătățirea lucrărilor de întreținere a drumurilor. De asemenea, el a atras atenția asupra unor lipsuri care se manifestă în activitatea organizațiilor de con- strucții-montaj ale sfaturilor populare. Pornind, la rîndul său, de la analiza acestor lipsuri, tov. Victor Zavati, directorul Trustului regional de construcții, a arătat că în perioada ce urmează constructorii ieșeni trebuie să-și concentreze a- tenția, în mod special, asupra scurtării duratei de executare a lucrărilor, lichidării fluctuației de cadre pe șantiere, îmbunătățirii calității finisajelor.Referindu-se la creșterea simțitoare a volumului desfacerii de mărfuri către populație, prevăzută în proiectul de Directive, tov. Aurica Piru, lucrătoare în comerț, a relevat îndatoririle celor ce muncesc în rețeaua comercială, pentru asigurarea unei bune calități a deservirii și a produselor puse la dispoziția cetățenilor.Sarcinile de seamă ce revin a- griculturii, pe baza proiectului de Directive privind dezvoltarea economiei naționale în următorii cinci ani, au fost analizate pe larg de numeroși delegați. Tov. Ion Savin, prim-secretar al Comitetului raional de partid Huși, Frederic Cotea, președintele cooperativei agricole de producție Codăești, și alți vorbitori au subliniat înțelepciunea, caracterul realist al proiectului de Directive. îndrumînd cooperativele agricole să-și organizeze munca cu chibzuială, cu spirit gospodăresc — au arătat ei — partidul le ajută să înainteze cu pași siguri, an de an, pe drumul sporirii producției vegetale și animale. Tov. ing. Ionel Adrian, președintele cooperativei agricole de producție Movileni, a împărtășit experiența obținută în realizarea unor producții sporite — cu toate condițiile climaterice nefavorabile — printr-o bună, organizare a muncii, prin aplicarea principiului cointeresării materiale a cooperatorilor, acordarea retribuțiilor suplimentare pentru depășirea producției prevăzute etc. «Recenta hotărîre a partidului și guvernului cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a regimului de valorificare a produselor vegetale și animale constituie un stimulent puternic pentru membrii cooperativei, a spus tov. Vasile Ciocan, președintele cooperativei agricole de producție Belcești. A- ceste măsuri vor aduce cooperativei noastre, în acest an, un venit în plus de circa 185 000 de lei».Tov. Mihai Tiron, secretar al Comitetului raional P.M.R. Hîrlău, după ce a trecut în revistă succesele obținute de cooperativele de producție din raion, a propus ca S.M.T.-urile să fie înzestrate cu mașini pentru împrăștierea îngrășămintelor, precum și cu mijloace mecanizate care să poată fi folosite pe pante mai înclinate. Tov. ing. Gh. Stoian, directorul stațiunii experimentale Perieni, a susținut necesitatea unei mai bune planificări a măsurilor de prevenire și combatere a eroziunii solului în fiecare unitate agricolă.Tov. Lucian Ilatmanu, secretar al comitetului regional de partid, a comparat producțiile diferite obținute de unități agricole cu condiții pedoclimatice asemănă

toare, demonstrînd că rămînerile în urmă ale unor gospodării de stat sau cooperative agricole se datoresc slabei lor conduceri, neajunsurilor organizatorice, lipsei de exigență față de calitatea lucrărilor. Mai sînt, în unele cooperative, conduceri și chiar specialiști care justifică producțiile scăzute în sectorul zootehnic, afirmînd că suprafețele afectate bazei furajere ar fi insuficiente. Dacă se analizează însă producțiile medii la hectar se constată că aceste suprafețe nu sînt fertilizate și lucrate corespunzător.Rolul sporit ce revine cercetării științifice în realizarea Directivelor Congresului al IV-lea al P.M.R., ritmul rapid de dezvoltare a științei pe plan mondial impun o îmbunătățire substanțială a activității de cercetare, a arătat acad. Cristofor Simionescu, președintele Filialei Iași a Academiei R.P. Române. El a subliniat că principala preocupare trebuie îndreptată spre calitatea cercetării științifice. Temele neînsemnate, mărunte și extrem de disparate, care nu pot duce la generalizări, trebuie abandonate, concentrîndu-se eforturile spre probleme de cercetare fundamentală și aplicată de mare actualitate și eficiență.Referindu-se la creșterea simțitoare pe care o va cunoaște învă- țămîntul de toate gradele în viitorul cincinal, tov. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“, a insistat asupra măsurilor care au fost luate și care trebuie continuate și dezvoltate, pentru

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnaraș
La începutul cuvîntării sale, tovarășul Emil Bodnaraș a transmis delegaților la conferință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din regiune un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului. Conferința, a spus vorbitorul, a demonstrat înaltul nivel politic- ideologic, competența, spiritul de răspundere al comuniștilor, puternica unitate a organizațiilor de partid din regiunea Iași în jurul Comitetului Central al P.M.R. Referindu-se la indicațiile date de conducerea partidului, cu patru,ani în urmă, privitor la dezvoltarea regiunii Iași, vorbitorul a subliniat că prevederile fixate în 1961 sînt în esență realizate.în centrul discuțiilor conferinței au stat proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea. al partidului și proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, a spus vorbitorul. Proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1966—1970, precum și proiectul Directivelor privitoare la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975, la care delegații s-au referit pe larg, oglindesc dezvoltarea mai departe, a României socialiste pe calea continuării Industrializării, a ridicării agriculturii, a creșterii potențialului ei intelectual prin dezvoltarea științei și învățămîntului, prin formarea omului nou de care societatea noastră socialistă are nevoie. La loc de frunte în proiectele de Directive stă politica neabătută de industrializare socialistă a țării și, în cadrul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a producției mijloacelor de producție. Pe baza acestei politici ferme, urmată stăruitor de partidul nostru, avem astăzi mari construcții industriale în întreaga țară, inclusiv în regiunea Iași. A- cestei politici înțelepte 1 se dato- rește și faptul că în proiectele de Directive pot fi înscrise cifre și o- biective atît de îndrăznețe pentru viitor.în viitorul cincinal ritmul mediu anual de creștere a producției Industriale, de 10,5 la sută, ne situează în continuare la un nivel înalt. Acest ritm exprimă un efort susținut în dezvoltarea economiei naționale. Consolidînd rezultatele obținute, urcăm încă o treaptă pe calea unei economii puternice, înfloritoare.Sarcinile din proiectul de Directive privitoare la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării — a arătat vorbitorul — se extind pe o perioadă de 10 ani (1966—1975). E bine să fie așa, e bine să privești mai departe în a- ceastă ramură fundamentală a e- conomiei naționale.în ce privește agricultura, proiectul de Directive prevede o creștere a producției globale agricole cu circa 20 la sută în urmă- 

îmbunătățirea conținutului cursurilor universitare. Vorbitorul ă ridicat de asemenea, printre altele, problema editării unui număr mare de cursuri. Tov. Aneta Dăscălescu, directoarea școlii de 8 ani din comuna Osoi, și-a exprimat părerea că programa analitică a cursurilor de agricultură și lucrări practice nu corespunde întrutotul cerințelor actuale. Ea a spus, de asemenea, că se simte nevoia îmbunătățirii unor manuale.— Cifrele proiectelor de Directive vor fi realizate de către milioane de oameni, a spus tov. Dumitru Ignea, secretar al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor. Despre înalta lor conștiință, despre eroismul lor cotidian, scriitorii au datoria să creeze opere de o înaltă calitate artistică.Numeroși delegați, printre care tov. Simion Ungurașu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Iași, Vasile Ioniță, prim-secretar al comitetului regional U.T.M., Elena Jeanrenaud, președinta comitetului regional al femeilor, au vorbit despre îndatoririle care revin organelor și organizațiilor de partid, precum și organizațiilor de masă pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor cuprinse în proiectele de Directive, pentru traducerea în viață a prevederilor proiectului de Statut. Mai mulți vorbitori, printre care Iile Dodea, secretar al Comitetului raional de partid Pașcani, Const. Dropu, directorul cabinetului de partid regional, au subliniat rolul crescînd al muncii politico-ideolo- 

torii cinci ani, corespunzător unui ritm mediu anual de circa 3,5 la sută. Această creștere corespunde posibilităților noastre, după cum s-a văzut și din cuvîntul cumpătat, susținut cu cifre, cu fapte, al tovarășilor care au vorbit aici despre problemele agriculturii.Reflectînd grija partidului și statului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, proiectul de Directive prevede ca în 1970 salariul real să crească cu 20—25 la sută față de nivelul din 1965, iar veniturile reale ale țărănimii să fie cu circa 20 la sută mai mari în 1970 față de 1965.înfăptuirea tuturor sarcinilor pe care ni le propunem este asigurată de faptul că ducem o politică' realistă, calculînd bine fiecare pas pe care-1 facem. întregul nostru popor ia parte cu însuflețire la a- plicarea politicii partidului. Avem azi un alt muncitor, eliberat de exploatare, un alt țăran, care și-a depășit îndoielile și merge hotărît pe drumul socialismului, un alt intelectual, care nu mai este o figură izolată, pe care-1 găsești pretutindeni, participant activ la construcția vieții noi.Cu privire la direcțiile principale către care să-și îndrepte a- tenția organizația regională de partid, vorbitorul a spus : în primul rînd trebuie concentrată atenția asupra obiectivelor industriale începute și să fie luate măsuri pentru terminarea lor la timp. în al doilea rînd, să asigurăm ca o- biectivele industriale construite să atingă în cel mai scurt timp parametrii proiectați. Fără îndoială, și pe viitor regiunii Iași îi va reveni un volum important de investiții, și fiecare obiectiv aflat în construcție trebuie dus la capăt în termenul prevăzut.Ocupîndu-se de calitatea produselor, obiectiv esențial al întregii activități economice, vorbitorul a scos în evidență necesitatea luării în considerare a unor criterii bine stabilite de determinare a calității, acordîndu-se cea mai mare grijă execuției fiecărui produs în parte.Ceea ce au arătat în conferință mai mulți delegați al organizațiilor de partid din agricultură — a spus tovarășul Emil Bodnaraș — demonstrează marile rezerve și disponibilități care există în regiunea Iași pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, pe măsura cerințelor în continuă creștere ale economiei noastre socialiste. Deși ponderea industriei în economia regiunii a crescut în- tr-o măsură însemnată, agricultura continuă să aibă un rol precumpănitor. în ridicarea producției agricole trebuie aplicat cu consecvență principiul cointeresării materiale a cooperatorilor în rezultatele muncii lor.Partidul și statul nostru creează necontenit noi posibilități pentru 

glce pe care o desfășoară organizațiile de partid.Ca vechi militant al partidului, tov. Ion Niculi, referindu-se la proiectul de Statut, a vorbit despre calitățile superioare câre se cer unui membru de partid. Propunerea ca partidul nostru să poarte denumirea Partidul Comunist Român a găsit un larg ecou și deplina aprobare în rîndurile tuturor membrilor de partid, a spus el. Această' denumire ne este scumpă nouă tuturor ; ea vorbește despre anii marilor bătălii de clasă, cînd mase largi de oameni ai muncii, avînd în frunte pe comuniști, luptau pentru eliberarea socială și națională, pentru interesele vitale ale poporului. Această denumire corespunde întru totul etapei actuale de dezvoltare a țării, cînd sub conducerea înțeleaptă a partidului nostru drag desăvîr- șim cu succes construirea socialismului și ne apropiem cu pași siguri de țelul final al partidului: construirea societății comuniste.Tov. Adam Leica, secretar al Comitetului regional de partid Iași, a arătat că proiectul de Statut oglindește creșterea calitativă, maturitatea politică și vasta experiență acumulată de partidul nostru, întărirea rolului său conducător în toate domeniile de activitate. El a subliniat necesitatea ca primirea noilor membri în partid să se desfășoare în spiritul unei înalte exigențe, a vorbit despre conduita partinică, ținuta morală ireproșabilă care trebuie să caracterizeze pe activiștii partidului, s-a 

sporirea producției agricole în gospodăriile agricole de stat și cooperativele agricole, pentru întărirea economico-organizatorică a acestora și ridicarea nivelului de trai al țărănimii. în acest scop se realizează un vast și complex program de măsuri privind înzestrarea agriculturii cu noi mașini și utilaje, extinderea folosirii îngrășămintelor chimice, sporirea eficacității cercetării științifice.în toate aceste domenii de activitate, Congresul al IV-lea al partidului va adopta hotărîri de o însemnătate esențială pentru dezvoltarea întregii economii, pentru creșterea bunăstării poporului.Referindu-se la întîlnirea recentă a conducerii de partid și de stat cu oameni de știință, tovarășul Emil Bodnaraș a subliniat că în actualul stadiu de dezvoltare a țării noastre, știifiței îi revine un rol de maximă însemnătate. Știința a devenit unul din cele mai eficiente mijloace de producție. Instituțiile noastre de cercetare științifică trebuie să-și adapteze activitatea cerințelor calitativ sporite ale etapei actuale, dezvoltînd concomitent cercetarea fundamentală și aplicativă. în condițiile create de tehnica modernă, individualitatea omului de știință poate fi valorificată mai bine, integrîndu-se în preocupările și nevoile societății, par- ticipînd la efortul colectiv, în cadrul căruia personalitatea se îmbogățește, iese mai puternic în relief. Elementul determinant, hotărîtor pentru realizarea cifrelor prevăzute în proiectele de Directive ale partidului, îl constituie acum asigurarea unei înalte calități a muncii în toate domeniile, în producție, ca și în știință șl cultură.Chezășia înfăptuirii mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste o constituie ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a rolului conducător al partidului. Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român reflectă schimbările calitative intervenite în viața partidului, a întregii noastre societăți, stadiul actual al luptei poporului român pentru construcția socialismului.în continuare, vorbitorul s-a referit la însemnătatea deosebită a aplicării principiului centralismului democratic ca principiu călăuzitor al structurii organizatorice și activității partidului. în întreaga sa activitate partidul nostru acordă multă atenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale organelor de partid, asigură participarea activă a tuturor comuniștilor la dezbaterea și rezolvarea practică a sarcinilor. Proiectul de Statut reafirmă cu putere însemnătatea muncii colective, ca principiu pe baza căruia își desfășoară activitatea toate organele de partid.Evocînd tradițiile glorioase de luptă ale partidului în anii ilega- 

referit la perfecționarea continuă a stilului muncii de partid.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tov. Emil Bodnaraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
★Conferința a adoptat în unanimitate un plan de măsuri privind direcțiile principale către care trebuie concentrate eforturile comitetului regional de partid, ale organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor comuniștilor din regiunea Iași, în lumina proiectelor de Directive și a proiectului de Statut al P.C.R. La următorul punct al ordine! de zi, delegații au ales noul comitet regional de partid, comisia regională de revizie și delegații la cel de-al IV-lea Congres al P.M.R. Comitetul regional de partid, în prima sa ședință plenară, a reales ca prim-secretar al comitetului regional pe tovarășul Virgil Cazacu.Cu puternice aplauze, delegații au aprobat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, prin care comuniștii din regiunea Iași își exprimă adeziunea deplină față de documentele publicate în vederea Congresului al IV-lea al P.M.R. și se angajează să muncească cu entuziasm și abnegație pentru înfăptuirea marilor obiective pe care Congresul le va pune în fața poporului nostru.
Andrei BALEANU 
Manole CORCACI

lltății, vorbitorul a arătat că propunerea ca partidul să poarte denumirea de Partidul Comunist Român corespunde cel mai bine etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, etapă a desăvârșirii construcției socialiste și țelului final — construirea societății comuniste.în spiritul internaționalismului proletar, pe baza principiilor și normelor de relații marxist-leni- niste pe care le aplică în mod consecvent, partidul nostru întreține legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești, aducîndu-și contribuția activă la întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Partidul nostru se pronunță cu perseverență în spiritul poziției exprimate în Declarația sa din aprilie 1964, poziție confirmată pe deplin de viață.Referindu-se în continuare la unele probleme actuale ale vieții internaționale, vorbitorul a subliniat că prietenia cu țările socialiste stă la temelia întregii politici externe a partidului și guvernului nostru. Statul nostru — a arătat el — militează consecvent pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice în conținutul căreia noțiuni ca egalitate, suveranitate, neamestecul în treburile interne ale altor state constituie elemente fundamentale. Intervenția agresivă a imperialismului american în Vietnam, în Republica Dominicană, încălcarea grosolană a dreptului popoarelor din aceste țări de a hotărî propria lor soartă, contravin normelor vieții Internaționale și au stîrnit o profundă indignare în întreaga lume. Poporul nostru constructor al socialismului sprijină din toată inima pe toți cei ce luptă împotriva cotropirii și a- servirii. Sîntem convinși că poporul vietnamez care luptă pentru o cauză dreaptă va reuși să izgonească pe invadatorii imperialiști.în încheiere, tovarășul Emil Bodnaraș a arătat că îndeplinirea sarcinilor actuale ce stau în fața partidului și poporului nostru necesită un efort susținut, exigență, spirit de răspundere, combativitate, întărirea disciplinei în muncă.Putem privi cu toată încrederea viitorul, deoarece avem un partid care și-a dovedit imensa forță organizatorică, capacitatea de a se orienta în problemele cele mai complexe. Rezolvarea concretă și operativă a tuturor problemelor trebuie să caracterizeze stilul de muncă al comuniștilor, al organelor și organizațiilor de partid. Organizația regională Iași, ca parte integrantă a partidului, strîns legată de masele largi, își va îndeplini fără îndoială și de aci înainte misiunea de forță conducătoare a oamenilor muncii din regiune, în lupta pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste.

Teatrul de operă șl balet : în
toarcerea din adîncuri (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă! 
Casa cu trei fete (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale- 
(sala Comedia) : Vlaicu Vodă 
(orele 20). Teatrul de Comedie : 
Fizicienii (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Ve
dere de pe pod (spectacol prezen
tat de secția română a Teatrului 
de stat din Tg. Mureș — orele 16), 
Clipe de viață (orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor 1 (orele 20). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților
(orele 19,30), (sala Studio) : Sonet 
pentru o păpușă (orele 20). Teatrul j 
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Pă
lăria florentină (orele 20). Teatrul 
,.Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Nuntă la revistă 
(orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Doi pe un balansoar 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei (orele 20), (Grădina 
Boema) : Veselie la 174 (orele 20). 
Circul de stat : Allo, ici Paris I 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE

Fiul căpitanului Blood — cine
mascop : Sala Palatului R. P. 
Române (seria de bilete 1462 — 
orele 17; 1468 — orele 19.45), Re
publica (8,30; 10,30; 12,45; 15; 17; 
19,13; 21,30), Festival (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21; la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 20,30), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,30). Laleaua neagră — film 
pentru ecran panoramic : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Femeia 
necunoscută : Luceafărul (8,30; 11; 
13,30; 16; 18 30; 21), grădina
,,Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Grivița (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30). Maria Candelaria — 
cinemascop : Carpați (10; 12; 14; 
16). Winnetou — cinemascop : 
București (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;
21.15) , Arenele Libertății (Parcul
Libertății — orele 20,15). Grădina 
cinematograf ,,Expoziția realizări
lor economiei naționale a R.P.R.” 
(Piața Scînteii — orele 20,15), Fe
roviar (completare Smulse din 
împărăția sării — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,30), Tomis (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21 — la grădină
— orele 20 30), Melodia (9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Oliver Twist: 
Capitol (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15; la grădină — orele
20.15) , Excelsior (10; 12,30; 15,30; 
18; 20 45), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Floreasca (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Hocheiștii — cine
mascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Joe limonadă — cine
mascop : Central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20 45). Arena circului: 
Lumina (completare Șapte secole 
mai tîrziu — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Doi băieți ca pîinea caldă :
Union (completare Drumurile ce
lui de-al cincilea continent — 16; 
18,15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Bine 
ați venit !; Baletul negrii din 
Senegal : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Animalele — Smulse 
din împărăția sării : Timpuri Noi 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Neamul 
Șolmăreștilor — cinemascop (am
bele serii) : completare Șopîrle : 
Giulești (16; 19), Modern (10; 13; 
16,15; 19,45). Hanka : Cultural
(15 30; 18; 20,30). Spre culmi: în
frățirea între popoare (10,30; 16; 
18; 20), Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină orele 20,30). Cerasella : Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Raby Matyas : Buzești (15; 17,15; 
19.30; la grădină — orele 2.0,30). 
Ne asumăm răspunderea : Cosmos 
(15,45; 18; 20,15). Asta-i tot ce s-a 
întîmplat : Bucegi (18; 12,30; 15.30; 
18; 20,45; la grădină — orele 20,15), 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Spărgătorul — cinemascop (com
pletare Pionieria nr. 3/1965) : 
Unirea (16; 18,15; la grădină —
orele 20,30). Pe urmele lui Ahmed 
(completare Scoarțe populare) : 
Vitan (16; 18,15; 20,30; la grădină 
Bufonul regelui — orele 20,30). 
Nuntă cu peripeții : Miorița (com
pletare Joris Ivens — 10; 12,30; 
15 30; 18; 20,30), Flamura (comple
tare Pietre care înfloresc — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Regina
cîntecelor : Munca (10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Elena din Troia — 
cinemascop : Grădina ,,Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30). 
Alerg după o stea : Popular (16; 
18,15; 20,30). Fernand cow-boy
(completare Comori de artă româ
nească) : Arta (10; 15,30; 17.45; 20; 
la grădină — orele 20,30), Pro
gresul (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Ucigașii de femei : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Merii sălbatici (com
pletare Celule amețite) : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30). Scaramouche — 
cinemascop : Colentina (15; 17; 19; 
21; la grădină rulează Fata în do
liu — orele 20,30), Ferentari (com
pletare Pionieria nr. 3/1965 — 
10.30; 16; 18 15; 20,30). Veselie Ia 
Acapulco (completare Artiști ama
tori) : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). Divorț italian : Rahova 
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Logodnicele văduve (completare 
Gura lumii) : Lira (15,30; 18; la 
grădină — orele 20,30). Cronica 
unei crime — cinemascop (com
pletare Pietre care înfloresc) : 
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30).
Casa Ricordi (completare Pionieria 
nr. 3/1965) : Cotroceni (10,30; 15; 
17,45; 20,30). Ianoșik — cinem? cop 
(ambele serii) : Pacea (10; L,15:
19.30) . Războiul vesel : Grădina 
„Progresul-Parc" (Piața Libertății
— orele 20,30).

televiziune
Orele 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Pentru copil : „Ca
lul Fury* (IV) : Armăsarul nără
vaș. 19,45 — Clubul tinereții.
21,05 — Muzică populară româ
nească. 21,35 — Din lume adunate. 
21.50 — Mari actori ai ecranului: 
Gerard Philipe. In încheiere : 
buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea

Fabrica de ulei comeitlbll „Unirea" din Iași, unul din obiectivele industriale intrate in luncjiune in anii șesenalulul Foto î Gh. Vlnțilă

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cer mal mult 
noros în estul țării, unde au că
zut ploi locale. Temperatura, în 
creștere în vestul țării, înregistra 
la ora 14 valori cuprinse între 13 
grade la Tg. Secuiesc și 26 de 
grade la Calafat. In București : 
Vremea a fost schimbătoare, cu 
cer temporar noros. A plouat- 
slab. Temperatura maximă a a- 
tins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 2o iunie. în țară : Vreme 
în general frumoasă, cu cer va
riabil, exceptînd nord-vestul ță
rii, unde va fi schimbătoare cu 
înnorări mai accentuate si cu 
plot sub formă de averse. în rest 
averse izolate. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere la început, apoi 
staționară Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 șl 32 de grade, 
în București : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. Tem
peratura in creștere ușoară.
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PROIECTELE DE DIRECTIVE ALE 
CONGRESULUI AL IV-lea AL P.M.R.

ÎN DEZBATERE

CĂI DE IEFTINIRE A PRODUCȚIEI„Propun ca pe lîngă sarcina de a spori producția agricolă la suta de hectare, în perioada 1966—1970, cu peste 50 la sută față de perioada precedentă, în proiectul de Directive să se prevadă ca gospodăriile agricole de stat să reducă cheltuielile de producție, să crească productivitatea muncii și să asigure beneficii sporite".
GOSPODĂRIILOR
AGRICOLE DE STAT

Bucur ȘCHIOPU
prim-vicepreședints

al Consiliului Superior al AgriculturiiGospodăriile de stat, sector fruntaș al agriculturii noastre socialiste, și-au îmbunătățit an de an activitatea de producție și economică, aduc o contribuție din ce în ce mai mare la asigurarea fondului central al statului cu cantități sporite de produse agricole. Fiind înzestrate cu mijloace tehnice tot mai multe și mai perfecționate, folosind pe suprafețe întinse și cu o eficiență economică sporită îngrășămintele chimice, ele obțin producții mari. Acest lucru este demonstrat de creșterea continuă a mediei a- nuale a producției globale la suta de hectare, care, în perioada 1960—1964, a fost mai mare cu 60 la sută decît între anii 1955—1959.Proiectul de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al P.M.R., program vast, științific, realist de dezvoltare a patriei noastre socialiste, pune în fața lucrătorilor din G.A.S. sarcini noi, importante. Se prevede ca, pe baza creșterii înzestrării tehnice a gospodăriilor de stat, îmbunătățirii continue a întregii lor activități, ele să obțină în perioada 1966—1970 producții medii anuale de 2 200 kg grîu la hectar, 3 300 kg porumb, 1 700 kg floa- rea-soarelui, peste 16 000 kg legume, circa 3 200 litri de lapte de la o vacă și 3,5 kg lînă de la o oaie, să sporească producția a- gricolă la suta de hectare cu peste 50 la sută față de perioada precedentă.Sarcini importante revin lucrătorilor din gospodăriile de stat și în ce privește concentrarea producției în unități specializate. Ținînd seama de rezultatele bune obținute pînă acum, în următorii cinci ani această acțiune se va extinde și adînci. In această privință, proiectul de Directive arată că în 1970, din producția totală a gospodăriilor de stat se va obține în unități care folosesc metode industriale de creștere a animalelor peste 50 la sută din producția de carne, circa 25 la sută din producția de lapte și aproape întreaga producție de ouă.Sporirea producției necesită însă introducerea pe un front larg a tehnicii perfecționate, generalizarea în practica de zi cu zi a metodelor științifice agrozootehnice și a tehnologiei înaintate, în cele ce urmează am să mă refer doar la cîteva dintre aceste probleme, a căror rezolvare socotesc că poate aduce o contribuție substanțială la îmbunătățirea activității de producție și economice a gospodăriilor de stat.Așa după cum se arată în proiectul de Directive, în anii următori, cantitățile de îngrășăminte puse la dispoziția gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole de producție vor crește mult. în

aceste condiții, problema folo
sirii mai eficiente a îngrășămin
telor capătă o importanță maximă. Avînd în vedere aceste considerente, propun ca în pro
iectul de Directive să se prevadă 
ca pe baza unor studii aprofun
date, Institutul central de cerce
tări agricole, prin stațiunile sale 
experimentale, să stabilească me
tode științifice de utilizare a în
grășămintelor, pentru a le asigura 
o eficiență sporită. Problema studierii necesarului de îngrășăminte și a repartizării acestora în funcție de structura culturilor, fertilitatea solurilor, umiditate și alți factori care determină folosirea rațională a îngrășămintelor, consider că trebuie să fie unul din obiectivele principale ale activității de cercetare agricolă. La aceasta pot aduce o contribuție importantă și specialiștii din gospodăriile de stat.Tot în vederea utilizării cu maximum de randament a îngrășămintelor, socotesc ca pe lîngă fiecare trust gostat să se înființeze cîte un laborator, capabil să efectueze cu operativitate, periodic, la intervale mai scurte de timp decît în prezent, analiza solului din gospodării și, pe această bază, să indice nevoia de azot, fosfor și alte substanțe a terenurilor respective.Creșterea cu peste 50 la sută a producției agricole globale la suta de hectare ridică unele probleme legate de depozitarea corespunzătoare a recoltei și de transportul ei operativ. Prin investițiile prevăzute pentru următorii ani, ele vor putea fi rezolvate. Considerăm necesare însă să se 
prevadă în proiectul de Directive, 
ca sarcină importantă pentru con
structori și proiectanți, studierea 
aprofundată și găsirea celor mai 
economice și mai ieftine soluții 
constructive, atît pentru capaci
tățile mari de depozitare ce vor 
fi realizate, cît și pentru drumu
rile de fermă din gospodării. în felul acesta nu numai că se vor crea condiții mai bune de desfășurare a proceselor de producție dar, cu aceleași fonduri de investiții, se vor putea realiza obiective mai multe.O problemă care merită să rețină mai mult atenția este aceea a costului la care se realizează produsele agricole în gospodăriile de stat. Datorită măsurilor luate de conducerea partidului, măsuri oglindite în proiectul de Directive, sîntem siguri că lucrătorii din gostat vor putea să producă mai mult și mai bun. Important este însă, atît pentru fiecare gospodărie de stat în parte, cît și pentru economia națională în ansamblu, ca aceste uni
tăți să producă și mai ieftin, să 
realizeze beneficii sporite. Aceas-

ta a fost și sîntem de părere că trebuie să fie șl pe viitor una dintre cele mai importante preocupări ale lucrătorilor din gostat. 
Creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor pe hectar 
și pe animal, printr-o mai bună 
organizare a muncii, micșora
rea consumului specific de furaje — iată cîteva probleme care propun să fie indicate in

1

proiectul de Directive ca criterii de bază ale activității economice ale gospodăriilor de stat.Sarcinile stabilite în proiectul de Directive privind gospodăriile de stat constituie un program științific, precis de muncă pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității lor și asigurarea unei eficiențe economice maxime.

„Propun să se revizuiască programa cursurilor în institutele de învățămînt superior agricol pentru a asigura înarmarea viitorilor specialiști cu problemele concrete ale economiei agrare, corespunzător stadiului actual de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste".

Studiind proiectul de Directive, mi-a reținut atenția că în dezvoltarea agriculturii un rol deosebit revine cadrelor de specialiști. Se prevede ca la sfîrșitul anului 1970 să lucreze pe ogoare peste 26 000 de specialiști cu pregătire superioară. Prezența acestora în unitățile agricole socialiste va asigura o mai bună asistență tehnică, efectuarea la un nivel superior a tuturor lucrărilor. Consider însă că este necesar ca în cadrul pregătirii viitorilor ingineri agronomi să se insiste și asupra studierii mai temeinice a problemelor economice. Nu vreau să spun că în institutele noastre de învățămînt

PRINCIPII 
ORGANIZATORICE DEPĂȘITE 
ÎN SISTEMUL CONSILIILOR

AGRICOLE„Socotesc că este necesar să se prevadă în proiectul de Directive revizuirea regulamentului de funcționare a consiliilor agricole, atrlbuindu-se dreptul de îndrumare și control a activității S.M.T. nu numai consiliilor agricole regionale ci și celor raionale".
Ing. Adrian ROGOJAN 

președintele Consiliului agricol raional 
Cărei

După eum te prevede în 
proiectul de Directive, coo
perativele agricole de pro- 
ducfie vor fi deservite în 
1970 de peste 320 S.M.T.-url 
care vor avea în dofafla lor 
aproape 85 000 tractoare de 
puteri șl tipuri diferite, pes
te 32 000 combine și nu
meroase alte mașini. Este de 
la sine înjeleasă răspunde
rea deosebită ce revine lu
crătorilor din S.M.T. pentru 
buna folosire a mașinilor. 
Firește, aceeași răspunde
re o au consiliile agri
cole raionale, cărora le 
revine sarcina de a con
trola șl îndruma activita
tea de zi cu zi a S.M.T.-uri- 
lor. Dar în instrucțiunile de 
funcjionare a S.M.T. dreptul 
de îndrumare și control a- 
supra acestora revine con
siliului agricol regional și 
nu celui raional pe raza că
ruia se află unitatea res
pectivă.

în raionul nostru funcțio
nează două S.M.T.-uri — 
unul la Tășnad și altul la 
Cărei. Fiind situate la o dis- 
tanfă de circa 100 km de 
orașul Baia Mare, consiliul 
agricol regional nu are 
posibilitatea să urmărească

îndeaproape activitatea des
fășurată de mecanizatorii a- 
cesfor stațiuni. în afară de 
aceasta se mai ridică și o 
altă problemă. Tn pe
rioadele de vîrf — cam
paniile agricole — se im
pune dirijarea operativă 
a mașinilor și tractoare
lor în funcfie de ce- 
rinjele mai stringente în- 
tr-un loc sau altul. Cine cu
noaște mai bine această si- 
fuafie I Evident, consiliul a- 
gricol raional.

Considerăm că este nece
sar să fie revizuite princi
piile organizatorice de func
ționare a consiliilor agrico
le care, cel pufin în pro
blema ridicată mai sus, 
sînt depășite, afribuindu-se 
dreptul de îndrumare și 
control al activității S.M.T. 
nu numai consiliului agricol 
regional, așa cum este în 
prezent, ci și consiliilor a- 
gricole raionale. Cînd pro
pun acest lucru nu mă gîn- 
desc deloc la reducerea a- 
fribufiilor și răspunderii 
care revin conducerilor 
S.M.T., ci la un ajutor mai 
serios acordat acestor uni- 
tă(l.

Măsuri pentru folosirea rațională„în scopul asigurării unei utilizări raționale a fondului funciar propun ca în proiectul de Directive să se prevadă executarea, pînă la sfîrși- tul anului 1970, a lucrărilor de organizare a teritoriului în toate gospodăriile de stat și în majoritatea cooperativelor agricole".
a fondului 

funciar al tării
Ing. Nicolae POPESCU

șef adjunct al secfiei fond funciar 
și organizare a teritoriului 

din Consiliul Superior al Agriculturii

îndeplinirea sarcinilor cuprinse în proiectul de Directive privind sporirea producției a- gricole este indisolubil legată de folosirea cît mai chibzuită a pămîntului. In ultimii ani, datorită măsurilor întreprinse s-au obținut realizări de seamă pe linia cunoașterii și utilizării raționale a fondului funciar.Pentru a obține succese și mai mari în ce privește sporirea producției agricole este necesar să se ia în continuare noi măsuri în vederea folosirii judicioase a fondului funciar. Acest lucru este pe deplin justificat, deoarece nu se poate vorbi despre producția agricolă fără a avea în vedere, în primul rînd, baza existenței acesteia — pămîntul. In cele ce urmează am să mă refer la cîte- va din aceste măsuri, care consider că ar fi bine să fie înscrise în proiectul de Directive.Experiența dobîndită pînă acum a scos în evidență importanța deosebită a lucrărilor de organizare a teritoriului în unitățile agricole socialiste. Ținînd seama de aceasta, socotesc că este necesar să se stabilească ca sarcină execu
tarea, pînă la sfîrșitul anului 
1970, a lucrărilor de organizare 
a teritoriului in toate gospodă

riile de stat șl In majoritatea 
cooperativelor agricole de producție. Prin aceasta se va a- sigura o fundamentare mai științifică, mai eficientă a investițiilor cctjre se vor face în a- gricultură în următorii 5 ani, se vor crea condiții de folosire cu maximum de randament a tractoarelor și mașinilor agricole, de valorificare superioară a terenurilor agricole și amplasare pe baze științifice a culturilor.Trebuie continuată mai te
meinic și lupta pentru preveni
rea și combaterea eroziunii 
solului, ca măsură de strictă 
Importanță pentru păstrarea și 
creșterea fertilității terenurilor 
agricole situate pe pante. In viitorii ani este necesar ca a- ceasta să devină o acțiune de masă. Cooperativizarea socialistă a agriculturii a creat toate condițiile în acest sens. Spre a se obține însă efectele Bcontate, este bine ca unitățile agricole socialiste să se preocupe într-o măsură mult mai mare de aplicarea în complex a lucrărilor minime antierozio- nale pe terenurile arabile.O mal mare atenție va trebui acordată, în continuare, gospodăririi raționale a fondului funciar. Este necesar ca 
scoaterea din circuitul agricol 
a unor suprafețe de teren des
tinate obiectivelor economice

să se facă pe bază de analize 
amănunțite, care să asigure 
evitarea risipei de pămint și 
schimbarea destinației anumi
tor terenuri bune pentru cul
tură. Sigur că buna gospodărire a fondului funciar trebuie să constituie, în primul rînd, o preocupare principală a unităților agricole socialiste. Prin sistematizarea centrelor gospodărești, amplasarea construcțiilor pe terenurile mai slabe, executarea u- nor lucrări de valorificare a pămînturilor puțin productive sau chiar neproductive, nu numai că se va evita micșorarea arabilului, dar se va putea asigura creșterea acestuia. Consider, totodată, că este necesar să existe mai multă preocupare pentru folosirea rațională a pămîntului și din partea lucrătorilor altor ramuri ale economiei naționale. Ei trebuie să țină seama, atunci cînd solicită teren pentru amplasarea diferitelor o- biective, că fiecare palmă de pămînt înseamnă produse a- gricole mai multe, iar aceasta este în interesul nostru, al tuturor.Folosirea rațională a fondului funciar impune ca în anii 
viitori să sporească volumul 
lucrărilor de măsurători topo
grafice și cartări pedologlce și, pe această bază, ca și a altor studii economice, să se treacă treptat la îmbunătățirea actualului sistem de evidență a terenurilor agricole. In această direcție o mare însemnătate o va avea instituirea cadastrului funciar care, alături de evidența terenurilor pe categorii de folosință și folositori,

va oglindi și însușirile calitative, productive ale terenurilor. Instituirea cadastrului funciar va constitui o bază temeinică pentru coordonarea judicioasă a folosirii fondului funciar, descoperirea resurselor funciare și îmbunătățirea structurii folosințelor, repartizarea diferențiată a culturilor pe teritoriu.In vederea îndeplinirii în mai bune condiții a sarcinilor puse de partid privind folosirea rațională a pămîntului este necesară elabo
rarea unei legi a fondului 
funciar care să reglementeze 
problemele principiale ale a- 
cestuia, ale evidenței, folosi
rii, îmbunătățirii terenurilor 
etc.In proiectul de Directive se arată că în următorii ani va crește simțitor numărul de elevi și studenți, că în școli se va acorda o atenție sporită îmbunătățirii calitative a procesului de învățămînt. Ar fi bine ca atît în învățămîntul mediu 
cît și cel superior să se acorde 
grija cuvenită pregătirii ca
drelor tehnice în specialitățile: 
topografie, pedologie, organi
zarea teritoriului, îmbunătățiri 
funciare. întrucît în prezent lucrările și măsurile de folosire • rațională a fondului funciar sînt insuficient reprezentate în ansamblul cercetărilor agricole, consider ca foarte necesară 
dezvoltarea cercetărilor științi
fice în acest important dome
niu de activitate.Iată doar cîteva propuneri, care, bineînțeles, nu epuizează măsurile care s-ar impune în vederea folosirii raționale a fondului funciar.

Ing. loan VINEȘ 
directorul Trustului regional 

Gostat Crișanasuperior nu sînt afectate, cantitativ, suficiente ore pentru studierea problemelor economice. Cunoștințele predate însă în cadrul ior nu sînt suficiente, nu asigură în măsura în care este necesar înarmarea viitorilor specialiști cu problemele concrete ale economiei agrare, corespunzător stadiului actual de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Experiența mea în această direcție este destul de concludentă. După absolvirea insti

tutului agronomic am fost repartizat să lucrez la gospodăria de stat „Scînteia". Mi-au trebuit trei ani de muncă a- siduă în producție pentru ca să pot pătrunde în tainele problemelor economice.în gospodăriile de stat din regiunea Crișana avem mulți ingineri tineri, care din punct de vedere tehnic sînt destul de bine pregătiți. Din cauza cunoștințelor economice insuficiente pe care le-au căpătat în facultate întîmpină însă greutăți în rezolvarea pro

blemelor privind rentabilizarea producției. La gospodăria de stat Dohangia, de pildă, deși gradul de mecanizare a lucrărilor este ridicat și se realizează în general producții bune, productivitatea muncii se menține scăzută, iar prețul de cosit al producției este ridicat. Același lucru se poate spune și despre gospodăria de stat Sălard, unde la conducerea unității avem ingineri agronomi și zootehniști cu o bună pregătire tehnică, dar care nu stăpînesc în suficientă măsură problemele economice. Iată de ce propun ca în institutele agronomice să se studieze mai temeinic probleme cum ar fi: concentrarea și speciali

zarea producției în G.A.S., întocmirea devizelor de lucrări pe culturi și categorii de animale, raportul dintre înzestrarea tehnică și productivitatea muncii, elementele prețului de cost și căile de reducere a a- cestuia etc. Totodată, consider necesar ca, în timpul stagiului de practică, studenții sau absolvenții să aibă posibilitatea să lucreze nemijlocit pe lîngă cadre de specialiști și economiști cu experiență, care cunosc bine problemele economice ale unităților respective. Aceasta le va da posibilitatea să-și însușească mai bine, mai repede, asemenea probleme.
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Ing. CORNEL COSTEA, președintele Consiliului agricol regional Maramureș :
Să se prevadă desecarea Văii Ieriu- 

lui și construirea canalului Someș- 
Crasna. Prin regularizarea apelor din 
Valea Ieriului s-ar reda agriculturii o 
suprafață de 43 000 ha, din care 20 000 
în regiunea Maramureș și 23 000 în 
regiunea Crișana. Canalul Someș- 
Crasna ar permite irigarea, în raionul 
Cărei, a unei suprafețe de circa 
2 500 ha.

GHEORGHE GOINA, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Sîntana, regiunea Crișana :
Pentru lucrările executate în coope

rativele agricole de către mecanizatori, 
ar trebui să se găsească soluția unor 
forme de retribuție suplimentară în 
raport cu producțiile obținute, în așa 
fel încît nu numai cooperatorii să fie 
cointeresați în sporirea recoltelor, ci și 
mecanizatorii. Propun ca plata muncii 
lor să se facă în raport cu media ob
ținută pe cooperativă.

Am citit în proiectul de Directive că 
în următorii ani se va da o atenție deo
sebită extinderii irigațiilor. Este un lu
cru foarte important, care va asigura 
obținerea unor producții ridicate chiar 
și în anii cu condiții climatice mal pu
țin favorabile. In legătură cu aceasta 
aș vrea să arăt că în unele raioane 
din regiunea Crișana și din alte re
giuni ale țării există rezerve însem
nate de apă freatică nevalorificate. 
Propun ca specialiștii de la consiliile 
agricole să studieze posibilitatea valo
rificării apei freatice pentru irigații. 
Experiența cooperativei noastre a do
vedit că prin folosirea ei la irigarea 
grădinii de legume și a suprafețelor 
cultivate cu furaje producția a crescut 
cu peste 50 la sută.

Ing. IOAN BORA, directorul G.A.S. 
Băilești-Oltenia :

In proiectul de Directive se arată că 
în 1970 agricultura va primi peste 1,1 
milioane tone îngrășăminte chimice în 
substanță activă, revenind circa 110 kg 
Ia ha pe teren arabil. Specialiștii din 
agricultură au datoria să răspundă 
sprijinului acordat de partid și de stat, 
trecînd la folosirea îngrășămintelor 
chimice în mod mult mai rațional, cu 
randamente de producție și eficacitate 
economică tot mai bună. Trebuie să 
se urmărească utilizarea economică a 
îngrășămintelor și o bună păstrare și 
conservare a acestora pînă în momen
tul administrării lor în soi. Dar din 
păcate sînt frecvente cazuri cind în- 
grășămintele chimice stau pe rampele 
C.F.R., la capătul tarlalelor sau depozi
tate în aer liber, degradîndu-se. Avînd 
în vedere importanța îngrășămintelor 
chimice pentru agricultură, propun ca 
Consiliul Superior al Agriculturii să pri
mească sarcina stabilirii unor norme 
tehnice pentru păstrarea, depozitarea și 
utilizarea îngrășămintelor chimice, obli
gatorii pentru toate unitățile agricole 
socialiste.

GHEORGHE MIHALACHE, directorul Fabricii de zahăr „Șiretul" din Bucecea :
In asigurarea furajării raționale a 

animalelor, o mare importanță are fo
losirea reziduurilor industriale, între 
care și borhotul. In prezent, acesta se 
expediază unităților agricole socialiste 
conținind foarte multă apă. Pentru a se 
asigura transportarea și folosirea în 
condiții mai bune a acestui furaj, pro
pun ca la fabricile de zahăr să se facă 
instalații pentru uscarea și presarea 
borhotului.

Ing. LUCIAN HATMANI’, președintele Consiliului agricol regional Iași :
La elaborarea planului de cercetări 

științifice de către I.C.C.A. să fie con
sultat un număr mai mare de cadre 
de conducere și specialiști care lu
crează direct în unitățile de producție. 
Aceasta se poate realiza prin antrena
rea cadrelor amintite în consiliile știin
țifice ale institutelor. In felul acesta 
s-ar crea posibilitatea îmbunătățirii 
planurilor tematice de cercetare cu 
probleme pe care le cere produc
ția la un moment dat. Cadrele din 
producție ar da sugestii prețioase și ar 
ajuta direct și la amplasarea judi
cioasă a punctelor demonstrative în 
cele mai indicate zone naturale. Parti
ciparea specialiștilor din producție la 
elaborarea planului de cercetări științi
fice și la analiza rezultatelor obținute 
ar da posibilitatea cunoașterii opera
tive a problemelor studiate într-o zonă 
sau alta și a rezultatelor cercetărilor, 
lucru de mare importanță pentru stabi
lirea măsurilor de aplicare a acestora 
în toate unitățile cu condiții asemănă
toare. Legătura dintre cercetarea știin
țifică și practică s-ar face astfel mai 
operativ.

MARIN LUCIAN, inginer zootehnist, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Suceava :
Să se doteze S.M.T.-urile cu agre

gate pentru producerea făinei de lu- 
cernă. Să se înființeze, în regiune, o 
fabrică pentru producerea drojdiei fu
rajere din resturile de la exploatările 
forestiere și de la fabricile de cherestea.
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Știința și tehnica contemporană

Proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al Partidului 

Muncitoresc Român cu privire la dezvoltarea economiei naționale in 

perioada 1966 — 1970 prevede ridicarea nivelului calitativ al învățămîntului 

In scopul de a răspunde intr-un mod tot mai deplin complexității sarcinilor 

construcției socialiste, pregătirii viitoarelor generații ale patriei noastre. 

Realizarea acestei importante sarcini necesită, pe lingă alte măsuri, perfecționarea 

continuă a manualelor școlare — instrumente prețioase pentru desfășurarea 

la nivel superior a procesului instructiv-educativ. Răspunzind la întrebarea 

ziarului nostru: „Ce îmbunătățiri pot fi aduse cărților școlare pentru 

ca acestea să corespundă cerințelor actuale ale învățămîntului ?", 

cadre didactice, oameni de știință, specialiști iși exprimă opinia 

cu privire la conținutul manualelor destinate elevilor din Invățămlntul 

de cultură generală și profesional, fac propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea 

programei analitice In pas cu evoluția disciplinelor științifice respective.

De

I a

la butelia 
de Leyda 

reactorul 
atomic

Erwin M. FRIEDLANDER 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Române 
șeful laboratorului de raze cosmice 

al Institutului de fizicâ atomicâ

Mărginindu-mă la cadrul specialității mele, aș dori să fac unele observații și propuneri cu privire la conținutul manualelor după care se predă o disciplină foarte importantă pentru pregătirea științifică a tineretului, și anume fizica. Cu toții asistăm la uluitorul progres al acestei științe. Descifrarea tainelor atomului și folosirea lui în slujba vieții constituie o trăsătură specifică a epocii în care trăim. Cum își fac loc aceste cuceriri remarcabile ale vieții științifice contemporane în manualele de fizică ? Din păcate, trebuie să spunem că într-un mod foarte precar.
După părerea mea, In vii

toarea programă a școlii de 
12 ani, trebuie să-și gă
sească locul cuvenit pre
zentarea măcar succintă a 
principalelor tipuri de par
ticule elementare și a trans
formărilor lor și o clasifica
re în raport cu tipurile de 
Interacții de care sînt capa
bile. Este, în fond, de neconceput ca tineretul școlar să întîlnească, la tot pasul, în conferințe și articole de popularizare, noutăți despre acest important domeniu al fizicii, fără ca despre noțiunile sale de bază să fi aflat ceva în școală.Că accesibilitatea subiectului în discuție este asigurată o dovedește, între altele, următorul fapt. In laboratorul de raze cosmice al Institutului de fizică atomică al Academiei R. P. Române, explorarea emulsiilor nucleare se face (ca, de altfel, în toate laboratoarele similare din lume) de către laboranți microscopiști, pro- veniți dintre absolvenții școlilor medii. Cu ocazia verificării preliminare, la angajare, deci imediat după examenul de maturitate, am putut constata în repetate rînduri cît de confuze sînt noțiunile despre structura materiei, chiar la candidați cu certificate școlare bune (și care au confirmat acest calificativ cu ocazia școlarizării lor ulterioare în cadrul institutului). In schimb, după puține ore petrecute la microscop — evident însoțite de explicațiile de rigoare — noțiunile de fizică atomică și nucleară au căpătat, în ochii tinerilor, un aspect concret și în scurtă vreme ei au devenit auxiliari prețioși ai fizicienilor.Evident, simpla includere a unui capitol în manualul școlar încă nu rezolvă problema.Trecînd peste aspectul utilizării materialelor demonstrative, care sînt acce

sibile fără mari dificultăți, (de exemplu, orice laborator de școală medie, pose- dînd un microscop, poate procura ușor un fragment de emulsie nucleară iradiată sau impregnată cu substanță radioactivă), ajungem la o problemă esențială, și anume aceea a califi
cării personalului didactic. Nu o dată am avut ocazia să remarc surpriza unor profesori de școală medie în fața unor fapte fizice devenite patrimoniu clasic al științei de acum 10 sau chiar 20 de ani. Nu de mult, un asemenea profesor îmi afirma (într-un cerc de colegi ai săi, dintre care nici unul nu a manifestat vreo mirare sau dezaprobare) că se „documentează" din revista „Știință și Tehnică' 1 Această atitudine, manifestată de un om cu diplomă universitară de la care, firește, se pretinde să-și extragă informația din tratatele și revistele de specialitate și nicidecum din articolele de popularizare, accentuează o dată mai mult rolul cursurilor de per
fecționare a cadrelor didac
tice. Acestea trebuie să-și 
intensifice activitatea și 
să-și lărgească sfera de 
preocupări. Ar fi foarte util ca, și în domeniul fizicii, să se organizeze cursuri de vară la care să fie invitați să țină expuneri specialiști de înaltă calificare din domeniul cercetării.M-am referit, pînă acum, la un capitol al fizicii care-mi este apropiat. Dar manualul, în ansamblul său, trebuie să respecte cu seriozitate adevărul științific, să țină pas cu evoluția științei și tehnicii. O parcurgere fugară a cărților școlare de fizică a- duce însă la lumină o serie de lipsuri privind dezideratul de mai sus. Se resimte, de exemplu, absența unor cuceriri și aplicații ale fizicii ultimelor decenii (fără a mai reveni la fizica particulelor elementare) cum sînt: generatorii cuantici (maser și laser), radio- astronomia, suprafluidita- tea, supraconductibilitatea, microscopul electronic, fo- tomultiplicatorul electronic, contorul cu scintilație. Se insistă, de asemenea, prea puțin asupra calculatoarelor electronice și a rolului lor în automatizarea și controlul producției.

Adeseori, fenomenele fi
zice fundamentale sînt ilus
trate prin exemple necores
punzătoare. La pagina 254 a manualului pentru clasa a X-a se enumeră toate utilizările de mult abandonate, ale bobinei de 

inducție, dar nu se pomenește de roiul ei în orice motor actual de automobil, în fotografii sînt reproduse cu regularitate modelele arhaice de butelii de Leyda sau mai ales de tuburi Geissler (manualul pentru clasa a X-a). Acestea ar putea fi înlocuite foarte simplu cu o reclamă luminoasă sau cu un corp de iluminat fluorescent. în manualul de clasa a Xl-a, figura 105 reprezintă un microscop de la începutul secolului, în timp ce, adeseori, elevii au sub ochi modernele microscoape produse de I.O.R. Nu strică deloc fixarea momentelor mari din evoluția științei prin citarea de date istorice — cu condiția ca să fie judicios alese. Apare însă ciudată precizia cu care este menționată data cînd Rihman a fost ucis de trăsnet (dată neesențială, în fond, pentru istoria fizicii), în timp ce nu se pomenește data pornirii de către Fermi a primului reactor nuclear — care efectiv a marcat începutul erei tehnicii nucleare.Cît privește unele exemple de lezare a adevărului științific — regretabil frecvente în manualele amintite — ele se datoresc, după părerea mea, grabei și lipsei de grijă la redactare, insuficientei exigențe în procesul de definitivare, care pare să fi decurs fără consultarea specialiștilor

Pe primul plan
ca pacitatea

de judecată 
nu de memorare 

a elevilor
Conf. Victor SAHINI 

membru corespondent 
al Academiei R. P. Române

Printre marile realizări științifice ale contemporaneității, la loc de frunte se situează cele obținute în chimie. Prezența ei se a- firmă cu vigoare în mai toate ramurile activității o- menești: industrie, agricultură, medicină etc. Este demn de reținut nu numai aspectul calitativ; semnificativ îmi pare că, în timp ce pe ansamblul științelor numărul de cercetători și volumul publicațiilor se dublează în circa 15 ani, în chimie această perioadă este de 8 ani, dinamica dezvoltării sale fiind deci de aproape două ori mai ridicată. Multe din lucrări se referă la transformarea în masă, pe cale industrială, cu o amploare nemaivăzută în trecut, a materiilor prime naturale în produse ; altele însă au în vedere experiențe de laborator, elemente ale cunoașterii chimice care merită toată atenția, deoarece știința de azi este tehnica de mîine.Desigur, reflectarea în procesul de învățămînt a a- cestor transformări, lega

din învățămîntul superior și din cercetare.Dacă nu este indicată rămînerea în urmă a manualului față de progresele științei și tehnicii, cel puțin la fel de dăunătoare sînt anticipările (ce par a proveni din literatura științifi- co-fantastică) asupra reacțiilor termonucleare dirijate (de exemplu, la paginile 240 și 243/244). Autorului a- cestor rînduri nu-i este cunoscută nici o instalație în funcțiune care să furnizeze energie din reacții termonucleare dirijate. Dar se creează o asemenea impresie greșită elevilor prin fig. 138 și penultima frază a manualului (p. 243/244).Lipsurile susmenționate ridică, în mod insistent, problema organizării unei dezbateri largi pe marginea manualelor de fizică prezente și, mai ales, viitoare, cu participarea unui cerc cît mai vast de fizicieni — atît din învățămîntul mediu și superior, cît și din institutele de cercetări. Problema instruirii tinerei generații, chemată să mînuiască cea mai modernă tehnică în etapa desă- vîrșirii construcției socialiste și a construirii comunismului, reprezintă o problemă atît de importantă încît nu poate să nu stîr- nească interesul profesorilor și oamenilor de știință de toate categoriile, oricare ar fi preocupările lor.

rea lor de cerințele actuale, corelarea cunoștințelor în cadrul diferitelor discipline școlare nu sînt sarcini ușoare. în general, actualele manuale de chimie destinate elevilor școlii medii din țara noastră reflectă, după părerea mea, în mod corespunzător importanța acestei discipline în cultura generală științifică. Materialul înmănuncheat este relativ bogat, prezentat în mod judicios, prin exemple din vastele aplicații ale chimiei și cu semnificative referiri la industria chimică din țara noastră. Grație cunoștințelor de chimie dobîndite de elevi în școala medie, mai ample decît ale elevilor din generațiile anterioare, predarea chimiei generale (la facultăți nechimice) și a domeniilor clasice, descriptive ale chimiei, chimia minerală și cea organică (la facultăți de profil), poate începe acum la un nivel mai ridicat. Merită subliniată, de asemenea, ponderea deosebită pe care o are partea de chimie generală, mai corect, de apli

care a chimiei fizice, în manuale. Lecțiile referitoare la structura atomului și a moleculei, la legea periodicității și sistematica elementelor, teoria soluțiilor etc au scopul nu numai să îmbogățească cunoștințele elevilor ci să constituie scheletul logic de idei necesar înțelegerii chimiei.în cursul ultimilor 40 de ani, chimia a suferit o puternică transformare nu numai sub aspect experimental ci mai ales teoretic, datorită dezvoltării unor ramuri ale fizicii teoretice. S-a elaborat în linii esențiale teoria electronică a fenomenelor chimice. A- ceastă transformare ar trebui să se reflecte mai direct și concret în modul de predare a chimiei, în alcătuirea manualelor. Ar putea fi folosit mai larg studiul sistematic, comparativ, al elementelor și combinațiilor lor, permanent legate de amplasarea lor în tabela periodică a lui Mendeleev. Ar trebui folosite raționamente, exemple și exerciții bazate pe elemente simple de structură moleculară, utili- zînd în măsură potrivită bagajul cunoștințelor de fizică și de matematică ale elevilor.Mai mult decît pînă a- cum, în prezentarea materialului este de dorit să se aibă în vedere posibilitățile de judecată ale elevilor, sporite o dată cu trecerea dintr-o clasă în alta. Dacă în prima clasă a școlii medii exercițiile numerice de chimie se pot limita la simple calcule stoechiome- trice, în ultimele clase se pot aborda în cadrul problemelor de chimie diferite exerciții privind structura moleculară, compuneri vectoriale ale momentelor de dipol din momentele legăturilor, relații geometrice în molecule etc. E de așteptat ca interesul elevilor pentru chimie să sporească o dată cu folosirea unui asemenea ansamblu de exerciții, iar manualele să se debaraseze și mai mult de aspectul descriptiv, caracteristic înainte vreme. Același efect îl va avea și utilizarea pe larg a exercițiilor privind diferitele proprietăți ale corpurilor, pe baza structurii electronice, urmărind să se asigure în primul rînd înțelegerea fenomenelor chimice și mai puțin memorarea lor mecanică. O bună fotografie sau o schemă clară pot înlocui cu succes multe fraze din text, cu condiția ca acestea să nu reproducă aspecte bine cunoscute din presă sau filme, ci să dea imagini din care să rezulte clar unele părți ale instalației respective, însoțite de o scurtă legendă explicativă. Elementele de tehnologie chimică, de exemplu distilarea țițeiului, vor rezulta mai sugestiv pe fotografia sau schema unei părți din Combinatul petrochimic de la Brazi. Ar fi 
bine ca, Ia examenul de ma
turitate și la concursul de 
admitere în învățămîntul 
superior, probele să se în
drepte îndeosebi spre prin
cipii de bază, legi specifice 
ale chimiei generale, cu u- 
nele exemplificări și apli
cații din întregul material 
predat în școală, urmărin- 
du-se în special capacitatea 
de judecată a elevilor, și nu 
cea de memorare.Proiectul de Directive pune ca sarcină principală învățămîntului ridicarea conținutului său. In privin
ța chimiei, perfecționarea, 
modernizarea nu trebuie în
țelese ca o cuprindere spo
rită în programe și manu
ale a elementelor și combi
națiilor. Pentru a fi actual 
și a-și spori eficacitatea, 
învățămîntul chimiei tre
buie să fie în primul rînd 
mai profund, partea de chi
mie generală, aplicație a 
chimiei fizice, fiind utilizată 
în permanență în cursul 
predării ca o metodă de 
gîndire. Extinderea prezentării în manual a tot mai mulți compuși, o dată cu progresul rapid al chimiei, nu poate conduce decît la aglomerări neesențiale, pe cînd pătrunderea în înțelegerea fenomenului chimic este, după părerea mea, calea de urmat pentru a răspunde setei de cunoaștere a tineretului, cerințelor societății, progresului științei.Am expus cîteva opinii în legătură cu manualele de chimie. Aspectele referitoare la selecționarea cunoștințelor, succesiunea lor pe clase etc aparțin profesorilor de școală medie cu îndelungată experiență la catedră.

Construcția de mașini

„V1r st a"
manualului

Ing. Hie COSTIN 
profesor la Grupul școlar 
al uzinelor „23 August"

Ing. Ion POPOVICI 
profesor la Școala profesională 

a uzinelor „Grivița roșie"

Procesul de formare a vi
itorului muncitor în școlile 
profesionale, indiferent de 
meseria aleasă, trebuie să țină 
pasul cu dezvoltarea tehnicii, 
cu nivelul procesului de pro- 
ducjie din întreprinderi. Alt
fel nu va da posibilitate ti
nerilor absolvenji să facă față 
cu competentă sarcinilor din 
industrie. Expunerea științifi
că a noțiunilor teoretice din 
manuale trebuie să corespun
dă practicii actuale. Altfel teo
ria rămîne literă moartă, iar 
deprinderile practice se însu
șesc mecanic,, fără un funda
ment solid științific. Aș vrea 
să exemplific unele deficiente 
existente în cărțile școlare 
pentru învăfămîntul profesio
nal cu manualul „Sudarea 
metalelor", folosit frecvent în 
școlile profesionale ale Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini. Această 
lucrare a depășit de mult li
mita de „vîrstă” admisă. Să 
facem un mic calcul. Cartea a 
fost publicată de Editura di
dactică și pedagogică în a- 
nul 1961, dar practic tratea
ză probleme specifice anilor 
1959—1960. Ea este recoman
dată elevilor care vor intra 
în producfie ca muncitori 
peste 2—3 ani, deci la o 
distantă de aproape un dece
niu. Este greu de presupus 
că un asemenea manual poa
te să mai asigure o pregătire 
corespunzătoare elevilor.

Elaborarea unui volum care 
să trateze cunoștințe vaite și 
fenomene complexe din do
meniul sudării metalelor, la 
nivelul de înțelegere al ele
vilor din școlile profesionale 
este o sarcină dificilă. Cartea 
amintită prezintă un aprecia
bil bagaj de cunoștințe gene
rale, tratate la un nivel știin
țific corespunzător. Dar rămî
nerea ei în urmă este eviden
tă de pildă în tehnica sudării. 
In paginile sale nu-și ocupă 
locul realizările uzinelor con
structoare de mașini, contri

Construcfia de mașini

Actualitatea 
in oglinzi strîmbe

Ing. Anton POPESCU
Ing. Romeo CIUREA 

din serviciul tehnologic 
al uzinei „Vulcan"

In anul școlar care se în
cheie, pregătirea muncito
rilor pentru meseria de ca
zangiu s-a făcut după o 
programă școlară substan
țial îmbunătățită. Cei care 
am predat tehnologia me
seriei cît și elevii am în- 
tîmpinat însă unele greu
tăți din cauza manualului 
„Tehnologia construcției de 
cazane" recomandat șco
lilor profesionale de spe
cialitate și în care tehnica 
modernă se reflectă ca în 
oglinzile strîmbe.

După cum se știe, indus
tria noastră constructoare 
de cazane cu abur și utilaje 
chimice a progresat, dezvol- 
tîndu-se considerabil atît în 
direcția varietății produse
lor cît și a procedeelor teh
nologice de execuție. Ma
nualul amintit este însă ră
mas cu mult în urma rea
lităților producției, dezbă
tând noțiuni și principii pe
rimate ce nu se mai întâl
nesc în practică, lată cîteva 
exemple. In capitolul des
pre tipurile de cazane, cons
trucția și părțile componen
te ale acestora sînt prezen
tate-pe larg cazane demo
date, scoase din producția 

buția acestora la dezvoltarea 
sudării. Sînt tratate sumar 
metodele moderne de sudare 
folosite astăzi frecvent, cum 
sînt : sudarea în baie de 
zgură, în mediu de gaz pro
tector, prin inducție etc. Crai- 
fuirea arc-aer, sudarea prin 
curent de înaltă frecvenfă 
sînt prezentate insuficient 
sau deloc, deoarece la 
data elaborării manualului 
se găseau în fază expe
rimentală. Lipsesc din car
te date despre tehnologia de 
execufie a famburilor de ca
zane de abur de presiune, 
cadrelor metalice, construcți
ilor navale de mare tonaj, 
produse astăzi curent în u- 
zinele de specialitate. Multe 
capitole se opresc la un mod 
descriptiv, confinînd insufi
ciente date legate de practi
că, de programul lucrărilor 
de atelier, pe care le efec
tuează elevii. De exemplu, nu 
se tratează problemele le
gate de sudarea cu electrozi 
bazici și sudarea la pozifie, 
comportarea acestora în 
timpul sudării, iar regimu
rile de sudare pentru diverse 
procedee sînt date în tabele, 
fără a se indica concret me
todele de stabilire practică a 
lor.

Manualele pentru învăță- 
mîntul profesional trebuie să 
fie folosite, cred, numai pe du
rata pregătirii unei promoții 
de absolvenți (respectiv 3—4 
ani), după care o revizuire 
generală de structură și con
ținut este absolut obligatorie. 
Ar trebui ca periodic să fie 
analizate și îmbunătățite toa
te manualele, sau cel puțin 
acelea care sînt destinate pre
gătirii muncitorilor pentru 
ramurile principale ale econo
miei najionale, în care tehni
ca modernă pătrunde cu mai 
multă rapiditate. In acest fel, 
vor fi sesizate la timp capi
tolele depășite, care trebuie 
completate și modernizate, a- 
sigurînd tinerilor muncitori 
însușirea științifică a meseriei 
alese.

curentă cum este cazanul 
locomobilă (care nu se mai 
execută de circa șapte ani 
în secțiile de cazangerie). 
Or, în acest domeniu s-au 
înregistrat progrese remar
cabile, întreprinderile pro- 
ducînd astăzi curent schim
bătoare de căldură, coloane 
de rafinării cu talere, vase 
depozit cu funduri cu petale 
sau paleți, vase sferice, au
toclave etc. In manual se 
insistă cu deosebire asupra 
operației de nituire, care nu 
se mai folosește decît foarte 
rar, fiind frecvent înlocuită 
în procesul de producție cu 
operația de îmbinare prin 
sudură sau prin șuruburi. 
Nici alte capitole ale cărții 
nu țin pasul cu noutățile 
industriei. Din volum lip
sesc complet capitole des
pre execuția utilajului chi
mic și de rafinării, a apa
raturii chimice de înaltă 
presiune ș.a., incluse pe 
bună dreptate în programă, 
deoarece reprezintă circa 85 la sută din producția ce 
se execută în cazangerii.

Din aceste motive, ma
nualul a fost de prea puțin 
ajutor elevilor. Pentru în
sușirea temeinică a princi

piilor științifice ale viitoa
rei meserii, am fost nevoiți 
să le recomandăm materia
le din literatura tehnică de 
specialitate (destul de greu 
accesibile elevilor de școală 
profesională datorită nive
lului prea înalt de prezen
tare). După părerea noas
tră, în domeniu! construcției

Vocabularul
Există o justificare 

științifică 
a terminologiei 

didactice ?
Prof. univ. Ion COTEANU 

membru corespondent 
al Academiei R. r. Române

Elaborarea manualelor șco
lare a înregistrat succese re
marcabile. Cărțile pe care în
vață copiii noștri nu seamănă 
nici pe departe cu ce am ți
nut noi în mîini pe băncile 
școlii. Remarcăm eleganța cu 
care au fost editate și întoar
cem paginile cu grijă, bucu- 
rîndu-ne de litera, de imagi
nea și, de cele mai multe ori, 
de stilul în care sînt scrise.

Fără a diminua succesele 
obținute, putem afirma că, 
în raport cu exigențele socie
tății noastre, manualele mai 
pot fi încă mult perfecționate 
în privința formei de expu
nere a cunoștințelor.

Desigur cartea școlară cere 
un limbaj simplu, clar și, bi
neînțeles, corect. Dar nu nu
mai atît, limbajul se află în 
mișcare. Numărul de cunoș
tințe date elevului crește 
chiar în cuprinsul cărții și o 
dată cu acestea trebuie să 
crească și vocabularul. Nu 
știu dacă specialiștii în pe
dagogie au fost tentați pînă 
acum de o cercetare cu a- 
devărat științifică a vocabu
larului cunoscut și întrebuin
țat efectiv de elevii din școa
la noastră de cultură gene
rală. Nu știu să existe, de e- 
xemplu, analize statistice ale 
cuvintelor de care dispun co
piii din clasa a lll-a, a IV-a 
sau a V-a și nici liste de cu
vinte pe care, potrivit cu vîrs- 
ta, elevii le pot mînui ușor 
în scris și în vorbire.

Această problemă mi-am 
pus-o nu numai văzînd ce în
trebări pun unii copii în le
gătură cu cuvintele, ci com- 
parînd cîteva manuale între 
ele. Vreau să prezint cîteva 
din observațiile culese, atît 
cît încap în spațiul limitat al 
acestui articol, lată unele din 
concluziile la care am ajuns 
analizînd manualul de limba 
română de clasa a Vll-a și 
manualul de desen pentru cla
sa a Vlll-a. Acesta din urmă, 
de altminteri nu rău scris, în 
sensul proprietății termenilor 
și al construcției frazei, cu le
gături logice între idei, pre
supune însă o bogăție lexi
cală atît de mare la elevii de 
clasa a Vlll-a, încît conside
ră normal să li se adreseze 
cu fraze ca : „în (mai bine : 
prin) desen se pot transmite 
idei și planuri în mod senzo
rial, care ulterior vor fi trans
formate în faptă, în realitate 
palpabilă pentru toată lumea. 
In astfel de relații, desenul 
este unul dintre mijloacele 
de cunoaștere, de exprimare 
și de realizare a gîndului 
creator" (p. 4). S-ar părea, 
afît din aceste fraze cît și din 
altele similare, că manualul 
de desen pentru clasa a Vlll-a 
nici nu este scris pentru e- 
levi, ci, eventual, pentru pro
fesori. Căci, deschis la întîm- 
plare, el mai cuprinde la 
pagina 56 următoarele : „Pe 
baza cunoștințelor căpă
tate de elevi la studiul 
racordărilor, se poate construi 
o serie mare de figuri pla
ne alcătuite din arce de cerc, 
care au o largă întrebuințare 
în desenul tehnic”.

Desigur, elevii învață cu
vinte noi, noțiuni tehnice, și 
la matematici, și la fizică, și 
la chimie, la geografie și la 
alte discipline, dar întrebarea 
este dacă au profesorii certi
tudinea că respectivele cu
vinte sînt înțelese așa cum 
trebuie. De multe ori se spu
ne că scrierea și vorbirea co
rectă este treaba profesorului 
de limba română și numai a 
lui. Ideea nu este numai o 
iluzie, ci și un pericol. Am 
cunoscut în școala de altă 
dată elevi care pînă la vîrsta 
de 11—12 ani aveau greutăți 
mari cu învățătura, deși voiau 

de mașini ar fi nevoie do 
elaborarea grabnică a unor 
manuale care să răspundă 
activ și direct cerințelor ac
tuale și de perspectivă aie 
pregătirii viitorilor munci
tori, cerințe subliniate și de 
proiectul de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres 
al partidului.

să învețe. Unii dintre el abia tn 
ultimele clase deveneau stră
luciți. Profesorii se mirau și 
li se părea că fenomenul se 
explică prin aceea că elevi
lor li „s-a deschis capul", 
in realitate, acești copii a- 
veau nevoie de cîteva clase 
să învețe cuvinte, să pă
trundă înțelesul multor neo
logisme din cărțile școlare 
și să ajungă, în fine, în ul
timii ani de studiu să le 
poată întrebuința bine, lată 
de ce am spus că e un peri
col să credem că numai pro
fesorul de limba română tre
buie să se ocupe de îmbo
gățirea vocabularului elevilor. 
Mai mult chiar : nu la 
limba română ca disciplină 
școlară apar cele mai multe 
cuvinte noi, ci la discipline
le științifice, de unde se află 
ce este o axiomă, un tetrae- 
dru, un element chimic, o 
ecuație, un artificiu de cal
cul, un radical, o criptogra
mă ș.a.m.d.

Nu poate fi deci nici o în
doială, chiar dacă nu ne bi
zuim încă pe statistici mate
matice, că problema îmbogă
țirii vocabularului elevilor 
privește întregul corp didac
tic dintr-o școală. El pri
vește însă în aceeași măsură 
și pe autorii de manuale, că
rora, cu drept cuvînt, li se 
poate cere să asigure în căr
țile scrise de ei, pe lingă în
vățarea cunoștințelor prevă
zute de programa școlară, și 
o deprindere progresivă a 
utilizării termenilor de care 
învățămîntul are nevoie.

Fără a ne ocupa cu tot 
dinadinsul de aspectele mai 
puțin realizate ale manuale
lor, trebuie să arătăm că, pe 
lingă bogăția și varietatea 
lexicului folosit, rămîne des
chisă pe mai departe și o 
altă problemă a stilului căr
ților de școală, anume exis
tența unor stîngăcii sau erori 
de redactare inadmisibile în- 
fr-o lucrare care se adresea
ză tineretului studios. Nu e 
bine, de exemplu, că în ma
nualul de geografie pentru 
clasa a lll-a (care descrie re
giunea Maramureș) se spune 
la p. 7: „Dimineața cînd ră
sare soarele, ne arată totdea
una estul”, sau că în manua
lul de limba română de cla
sa a IV-a se scrie : „locuito
rii satului sînt supărați de ve
cinătatea acestui rîu" (o. 19), 
deși autorii se corectează sin
guri la p. 20, întrebînd pe 
copii: „De ce nu le plăcea 
oamenilor vecinătatea rîu- 
luiî". Supărător e și faptul că 
în „Geografia regiunii Ma
ramureș" se arată că în anu
mite locuri „se cultivă cerea
le și plante ca: grîu, porumb, 
secară, orz, ovăz, cartofi 
etc " (p. 68).

Tot atît de inacceptabile 
sînt și lipsa de concordanță 
a timpurilor, expresiile șablo
narde, punctuația greșită pe 
care unii autori sînt probabil 
tentați să le considere deta
lii fără mare importanță. Cît 
de greșită poate fi o aseme
nea opinie reiese și din con
tradicția existentă, din acest 
punct de vedere, între exi
gența manifestată față de e- 
levi în orele de clasă și lip
sa de atenție cu care un ast
fel de autor redactează ma
nualul școlar.

Am menționat aceste pro
bleme pentru că ele pot fi, 
fără îndoială, rezolvate prin- 
fr-un sever autocontrol din 
partea tuturor autorilor în 
elaborarea cărților școlare, cît 
și printr-o exigență sporită 
manifestată de către editură, 
referenți științifici și comisia 
de concurs față de manuscri
sele primite.

Pagină realizată de
Florica DINU'.ESCU
Mihai IORDANESCU
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PRIMIRE LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRIMiercuri, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Române Gogu Radulescu a primit în audienți protocolară pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Suediei la București, Olof G, Bjurstrom.
SOSIREA DIN R. D. GERMANĂ 

A DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANEMiercuri la amiază s-a reîntors în Capitală delegația guvernamentală condusă de Mihai Dalea, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, care a participat la deschiderea Expoziției agricole a R. D Germane de la Leipzig- Markkleberg. La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Nicolae Giosan și Bucur Șchiopu, prim-vicepreședinți ai Consiliului Superior al Agriculturii, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale. Au mai fost de față membri ai ambasadei R. D. Germane la București.
SOSIREA DIN R. P. POLONA 

A DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANEMiercuri dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind din R.P. Polonă, delegația guvernamentală condusă de Mihail Petri, ministrul comerțului exterior, care a participat la deschiderea Tîrgului internațional de la Poznan. La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpi- nați de Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Camerei de comerț a R. P. Române și alte persoane oficiale. Au fost de față Jerzy Fidler, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și alți membri ai ambasadei.

PLECAREA MINISTRULUI 
CULTURII AL U.R.S.S.Miercuri la amiază a părăsit Capitala, plecînd spre Varșovia, Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S., care, la invitația președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului aface

In Editura Politică a apărutîn colecția „ÎN AJUTORUL AGITATORILOR ȘI PROPAGANDIȘTILOR" :
Partidul — organizatorul și 

conducătorul luptei pentru 
construirea socialismului 
16 p. 0,25 lei

Măreț program al înfloririi 
patriei și bunăstării po
porului

64 p. 0,50 lei

„încotro se îndreaptă Common- 
wealfhul, care sînt perspectivele 
sale?” E o întrebare mai veche, care a 
devenit frecventă în coloanele pre
sei occidentale, pe măsură ce se 
apropia data de 17 iunie, fixată pen
tru începerea conferinței de la Londra 
a primilor miniștri ai acestui orga
nism. Și răspunsul? „O ecuație cu 
multe necunoscute”, „o nebuloasă” — 
spun observatorii.

Dar nu numai ce va fi acest orga
nism în viitor, ci și ce reprezintă el 
acum e o chestiune care suscită ne
dumeriri. Ziaristul Fritz Kessler, de la
„Die Presse” (Viena), scria : „Din ce 
în ce mai des se pune problema dacă 
Commonwealthul mai este o realita
te sau numai o iluzie, ba chiar o farsă 
gigantică".

Aceste comentarii pesimiste nu fac 
decît să ilustreze criza adîncă prin 
care trece Commonwealthul. „Asupra 
|ui — arafă publicația londoneză 
„Eastern World" — planează o ame
nințare serioasă, din cauza fisurilor 
ca le cunoaște și care sînt provocate 
de presiuni divergente și tendințe 
scizioniste”.

Creat pe ruinele fostului imperiu 
colonial al Angliei, Commonwealthul 
— Comunitatea britanică de națiuni — 
este o asociație de numeroase țări 
și teritorii care, dispersate geografi- 
cește pe toate continentele, însumea
ză 22 la sută din suprafața terestră a 
globului și aproape un sfert din popu
lația lui ; ea furnizează o mare parte 
din producția mondială de grîu, cau
ciuc, lînă, precum și din producția de 
cositor, asbesf, nichel, bauxită, deți- 

j nînd o treime din comerțul mondial 
' capitalist.

Principalele elemente de apropiere 
între membrii ei se reduc la vorbi
rea limbii engleze, predominantă în 
ansamblul acestor țări, și îndeosebi 
la legăturile comerciale, statornicite 
de multă vreme între ele și bazate 
pe sistemul așa-numit al „preferințe
lor imperiale". încolo, Common
wealthul este o combinație extrem de 
eterogenă sau, cum se exprima zia
rul britanic „The Scotsman” — „una 
dintre cele mai dezordonate asociații 
care au fost create vreodată". Din 
Commonwealth fac parte atîf fări in
dependente și suverane, cît și stata 

rilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Exteriie și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură. Au fost de față I. K. Je- galin, ambasadorul U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei. Au fost, de asemenea, prezenți Jerzy Fidler, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL JAPONIEIMiercuri, 16 iunie, a sosit în Capitală Akira Shigemitsu, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Populară Română. La sosire, noul ambasador al Japoniei a fost salutat de Dionisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe. A fost de față însărcinatul cu afaceri a.i. al Japoniei, Itaru Maruo.
VIZITELE 

SECRETARULUI DE STAT 
ÎN M.A.E. AL AUSTRIEILa 16 iunie, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R.P. Române, a primit în audiență pe dr. Karl Bobleter, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Austriei, care face o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Române.In cinstea oaspetelui, Corneliu Mănescu a oferit un dejun, iar ambasadorul Austriei un dineu.In aceeași zi, dr. K. Bobleter a ținut la Casa de cultură a I.R.R.C.S. o conferință cu privire la politica externă a Austriei.

★Miercuri a părăsit Capitala, în- dreptindu-se spre patrie, prof. univ. Giovanni Gualberto Archi, rectorul Universității din Florența, care a făcut o vizită de mai multe zile în țara noastră. Oaspetele italian a vizitat centre universitare, complexe studențești, noi cartiere de locuințe din București și Cluj, Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu", redacția revistei „Justiția nouă“ și a avut întrevederi cu personalități culturale din țara noastră.
★în aceeași zi a părăsit Capitala prof. R. A. Graveson, decanul Facultății de științe juridice din cadrul Colegiului imperial din Londra, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Ministerului învățămîntului. Oaspetele londonez a vizitat Institutul de cercetări juridice al Academiei R. P. Române, unde a avut un schimb de păreri cu juriști din țara noastră, precum și universitățile din București și Cluj. (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
La Galeriile de artă ale Fondului 

plastic s-a deschis miercuri expo
ziția de pictură și acuarelă a pic
torului Henry H. Catargi, artist al 
poporului. In fata unui numeros 
public a vorbit despre creația ar
tistului Dan Hăulică. critic de artă.

★
Spectacolul cu opera „Carmen", 

prezentat miercuri seara la Teatrul 
de Operă și Balet, a lost dirijat 
de Paul Douai (Franța). In urmă
toarele zile, artistul irancez va mai 
dirija două concerte simfonice ia 
Cluj și un spectacol cu „Rigoletto" 
la Galafi. (Agerpres)

COMENTARIUL ZILEI

Deriva Commonwealthului
și teritorii avînd încă statut de pro
tectorate, colonii, teritorii sub tutelă 
(la conferințele sale periodice parti
cipă, de obicei, numai reprezentanții 
statelor independente). La contrastele 
privind structura politică se adaugă 
dezvoltarea economică și socială ex
trem de diferită, decalajul pregnant 
între grupul „statelor avute” (Anglia, 
Canada, Australia, Noua Zeelandă) și 
grupul „națiunilor sărace” din Asia, 
Africa, regiunea Antilelor. Toate aces
te elemente sînt departe de a favo
riza unitatea de interese care este in
vocată de sprijinitorii „comunității”. 
Ce afinitate de idei și de concepții 
poate exista între țări care promo
vează sau sprijină politica imperialis
tă și noile state independente, 
care luptă împotriva imperialismului, 
între state care au adunat avuții de 
pe urma exploatării coloniale și 
țări care vor să lichideze urmările co
lonialismului și să pășească pe calea 
progresului economic?

Așezate pe asemenea temelii șu
brede, legăturile dintre țările Com
monwealthului au slăbit și mai mult 
în ultima vreme, datorită unui șir de 
factori de ordin economic și politic.

După cum se știe, rolul de lider al 
Commonwealthului revine Angliei, 
puterea care în trecut a avut în stă- 
pînire colonială pe membrii „comu
nității” și care menține și în prezent 
puternice poziții economice în aceste 
teritorii. Atitudinea ei în asociație — 
subliniază „Eastern World” — a fost 
considerată de mulți ca „o încercare 
deliberată de a-și menține ceva din 
vechea putere,... de a-și perpetua ro
lul conducător asupra dominioanelor 
și coloniilor sub o nouă formă, ac
ceptabilă pentru lumea postbelică”.

Principalele nemulțumiri ale majo
rității membrilor asociației față de An
glia se manifestă în domeniul rela
țiilor economice și comerciale. Țările

CICLISM Cupa UCECOM

Un nou purtător al tricoului galben
TG. MUREȘ (prin telefon). — 

Participanții la cupa UCECOM 
au avut de trecut miercuri două 
probe diferite : o cursă contra-fimp 
individual și alfa cu plecare în bloc. 
Prima a dat cîștig de cauză lui Ion 
Ardeleanu (Sfeaua), care a străbă
tut 20 km în 28'40" (medie orară 
41,872 km), înfrecîndu-l pe al doi
lea clasat — Fr. Gera — cu 29”, iar 
pe Moiceanu (sosit al treilea) cu 31”.

Cursa în bloc, disputată între Cluj 
și Tg. Mureș (110 km), deși în gene
ral anostă ca desfășurare, a avut un 
final spectaculos. Cu vreo 25 km 
înainte de sosire, plutonul pedala 
agale în grup compact. Acalmia pă
rea imperturbabilă. Dar, la un mo
ment dat, austriacul Muller sprintea- 
ză pe neașteptate, cîșfigînd treptat 
avans față de pluton, care nu între

FOTBAL

în meciul echipelor

de tineretU.R.S.S—R.P.Română 3-4Aseară, pe stadionul central din Tbilisi s-au întîlnit într-un meci amical echipele de tineret ale U.R.S.S. și R. P. Române. Fotbaliștii români au obținut o meritată victorie cu scorul de 4—3 (1—2). Cu 5 minute înainte de încheierea întilnirii, tabela de marcaj indica egalitate : 3—3.Fotbaliștii noștri au inițiat o serie de atacuri spectaculoase, mar- cînd punctul victoriei prin Năftă- năilă.
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 16 Iunie 
1965 au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

39 20 14 40 22 17
Numere de rezervă : 30 7.

Fond de premii : 543.587 lei

în curs de dezvoltare ale Comunită
ții britanice sînt interesate în comer
țul cu Anglia, întrucît o mare parte 
a produselor agricole și materiilor 
prime furnizate de ele sînt absorbite 
de piața britanică. Dar faimosul sis
tem al „preferințelor imperiale”, me
nit în teorie ca prin înlesniri vamale 
reciproce să faciliteze un comerț a- 
vantajos pentru toate țările asociației, 
acționează mai mult ca un instrument 
al penetrației de capital și mărfuri 
britanice în țările Commonwealthului, 
ca o frînă în calea dezvoltării eco
nomice, largi și multilaterale, a noilor 
state independente? Această nemul
țumire a răbufnit cu putere în mo
mentul în care Anglia a cerut să fie 
primită în Piața comună, gest calificat 
de majoritatea țărilor Common- 
wealfhului ca „o trădare a intereselor 
comune", deoarece era menit să ducă 
la favorizarea importurilor în Anglia 
de mărfuri agricole europene, în dau
na celor provenite din țările „comu
nității". Cum Anglia n-a renunțat la 
această idee și încearcă în continuare 
să realizeze același obiectiv pe căi 
ocolite, îngrijorarea țărilor Comuni
tății britanice se menține la ordinea 
zilei.

De altfel, potrivit datelor existen
te, comerțul britanic cu țările Com
monwealthului a înregistrat un declin 
simțitor în anii din urmă. Intre 1959— 
1963, în timp ce exporturile țărilor 
Commonwealthului spre restul lumii 
au sporit cu 31 la sută, importurile 
Angliei din aceste țări n-au crescut 
decît cu 8 la sută.

Printre factorii care au determinat 
o asemenea evoluție se menționează 
scăderea eficienței sistemului prefe
rințelor tarifare din cadrul Common
wealthului, ca urmare a ascuțirii 
concurenței interoccidenfale, pătrun
derea tot mai intensă a S.U.A., Ger
maniei occidentale, Japoniei pe pie

prinde nimic. Doar N. Niculescu 
(Steaua) încearcă și reușește să-l 
prindă pe fugar.

Niculescu și Mîiller intră primii în 
Tg. Mureș, sprintul final revenind 
fără dificultate alergătorului nostru. 
Plutonul sosește după 46", condus 
de austriacul Kranister.

Prin adiționarea timpilor realiza)! 
în cele două probe, etapa revine 
lui Niculescu, urmat de Ardeleanu la 
29”, Muller la 43" etc. După 4 eta
pe, clasamentul general are acum în 
frunte pe I. Ardeleanu cu timpul de 
15h55". îl urmează Niculescu la 36", 
Stoica la 39", Ziegler la 1'5", Moi
ceanu la 1'21" etc.

întrecerea va fi reluată mîine cu 
etapa Tg. Mureș—Miercurea Ciuc 
(160 km).Echipa Farul Constanța învingătoare în IugoslaviaLa Skoplje, echipa de fotbal Farul Constanța a învins ieri cu 4—0 (0—0) echipa locală Vardar, într-un joc contînd pentru „Cupa Balcanică". Cel mai bun jucător a fost Ologu, autor a 3 goluri.

*• Miercuri la Oslo, in cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal (grupa a IlI-a), echipa Norvegiei a dispus cu 3—0 de Iugoslavia.
Record mondial 
la 10 000 m.Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la Turku (Finlanda), cunoscutul atlet australian Ron Clarke a stabilit un nou record mondial în proba de 10 000 m cu timpul de 28'14". Vechiul record era de 28'15"6/10 și aparținea aceluiași sportiv.

țele unor țări ale Commonwealthului, 
extinderea comerțului acestora cu alte 
state ale lumii. In același timp, difi
cultățile financiare ale Angliei, slăbi
rea poziției monedei britanice au 
generat perturbări în tranzacțiile ce
lorlalte țări ale asociației, care, cu 
excepția Canadei, fac parte din zona 
lirei sterline.

Un factor esențial al declinului le
găturilor economice între unele țări 
ale Comunității britanice de națiuni 
este însă ceea ce agenția France 
Presse denumește „prăpastia care 
separă țările industriale de țările în 
curs de dezvoltare". Crificînd faimoa
sa „foarfecă a prețurilor”, președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, arăta 
la precedenta conferință a Common
wealthului că trebuie să se pună ca
păt situației în care prețurile produ
selor industriale sînt în mod arbitrar 
sporite, în timp ce prețurile materii
lor prime furnizate îndeobște de noi
le state independente scad mereu. 
Este de prevăzut că această proble
mă va fi un important punct de dis
cuții și la actuala reuniune de la 
Londra.

O mare varietate de poziții, ade
sea contradictorii, desparte pe mem
brii Commonwealthului în marile pro
bleme ale politicii internaționale ac
tuale. Guvernui laburist tinde să fo
losească influența pe care o are în 
rîndul lor pentru a obține sprijin pen
tru politica sa externă. E o încercare 
dificilă. Se știe doar că această po
litică, prefigurată în culori atrăgătoa
re de laburiști atîta vreme cît ei se 
aflau în opoziție, a căpătat nuanțe în
chise, o dată cu venirea la putere.

într-un șir de state din Common
wealth a stîrnit dezaprobare orienta
rea cabinetului britanic cuprinsă în 
formula „la est de Suez”, orientare 
care, printr-o înțelegere cu cercurile 
conducătoare americane, urmărește
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Ambalajul 
mărfurilor — 
un criteriu 
de civilizație

(Urmare din pag. I-a)

Majoritatea acestor cutii sint in
tr-adevăr necorespunzătoare, se 
desfac.— Dacă se cunosc aceste deficiențe de ce nu se iau măsuri ?

— In ultimii ani, industria ali
mentară a primit mașini automate și semiautomate de preambalare de 
mare capacitate, care pot asigura o 
producție de înalt nivel tehnic. In 
același timp, industria chimică pro
duce un sortiment tot mai larg de 
materiale de calitate superioară.— Condiții tehnice există deci. Atunci ?

— Deficitare se dovedesc iniția
tiva și fantezia.— Cum este organizată activitatea de creare a noilor tipuri de ambalaje ?

— Avem un serviciu de creație 
în care lucrează peste 20 de grafi
cieni, arhitecți, tehnoredactori, in
gineri, economiști — care studiază 
și creațiile cele mai reușite din 
străinătate și sugestiile cumpărăto
rilor și ale comerțului. El reali
zează prototipurile noilor am
balaje. Din păcate nu întotdeauna 
ne realizăm la nivelul corespunză
tor intențiile.

— Se solicită colaborarea specialiștilor din afara ministerului, a graficienilor, decoratorilor, artiștilor plastici ?
— Nu. Oamenii noștri proiectea

ză și stabilesc soluțiile de la A 
la Z.Din păcate practica dovedește că fantezia lucrătorilor din serviciul de resort al ministerului s-a cam standardizat. Este necesar un suflu nou, mai proaspăt în conceperea modelelor de ambalaj și acesta nu se poâte realiza decît prin consultarea largă a tuturor categoriilor de , specialiști, de artiști. Cum se poate ca la urechea serviciului de creație. și a celor care-1 îndru- mează să nu ajungă desele critici făcute de consumatori cu privire la aspectul unor ambalaje și calitatea lor? Cum se studiază atunci opinia publicului, gustul în continuă evoluție al cumpărătorilor ?
Mentalitatea concesiilorUn rol important în crearea ambalajelor îl are comerțul.— De ce avizați ambalaje inestetice și necorespunzătoare chiar din punct de vedere funcțional? — întrebăm pe tov. PETRE ROBU, directorul de resort din Ministerul Comerțului Interior.— Trebuie să recunoaștem, fa
cem uneori rabat prostului gust. 
Ambalajele ce intră pe rețea nu 
seamănă întotdeauna cu cele a- 
probate. Alteori sîntem puși în 
fața faptului împlinit. După ce în
cepe producerea pe scară indus
trială, ni se cene avizul.— Și îl dați, chiar dacă ambalajele sînt proaste?— Ce să facem. Să returnăm 
marfa?Iată o expresie a tristei și dăunătoarei mentalități a „concesiilor în lanț" care favorizează și stimulează menținerea pe piață a ambalajelor necorespunzătoare.

| 0 hîrtie simbolică

IEste știut că nu toate mărfurile se vînd în cutii, ci se împachetează pe loc de către vînzător. în momentul de față procentul a-■ ceștora este poate în anumite do-
consolidarea pozițiilor politico-mili- 
tare ale Angliei în Orientul Mijlociu 
și în Asia. Această orientare și-a gă
sit, între altele, expresie în spriji
nul larg dat de Londra agresiunii a- 
mericane în Vietnam în schimbul spri
jinului Washingtonului pentru politica 
neocolonialisfă britanică în Malayezia. 
„Nici un subiect nu riscă să divizeze 
afît de profund pe participanfii la 
conferința Commonwealthului ca Viet
namul” — apreciază agenția France 
Presse. „în cercurile politice londo
neze — arată aceeași agenție — se 
prevede că un șir de țări, printre 
care Ghana, Pakistan, Tanzania, vor 
critica aspru sprijinul Marii Britanii 
față de politica asiatică a Statelor 
Unite”. Discuții vii va suscita și po
ziția Angliei în conflictul dintre Ma
layezia și Indonezia.

Conferințele la nivel înalt ale Co
munității britanice de națiuni se țin 
de obicei la intervale de un an și ju
mătate pînă la doi ani. De data aceas
ta, reuniunea va avea loc la numai 
11 luni de la cea care a precedat-o. 
Graba se explică, printre altele, prin 
dorința autorităților britanice de a 
face tot posibilul pentru a „revita
lize” Commonwealthul, frămîntat de 
contradicții și aflat — după expresia 
unor comentatori — „în derivă". încă 
în timpul campaniei electorale de a- 
nul trecut, liderii laburiști își expri
mau năzuința de a menține și întări, 
prin intermediul Commonwealthului, 
rolul Angliei ca putere mondială, rol 
care a înregistrat, în ultimii ani, scă
deri sensibile atît pe plan economic, 
cît și politic.

Dar, așa cum subliniază un șir de 
comentatori, există puține șanse ca a- 
ceste obiective să fie atinse, în con
dițiile în care „comunitatea" este mă
cinată de contradicții adinei, irecon
ciliabile. Ziarul „Die Welt" arată pe 
bună dreptate: „Ficțiunea nutrită 
de romantici că Commonwealthul bri
tanic ar constitui o comunitate de na
țiuni cu concepție fundamentală iden
tică a fost dezmințită de fapte”. Iar 
un ziarist englez scria cu umor că a 
conduce astăzi treburile Common
wealthului e tot una cu a fi ministru 
al... prevederilor meteorologice.

B. STOIAN 
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menii dominant. Dar esențial este 
cum se practică, acest sistem.La centrele de carne se creează situații cărora le-am spune ridicole, dacă n-ar fi triste. Cumpărătorii ies din hală cu mari halci de carne însîngerată pe care sînt lipite simbolic peticuțe de hîrtie, ele însele umezite și murdare. Oamenii fac adevărate exhibiții pentru a nu-și păta hainele, pro- vocînd emoții intense trecătorilor și mai ales călătorilor din tramvaie și troleibuze.— De ce vindeți carnea învelită în halul acesta? Nu aveți hîrtie? — l-am întrebat pe responsabilul magazinului „Avîntul" din str. Halelor.

— Avem, dar de ce s-o stri
căm!...Iată un mod de a gîndi inadmisibil, de esență troglodită, care vine în contradicție flagrantă cu întreaga ambianță a vieții noastre de azi, cu aspirațiile generale spre civilizație ale oamenilor muncii. Și mai grav este faptul că el nu sesizează forurile comerciale de resort, nu este încă obiectul unei atitudini combative din partea organelor corespunzătoare. •întrucît majoritatea țesăturilor, confecțiilor, tricotajelor, și încălțămintei nu au nici ele ambalaje de prezentare, am cerut părerea unor lucrători din comerț în privința soluțiilor ce ar trebui adoptate pentru buna deservire în unitățile respective.

— Este încă mare procentajul 
de încălțăminte și tricotaje vîndu- 
te fără ambalaj — ne spune tov. NICOLAE GĂNCIULESCU, director al I.C.R.T.I. București. Indus
tria ușoară ar putea produce cu
tii de încălțăminte cu „ferestre" pe 
capac, prin care cumpărătorul să 
vadă ce se află înăuntru. Ar trebui 
extinsă vînzarea de tricotaje în 
pungi de polietilenă și cutii cu „fe
restre". Cămășile s-ar cere să fie 
prevăzute cu suporturi din plastic 
la guler și cu butoni ușori la man
șete. Magazinele trebuie să folo
sească mai multă hîrtie de amba
laj cu... grafică publicitară (dese
ne și texte în culori vii, care sa 
facă reclamă unității respective și 
produselor sale, să facă recoman
dări asupra modului de întreți
nere și folosire a obiectelor).

— La noi, spune tovarășa JENI KINGS, responsabila magazinului 
pentru femei „București" — se fo
losesc în cantități cu totul neîn
destulătoare pungile de carton 
pentru confecții. Acest sistem tre
buie extins la un sortiment mult 
mai larg de mărfuri industriale 
decît în prezent.

Se cere un revirimentDeservirea civilizată a consumatorilor este un deziderat fundamental al comerțului socialist. Cu toate succesele — evidente — înregistrate pe această linie în anii din urmă, nivelul atins în unele sectoare se află încă pe o treaptă necorespunzătoare. Acest fenomen are loc și în domeniul ambalajului care rămîne încă un cantonament pentru prost gust, pentru mentalități înapoiate, pentru concesie și indiferență.Din discuțiile purtate a reieșit că nu lipsa materialelor și condițiilor tehnice este cauza (în acest sens s-au înregistrat progrese substanțiale), ci lipsa de interes, de exigență și inițiativă. Nu sînt folosite pe scară largă formele de consultare publică, nu se apelează la serviciile calificate ale oamenilor de specialitate. Este timpul să se alcătuiască colective de specialiști din industrie și comerț, oameni de artă, lucrători cu experiență din unitățile de desfacere, cu menirea de a examina aprofundat, multilateral, cu spirit de răspundere situația existentă, de a propune soluții imediate de îmbunătățire pe toate planurile a ambalajelor.Această acțiune trebuie condusă cu operativitate și eficiență de Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Comerțului Interior, pentru ca în cel mai scurt timp prezentarea produselor de larg consum să marcheze revirimentul atît de mult așteptat de milioanele de consumatori din țara noastră.
Noul meșter
Manole

(Urmare din pag. I-a)Acesta era adevărul : depindea de fiecare, fiecare trebuia să fie, la postul lui, ceea ce dorea conducătorul. Idee importantă pe care Bucelea, talentat conducător de brigadă, a descoperit-o în practica muncii. Nu este suficient să existe un singur as la locul de producție, unul care să știe meseria la perfecție. într-o uzină, produsul, pînă în faza lui finală, trece prin zeci de mîini, perfecțiunea lui este conferită de amprentele înaltei conștiințe profesionale a tuturor celor care-1 făuresc.Să mai dau un exemplu. La un. combinat de industrializare a lemnului lucra, acum cîțiva ani, o e- chipă de montori condusă de un tînăr pe nume Timofte. Montau a- colo o linie automată cu utilaj foarte complicat. Montajul se terminase după o muncă îndîrjită de două săptămîni și echipa primise felicitări. In noaptea următoare. însă, șeful de echipă a sărit din pat, i-a căutat pe băieți și i-a luat cu el în hala respectivă. Au început să demonteze o parte a utilajului, descoperind, după cîteva ore, două role inversate. Utilajul mergea, de fapt, și așa, dar se putea ivi eventual o defecțiune. Ce se întîmplase ? Timofte era atît de absorbit de iuncționa- rea mecanismului îneît reconstitui- se în minte toate operațiile de montare și așa a ajuns să-și dea 

seama că ceva nu fusese în ordine. El investise acolo ceva din sufletul lui, ca un nou meșter Manole, și trăia cu intensitate primul impuls de viață al inertei încrengă* turi de metal.Asemenea oameni creează și formează în proporții de masă socialismul, oameni a căror înaltă conștiință se îmbină cu o profundă pregătire profesională. Iar la capătul viitorilor cinci ani, pe care prevederile grandioase ale proiectelor de Directive îi profilează cu atîta claritate, ei vor fi și mai mulți, tot mai mulți, spre gloria clasei noastre muncitoare, a poporului nostru — constructor talentat șl temerar.

am rămas 
„tablou"

(Urmare din pag. I-a)

— De la Perieți... Te pup stima
bile și să avem pardon.

A doua zi mă duc din nou la U- 
niunea Artiștilor Plastici.

— Aveți cumva un Caragiale la 
Perieți ?

— Avem unul de Irimescu... La 
muzeu.

Mi-aduce de la arhivă dosarul 
J-114. Citesc actul 2490 din 14 mai 
1960: „Uniunea Artiștilor Plastici 
creează în comuna Perieți-Slatina 
nucleul unei colecții de artă plas
tică ce ar putea deveni în viitor 
un mic muzeu. In acest scop, 
U.A.P. donează 82 de lucrări de 
artă plastică cu următoarele cla
uze..."

Nu vă mai citesc clauzele pentru 
că sînt grăbit. Plec la Perieți. 
N-am intrat bine în comună că-mi 
și apare în față o persoană foarte 
amabilă care-mi întinde o tavă. 
Frumos din partea dumnealor, îmi 
zic eu, mă întîmpină cu pîine și 
sare. Omul îmi ghicește gîndul:

— E gips, nu pîine și sare. Gip
sul de la statuetele deteriorate... 
Eu ți-am trimis și cartonașele alea.

— Ce vorbești ? Și de unde le 
ai dumneata ?

— Le-am găsit pe drumul care 
duce spre depozitul de țuică al 
cooperativei agricole de producție.

— Dumneata știi ce reprezintă 
cartonașele ?

— Sigur. Numele pictorilor și 
ale lucrărilor.

— Și cum au ajuns etichetele 
pe drum ?

— S-au pierdut... Dar lasă-mă 
să încep de la ’48.

— Te rog.
— In primăvara anului 1960 au 

apărut în comuna noastră zece 
automobile cu tovarăși de la Bucu
rești, de la Uniunea Artiștilor 
Plastici, de la Sfatul regional Ar
geș, de la raion, de la... In urma 
lor a venit au autobuz cu vreo 40 
de artiști plastici.

— Au adus cu ei și o fanfară ?
— Nu. Aparate de filmat.
— Si magnetofoane ?
— Nu. Aparate de fotografiat.
— Ce se întîmpla ?
Se inaugura primul muzeu să

tesc de artă plastică... A urmat o 
masă, două muzici două...

— Trebuie să recunoaștem că 
inițiativa a fost lăudabilă, zic.

— A fost.
— Și de ce nu mai e ?
— S-a uitat de muzeu și la ra

ion, și la regiune, și la Uniune...
— Și la Uniunea Artiștilor Plas

tici ?... Mă mir... Eu am citit actul 
de donație și acolo scrie negru pe 
alb că U.A.P. are dreptul 5 ani de 
zile să revină asupra donației dacă 
lucrările nu sînt îngrijite ori dacă 
nu sînt expuse.

— O fi... De la Uniune a venit 
o tovarășă și a luat vreo două-trei 
tablouri.

— Cu proces verbal ?
— Fără. Dumneata n-ai nevoie

de ceva tablouri ? Du-te și ia-ți...
•— Nu le păzește nimeni ?
— Cînd fierbe cazanul de țuica 

sînt păzite de cei care mai cinstesc 
cu magazinerul. In incinta mu
zeului e depozit de țuică. Și atelier 
de tîmplărie...

— Muzeu cu atelier de tîmplărie 
și cu depozit de țuică ?... Țuica 
asta trebuie să fie tare bătrînă 
dacă a ajuns la muzeu... Dar carto
nașele alea cum le-ai găsit ?

— Păi piesele muzeului au fost 
mutate de la primul sediu la al 
doilea, cu un car cu boi și la 
zdruncinături au căzut etichetele. 
Le-am cules și ți le-am trimis 
dumitale.

— Acum cine are în primire 
muzeul ?

— Un profesor de muzică. A luat 
cu proces-verbal numai cheile de 
la intrare. Du-te la el și-ți dă cite 
tablouri vrei. N-o să-ți ceară sem
nătură pentru ele că nici el n-a 
semnat...

M-am întors de la Perieți cu 
tablouri de Dumitru Ghiață, Ion 
Bițan, Henri Catargi, Alexandru 
Ciucurencu, Codiță, Iser, Ivancen- 
co, Jiquide, Kazar, Pacea, Perahim, 
Șaru, sculpturi de Ion Vlad, Ion 
Irimescu, Ion Vlasiu, Zoe Băico- 
ianu.

Deschid eu un muzeu. Reporteri, 
fotoreporteri, armați-vă aparatele 
de fotografiat, montați blitz-urile 1 
Operatori, pregătiți camerele de 
luat vederi, veniți la inaugurare! 
Dau și o masă, două muzici două...

Previn pe tovarășii de la U.A.P.
■ nu treacă și această acțiune în

aceasta ocazie ca sa-l 
tovarășii de la Comite- 
pentru cultură și artă 

la

să
rapoartele de activitate. Laudele 
vreau să le primesc numai eu.

P. S.
Profit de această ocazie ca să-i 

invit și pe t----- 7_________________
tul raional pentru cultură și artă 
Slatina, și pe tovarășii de l_ 
Comitetul regional pentru cultură 
și artă ‘Argeș și pe cine mai do
rește.... Intrarea gratis. Să vină la 
mine acasă dacă vor cumva să 
revadă colecția de tablouri care a 
fost cîndva la Perieți.

Printre ele mă veți găsi și pe 
mine, fiindcă de cînd cu povestea 
asta, sincer vă spun, am rămas 
tablou...
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Lupte 
pe străzile 
din
Santo Domingo

• Ciocniri violente între 
torțele inter americane și 
tortele constituționaliste
• Din nou despre execu

țiile imbertiste
La numai cîteva zile după dezvă- I 

luirile privind execuțiile în serie or
ganizate de junta generalului Imbert 
Bareras în apropiere de Santo Do
mingo, problema dominicană revine 
în atenția opiniei publice de astă 
dată ca urmare a ciocnirilor violente 
care au avut toc marți între forțele 
interamericane (grupînd în special 
soldați ai S.U.A.) și forțele consfi- 
tuționalisfe. Agenția France Presse re
latează că aceste ciocniri au durat 
aproape zece ore și au căpătat as
pectul „unei bătălii în toată regula’'. 
„Schimbul de focuri, continua A.F.P., 
a început dimineața către orele 8—9 
la limitele de nord-est ale sectoru
lui constitutionalist. Apoi, progresiv, 
el s-a generalizat de-a lungul rîu- 
lui Ozama care constituie o frontieră 
naturală între zona consfituționalișfi- 
lor și aceea a forțelor generalului Im
bert. împușcăturilor izolate le-au ur
mat răpăitul armelor automate și ex
ploziile grenadelor și mortierelor. Că
tre orele 15 au intrat în acțiune un 
număr de tunuri de 106 milimetri, ale 
căror obuze cădeau pe străzi, lovind 
clădiri".

Ciocnirile au provocat victime de 
ambele părți. în rîndul forțelor inter
americane s-au înregistrat 24 de mi
litari răniți, majoritatea nord-ameri- 
cani. în ce privește forțele constitu- 
fionaliste, un purtător de cuvînf al a- 
cestora a declarat că pierderile se 
ridică la 5 morți și 25 de răniți. A- 
cordul cu privire la încetarea ostili
tăților a fost realizat spre seară, în 
urma medierii lui Jose Antonio Ma- 
yobre, reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U. la Santo Domingo. 
Așa cum remarcă majoritatea obser
vatorilor de presă, acesta este pri
mul caz cînd reprezentantul O.N.U. 
a acționat ca mediator între O.S.A. 
și forțele constituționaliste domini
cane.

Pe de altă parte discuțiile în ju
rul masacrelor comise de imberfiști 
lîngă Santo Domingo continuă. în 
capitala Republicii Dominicane a so
sit o comisie alcătuită din trei experți 
criminaîișfi condusă de dr. Daniel 
Schweitzer din Chile, pentru a efec
tua cercetări. Dar cercuri favorabile 
generalului Imbert Bareras vor să-i 
scape de răspundere pe autorii exe
cuțiilor și încearcă să mușamalizeze 
cazul. Ele vor de asemenea să se 
răfuiască cu acei care au dat în vi
leag monstruozitățile imbertiste. Pierre 
Lambert, trimisul special al agenției 
„France Presse" care a publicat un 
reportaj în legătură cu cele petrecute 
în apropierea închisorii „Victoria", a 
trebuit să fugă din Santo Domingo 
datorită primejdiei de a fi extermi
nat.

LAOS

Succese ale forțelor 
patrioticeXIENG KUANG 16 (Agerpres). Citind postul de radio „Vocea Laosului", agenția China Nouă a- nunță că în zilele de 21 și 22 mai forțele Patet Lao au respins un atac lansat de trupele guvernamentale în localitatea Muong Hun, provincia Luang Prabang, provo- cîndu-le acestora pierderi grele. Forțele patriotice au eliberat, de asemenea, 48 de localități în regiunile Na Phieng și Ban Vai.

BELGRAD. La invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a Consiliului de Miniștri și a Prezidiului C.C. al P.C.U.S., Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, va face, în- cepînd de la 18 iunie, o vizită oficială în Uniunea Sovietică.TOKIO. In ultimele zile la bursa din Tokio a fost înregistrată cea mai mare scădere a cursului acțiunilor din acest an. Operațiunile s-au redus cu două treimi în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Presa japoneză explică situația creată la bursă în primul rînd prin neîncrederea cercurilor de afaceri în perspectivele dezvoltării economice în viitorul apropiat.CAIRO. Secretarul general al Ligii Arabe, Hassouna, a primit delegația Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud, condusă de Nguyen Van Yueu, care face o vizită in R.A.U., și a avut cu membrii ei o întrevedere în cadrul căreia delegația Frontului național de eliberare a expus situația din Vietnamul de sud.SOFIA. După cum anunță agenția B.T.A., guvernele R. P. Bulga-

VIENA. Miting pentru pace la care au participat peste 2 000 de per
soane. Acest miting a avut loc la sfîrșitul marșului Perchtoldsdorf — 

Viena

PARIS 16. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Pieței comune s-au încheiat miercuri la Bruxelles, fixîndu-se o nouă întîlnire pentru 28 iunie, cînd vor fi reluate negocierile în problema finanțării politicii agrare comune. In cursul dezbaterilor a fost abordată, de asemenea, problema extinderii împuternicirilor „Parlamentului european" care reunește parlamentari din Piața comună.Dezbaterile sesiunii Consiliului ministerial au scos în evidență divergențele dintre „cei șase", îndeosebi în problema finanțării politicii agrare comune. In comunicatul oficial dat publicității la în-
Cipru Reînnoirea 
mandatului forțelor 
0. N. U.NEW YORK 16 (Agerpres). Consiliul de Securitate a hotărît marți, la recomandarea secretarului general al O.N.U., să reînnoiască mandatul forțelor O.N.U. în Cipru pe o perioadă de încă șase luni.Luînd cuvîntul la ședința Consiliului, delegatul Ciprului, Spiros Kiprianu, a arătat că în perioada ultimelor trei luni, guvernul cipriot a continuat, împreună cu forțele O.N.U., să acționeze pentru normalizarea situației dar „nu au fost obținute nici un fel de îmbunătățiri în ciuda măsurilor întreprinse". Liderii ciprioților turci, inspirați din afară, — a spus vorbitorul — au intensificat provocările urmărind „subminarea programului de pace al guvernului". Orhan Erlap, reprezentantul Turciei la O.N.U., a respins aceste a- cuzații și a declarat că ciprioții greci au încercat, fără succes însă, să folosească forța O.N.U. „ca instrument pentru a infringe rezistența comunității turce".
PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE
EVENIMENTE LA
Cauzele scăderii 
la bursa 
din New York

Referindu-se la cau
zele scăderilor înregis
trate marți la bursa din 
Wall Street, corespon
dentul agenției France 
Presse arată că „a fost 
de ajuns anunțarea ofi
cială a participării di
recte a trupelor ameri
cane la războiul din 
Vietnam pentru ca în 
rîndurile opiniei pu
blice americane să 
se ivească temerea 
izbucnirii unei „noi Co- 
ree". Influența acestui 
factor s-a evidențiat mai 
ales la bursa din Wall 
Street". In ce privește 
teama unei noi crize a 
lirei sterline, care de a- 
semenea a influențat 
negativ fluctuațiile bur
sei, corespondentul a- 
rată că „dacă lira ster
lină va fi din nou în pri

/ria și Pakistanului au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.HANOI. La 14 și 15 iunie, delegația P.C. din Marea Britanie, condusă de John Gollan, secretarul general al partidului, a avut la Hanoi convorbiri cu o delegație a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Le Duan, prim-secretar al C.C. al partidului. In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme de interes comun.WASHINGTON. Vicecancelarul R. F. Germane, Erich Mende, și-a început marți seria de convorbiri cu principalii reprezentanți ai Administrației și Congresului american. Călătoria lui incheie o serie de vizite făcute de oficialități vest-germane în S.U.A. pentru a clștiga credit politic in vederea alegerilor din septembrie.BERLIN. La 15 iunie, a sosit la Berlin Saad Al-Fatatri, consulul general al R.A.U. în R. D. Germană, ca urmare a înțelegerii recente dintre cele două țări privind deschiderea unui consulat general al R.A.U. în R. D. Germană.
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Bucurwti, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la ofi^ile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

VIETNAM

Intervenționiștii nemulțumiți 
de marionetele de la SaigonSAIGON 16 (Agerpres). — Miercuri, ambasadorul american la Saigon, M. Taylor, a avut convorbiri cu generalii Nguyen Van Thieu și Nguyen Cao Ky — actualii deținători ai puterii după ultima schimbare a administrației sud-vietnameze. Taylor le-ar fi făcut cunoscut că „S.U.A. nu sînt mulțumite de evenimentele recente din această țară". După cinci zile de la transmiterea puterii militarilor, generalul Nguyen Cao Ky a terminat formarea noului cabinet. In timp ce în Consiliul național (organul suprem) au intrat numai generali și colonei, cabinetul este format în cea mai mare parte din civili. +HANOI 16 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 13 iunie avioane americane au bombardat un spital din localitatea Quynh Lap din provincia nord-vietname- ză Nghe (R. D. Vietnam) ucigînd

mejdie, Statele Unite 
vor fi obligate încă 
o dată să intervină pen
tru a o susține. La Wall 
Street se subliniază că 
o asemenea evoluție nu 
va putea decît să agra
veze dificultățile S.U.A. 
în legătură cu balanța 
lor de plăți. După epui
zarea creditelor interna
ționale, care i-au fost a- 
cordate cu prilejul cri
zei precedente, guvernul 
Wilson ar putea fi con- 
strîns să lichideze o 
parte din depozitele în 
dolari ale Marii Britanii, 
accentuînd astfel presiu- 
„nile care se exercită a- 
supra bursei din New 
York".

Opt luni 
de guvernare

Ziarul economic vest- 
german „INDUSTRIEKU- 
RIER" arată că „după 
opt luni de guvernare,

ORDINEA
partidul laburist brita
nic se află din nou în
tr-o grea situație econo
mică și politică. El tre
buie să învingă în țară 
și în străinătate o criză 
de încredere. Nu se 
poate prevedea deo
camdată dacă acest lu
cru este posibil...". „In 
dezbaterile parlamenta
re din ultimele săptă- 
mîni defecțiunile s-au în
mulțit. Probabil că gu
vernul s-ar fi prăbușit 
dacă conservatorii și-ar 
fi încheiat pregătirile lor 
electorale. Dizolvarea în 
toamnă a parlamentului 
și organizarea de noi 
alegeri în octombrie 
sînt așteptate de mulți 
membri ai cabinetului".

După conferința 
de la Lagos

Comentînd rezultatele 
recentei conferințe de la

PARIS. Generalul de Gaulle și-a început miercuri ceea ce France Presse denumește cel de-al treilea și ultimul turneu din timpul actualului său mandat. El va vizita localități din departamentele din ju

rul capitalei, respectiv Seine et Oise, Seine et Marne și Eure et Loire. Călătoria sa se va încheia la 20 iunie.LONDRA. Societatea de radiodifuziune britanică BBC și televiziunea engleză au hotărît să nu mai folosească satelitul american „Early Bird" pentru transmisiunile transatlantice, datorită tarifelor excesive pretinse. în acest sens, la Londra s-a anunțat că tratativele duse de BBC și de televiziunea britanică cu compania americană „Comsat", proprietara satelitului, au fost suspendate.

Sesiunea Consiliului ministerial al Pieței comune

Situația e „lămurită"... 
dar divergențele persistă

82 de bolnavi și rănind alți 30. La 23 mai, avioane americane au bombardat în provincia Nghe și în provincia Thanh Hoa o școală, un spital și o piață, rănind și ucigînd 79 de persoane, majoritatea copii, femei și bolnavi.
Efectivele americane 
vor fi sporite la 75 000 
militariWASHINGTON 16 (Agerpres). — Ministrul Apărării al S.U.A., Robert McNamara, a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că șase noi batalioane de luptă a- mericane se îndreaptă în prezent spre Vietnamul de sud, ceea ce va face ca efectivul total al forțelor S.U.A. din această țară să ajungă în următoarele săptămîni la 75 000 de militari.

ZILEI
Lagos a miniștrilor de 
externe ai țărilor O.U.A., 
ziarul ghanez „DAILY 
NATION" apreciază că 
după conferința de la 
Lagos a reieșit clar ne
cesitatea ca „divergen
țele între țările africane 
să fie rezolvate pe ca
lea tratativelor bilatera
le, fără a se ajunge la 
contradicții ce pot pune 
în pericol unitatea afri
cană". O altă publicație 
ghaneză, „PAN AFRI
CA", apreciază că inten
ția unor țări africane, 
membre ale O.C.A.M-, de 
a boicota conferința de 
la Accra a șefilor de sta
te membre ale O.U.A. își 
are rădăcinile în influen
țele străine. Ea cere con
ducătorilor africani „să 
se concentreze mai mult 
asupra problemelor pri
vind construirea unei 
Africi independente, de
cît să facă jocul unor 
puteri străine".

BERLIN. După cum transmite a- genția A.D.N., cunoscutul fizician prof. dr. Manfred von Ardenne a expus la Berlin, în fata unui auditoriu alcătuit din oameni de știință și medici, o nouă concepție 

cu privire la combaterea cancerului prin supraîncălzirea artificială a corpului. Prof. Ardenne a calculat cu ajutorul unor metode fizi- co-matematice că celulele canceroase, extrem de sensibile Ia căldură, pot fi distruse la 44—45 grade în proporție de 95 la sută.MOSCOVA. Binecunoscuta „familie" a avioanelor sovietice cu reacție pentru pasageri „TU" va avea in curînd un nou membru — avionul de pasageri supersonic „TU-144" cu 121 de locuri. Noua navă va zbura la o înălțime de aproximativ 20 km si va putea dezvolta o viteză de 2 500 km/oră. 

cheierea lucrărilor se arată că schimbul de păreri a dus doar la „lămurirea situației". Miniștrii au desemnat un Comitet special însărcinat cu studierea problemelor litigioase, care urmează să prezinte un raport următoarei reuniuni.
Alegerile 
din Sardinia
Luigi Longo despre rezultatele 
obținute de P. C. I.ROMA 16 (Agerpres). — „La a- legerile din 13 și 14 iunie, Partidul Comunist Italian a obținut rezultate bune", a declarat Luigi Longo, secretarul general al P.C.I., comentînd rezultatele alegerilor în Adunarea regională a Sardiniei, precum și în unele consilii provinciale și municipalități orășenești.„în ansamblu ne-am păstrat pozițiile, a spus Longo, iar în Italia centrală și nordică le-am îmbunătățit, obținînd mai multe voturi și mandate în consiliile provinciale și comunale. Atît pe plan general, cît și în ce privește partidul nostru, scrutinul a reafirmat principalele tendințe care s-au vădit în cursul alegerilor în organele locale ale puterii din noiembrie 1964, și a constituit o mărturie a faptului că politica și lupta P.C.I. sînt sprijinite de masele largi ale oamenilor muncii și populației Italiei".
Manifestări culturale 
organizate de Liga 
de prietenie 
greco-românăATENA 16 (Agerpres). — In orașele Larissa și Voios din regiunea Tessalia au fost organizate manifestări culturale de către Liga de prietenie greco-română. în cadrul acestor manifestări primarii celor două orașe au rostit cuvîntări de salut, iar generalul Leonidas Spais, președintele Ligii de prietenie greco-române, și Mircea Bălănescu, ambasadorul R. P. Române, au vorbit despre strînge- rea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare. Deputatul Takis Gțiiorghiou (Uniunea de Centru) și-a împărtășit impresiile din vizita recentă făcută în România. Au fost apoi prezentate filme românești.

Aspect de la începerea campaniei 
pentru alegeri în Camera Superi

oară a Japoniei

VARȘOVIA. La 16 iunie a fost semnat la Varșovia un acord pe termen de 3 ani privind schimburile comerciale și de plăți între Polonia și Iran. Schimbul de mărfuri pe această perioadă se cifrează la 44 milioane dolari pentru fiecare parte.SAIGON. Pe aeroportul internațional din Saigon s-a produs miercuri dimineața o puternică explozie care a distrus o parte a clădirii aeroportului. Potrivit datelor neoficiale, au fost rănite 46 de persoane, între care 34 de americani, Explozia s-a produs la cîteva minute după aterizarea a două avioane militare americane, care aveau la bord 120 de militari.CAIRO. Ministrul afacerilor externe al Indoneziei, Subandrio, a părăsit marți Cairo după o vizită de 24 de ore. El a conferit cu președintele Nasser și cu ministrul a- facerilor externe al R.A.U., Mahmoud Riad, într-o serie de probleme privind conferința țărilor afro- asiatice ce se va deschide la 29 iunie în Alger.TBILISI. Pe scena Teatrului de dramă „Șota Rustaveli" din Tbilisi a fost prezentată în premieră comedia „O scrisoare pierdută" de

Corespondente
RIO DE JANEIRO
SURSA TULBURĂRILOR POLITICE
DIN COLUMBIA

• Dificultățile economice agravate de 
specula financiară • 30 la sută din buget 
pentru represiuni antipopulare • Proiectul 
unei schimbări care să... nu modifice nimic

Părerea generală a observatori
lor în legătură cu tulburările poli
tice din Columbia este că acestea 
nu vor putea fi soluționate numai 
cu măsuri de ordin politic, înfrucît 
la baza lor stau serioase diticultăfi 
economice. Datoria externă a Co
lumbiei a atins 750 milioane de do
lari, costul viefii a crescut cu 50 la 
sută în ultimele nouă luni, a luat 
amploare specula, mărfurile sînt sto
cate de marii comercianfi în aștep
tarea unor cîșfiguri tot mai aprecia
bile. Moneda națională — pesoul
— a înregistrat numai de la sfîrșitul a- 
nului trecut o devalorizare de 50 
la sută și continuă să piardă din 
valoare. Marile firme, multe cu o 
parte substanțială de capital străin, 
cumpără dolari pe piafa liberă și 
așteaptă devalorizarea pesoului pen
tru a încasa diferentele din bu
getul statului.

Peisajul economic columbian 
prezintă simptomele unei crize imi
nente. Sînt de prevăzut noi răbuf
niri ale nemulțumirii populației, în
frucît solufiile proiectate de guvern
— pe lîngă că sînt concepute ca 
simple expediente, menite să asi
gure supraviețuirea conservatorilor 
pînă la viitoarele alegeri — au ră
mas pînă acum în sfera dezbateri
lor teoretice. în loc de găsirea unei

DOSARUL KARAMANLIS
Șl INIȚIATIVA „CELOR 36“

In parlamentul grec au conti
nuat dezbaterile pe marginea 
propunerii E.D.A. privind trimite
rea în judecată a fostului premier 
Karamanlis și a foștilor miniștri 
Papaliguras și Martis, pentru a- 
facerile scandaloase din timpul 
guvernării partidului E.R.E. 36 de 
deputați ai partidului de guver
nământ Uniunea de centru au 
prezentat în parlament o propu
nere prin care cer ca votul asu
pra acestei probleme să fie des
chis și nominal.

Inițiativa deputaților guverna
mentali intervine într-un moment

Inundațiile 
din BavariaBONN 16 (Agerpres). — Valoarea totală a daunelor provocate în ultimele zile de inundațiile care au avut loc în landul Bavaria (R. F. Germană) se cifrează la 300 milioane mărci. Pe teritoriul acestui land, apele care au ieșit din albia rîurilor au inundat peste 80 000 de hectare de suprafață arabilă. Pagubele cele mai mari au fost pricinuite orașului Passau, unde au fost inundate cartiere întregi. Circulația între orașele din diferitele raioane se face numai cu barca sau cu cutere. In regiunea orașului Passau, nivelul obișnuit al apei este depășit cu 5 metri.

I. L. Caragiale. După cum transmite agenția TASS, premiera piesei românești s-a bucurat de succes.TEHERAN. Miercuri dimineața a fost executată sentința de condamnare la moarte, pronunțată de Curtea militară din Teheran împotriva lui Mohammed Bokharai și a trei complici ai săi, acuzați de asasinarea primului ministru iranian Hassan Aii Mansur.BUENOS AIRES. Au fost reluate tratativele dintre Argentina și Republica Arabă Unită, pentru realizarea unui acord privind livrarea unei cantități de 1,2 milioane tone griu către R.A.U.RIO DE JANEIRO. După cum relatează presa braziliană, in prezent se examinează chestiunea încheierii unui acord între Brazilia și S.U.A. privitor la crearea „Fundației de investigații tropicale", sub conducerea Academiei de științe a S.U.A. și finanțată cu capital nord-american, avînd drept scop studierea posibilităților de exploatare a bogățiilor regiunii Amazonului. Această regiune are peste 5 milioane km pătrați, repre- zentînd 42 la sută din teritoriul Braziliei. 

solufii în spiritul cererilor formulate 
de sindicate și de mișcarea țără
nească, se recurge într-o măsură 
mai mare decît în trecut la servicii
le polifiei și unităfilor militare. Apa
ratul de represiune înghite 30 la 
sută din buget, fără însă ca misiu
nea lui să aibă eficienta pe cai .: se 
scontează. Ultimele evenimente au 
demonstrat clar forfa mișcării de îm
potrivire din tară și deșertăciunea 
iluziilor că aceasta ar putea fi li
chidată prin trimiterea de corpuri 
expedi)ionare.

Se pare că pînă și unii membri 
ai guvernului încep să se îndoiască 
de eficienfa „măsurilor forte". Se 
spune că, în incinta Palatului prezi
dențial, ideea unei remanieri gu
vernamentale ar deveni acum cu- 
vînf de ordine. în orice caz, re
manierile nu sînt deloc o noutate 
nici în Columbia și nici în alte părți 
ale continentului. Ceea ce le carac
terizează este, însă, faptul că ele se 
reduc doar la înlocuirea de per- 
sdane, cu menținerea liniei tradițio
nale, ca înfr-un spectacol unde, din 
diverse motive, se înlocuiesc acto
rii și piesa continuă. în cazul Co
lumbiei, însă, epilogul piesei poate 
aduce surprize neplăcute autorilor 
ei.

Vasile OROS

în care, după cum scrie ziarul 
„Eleftheria", „guvernul a ajuns 
la concluzia că delictele trebuie 
prescrise". Toate chemările la 
ordine adresate de guvern în cu
lise deputaților s-au lovit de ho- 
tărîrea „celor 36" care, după cum 
subliniază presa greacă, sînt 
sprijiniți de alți peste 40 de de
putați guvernamentali și de cei 
27 deputați ai E.D.A.

Se așteaptă ca votul să aibă 
loc în curînd.

C. ALEXANDROAIE

ANZUS redivivus?
Zilele trecute, strategii americani 

au șters praful de pe un dosar uitat 
pe care scrie : ANZUS. „Micul pact 
al Pacificului" (această alintare i-a 
fost atrasă de refuzul principalelor 
state din bazinul Pacificului de a par
ticipa la un „mare pact” preconizat 
de S.U.A. în această regiune) a fost 
convocat inopinat în sesiune pentru 
28 iunie la Washington.

Altădată, o asemenea știre, abia 
dacă ar fi fost consemnată în presă, 
mai ales că ANZUS, de la crearea 
sa în 1952, nu a existat decît în 
protocolul unor sesiuni anuale de 
rutină. Interesul stîrnit în cercurile 
politice de peste Ocean de viitoa
rea înlîlnire a reprezentanților S.U.A., 
Australiei și Noii Zeelande își are ex
plicația în faptul că repunerea pe ta
pet a pactului ANZUS survine în urma 
unor agitate sesiuni ale principalelor 
blocuri militare N.A.T.O. și S.E.A.T.O. 
în cadrul acestora s-a încercat ob
ținerea unui sprijin, pentru acțiunile 
agresive americane în Asia de sud- 
est. Desolidarizarea unora dintre 
principalii aliafi ai S.U.A. față de răz
boiul din Vietnam și rezervele altoia 
au îndreptai atenția și spre „detașa
mentul de rezervă” din Pacific —■ 
ANZUS, care, readus în scenă, ar pu
tea da agresiunii aparența unei «ac
țiuni colective».

Este interesant de reținut că și Aus
tralia și Noua Zeelandă fac parte nu 
numai din ANZUS, ci și din S.E.A.T.O. 
Dar s-a recurs la ANZUS pen
tru că ele sînt aproape singurele sta
te care s-au angajat efectiv alături 
de infervenționiști. La Saigon a și sosit 
un batalion de infanterie de 2 000 de 
soldați australieni. La rîndul său, 
Noua Zeelandă a hotărît trimiterea în 
Vietnamul de sud a unei baterii de 
artilerie.

Deși sprijinul Australiei și Noii 
Zeelande „nu va afecta cîtuși de 
puțin cursul războiului” („Tribune”) 
perspectiva atragerii lor într-un con
flict de proporții a declanșat, în 
parlamentele ambelor țări, dezbateri 
furtunoase. Trimiterea de trupe aus
traliene și neozeelandeze a fost ho- 
tărîfă în pofida voinței popoarelor 
din aceste țări, care protestează ferm 
împotriva intervenției în Vietnam.

D. T.


